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Nr. 1

2° KAMER - 2 januari 2007

1º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — TERBESCHIKKINGSTELLING 
VAN DE REGERING - PLAATSING VAN DE VEROORDEELDE ONDER TOEZICHT VAN DE MINISTER 
VAN JUSTITIE - VRIJHEID ONDER VOORWAARDEN - INTERNERING VAN DE VEROORDEELDE - 
BESLISSING VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE - AARD

2º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — TERBESCHIKKINGSTELLING 
VAN DE REGERING - INTERNERING VAN DE VEROORDEELDE - BESLISSING VAN DE MINISTER 
VAN JUSTITIE - AARD

3º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — TERBESCHIKKINGSTELLING 
VAN DE REGERING - BESLISSING TOT INTERNERING - AARD

4º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — TERBESCHIKKINGSTELLING 
VAN DE REGERING - INTERNERING VAN DE VEROORDEELDE - AARD - GEVOLG

1º De omstandigheid dat artikel 25 Wet Bescherming Maatschappij de veroordeelde die ter  
beschikking van de regering is gesteld, onder het toezicht van de minister van Justitie  
plaatst, die hem in vrijheid kan laten onder de door hem bepaalde voorwaarden, of zijn  
internering kan gelasten, en dat artikel 25bis van dezelfde wet de voorwaarden bepaalt  
voor de internering van deze veroordeelde, doet eraan geen afbreuk dat de beslissing 
van  de  minister  van Justitie  de  uitvoering  is  van de door  de  strafrechter  opgelegde  
maatregel1. (Artt. 25 en 25bis, Wet Bescherming Maatschappij 1964)

1 Het Hof heeft in het verleden meermaals geoordeeld dat de terbeschikkingstelling van de regering 
een straf is, hetzij expliciet (Cass. 22 juli 1955,  A.C., 1955, 959; Cass. 17 juni 1975,  A.C., 1975, 
1103; Cass. 17 feb. 1976, A.C., 1976, 707; Cass. 4 april 1978, A.C., 1978, 884) hetzij impliciet (Cass. 
27 maart 1939, A.C., 1939, 116). Deze rechtspraak vond een aanzet in een eerder arrest (Cass. 11 dec. 
1933,  Pas., 1934, I, 96 met noot L.C.) waar de terbeschikkingstelling van de regering, althans wat 
recidivisten en gewoontemisdadigers betreft, werd omschreven als "une mesure de sûreté de défense 
sociale qui participe de la nature des peines, c'est à dire des sanctions ordinaires du droit pénal". Het 
Hof oordeelde toen, en ook later (Cass. 21 dec. 1976, A.C., 1977, 455), dat wanneer de eerste rechter 
slechts een hoofdgevangenisstraf uitsprak, de appelrechter bijkomend de terbeschikkingstelling van 
de regering slechts kon uitspreken met eenparigheid van stemmen. Impliciet werd aangenomen dat de 
terbeschikkingstelling van de  regering geen  bijkomende  straf  was  maar  slechts  een  deel  van  de 
vrijheidsberoving uitmaakte en één geheel vormde met de hoofdgevangenisstraf. De cassatie van de 
beslissing omtrent de terbeschikkingstelling van de regering strekte zich dan ook uit tot de gehele 
straf (Cass. 26 nov. 1974, A.C., 1975, 363; Cass. 21 maart 1989, A.R. 2894, nr. 416). Een vroeger 
arrest, daterend van na het arrest dat de terbeschikkingstelling van de regering een straf noemde, 
breidde de cassatie omwille van de onwettigheid van de uitgesproken terbeschikkingstelling van de 
regering  die  "met  de  uitgesproken  straf  een  onsplitsbaar  geheel  uitmaakt"  uit  tot  de  ganse 
veroordeling ofschoon "aanlegger gewis zijn voorziening beperkt heeft tot de bepaling van het arrest 
waarbij die maatregel gelast wordt" (Cass. 5 dec. 1955,  A.C., 1956, 261). De in het voorliggende 
arrest  gehanteerde  terminologie  hoeft  dus  niet  per  se  een  illustratie  te  zijn  van  een  gewijzigde 
opvatting omtrent de juridische natuur van de terbeschikkingstelling van de regering. Het openbaar 
ministerie, dat concludeerde tot verwerping van de voorziening en dus in de zin zoals het Hof thans 
heeft beslist,  had trouwens een onderscheid gemaakt  tussen de rechterlijke beslissing waarbij de 
terbeschikkingstelling van de regering wordt uitgesproken, en de latere ministeriële beslissing van 
internering die de (verdere) uitvoering van die rechterlijke beslissing betreft. De minister voert een 
rechterlijke beslissing uit, voor de periode dat zij werd uitgesproken en op een wijze door de wet 
bepaald. De beperkte keuze die de minister hierbij  heeft is slechts een opportuniteitsbeslissing in 
functie van de beoogde finaliteit; het na te streven doel, de bescherming van de maatschappij, kan 
worden verwezenlijkt hetzij door afzondering van de veroordeelde uit de maatschappij (internering) 
hetzij  door  diens  gecontroleerde  integratie  (vrijheid  onder  voorwaarden).  De  hoger  bedoelde 
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2º De minister van Justitie die op grond van artikel 25bis Wet Bescherming Maatschappij  
de internering gelast van een veroordeelde die ter beschikking van de regering is gesteld,  
neemt geen beslissing over een strafvervolging, maar beslist over de uitvoering van een  
door de rechter opgelegde maatregel2. (Artt. 25 en 25bis, Wet Bescherming Maatschappij 
1964)

3º  De  beslissing  tot  internering  op  grond  van  artikel  25  en  25bis,  Wet  Bescherming 
Maatschappij is geen uitspraak over een strafvervolging in de zin van artikel 6 E.V.R.M. 
(Art. 6, Verdrag Rechten van de Mens; Artt. 25 en 25bis, Wet Bescherming Maatschappij 
1964)

4º De internering van een veroordeelde na afloop van zijn gevangenisstraf is naar zijn aard  
een  dringende  maatregel  die  daarom  onmiddellijk  uitvoerbaar  is,  zonder  dat  de  
veroordeelde, die over het recht beschikt om tegen zijn internering op te komen bij de  
rechter,  vooraf  moet  gehoord  worden.  (Artt.  25,  25bis  en  25ter,  Wet  Bescherming 
Maatschappij 1964)

(D.)

ARREST

(A.R. P.06.1622.N)

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

werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 18 december 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
De eiser werd bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 2 

januari 2001 wegens verkrachting en aanranding van de eerbaarheid op kinderen 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar en gedurende 10 jaar na afloop 
van zijn straf ter beschikking van de regering gesteld.

De minister van Justitie nam op 9 oktober 2006 op grond van de artikelen 25-
bis en 25quater Wet Bescherming Maatschappij de beslissing de eiser, na afloop 
van de hem opgelegde vrijheidstraf, te interneren. 

De eiser diende op 24 oktober 2006 bij de raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Antwerpen een verzoekschrift in strekkende tot de nietigverkla-
ring van de beslissing van de minister. 

Bij beschikking van 24 november 2006 handhaafde de raadkamer eisers inter-
nering. 

Zowel eisers raadsman als hijzelf kwamen afzonderlijk van deze beschikking 
in hoger beroep. 

Bij het thans bestreden arrest van 18 december 2006 verklaart het Hof van Be-
roep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, het eerste hoger beroep 

rechterlijke beslissing behoort tot het bepalen van de straf waarop alle regels met betrekking tot het 
strafrechtspreken van toepassing zijn. De ministeriële beslissing is van een andere orde. (MT)
2 Ibid.
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ontvankelijk, verklaart het het tweede hoger beroep zonder voorwerp en stelt het 
vast dat de beslissing van de minister van Justitie van 9 oktober 2006 in overeen-
stemming is met de voorschriften van artikel 25bis van de wet van 1 juli 1964 tot 
bescherming van de maatschappij  tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en 
plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten . 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. De omstandigheid dat artikel 25 Wet Bescherming Maatschappij de veroor-

deelde die ter beschikking van de regering is gesteld, onder het toezicht van de 
minister van Justitie plaatst, die hem in vrijheid kan laten onder de door hem be-
paalde voorwaarden, of zijn internering kan gelasten, en dat artikel 25bis van de-
zelfde wet de voorwaarden bepaalt voor de internering van deze veroordeelde, 
doet eraan geen afbreuk dat de beslissing van de minister van Justitie de uitvoe-
ring is van de door de strafrechter opgelegde maatregel.

Het onderdeel faalt naar recht. 
Tweede onderdeel
2. De in het onderdeel aangehaalde rechtspraak van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens is ter zake niet toepasselijk. Het arrest Hof Mensenrechten 
15 juli 1982 (Eckle/Duitse Bondsrepubliek) nr. 8130/78 betreft een beoordeling 
van de duur van een strafproces tot aan het vonnis dat de straf bepaalde. Het ar-
rest Hof Mensenrechten (Grote Kamer) nr. 24724/94, 16 december 1999 (T./Ver-
enigd Koninkrijk) betreft een rechtspleging waarbij de rechter een dader veroor-
deelt tot opsluiting voor de duur die de Kroon zal bepalen en de secretaris van 
Binnenlandse Aangelegenheden die duur bepaalt. De Belgische minister van Jus-
titie die op grond van artikel 25bis Wet Bescherming Maatschappij de interne-
ring gelast van een veroordeelde die ter beschikking van de regering is gesteld, 
neemt evenwel geen beslissing over een strafvervolging, maar beslist over de uit-
voering van een door een rechter opgelegde maatregel. 

Het onderdeel faalt naar recht.
3. Daar het onderdeel berust op een onjuiste rechtsopvatting betreffende de 

aard van de beslissing tot internering van de veroordeelde die ter beschikking 
van de regering is gesteld, stelt het Hof het Arbitragehof de ter zake opgeworpen 
vraag niet.

Derde onderdeel 
4. De beslissing tot internering op grond van artikel 25 en 25bis Wet Bescher-

ming Maatschappij is geen uitspraak over een strafvervolging in de zin van arti-
kel 6 EVRM.

Het onderdeel faalt naar recht.
5. Daar het onderdeel berust op een onjuiste rechtsopvatting betreffende de 

aard van de beslissing tot internering van de veroordeelde die ter beschikking 
van de regering is gesteld, stelt het Hof het Arbitragehof de ter zake opgeworpen 
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vraag niet.
Tweede middel
6. De wet vermag de uitoefening van het recht van verdediging naar de vereis-

ten van de eigenheid van de rechtspleging te regelen. 
De internering van een veroordeelde na afloop van zijn gevangenisstraf be-

paald in artikel 25bis Wet Bescherming Maatschappij, is naar zijn aard een drin-
gende maatregel die daarom onmiddellijk uitvoerbaar is. Artikel 25ter van de 
wet waarborgt het recht van de veroordeelde om tegen zijn internering op te ko-
men bij de rechter en dus om gehoord te worden. 

Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de veroordeelde vooraf gehoord moet wor-
den, faalt naar recht. 

Derde middel
Eerste onderdeel
7. Met de redenen die het bestreden arrest bevat, beantwoordt het eisers ver-

weer. 
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
8. Het bestreden arrest geeft van de beslissing van de minister van Justitie van 

9 oktober 2006 geen uitlegging en kan mitsdien de bewijskracht daarvan niet 
miskennen. 

Het onderdeel mist feitelijke grondslag. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

2 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. D. Pattyn, Brugge.

Nr. 2

2° KAMER - 3 januari 2007

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — 
BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER - VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN - VERLENEN VAN GEOORLOOFDE STEUN AAN EEN DOCHTERONDERNEMING - NIET APART 
BOEKEN VAN DIE STEUN - FOUT - SCHADE - OORZAKELIJK VERBAND
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2º MISDRIJF — ALLERLEI - VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VERLENEN VAN 
GEOORLOOFDE STEUN AAN EEN DOCHTERONDERNEMING - NIET APART BOEKEN VAN DIE STEUN - 
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - FOUT - SCHADE - OORZAAK

3º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VERLENEN VAN GEOORLOOFDE 
STEUN AAN EEN DOCHTERONDERNEMING - NIET APART BOEKEN VAN DIE STEUN - 
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - FOUT - SCHADE - OORZAAK

1º, 2º en 3º Om naar recht het aangevoerde oorzakelijk verband tussen een fout en schade 
uit  te sluiten, moet de rechter  kunnen vaststellen dat de schade zich zonder die fout  
niettemin zou hebben voorgedaan zoals ze feitelijk is gebeurd, aangezien alle overige  
omstandigheden van de schade identiek zijn. De appelrechters die het niet bestaan van  
het oorzakelijk verband afleiden uit hun vaststellingen volgens welke de als deelneming 
in  de  winst  uitgekeerde  bedragen  niet  hoger  en  misschien  zelfs  lager  zouden  zijn  
geweest, indien de geoorloofde steun aan de dochtervennootschap apart was geboekt,  
leiden het ontbreken van een oorzakelijk verband niet af uit de bewering dat, aangezien  
de fout  vaststaat,  de schade zich  niettemin  zou hebben kunnen voordoen in andere  
omstandigheden dan die van de zaak1.

(M. e.a. T. G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1019.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest dat op 31 mei 2005 op ver-

wijzing is gewezen door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer, inge-
volge een arrest van het Hof van 11 juni 2003. 

De eisers, vermeld onder de nummers 1 tot 704, voeren een middel aan in een 
memorie waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is ge-
hecht.

De eiseressen, vermeld onder de nummers 705 tot 708, voeren drie middelen 
aan in een memorie waarvan eveneens een voor eensluidend verklaard afschrift 
aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over de cassatieberoepen ingesteld in naam van C. T. en P. S.:
Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat de eisers overleden zijn.

1 Vermits  te  dezen,  enerzijds,  op  grond  van de  bewezen  verklaarde  telastlegging  van valsheid, 
wegens valsheid en gebruik van valsheid in geschriften, de fout van de verweerders erin bestond om, 
met bedrieglijk opzet de werkelijke boekhoudkundige- en vermogenstoestand van de vennootschap 
voor derden te verbergen, te hebben verzuimd om in de jaarrekeningen van de vennootschap de steun 
apart te vermelden die deze aan een dochteronderneming heeft verleend, -een fout die dus niet bestaat 
in het  verlenen van steun,  aangezien die geoorloofd was  verklaard,  maar  in  de verborgen wijze 
waarop hij werd geboekt-, en dat, anderzijds, de door de eisers aangevoerde schade bestond uit de 
verlaging van het totaal bedrag waarop de deelneming in de winst waarop zij recht hadden werd 
berekend, mochten de rechters naar recht beslissen dat de fout die in aanmerking is genomen de 
schade niet kón berokkenen, door vast te stellen dat mocht de steun apart in de jaarrekeningen zijn 
vermeld, de deelneming in de winst van de verzekeringsnemers niet hoger zou zijn geweest dan de 
daarvoor uitgekeerde bedragen. 
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De cassatieberoepen zijn bijgevolg niet ontvankelijk.
B. Over de cassatieberoepen van de eisers onder de nummers 1 tot 704:
Over het middel:
Over de beide onderdelen samen:
1. Om naar recht het aangevoerde oorzakelijk verband tussen een fout en scha-

de uit te sluiten, moet de rechter kunnen vaststellen dat de schade zoals die feite-
lijk is gebeurd, zich ook zonder die fout zou hebben voorgedaan, alle overige 
omstandigheden van de schade identiek zijnde.

2. Het arrest stelt vast dat de fout die de verweerders wordt verweten, ingevol-
ge de in kracht van gewijsde gegane beslissingen waarbij het hun ten laste geleg-
de feit A.II, 1 tot 6a, 7, 8a, 9a en 10a, -valsheid en het gebruik van valse stukken- 
bewezen is  verklaard,  erin bestaat,  met bedrieglijk opzet  de werkelijke boek-
houdkundige- en vermogenstoestand van de vennootschap voor derden verbor-
gen te hebben gehouden, te hebben verzuimd om in de jaarrekeningen van de 
naamloze vennootschap Assubel-Leven, afgesloten op de laatste dag van de jaren 
1979 tot 1988, de steun die deze aan een dochteronderneming heeft verleend, 
apart te vermelden.

De fout bestaat dus volgens de appelrechters niet in het verlenen van steun, 
aangezien die geoorloofd was verklaard, maar in de verdoken wijze waarop hij 
was geboekt.

De transfers van de vennootschap Assubel-Leven naar de vennootschap As-
subel-Ongevallen en Schade, in de vorm van een aanvaarde overname van de 
portefeuille herverzekering, van een heraanpassing van de verdeelsleutels van de 
gezamenlijke kosten, van leningen zonder interest of van herverzekeringen bin-
nen de groep, werden, in de bewoordingen van het arrest, "verdronken" in de ge-
wone exploitatiekosten, waarbij de verleende hulp gemaskeerd werd om de com-
merciële schade te vermijden die vertrouwensverlies van de bevolking met zich 
zou meebrengen. 

3. Volgens de vaststellingen van het hof van beroep hebben de eisers de ver-
goeding gevorderd van de schade die, volgens hen, geleden is door het feit dat 
het benutten door de verzekeraar van zijn vrije reserves om het tekort aan te zui-
veren van de bedrijfstak die hij had overgenomen, de verlaging voor gevolg heeft 
gehad van het totaal bedrag op grond waarvan de deelneming in de winst waarop 
de verzekerden recht hadden, is berekend. 

4. De appelrechters aan wie gevraagd wordt het eventuele oorzakelijke ver-
band tussen de aldus omschreven fout en schade te beoordelen, stellen vast dat 
ook al had men de steun apart in de jaarrekeningen vermeld, de winstparticipatie 
van de verzekerden niet hoger zou zijn geweest dan de aldus uitgekeerde bedra-
gen. Het arrest preciseert dat de jaarrekeningen op dezelfde wijze werden goed-
gekeurd en dat de bekommernis om het faillissement van de dochteronderneming 
te vermijden, via transfers in haar richting, hoe dan ook doorslaggevend zou zijn 
geweest, of men die nu zichtbaar of verdoken zou hebben geboekt.

Het hof van beroep heeft op die grond geoordeeld dat de fout die tegen de ver-
weerders in aanmerking is genomen de aangevoerde schade niet kon berokkenen.
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5. Door te zeggen dat de fout bestaat in het niet apart vermelden van de steun 
in de jaarrekeningen, schendt het arrest het gezag van gewijsde van de beslissing 
niet die, op de strafvordering, heeft verklaard dat het verzuim om de voormelde 
steun niet regelmatig te boeken, de valsheid oplevert.

6. Het is niet tegenstrijdig om te vermelden, enerzijds, dat de fout erin bestaat 
de steun die aan de dochteronderneming is verleend als gewone kosten te hebben 
gecamoufleerd, en anderzijds, dat er geen grond is om de boekhoudkundige ru-
briek te bepalen waaronder die steun diende ingeschreven te worden opdat hij bij 
het nazien van de jaarrekening zichtbaar zou zijn.

De beschrijving van een boekhoudkundige onregelmatigheid is niet in strijd 
met de bewering dat een uitgebreider onderzoek ervan nutteloos is.

7. Nadat de appelrechters, teneinde de gevolgen ervan te bepalen, hebben vast-
gesteld dat de fout die de verweerders wordt tenlastegelegd erin bestaat steun te 
boeken zonder deze apart te vermelden, dienden zij zich daarenboven niet uit te 
spreken over het feit of die steun, om zichtbaar te zijn, als uitzonderlijke kosten 
diende te worden ingeschreven, in de voorzieningen voor dubieuze vorderingen 
moest voorkomen, als schuldvordering binnen de groep gecompenseerd door een 
waardevermindering moest worden opgenomen, of het voorwerp diende uit te 
maken van één of meerdere andere geschriften.

Zoals het arrest aanvoert diende immers de weerslag van de steunlast op de 
nettowinst, rekening gehouden met de in aanmerking genomen fout, beoordeeld 
te worden in functie van het al dan niet zichtbaar karakter van de boeking ervan 
en niet in functie van de rubriek, gekozen om de vereiste transparantie te verze-
keren.

8. De eisers hebben aangevoerd dat het onderzoek van het oorzakelijk verband 
tussen de fout en de schade afhing van de bepaling door de appelrechters van de 
boekingswijze waarvoor men had moeten opteren.

Het arrest verwerpt dit middel op grond dat het onderzoek dat van de appel-
rechters wordt gevraagd geen verband hield met het probleem dat zij dienden op 
te lossen.

De verwerping van een middel door de bodemrechter maakt geen rechtsweige-
ring uit en tast zijn beslissing niet aan met een verzuim om over een punt van de 
vordering uitspraak te doen, in de zin van artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk 
Wetboek.

9. De appelrechters dienden niet te antwoorden op de conclusie waarin de boe-
king van de steun als lasten wordt betwist, nadat zij kennis hebben genomen van 
een conclusie  van diezelfde  partij  waarin,  integendeel,  is  aangevoerd dat  die 
steun boekhoudkundig gezien een last was ook als hij niet in aanmerking kon 
worden genomen voor de berekening van de deelneming in de winst.

De rechter moet immers niet antwoorden op conclusies die elkaar tegenspre-
ken.

10. De redenen, samengevat in de paragrafen 2, 3 en 4 hierboven, leiden het 
ontbreken van een oorzakelijk verband niet af uit de bewering dat, aangezien de 
fout vaststaat, de schade zich niettemin zou hebben kunnen voordoen in andere 
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omstandigheden dan die van de zaak.
De appelrechters hebben het niet bestaan van dit verband alleen afgeleid uit de 

vaststelling volgens welke de als deelneming in de winst uitgekeerde bedragen 
niet hoger en misschien wel lager zouden zijn geweest, indien de geoorloofde 
steun aan de dochteronderneming apart was geboekt.

11. De appelrechters omkleden bijgevolg hun beslissing regelmatig met rede-
nen en verantwoorden deze naar recht.

12. Het middel kan niet worden aangenomen.
C. Over de cassatieberoepen van de eiseressen onder de nummers 705 tot 708:
Over het eerste middel:
13. Het arrest stelt vast dat mocht de fout die de verweerders wordt verweten 

niet zijn begaan, anders gezegd mocht de geoorloofde steun aan de dochteron-
derneming apart  en niet  verdoken in  de  jaarrekeningen zijn  ingeschreven,  de 
deelneming in de winst van de verzekerden niet hoger zou zijn geweest dan de 
uitgekeerde bedragen.

Immers, volgens het arrest, had de verhulling van de steun geen enkele invloed 
op de nettowinst vermits de vermelding ervan in de balans derwijze dat hij bij 
het nazicht ervan zichtbaar is, noch de goedkeuring van de jaarrekening zou heb-
ben belet, noch de beslissing, ingegeven door de bekommernis om de risico's op 
faillissement van de dochteronderneming af te wenden, om de vrije reserves aan 
te wenden om haar deficit op te heffen.

Uit die vaststellingen kunnen de appelrechters zonder schending van artikel 
1382 van het Burgerlijk Wetboek, het ontbreken van een oorzakelijk verband 
tussen de fout en de schade afleiden.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel:
14. Het arrest oordeelt dat indien, zoals hierboven gezegd, de steun zodanig 

was geboekt dat hij bij het nazicht van de balans zichtbaar was, de deelneming in 
de winst niet hoger zou zijn geweest dan de bedragen die daadwerkelijk werden 
uitgekeerd.

Het arrest stelt eveneens vast dat de voormelde deelneming gebeurde via een 
verdeelfonds dat op basis van de nettowinst is aangelegd.

Volgens het hof van beroep ten slotte dienden de verantwoordelijken van de 
naamloze vennootschap Assubel-Leven nauwgezet in de jaarrekeningen de aard 
en het bedrag van de lasten weer te geven en dus de verleende steun als dusdanig 
in de exploitatierekening te vermelden.

15. De bodemrechters beslissen bijgevolg dat, enerzijds, de transfers naar de 
dochtermaatschappij lasten waren, en dat anderzijds, de aparte of niet-aparte wij-
ze van boeken, geen gevolg had op het bedrijfsresultaat waarop de winstdeelne-
mingen werden toegewezen.

Het arrest verricht bijgevolg het onderzoek waarvan de eiseressen het verzuim 
aanklagen.

Het middel dat van een onjuiste uitlegging van het arrest uitgaat, mist feitelijke 
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grondslag.
Over het derde middel:
16.  Door  te  vermelden  dat,  zonder  de  fout,  de  vermogenstoestand  van  de 

naamloze vennootschap Assubel-Leven dezelfde zou zijn geweest, drukt het ar-
rest uit dat de deelneming in de winst via een verdeelfonds dat op basis van de 
nettowinst is gevormd, niet hoger zou zijn geweest dan de bedragen die werden 
uitgekeerd. Die overweging is niet in tegenspraak met deze volgens welke het 
openbaar maken in de boekhouding van de steun aan de dochteronderneming 
voor negatieve reclame had kunnen zorgen en voor commerciële schade voor de 
groep.

De bewering dat de fout geen schade heeft kunnen berokkenen, wordt niet te-
gengesproken door de overweging dat die fout het zelfs mogelijk heeft gemaakt 
om verlies te vermijden.

Het middel mist feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep. 

3 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Mathieu– Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Wouters, Maes, Simont, Van Ommeslaghe en H. Van Bavel, Brussel.

Nr. 3

2° KAMER - 3 januari 2007

1º UITLEVERING - ONDERZOEKSGERECHTEN - UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN DOOR EEN 
BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND AANHOUDINGSBEVEL - ARTIKEL 6, E.V.R.M. - TOEPASSING

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING - 
UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN DOOR EEN BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND 
AANHOUDINGSBEVEL

3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
UITLEVERING - UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN DOOR EEN BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND 
AANHOUDINGSBEVEL - ARTIKEL 6, E.V.R.M. - TOEPASSING

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING - UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN DOOR 
EEN BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND AANHOUDINGSBEVEL - ARTIKEL 6, E.V.R.M. - 
TOEPASSING

5º UITLEVERING - ONDERZOEKSGERECHTEN - UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN DOOR EEN 
BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND AANHOUDINGSBEVEL - HOGER BEROEP - OPDRACHT VAN DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
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6º UITLEVERING - ONDERZOEKSGERECHTEN - UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN DOOR EEN 
BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND AANHOUDINGSBEVEL - DOSSIER OVERGEZONDEN DOOR DE 
VERZOEKENDE STAAT - SOMMIGE STUKKEN NIET VERTAALD - GEVOLG

7º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
UITLEVERING - UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN DOOR EEN BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND 
AANHOUDINGSBEVEL - DOSSIER OVERGEZONDEN DOOR DE VERZOEKENDE STAAT - SOMMIGE 
STUKKEN NIET VERTAALD - GEVOLG

8º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
VOORWAARDEN

9º UITLEVERING - OVERGANGSRECHT - UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN DOOR EEN 
BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND AANHOUDINGSBEVEL - EERDERE BESLISSING TOT WEIGERING 
VAN TENUITVOERLEGGING VAN EEN EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - NIEUW VERZOEK GEGROND OP 
EEN BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING DAT DE ONGELDIG VERKLAARDE TITEL VERVANGT - 
GELDIGHEID

10º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - UITLEVERING - OVERGANGSRECHT - UITVOERBAARVERKLARING 
VAN EEN DOOR EEN BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND AANHOUDINGSBEVEL - EERDERE 
BESLISSING TOT WEIGERING VAN TENUITVOERLEGGING VAN EEN EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - 
NIEUW VERZOEK GEGROND OP EEN BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING DAT DE ONGELDIG 
VERKLAARDE TITEL VERVANGT - GELDIGHEID

1º, 2º, 3º en 4º Artikel 6 E.V.R.M. regelt niet het recht van verdediging voor de raadkamer  
of de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak doen over de uitvoerbaarverklaring  
van een door een buitenlandse overheid uitgevaardigd bevel tot aanhouding1.

5º  Op  het  hoger  beroep  tegen  een  beschikking  tot  uitvoerbaarverklaring  van  een 
buitenlands  bevel  tot  aanhouding,  moet  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  
onderzoeken of alle voorwaarden voor de uitlevering verenigd zijn; zij mag zich niet in de  
plaats stellen van de rechterlijke overheid van de verzoekende Staat om te oordelen over  
de gegrondheid van de vervolging of die van de bezwaren die tegen de vreemdeling zijn  
aangevoerd2.

6º  en  7º  De omstandigheid  dat  een gedeelte van het  buitenlands dossier  dat  door  de  
verzoekende Staat is overgezonden niet werd vertaald maakt de uitvoerbaarverklaring  
geenszins  onwettig  wanneer  alle  stukken  die  noodzakelijk  zijn  om  de  wettelijke  
voorwaarden voor de uitlevering te onderzoeken en om de betrokkene over de redenen 
van zijn aanhouding en de tegen hem uitgebrachte beschuldigingen in te lichten, werden 
vertaald en ter inzage van de partijen zijn gesteld. 

8º De regel volgens welke iemand geen tweede maal kan worden vervolgd voor feiten die  
aanleiding hebben gegeven tot een vonnis dat kracht van gewijsde heeft verkregen, is  
enkel  toepasselijk  op  de  beslissingen van de strafrechter  die  over  de  grond van de  
vervolgingen uitspraak doet3.

9º  en  10º  De  op  een  reden  i.v.m.  overgangsrecht  gegronde  weigering  om  de  
tenuitvoerlegging  van  een  Europees  aanhoudingsbevel  toe  te  kennen,  verbiedt  de 
uitvoerbaarverklaring niet, overeenkomstig artikel 3, tweede lid, Uitleveringswet, van het  
buitenlands bevel tot aanhouding dat de ongeldige titel vervangt.

1 Cass. 13 juni 2000, A.R. P.00.0788.N, nr. 363.
2 G. DEMANET, "Du rôle de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation en cas 
d'extradition demandée à la Belgique", Rev.dr.pén., 1988, p. 251.
3 Cass. 3 okt. 2001, A.R. P.01.0537.F, nr. 519. 
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(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1456.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 oktober 2006 op verwij-

zing gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstel-
ling, ten gevolge van een arrest van het Hof van 27 september 2006. 

De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-
dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Tegen de eiser werd op 9 februari 2006 door de Italiaanse overheid een Euro-

pees  aanhoudingsbevel  uitgevaardigd  wegens  vereniging  van  boosdoeners  en 
handel in verdovende middelen.

Aangezien het feiten betreft waarvan men uitgaat dat zij vóór 7 augustus 2002 
zijn gepleegd, heeft de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, 
met een beschikking van 10 maart 2006, de tenuitvoerlegging van het voormelde 
bevel geweigerd overeenkomstig artikel 44, §1, derde lid, van de Wet betreffen-
de het Europees aanhoudingsbevel.

Op 13 juli 2006 heeft de Italiaanse regering aan haar Belgische tegenhanger 
een verzoekschrift gericht waarin ze, voor dezelfde feiten, om de uitlevering van 
de eiser verzoekt op grond van de artikelen 1, 2 en 12 van het Europees Verdrag 
betreffende uitlevering opgemaakt te Parijs op 13 december 1957. Dit verzoek-
schrift steunde op een internationaal aanhoudingsbevel dat op 1 februari 2006 
door de rechter van het vooronderzoek van de rechtbank te Milaan is uitgevaar-
digd.

Bij beschikking van 26 juli 2006 heeft de raadkamer te Luik dit aanhoudings-
bevel uitvoerbaar verklaard.

Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep dat door de eiser tegen de voor-
melde beschikking is ingesteld niet gegrond. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel:
De eiser voert aan dat hij zich niet behoorlijk heeft kunnen verdedigen voor de 

kamer van inbeschuldigingstelling omdat een gedeelte van het dossier dat door 
de verzoekende Staat is overgezonden niet was vertaald.

Artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, waarvan het middel de schending aanvoert, is niet van 
toepassing op de rechtspleging voor de onderzoeksgerechten, behalve wanneer 
deze over de gegrondheid van de telastlegging of over een betwisting over bur-
gerlijke rechten en verplichtingen uitspraak doen.

De voormelde verdragsbepaling regelt dus niet het recht van verdediging voor 
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de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak doen over de 
uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid uitgevaardigd be-
vel tot aanhouding.

Naar luid van artikel 5.2 van het voormelde verdrag moet een ieder die gear-
resteerd is onverwijld en in een taal die hij verstaat op de hoogte worden ge-
bracht van de redenen van zijn arrestatie en van alle beschuldigingen welke te-
gen hem zijn ingebracht.

Overigens, op het hoger beroep tegen een beschikking tot uitvoerbaarverkla-
ring van een buitenlands bevel tot aanhouding, moet de kamer van inbeschuldi-
gingstelling onderzoeken of alle voorwaarden voor de uitlevering verenigd zijn. 
Zij mag zich niet in de plaats stellen van de rechterlijke overheid van de verzoe-
kende Staat om te oordelen over de gegrondheid van de vervolging of die van de 
bezwaren die tegen de vreemdeling zijn aangevoerd.

Het arrest stelt vast dat de titel tot staving van het verzoek tot uitlevering als-
ook de uiteenzetting van de feiten en de toepasselijke wettelijke bepalingen, in 
het Frans waren vertaald, en dat die stukken, samen met hun vertaling, ter inzage 
van de raadslieden van de eiser waren gesteld.

De omstandigheid dat een gedeelte van het buitenlands dossier niet was ver-
taald maakt de uitvoerbaarverklaring geenszins onwettig wanneer de vertaling 
waarover de appelrechters en de partijen konden beschikken, volgens de vaststel-
lingen van het arrest, alle stukken betreft die noodzakelijk zijn om de wettelijke 
voorwaarden voor de uitlevering te onderzoeken en om de eiser over de redenen 
van zijn aanhouding en de tegen hem uitgebrachte beschuldigingen in te lichten.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel:
De regel volgens welke iemand geen tweede maal kan worden vervolgd voor 

feiten die  aanleiding hebben gegeven tot  een vonnis dat  kracht  van gewijsde 
heeft verkregen, is enkel toepasselijk op de beslissingen van de strafrechter die 
over de grond van de vervolgingen uitspraak doet.

De op een reden i.v.m. overgangsrecht gegronde weigering om de tenuitvoer-
legging van een Europees aanhoudingsbevel  toe te  kennen, verbiedt  overeen-
komstig artikel 3, tweede lid, van de Uitleveringswet van 15 maart 1874, de uit-
voerbaarverklaring niet van het buitenlands bevel tot aanhouding dat de ongeldi-
ge titel vervangt.

Het middel dat de miskenning aanvoert van het algemeen rechtsbeginsel non 
bis in idem, faalt naar recht.

Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 
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3 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. J.-F. Bourlet, Luik en Chr. Halet, Luik.

Nr. 4

1° KAMER - 4 januari 2007

RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — BURGERLIJKE 
ZAKEN - VONNIS - BESLISSING OVER DE ONTVANKELIJKHEID - BESLISSING OVER DE 
BEVOEGDHEID - TEGENSTRIJDIGHEID - GEVOLG

Een vonnis dat, enerzijds, over een eis uitspraak doet door deze ontvankelijk te verklaren  
en dat, anderzijds, de rechtbank onbevoegd verklaart om er kennis van te nemen, kan 
geen gezag van gewijsde hebben, daar het aldus aangetast is door een tegenstrijdigheid  
zodat niet met zekerheid kan worden bepaald welke betekenis aan die beslissing moet  
worden gegeven1. (Art. 19, eerste lid, Ger.W.)

(D. T. FB VERZEKERINGEN nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0565.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 juni 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;

1 Het O.M. concludeerde eveneens tot de verwerping van het cassatieberoep. In tegenstelling tot het 
arrest van het Hof evenwel antwoordde het in substantie op de drie onderdelen samen van het middel 
dat de appelrechter, om het verschil in zienswijze te kunnen beslechten tussen, enerzijds, de eiser in 
cassatie die de ontvankelijkheid van zijn tegenvordering verdedigde met beroep op artikel 2246 van 
het  Burgerlijk  Wetboek  volgens  hetwelk  ook  de  dagvaarding  voor  een  onbevoegde  rechter  de 
verjaring stuit, wat te dezen het geval zou zijn geweest door bij de rechter in kort geding een eerste 
eis in te stellen die door hem ontvankelijk verklaard was, maar die, bij  gebrek aan noodzaak tot 
spoedbehandeling,  niet  tot  zijn  bevoegdheid behoorde,  en,  anderzijds,  de  verweerster  in  cassatie 
volgens wie die  rechtsvordering wel  verjaard was  op grond van artikel  2247 van het  Burgerlijk 
Wetboek, naar luid waarvan de stuiting van de verjaring voor niet bestaande wordt gehouden indien 
de eis wordt afgewezen, noodzakelijkerwijze de draagwijdte - afwijzing of niet - diende na te gaan 
van de bovenvermelde dubbelzinnige beschikking in kort geding. Samen met de appelrechter was het 
O.M. van mening dat overeenkomstig de leer van het Franse Hof van Cassatie (Cass. Com. Fr., 21 
april 1980, Bull., 1980, IV, nr. 157, p. 22) de bovengenoemde beschikking kon worden omschreven 
als een afwijzing van de eis in de zin van artikel 2247 B.W., ook al had voornoemde rechter kennelijk 
de voorwaarden voor de ontvankelijkheid van de hem voorgelegde eis verward met de gegrondheid 
ervan. A.H.
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- de artikelen 1319, 1320, 1322, 1349, 1350, 3°, 1352, 2242, 2244, 2246 en 
2247 van het Burgerlijk Wetboek;

- de artikelen 19, eerste lid, 20, 21, 23, 24, 26 en 28 van het Gerechtelijk Wet-
boek. 

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt vast "dat het geschil betrekking heeft op de uitvoe-

ring van een verzekeringscontract 'gewaarborgd inkomen' dat (de eiser) met (de 
verweerster) heeft gesloten; dat (de eiser) op 27 december 1992 het slachtoffer 
werd van een ongeval in zijn privéleven; dat (de verweerster), na verschillende 
bedragen te hebben betaald, inzage kreeg van een medisch verslag en daaruit af-
leidde dat het litigieuze ongeval het gevolg was van dronkenschap; dat zij ver-
volgens, in een brief van 1 juni 1993, (de eiser) mededeelde dat zij de haar be-
taalde bedragen terugvorderde; dat zij bij exploot van 7 februari 1994 een proce-
dure instelde tot terugbetaling van haar kosten, wat geleid heeft tot het thans de-
finitief geworden arrest van 24 december 2001", dat, met wijziging van het be-
roepen vonnis, de rechtsvordering van de verweerster verwierp; "dat (de eiser) 
pas in zijn appelverzoekschrift van 2 november 1999 een, ten onrechte als inci-
denteel beroep omschreven, tegenvordering instelde teneinde (de verweerster) te 
doen veroordelen om hem aanvullende vergoedingen te betalen; dat hij evenwel 
op 3 september 1993 bij de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Charleroi een vordering in kort geding had ingesteld tot het verkrijgen van het 
bedrag van 266.650 frank, zijnde de 'vervallen maandelijkse bedragen' van de 
contractueel verschuldigde vergoedingen, vermeerderd met de 'nog te vervallen 
maandelijkse bedragen'; dat de rechter in kort geding zich bij beschikking van 13 
januari 2004 onbevoegd verklaard heeft op grond dat de zaak geen spoedbehan-
deling vereiste"; dat (de eiser) betoogt dat de verjaring is gestuit door de dag-
vaarding van 3 september 1993 voor de rechter in kort geding; dat hij zich be-
roept op artikel 2246 van het Burgerlijk Wetboek en erop wijst dat de rechter in 
kort  geding zich onbevoegd verklaard heeft  zodat  de  dagvaarding uitwerking 
heeft; dat (de verweerster) van haar kant zich beroept op artikel 2247 van het 
Burgerlijk Wetboek volgens hetwelk de stuiting voor niet bestaande wordt ge-
houden, onder meer indien de eis wordt afgewezen; dat de dagvaarding voor de 
rechter in kort geding preciseert dat zij wordt uitgebracht 'gelet op de noodzaak 
tot spoedbehandeling en de volstrekte noodzakelijkheid'; dat de beschikking van 
13 januari 2004 van de rechter in kort geding aldus erop wijst dat 'de gedinginlei-
dende dagvaarding gewag maakt van de noodzaak tot spoedbehandeling'; dat zij 
eraan herinnert dat het aan de rechter in kort geding staat om de noodzaak tot 
spoedbehandeling van de zaak te  beoordelen op het  ogenblik  waarop hij  uit-
spraak doet; dat zij, na erop te hebben gewezen dat de eiser geen spoed gezet had 
achter de rechtspleging, beslist dat de zaak geen spoedbehandeling vereiste"

Het bestreden arrest "stelt vervolgens vast dat de (door de eiser) ingestelde te-
genvordering verjaard is en verklaart ze bijgevolg niet gegrond".

Het bestreden arrest baseert die beslissing op de volgende gronden:
"De rechter in kort geding heeft zich ten onrechte onbevoegd verklaard op 

grond dat de zaak geen spoedbehandeling vereiste. Het staat immers vast dat de 
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noodzaak tot spoedbehandeling een voorwaarde is voor de bevoegdheid ratione 
materiae van de rechter in kort geding en, zoals elke bevoegdheidsvoorwaarde, 
wordt beoordeeld met inachtneming van het voorwerp van de eis, zoals het in de 
gedinginleidende  akte  wordt  omschreven,  en  niet  met  inachtneming  van  het 
voorwerp ervan. Daarentegen dient de rechter in kort geding, indien hij, na zich 
wegens de omschrijving van de eis bevoegd te hebben verklaard, vaststelt dat de 
noodzaak tot spoedbehandeling niet echt vaststaat of in de loop van de rechtsple-
ging opgehouden heeft te bestaan, de eis niet gegrond te verklaren (...). Te dezen 
blijkt uit de motivering van de beschikking klaar en duidelijk dat de noodzaak tot 
spoedbehandeling wel degelijk werd genoemd in de gedinginleidende dagvaar-
ding maar 'niet onderzocht werd'. In tegenspraak met zichzelf heeft de rechter in 
kort geding zich onbevoegd verklaard zonder de zaak te verwijzen naar de rech-
ter die hij bevoegd achtte, en zonder toepassing te maken van de artikelen 88, §2, 
of 639 - 640 van het Gerechtelijk Wetboek, en heeft hij een eindvonnis gewezen 
over de kosten van het geding. Derhalve dient de draagwijdte van die beslissing 
te worden nagegaan. Daartoe dient de gedachtegang van de rechter die ze heeft 
uitgesproken te worden gevolgd (...). Uit die beschikking blijkt duidelijk dat de 
rechter in kort geding beslist heeft dat de in de dagvaarding aangevoerde nood-
zaak tot spoedbehandeling niet meer bestond op het ogenblik van de uitspraak. 
Daaruit volgt dat de eis om die reden niet gegrond diende te worden verklaard. In 
zoverre het dictum van de beschikking melding maakt van de onbevoegdheid 
van de rechter in kort geding, is het in strijd met de motivering ervan en bevat 
het tevens interne tegenstrijdigheden, aangezien de 'onbevoegde' rechter de eis 
ontvankelijk verklaart en een eindvonnis wijst over de kosten. Die beschikking 
moet aldus worden beschouwd als een beschikking tot afwijzing van de eis in de 
zin van artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek. Die bepaling maakt geen on-
derscheid naargelang de afwijzing van de eis al dan niet verband houdt met het 
recht zelf (...). Terecht voert (de verweerster) aan dat de verjaring niet op rechts-
geldige wijze is gestuit, zodat zij wel degelijk verkregen was op het ogenblik dat 
de tegenvordering werd ingesteld".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat "het vonnis 

een eindvonnis is inzover daarmee de rechtsmacht van de rechter over een ge-
schilpunt uitgeput is, behoudens de rechtsmiddelen bij de wet bepaald". Artikel 
20 van dat wetboek preciseert dat "middelen van nietigheid niet kunnen worden 
aangewend tegen vonnissen" en dat "deze alleen kunnen worden vernietigd door 
de rechtsmiddelen bij de wet bepaald". Krachtens artikel 21, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek is het hoger beroep voor de gedingvoerende partijen het 
gewone rechtsmiddel tegen een in eerste aanleg gewezen vonnis.

Het gezag van het rechterlijk gewijsde dat naar luid van artikel 23 van het Ge-
rechtelijk Wetboek voor de gedingvoerende partijen bindend is wat betreft het-
geen het voorwerp van de beslissing uitmaakt, blijft, krachtens artikel 26 van dat 
wetboek bestaan "zolang de beslissing niet ongedaan is gemaakt". Volgens arti-
kel 28 van het Gerechtelijk Wetboek "gaat iedere beslissing in kracht van gewijs-
de zodra zij niet meer voor verzet of hoger beroep vatbaar is, behoudens de uit-
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zonderingen die de wet bepaalt en onverminderd de buitengewone rechtsmidde-
len".

Krachtens artikel 1350,3°, van het Burgerlijk Wetboek heeft "het gezag dat de 
wet aan het rechterlijk gewijsde toekent" de waarde van een wettelijk vermoe-
den. Dat vermoeden is onweerlegbaar ten aanzien van de gedingvoerende partij-
en. Artikel 1352, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "het wettelijk 
vermoeden degene in wiens voordeel het bestaat, van ieder bewijs ontslaat".

Te dezen blijkt uit de vaststellingen van het bestreden arrest dat de eiser bij 
dagvaarding van 3 september 1993 bij de voorzitter van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Charleroi, zitting houdend in kort geding, met beroep op de noodzaak 
tot spoedbehandeling van de zaak een eis heeft ingesteld teneinde de verweerster 
te doen veroordelen om hem een bepaald bedrag te betalen, zijnde de vervallen 
maandelijkse bedragen van de contractueel verschuldigde vergoedingen; dat de 
rechter in kort geding in zijn beschikking van 13 januari 2004 besliste dat de 
aangevoerde noodzaak tot spoedbehandeling niet onderzocht was, dat hij de vor-
dering ontvankelijk verklaard heeft en "zich bij gebrek aan noodzaak tot spoed-
behandeling onbevoegd verklaard heeft". Het arrest ontkent niet dat tegen die be-
schikking geen hoger beroep is ingesteld en dat zij in kracht van gewijsde is ge-
gaan, zoals de verweerster opmerkte in haar syntheseconclusie in hoger beroep. 
Aangezien bij de in de zaak van de eiser en de verweerster gewezen beschikking 
van 13 januari 2004 definitief is beslist dat de voorzitter van de Rechtbank van 
Eerste  Aanleg  te  Charleroi,  zitting  houdende in  kort  geding,  "bij  gebrek aan 
noodzaak tot spoedbehandeling niet bevoegd" was om uitspraak te doen over de 
door de eiser tegen de verweerster ingestelde eis die ertoe strekte haar te doen 
veroordelen om hem de contractueel verschuldigde vergoedingen te betalen, is 
die beslissing als zodanig bindend voor de verweerster. Het doet wat dat betreft 
niet terzake dat de rechter in kort geding zich "ten onrechte" onbevoegd ver-
klaard heeft bij gebrek aan noodzaak tot spoedbehandeling, op grond dat zijn be-
voegdheid afhing van de in de gedinginleidende dagvaarding aangevoerde nood-
zaak tot  spoedbehandeling en dat,  indien die aldus aangevoerde noodzaak tot 
spoedbehandeling niet bewezen was, de rechter in kort geding die de eis ontvan-
kelijk verklaard heeft, haar niet gegrond had moeten verklaren. In de zaak die tot 
het bestreden arrest geleid heeft, was er immers bij het Hof van Beroep te Bergen 
geen hoger beroep ingesteld tegen de beschikking van 13 januari 2004 zodat het 
hof niet bevoegd was te beslissen wat de rechter in kort geding had moeten doen. 
Het kon derhalve de beschikking van 13 januari 2004 niet beschouwen "als een 
beschikking tot afwijzing van de eis".

Door te beslissen dat de beschikking van 13 januari 2004 waarbij de rechter in 
kort geding zich onbevoegd verklaard heeft, "een beschikking tot afwijzing van 
de eis was in de zin van artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek", en door der-
halve te beslissen dat de door de dagvaarding van 3 september 1993 uitgelokte 
stuiting van de verjaring met toepassing van het door de verweerster aangevoer-
de artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek als niet bestaande moet worden be-
schouwd, en door niet aan te nemen dat deze voor een onbevoegde rechter uitge-
brachte dagvaarding, de verjaring op rechtsgeldige wijze heeft gestuit overeen-
komstig de artikelen 2242, 2244 en 2246 van het Burgerlijk Wetboek, schendt 
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het bestreden arrest de artikelen 19, eerste lid, 20, 21, eerste lid, 26 en 28 van het 
Gerechtelijk Wetboek betreffende het gezag van het rechterlijk gewijsde van de 
vonnissen die niet op de wettelijk bepaalde rechtsmiddelen zijn vernietigd. Het 
schendt daarenboven de artikelen 1349, 1350, 3°, en 1352, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek betreffende het vermoeden dat door de wet aan het rechter-
lijk gewijsde verbonden wordt. Het schendt tevens de artikelen 2242, 2244 en 
2246 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de stuiting van de verjaring door 
een dagvaarding, zelfs als deze voor een onbevoegde rechter wordt uitgebracht. 
Het maakt ten slotte een verkeerde toepassing van artikel 2247 van het Burger-
lijk Wetboek volgens hetwelk de stuiting van de verjaring niet bestaande is in-
dien de eis wordt afgewezen, en het schendt dus ook dat artikel.

...
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
De beschikking,  die  de  voorzitter  van  de  Rechtbank van  Eerste  Aanleg  te 

Charleroi op 13 januari 2004 in kort geding gewezen heeft, verklaart de eis van 
de eiser tot betaling van een voorschot ontvankelijk en beslist dat de rechter in 
kort geding niet bevoegd is om van die eis kennis te nemen.

Een vonnis dat, enerzijds, uitspraak doet over een eis door deze ontvankelijk te 
verklaren en dat, anderzijds, de rechtbank niet bevoegd verklaart om er kennis 
van te nemen, is aangetast door een tegenstrijdigheid die niet toelaat met zeker-
heid te bepalen welke betekenis aan die beslissing moet worden gegeven.

Een dergelijke beslissing kan derhalve geen gezag van gewijsde hebben.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

4 januari 2007 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Fettweis – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 5

1° KAMER - 4 januari 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BEWIJSVOERING 
— TEKENEN OF INDICIËN VAN GEGOEDHEID - BEKENDWORDING - VRAAG OM 
INLICHTINGEN - GEVOLG
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De  tekenen  of  indiciën  waaruit  een  hogere  graad  van  gegoedheid  blijkt  dan  uit  de 
aangegeven inkomsten en volgens welke, behoudens tegenbewijs,  de raming van de  
belastbare grondslag mag worden gedaan, kunnen onder meer aan het licht komen aan 
de hand van de inlichtingen die de belastingplichtige verstrekt in zijn antwoord op de door 
de administratie aan hem toegezonden vraag om inlichtingen1.  (Artt. 316 en 341, W.I.B. 
1992)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0077.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 30 juni 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 316, 317, 339, 341 en 346 van het Wetboek van de Inkomstenbe-

lastingen, zoals zij van toepassing waren op het aanslagjaar 1993;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging
Aangevochten beslissingen
Op een beroep tegen een vonnis waarbij de litigieuze aanslag wordt vernietigd 

bevestigt het hof van beroep dat vonnis op de volgende gronden:
1) "(het) neemt de motivering van (dat) vonnis volledig over". Dat vonnis was 

gemotiveerd als volgt:
- "het bewijs dat er tekenen en indiciën zijn op grond waarvan het vermoeden 

van artikel 341 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen kan worden toe-
gepast, dient te worden geleverd door de administratie (en) de belastingplichtige 
kan niet worden betrokken bij de opsporing van tekenen en indiciën van een niet 
ontdekte gegoedheid; (...) 

- (de administratie) keert de bewijslast om wanneer zij de belastingplichtige 
verzoekt om zijn uitgaven, zijn levensstijl, enz. te detailleren;

- het gebruik van artikel 316 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992 betreffende de vragen om inlichtingen die bedoeld zijn om van de belas-
tingplichtige gegevens te verkrijgen aan de hand waarvan het bestaan kan wor-
den vastgesteld van tekenen en indiciën op grond waarvan vervolgens toepassing 
wordt gemaakt van artikel 341 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992 komt neer op een wettelijk ontoelaatbare afwending van de procedure van 
haar eigenlijk doel; 

- te dezen zijn de vraag om inlichtingen van 1 september 1994 en de erbij ge-

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr. 5.
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voegde vragenlijst in heel algemene bewoordingen gesteld; de belastingplichtige 
wordt erin verzocht met name zijn aankopen en uitgaven van het litigieuze aan-
slagjaar en het daaropvolgende aanslagjaar te detailleren, niet uitgaande van een 
welbepaalde graad van gegoedheid die vooraf zou zijn vastgesteld, maar tenein-
de een eventuele gegoedheid te ontdekken;

- het was immers een algemene vraag die aan de belastingplichtige was toege-
zonden met het oog op de voorbereiding van een controle en geen vraag die tij-
dens een procedure van aanslag op grond van tekenen en indiciën was gesteld 
teneinde een vooraf vastgestelde graad van gegoedheid precies te berekenen";

2) "de omstandigheid dat de belastingambtenaar, vóór die toezending, beschik-
te over gegevens die een aanslag op grond van indiciën mogelijk maakte, zoals 
de lijst van de bedrijfsinvesteringen, belet niet dat de procedure gebreken ver-
toont, aangezien de administratie door de litigieuze vragenlijst de belastingplich-
tige op onrechtmatige wijze ertoe gedwongen heeft inlichtingen te verstrekken 
over aspecten van zijn privévermogen, die achteraf werden beschouwd als uitga-
ven die dienden verantwoord te worden in het kader van de aanslag op grond van 
indiciën; door de litigieuze aanslagen aldus te vernietigen verwart het hof [van 
beroep] de  bewijsmiddelen,  enerzijds,  en de  opsporings-  en controlemiddelen 
waarover de administratie beschikt,  anderzijds, niet  met elkaar,  aangezien die 
vernietiging precies het gevolg is van een met het recht van verdediging strijdige 
afwending van procedure, (namelijk) het feit dat de administratie, vóór iedere an-
dere vorm van controle of nazicht aan de belastingplichtige een in heel algemene 
bewoordingen gestelde vraag om inlichtingen heeft toegezonden waarin zij de 
belastingplichtige, op straffe van een ambtshalve aanslag, verzoekt om een zeer 
lange vragenlijst in te vullen betreffende zijn aankopen, uitgaven en bankreke-
ningen, met inbegrip van de privérekeningen (zie stukken VII/90 tot 95 van het 
administratief dossier), teneinde de aldus verkregen maar haar vooraf onbekende 
gegevens achteraf te gebruiken om een aanslag te vestigen op grond van tekenen 
en indiciën;

3) door de litigieuze aanslagen aldus te vernietigen verwart het hof [van be-
roep] de bewijsmiddelen, enerzijds, en de opsporings- en controlemiddelen waar-
over de administratie beschikt, anderzijds, niet met elkaar, aangezien die vernie-
tiging precies het gevolg is van een met het recht van verdediging strijdige af-
wending van procedure".

Grieven
De bewijsmiddelen waarover de administratie beschikt en die worden opge-

somd in titel VII, hoofdstuk IV van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1990 staan los van de bepalingen die de opsporings- en controlebevoegdheden 
van de administratie regelen en die zijn opgenomen in diezelfde titel VII, hoofd-
stuk III, met dien verstande evenwel dat die bewijsmiddelen door de administra-
tie mogen worden gebruikt met of zonder voorafgaande of gelijktijdige uitoefe-
ning van die opsporings- of  controlebevoegdheden, en met het  gevolg dat  de 
wetgever de verplichtingen van de belastingplichtige jegens de administratie niet 
heeft willen beperken afhankelijk van het bewijsmiddel dat zij zinnens is of zin-
nens zal zijn te gebruiken om het bestaan en het bedrag van de belastingschuld 
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vast te stellen in geval van betwisting door de belastingplichtige.
Artikel 316 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt klaar 

en duidelijk dat eenieder die onderhevig is aan de inkomstenbelasting op verzoek 
van de administratie verplicht is haar binnen een maand, schriftelijk "alle" inlich-
tingen te verstrekken die van hem worden gevorderd met het oog op het onder-
zoek van zijn fiscale toestand, en artikel 317 van dat wetboek onderstreept dat 
die vragen om inlichtingen mogen slaan op "alle" verrichtingen waaraan de be-
lastingplichtige heeft deelgenomen. De parlementaire voorbereiding van die be-
paling preciseert, voor zoveel nodig, dat de betrokken inlichtingen al die zijn 
welke verband houden met de "vermogens"toestand van de belastingplichtige en 
met de ermee verbonden verrichtingen, ook al zijn ze privé. 

Een in heel algemene bewoordingen gestelde vraag om inlichtingen in dus niet 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 316 en 317 van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen 1992, wanneer zij, zoals te dezen, slaat op de "aankopen, uit-
gaven  en  bankrekeningen,  met  inbegrip  van  de  privérekeningen  (zie  stukken 
VII/90 tot 95 van het administratief dossier)", zoals het bestreden arrest vaststelt, 
dat wil zeggen uitsluitend op de vermogenstoestand van de belastingplichtige.

Die bepalingen beperken trouwens in geen enkel opzicht het gebruik dat de ad-
ministratie kan maken van de aldus verkregen inlichtingen, noch om de inkom-
sten en andere gegevens die overeenkomstig artikel 339 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 aangegeven zijn, onjuist te bevinden noch om de be-
lastbare grondslag te ramen volgens de tekenen en indiciën waaruit een hogere 
graad van gegoedheid blijkt dan uit de overeenkomstig artikel 341 van het Wet-
boek van de Inkomstenbelastingen 1992 aangegeven inkomsten. De toezending 
van een in algemene bewoordingen gestelde vraag om inlichtingen betreffende 
"de aankopen, uitgaven en bankrekeningen, met inbegrip van de privérekeningen 
(zie stukken VII:90 tot 95 van het administratief dossier)" is des te meer verant-
woord wanneer, zoals het bestreden arrest zegt, "de belastingambtenaar, voor de 
toezending, beschikte over gegevens die een aanslag op grond van indiciën mo-
gelijk maakte, zoals de lijst van de bedrijfsinvesteringen".

Voor de toepassing van artikel 341 van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen 1992 is het vereist maar voldoende dat de administratie duidelijk de teke-
nen en indiciën aangeeft die de onontbeerlijke voorwaarde vormen voor een aan-
slag op grond van indiciën, zonder dat het nodig is dat die tekenen en indiciën 
haar met of zonder de medewerking van de belastingplichtige bekend geworden 
zijn, ofwel ten gevolge van een huiszoeking, een vordering in rechte of bekente-
nissen van de belastingplichtige, ofwel, zoals te dezen, door inlichtingen die van 
de belastingplichtige zelf zijn verkregen na de toezending van een vraag om in-
lichtingen.

Daar de teksten van de artikelen 316, 317 en 341 van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen klaar en duidelijk zijn, is er geen grond tot uitlegging en kan 
de toepassing ervan aan geen andere beperking onderworpen zijn dan aan die 
welke voortvloeit uit de toepassing van een hogere of gelijkwaardige rechtsregel 
(Grondwet, wet, decreet, internationaal verdrag, algemeen rechtsbeginsel ...), wat 
te dezen niet het geval is.
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Wat dat betreft is het recht van verdediging dat in het bestreden arrest wordt 
aangevoerd, weliswaar van toepassing in de fase van de procedure waarin het be-
lastinggeschil wordt behandeld,, maar niet tijdens de aanslagprocedure geduren-
de welke de vraag om inlichtingen aan de belastingplichtige werd gezonden, daar 
die procedure wezenlijk gebaseerd is op het idee van de medewerking van de be-
lastingplichtige aan de vaststelling van zijn belastingschuld (verplichting om een 
inkomstenaangifte te ondertekenen, etc...), en de administratie niet reeds in deze 
fase van de procedure het bewijs van de onjuistheid van de aangegeven inkom-
sten dient te leveren, maar enkel die inkomsten onjuist moet bevinden overeen-
komstig artikel 339 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en de 
motieven moet preciseren op grond waarvan zij meent de inkomsten te moeten 
wijzigen zoals wordt bepaald in artikel 346 van het Wetboek van de Inkomsten-
belastingen 1992.

De handelingen die de administratie verricht in het kader van de aanslagproce-
dure die aan de vaststelling van de aanslag voorafgaat, kunnen derhalve niet van 
dien aard zijn dat ze de bewijslast omkeren in strijd met het recht van verdedi-
ging. De wetgever heeft overigens aan de belastingplichtige die de vastgestelde 
aanslag betwist, uitdrukkelijk het recht toegekend om aan de hand van positieve 
en controleerbare gegevens het tegenbewijs te leveren dat die gegoedheid voort-
komt uit andere dan belastbare middelen zijn of uit inkomsten uit een belastbaar 
tijdvak dat aan het betrokken belastbaar tijdvak voorafgaat.

Bijgevolg heeft het hof van beroep zijn beslissing dat de aanslagprocedure ge-
breken vertoonde omdat de administratie machtsafwending had gepleegd door 
een aanslag op grond van indiciën vast te stellen aan de hand van inlichtingen die 
voordien door een vraag om inlichtingen waren verkregen, niet naar recht verant-
woord. Hierdoor schendt het hof de in het middel aangegeven bepalingen alsook 
het algemeen beginsel van het recht van verdediging.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Uit de artikelen 315 en 316 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 

1992 volgt dat de administratie, teneinde de juiste heffing van de belasting te 
verzekeren, de overlegging kan eisen van alle inlichtingen, ook al houden ze ver-
band met het privéleven van de belastingplichtige.

Krachtens artikel 317 van dat wetboek kan de vraag om inlichtingen slaan op 
alle verrichtingen waaraan de belastingplichtige heeft deelgenomen;

Artikel 341, eerste lid, van dat wetboek bepaalt dat, behoudens tegenbewijs, de 
raming van de belastbare grondslag, zowel voor rechtspersonen als voor natuur-
lijke personen, mag worden gedaan volgens tekenen en indiciën waaruit een ho-
gere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten;

Die tekenen of indiciën kunnen aan het licht komen, onder meer door de in-
lichtingen die de belastingplichtige heeft verstrekt in een antwoord op de hem 
door de administratie toegezonden vraag om inlichtingen.

Het arrest, dat in andere zin beslist, schendt de in het middel aangegeven wets-
bepalingen.
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In zoverre is het middel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

4 januari 2007 – 1° kamer –  Voorzitter en verslaggever:  de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal.

Nr. 6

1° KAMER - 5 januari 2007

1º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — VOORKOOPRECHT - VERKOOP VAN HET 
IN PACHT GEGEVEN GOED - KENNISGEVING AAN PACHTER - COMITÉ TOT AANKOOP - HOEDANIGHEID

2º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — VOORKOOPRECHT - VERKOOP VAN HET 
IN PACHT GEGEVEN GOED - KENNISGEVING AAN PACHTER - VORM

1º Wanneer een comité tot aankoop bij verkoop van het in pacht gegeven goed aan de  
pachter  de kennisgeving doet  van de inhoud van de akte die is opgesteld onder de  
opschortende voorwaarde van niet-uitoefening van het recht van voorkoop en waarbij  
enkel de identiteit van de koper opengelaten wordt, teneinde de pachter de gelegenheid 
te geven om zijn recht van voorkoop uit te oefenen, treedt het ten aanzien van de pachter  
niet  op  als  overheid  maar  als  ministerieel  ambtenaar  zoals  een  notaris.  (Art.  48.1, 
Pachtwet)

2º Wanneer een comité tot aankoop, optredend als de in artikel 48.1 Pachtwet bepaalde  
notaris, bij verkoop van het in pacht gegeven goed aan de pachter de kennisgeving doet  
van de inhoud van de akte die is opgesteld onder de opschortende voorwaarde van niet-
uitoefening  van  het  recht  van  voorkoop  en  waarbij  enkel  de  identiteit  van  de  koper 
opengelaten  wordt,  teneinde de pachter  de  gelegenheid  te  geven om zijn  recht  van 
voorkoop uit te oefenen, is de "ter post aangetekende brief", deze bepaald in artikel 71  
van het M.B. van 12 januari 1970 en die aan de geadresseerde wordt afgegeven na de  
vaststelling van zijn identiteit. (Artt. 48.1 en 57, Pachtwet; Art. 43, K.B. 12 jan. 1970; Artt. 
71 en 72, M.B. 12 jan. 1970)

(D. e.a. T. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUGGE e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0436.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 september 2003 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 47, 48.1, 49.1, 51, 56 en 57 van de wet van 4 november 1969 tot 

wijziging van de Pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van 
voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen (Burgerlijk Wetboek, b 
III, t. VIII, hfdst. II, afd.III) (de artikelen 47, 48.1 en 57 gewijzigd bij de wet van 
7 november 1988);

- artikel 43 van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglemen-
tering van de postdienst;

- de artikelen 71 en 79 van het ministerieel besluit van 12 januari 1970 hou-
dende reglementering van de postdienst.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart de vordering van de eisers om de eerste ver-

weerder te veroordelen om aan de eisers de som van 22.310,42 euro te betalen 
ongegrond op de volgende gronden:  De eerste  verweerder,  hierin  bijgetreden 
door de tweede verweerder, voelt zich in eerste instantie gegriefd door het aange-
vochten vonnis in de mate dat de eerste rechter in het vonnis a quo heeft aange-
nomen dat de bepalingen van art. 57 Pachtwet werden geschonden doordat de 
kennisgeving van de tweede verweerder dd. 09.07.1996 bij middel van een RP-
zending niet zou voldoen aan de vereisten van een aangetekend schrijven. Over-
eenkomstig art. 57 Pachtwet dient een kennisgeving zoals (ondermeer) bepaald 
in art. 48 en 49 Pachtwet op straffe van niet bestaan betekend te worden bij ge-
rechtsdeurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief. Onder het begrip 
"aangetekende brief" in de zin van art. 57 Pachtwet dient te worden verstaan dat 
de kennisgeving geschiedt  bij  een zending die tegen ontvangstbewijs ter post 
wordt bezorgd en die door de post tegen aftekening wordt besteld. (Art. 43 KB 
12.01.1970 inhoudende wijziging van art. 7 KB 12.10.1879). Deze omschrijving 
is toepasselijk op zowel de AR-zendingen als de RP-zendingen, ook al bestaat 
een onderscheid in de criteria aan wie de betreffende aangetekende zending voor 
ontvangst  wordt  aangeboden. Een AR-zending wordt blijkbaar  alleen ter ont-
vangst afgetekend door de bestemmeling zelf, terwijl een RP-zending ook kan 
worden aangeboden aan ieder die gekend is als deel uitmakende van de naaste 
familie of kennissenkring, die het ontvangstbewijs geldig kan aftekenen. Zowel 
een AR als een RP-zending worden ter Post aangeboden tegen ontvangstbewijs 
en worden door de Post besteld eveneens tegen ontvangstbewijs. Het standpunt 
van de eerste rechter kan dan ook niet worden bijgetreden waar hij oordeelde dat 
de RP-zending uitgaande van de tweede verweerder niet voldeed aan het begrip 
"aangetekende zending" in de zin van art. 57 Pachtwet op grond van de vaststel-
ling dat deze door de Post op 10.07.1996 was afgeleverd aan de minderjarige 
zoon P.D.. Immers wordt de aard van de aangetekende zending niet bepaald door 
de identiteit of de hoedanigheid van de bestemmeling die de aangetekende zen-
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ding uiteindelijk in ontvangst neemt.  Ook wanneer een aangetekende zending 
door de Post ten huize van de bestemmeling wordt aangeboden en bij afwezig-
heid niet kan worden besteld, wordt aan de vereiste van een aangetekende zen-
ding voldaan door achterlating van een bericht dat de aangetekende zending kan 
worden afgehaald. Ook bij een aanzegging bij gerechtsdeurwaardersexploot kan 
de betekening bij afwezigheid van de bestemmeling aan de woonst geschieden, 
met  achterlating van een bericht  overeenkomstig art.  44 van het  Gerechtelijk 
Wetboek, zonder dat de aard van de aangetekende zending of het gerechtsdeur-
waarderlijk exploot wordt beïnvloed door de vraag indien de bestemmeling het 
stuk al dan niet daadwerkelijk in ontvangst heeft gekregen. (Cass. 12.04.1984, 
Arr. Cass. 1983-84, 1072). Ten overvloede kan er op worden gewezen dat de ei-
sers wel degelijk het aangetekend schrijven dd. 09.07.1996 hebben ontvangen, 
nu het origineel dezer voorkomt als hun overtuigingsstuk nr. 1 terwijl uit niets 
blijkt, noch beweren de eisers zulks, dat zij van dit stuk slechts laattijdig kennis 
zouden hebben genomen doordat het aan hun minderjarige zoon werd besteld te-
gen ontvangstbewijs op 10.07.1996. Het middel van de eerste en de tweede ver-
weerders is wat dit betreft gegrond zodat het eerste vonnis dienaangaande dient 
te worden hervormd. (...) Uit hoger vermelde overwegingen blijkt voldoende dat 
het recht van voorkoop van de eiser niet werd geschonden zodat hun vordering 
tot schadevergoeding ex art. 51 Pachtwet ongegrond was.

Grieven
Ingevolge het artikel 48.1 van de Pachtwet mag de eigenaar het goed slechts 

aan iemand anders dan de pachter uit de hand verkopen nadat hij aan deze laatste 
de gelegenheid heeft gegeven om zijn recht van voorkoop uit te oefenen. Te dien 
einde geeft de notaris de pachter kennis van de inhoud van de akte die is opge-
steld onder de opschortende voorwaarde van niet uitoefening van het recht van 
voorkoop en waarbij enkel de identiteit van de koper opengelaten wordt.

Indien het goed door verscheidene pachters gemeenschappelijk gepacht wordt, 
zoals in casu door de beide eisers, dan moet de in artikel 48.1 van de Pachtwet 
bedoelde kennisgeving krachtens het artikel 49.1 van deze wet aan alle exploi-
tanten van het goed gedaan worden.

Deze kennisgeving moet, krachtens artikel 57 van de Pachtwet, op straffe van 
niet  bestaan betekend worden bij  gerechtsdeurwaardersexploot  of  bij  ter  post 
aangetekende brief.

De term aangetekende brief dient in zijn gewone betekenis geïnterpreteerd zo-
als omschreven in artikel 43 van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 hou-
dende de reglementering van de postdienst en in de artikelen 71 en 79 van het 
ministerieel besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de post-
dienst. Een aangetekende brief is volgens die betekenis een brief die, tegen ont-
vangstbewijs, per post wordt besteld door afgifte aan de geadresseerde na vast-
stelling van diens identiteit en tegen aftekening.

Het bestreden vonnis heeft dan ook ten onrechte aangenomen dat deze om-
schrijving ook toepasselijk is op een RP-zending wanneer deze kan worden aan-
geboden aan ieder die gekend is als deel uitmakende van de naaste familie of 
kennissenkring van de bestemmeling. Op grond van de vaststelling dat de RP-
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zending uitgaande van de tweede verweerder op 10 juli 1996 door de Post was 
afgeleverd aan de minderjarige zoon van de eisers dan wanneer de eisers de be-
stemmelingen ervan waren, konden de appelrechters bijgevolg niet wettelijk be-
slissen dat deze zending voldeed aan het begrip "aangetekende zending" in de zin 
van artikel 57 van de Pachtwet vermits een aangetekende zending enkel aan de 
bestemmeling kan worden afgegeven, na vaststelling van diens identiteit en te-
gen aftekening en vermits de zending van 10 juli 1996 niet aan deze omschrij-
ving voldeed zodat deze als niet bestaande moest worden beschouwd (schending 
van de artikelen 47, 48.1, 49.1 en 57 van de Pachtwet, 43, van het K.B. van 12 
januari 1970, 71 en 79 van het M.B. van 12 januari 1970).

Door op die gronden de vordering van eisers tot betaling van de wettelijk voor-
ziene schadevergoeding wegens de miskenning van hun voorkooprecht af te wij-
zen,  hebben  de  appelrechters  hun  beslissing  niet  wettelijk  gerechtvaardigd 
(schending van de artikelen 47, 48.1, 49.1, 51 en 57 van de Pachtwet). Het louter 
feit dat eisers de zending van 10 juli 1996 hebben ontvangen, doet hieraan geen 
afbreuk nu die zending krachtens artikel 57 van de Pachtwet als niet bestaande 
dient beschouwd en nu de eisers geen afstand deden van deze nietigheid (schen-
ding van de artikelen 57 en 57 van de Pachtwet).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste middel
7. Artikel 48.1 van de Pachtwet bepaalt dat de eigenaar het in pacht gegeven 

goed slechts aan iemand anders dan de pachter uit de hand mag verkopen, nadat 
hij aan deze laatste de gelegenheid heeft gegeven om zijn recht van voorkoop uit 
te oefenen.

Dit artikel bepaalt verder dat de notaris te dien einde de pachter kennis geeft 
van de inhoud van de akte die is opgesteld onder de opschortende voorwaarde 
van niet-uitoefening van het recht van voorkoop en waarbij enkel de identiteit 
van de koper opengelaten wordt.

Hieruit volgt dat wanneer een comité tot aankoop de kennisgeving doet die in 
artikel 48.1 van de Pachtwet is bepaald, het ten aanzien van de pachter niet op-
treedt als overheid maar als ministerieel ambtenaar zoals een notaris.

8. Artikel 57 van de Pachtwet schrijft onder meer voor dat de kennisgeving be-
paald in voormeld artikel 48 op straffe van niet bestaan moet worden betekend 
bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief.

Krachtens artikel 43 van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende 
reglementering van de postdienst, worden "aangetekende poststukken" genoemd, 
de poststukken die,  tegen ontvangbewijs,  ter post  worden bezorgd, door deze 
laatste tegen aftekening worden besteld en voor dewelke er geen waarde werd 
aangegeven.

Krachtens artikel 71 van het ministerieel besluit van 12 januari 1970, houden-
de reglementering van de postdienst, worden ingeschreven poststukken aan de 
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geadresseerde afgegeven na vaststelling van zijn identiteit.
Krachtens artikel 72 van dit ministerieel besluit mogen andere aangetekende 

poststukken dan brieven, alsmede al de aangetekende administratieve poststuk-
ken die portvrij of zonder frankering en met uitgestelde betaling vervoerd wor-
den, op het aangegeven adres worden afgegeven aan een meerderjarige van wie 
de uitreiker weet dat hij van het gezin deel uitmaakt of behoort tot de onmiddel-
lijke omgeving van de geadresseerde, tenzij de afzender op de voorzijde de ver-
melding "eigenhandig te bestellen" heeft aangebracht of wanneer zij van een be-
richt van ontvangst vergezeld zijn.

Er is aldus aangaande de mogelijkheden van uitreiking aan de geadresseerde, 
een beperktere mogelijkheid bepaald in artikel 71 dan in artikel 72 van voormeld 
ministerieel besluit, waarbij artikel 71 meer waarborgen biedt aan de geadres-
seerde.

9. Uit het voorgaande volgt dat wanneer het comité tot aankoop de in de arti-
kelen 48.1 en 57 van de Pachtwet bepaalde kennisgeving met een "ter post aan-
getekende brief" doet aan de pachter, waarbij hij niet optreedt als administratieve 
overheid maar als de in artikel 48.1 bepaalde notaris, de "ter post aangetekende 
brief" deze is die is bepaald in artikel 71 van voormeld ministerieel besluit en die 
aan de geadresseerde wordt afgegeven na de vaststelling van zijn identiteit.

Een in artikel 72 van dit besluit bepaald administratief poststuk voldoet niet 
aan de vereiste van artikel 57 van de Pachtwet.

10. Het bestreden vonnis neemt aan dat de in artikel 48.1 bepaalde kennisge-
ving aan de pachter door het comité van aankoop kan geschieden met een RP-
zending die werd uitgereikt aan de minderjarige zoon van de eisers.

Met een RP-zending bedoelt het bestreden vonnis een ingeschreven zending 
als bepaald in artikel 72 van voormeld ministerieel besluit.

11. Het bestreden vonnis schendt aldus de artikelen 48.1 en 57 van de Pacht-
wet.

12. Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
13. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit:
- het hoger beroep van de eerste verweerder ontvankelijk verklaart tegenover 

de eisers en onontvankelijk tegenover de tweede verweerder;
- de vordering van de tweede verweerder tegen de tot bindendverklaring opge-

roepen partij deels onontvankelijk verklaart;
- de vordering van de eisers tegen de eerste verweerder ontvankelijk verklaart;
- de vordering in tussenkomst en vrijwaring van de eerste verweerder tegen de 

tweede verweerder ontvankelijk verklaart.
Verklaart dit arrest bindend voor NV De Post.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde vonnis.

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

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

5 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. De Gryse, Geinger, Claeys Boúúaert en Verbist.

Nr. 7

1° KAMER - 5 januari 2007

GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - KOSTEN NIET VERMELD IN DE OPGAVE VAN PARTIJEN - GEVOLG

De beslissing omtrent  kosten  die  door  de partijen  niet  zijn  vermeld in  hun omstandige 
opgave wordt geacht te zijn aangehouden; de rechter kan in het vonnis enkel de kosten  
vereffenen die door de partijen in die opgave zijn vermeld1. (Art. 1021, Ger.W.)

(V. T. G.)

ARREST

(A.R. C.05.0483.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 juni 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan. 
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1017, eerste lid, 1018, eerste lid, in het bijzonder 6°, 1021, 1042 

en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen om de 

grenzen van het geschil te bepalen (het beschikkingsbeginsel);

1 Zie J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS,  Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 
2004,  p.  435,  nr.  927;  J.  MEERTS,  "Vereffening van de kosten",  in  E.  BREWAEYS (ed.),  Bestendig 
handboek burgerlijk procesrecht, II, Mechelen, Kluwer, afl. 1 (juni 2000), p. IX.3-1, nr. 40000.
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- het algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk de rechter geen uitspraak mag 
doen over niet gevorderde zaken.

Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep veroordeelt de eiseres tot de kosten van het geding van de 

beide instanties en begroot die aan de zijde van de verweerster op 265,20 euro 
voor dagvaarding en rolstelling (eerste aanleg), 319,78 euro als rechtsplegingver-
goeding, 53,30 euro als aanvullende rechtsplegingvergoeding (persoonlijke ver-
schijning), 185,92 euro voor rolrecht (hoger beroep), 475,96 euro als rechtsple-
gingvergoeding en 59,49 euro als uitgavenvergoeding (blz. 11, onderaan, van het 
bestreden arrest).

Grieven
Artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat tenzij bij-

zondere wetten anders bepalen, ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve, de in het on-
gelijk gestelde partij in de kosten verwijst, onverminderd de overeenkomst tus-
sen de partijen, die het eventueel bekrachtigt.

Artikel 1021, eerste lid, van hetzelfde wetboek bepaalt dat de partijen een om-
standige opgave kunnen indienen van hun onderscheiden kosten, met inbegrip 
van de vergoedingen voor uitgaven en rechtspleging bepaald in artikel 1022. In 
dat geval worden de kosten in het vonnis vereffend. Krachtens artikel 1018, eer-
ste lid, 6°, van het Gerechtelijk Wetboek omvatten de kosten de sommen die be-
paald zijn in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek.

Ingevolge artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek zijn die bepalingen te-
vens van toepassing in hoger beroep.

Krachtens artikel  1138, 2°,  van het Gerechtelijk Wetboek vermag geen uit-
spraak gedaan worden over niet gevorderde zaken of mag er niet meer toegekend 
worden dan er gevraagd was.

In die wetsbepaling is het beginsel van de autonomie van de procespartijen, 
ook het beschikkingsbeginsel genaamd, neergelegd.

In deze zaak vorderde de verweerster in haar conclusie voor het hof van be-
roep,  gedagtekend  20  februari  2003  (laatste  blz.),  265,20  euro  dagvaarding, 
334,66 euro rechtsplegingvergoeding eerste aanleg, 188,00 euro rolrecht hoger 
beroep en 466,21 euro rechtsplegingvergoeding hoger beroep.

De verweerster vorderde aldus geen aanvullende rechtsplegingvergoeding van 
53,30 euro ingevolge de persoonlijke verschijning en geen uitgavenvergoeding 
van 59,49 euro.

Door in deze zaak een aanvullende rechtsplegingvergoeding en een uitgaven-
vergoeding toe te kennen, kent het hof van beroep de verweerster dan ook meer 
toe dan zij gevorderd had en miskent het hof van beroep artikel 1138, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek en de erin begrepen algemene rechtsbeginselen.

Conclusie
De begroting en de vereffening van de kosten is niet wettig (schending van de 

artikelen 1017, eerste lid, 1018, eerste lid, in het bijzonder 6°, 1021, 1042 en 
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, van het algemeen rechtsbeginsel van de 
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autonomie van de procespartijen om de grenzen van het geschil te bepalen, be-
schikkingsbeginsel genaamd, en van het algemeen rechtsbeginsel krachtens het-
welk de rechter geen uitspraak mag doen over niet gevorderde zaken).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
4. Artikel 1021, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de partij-

en een omstandige opgave kunnen indienen van hun onderscheiden kosten, met 
inbegrip van de vergoedingen voor uitgaven en rechtspleging bepaald in artikel 
1022 van hetzelfde wetboek en dat in dat geval de kosten in het vonnis worden 
vereffend.

Werden  de  kosten in  het  vonnis  niet  of  slechts  gedeeltelijk  vereffend,  dan 
wordt, krachtens het tweede lid van voormelde wetsbepaling, de beslissing over 
de kosten waarover niet werd gestatueerd, geacht te zijn aangehouden.

5. Uit de voormelde wetsbepaling volgt dat de beslissing omtrent kosten die 
door de partijen niet zijn vermeld in hun omstandige opgave geacht wordt te zijn 
aangehouden en dat de rechter in het vonnis enkel de kosten kan vereffenen die 
door de partijen vermeld zijn in hun omstandige opgave.

6. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de verweerster 
in haar "antwoordbesluiten in hoger beroep" bepaalde kosten heeft opgegeven, 
namelijk de kosten van dagvaarding, de rechtsplegingsvergoeding in eerste aan-
leg, het rolrecht in hoger beroep en de rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep.

7. De appelrechters veroordelen de eiseres tot de gerechtskosten en vereffenen 
die in hoofde van de verweerster op, onder meer, "53,30 euro als aanvullende 
rechtsplegingsvergoeding (persoonlijke verschijning)" en "59,49 euro als uitga-
venvergoeding".

Door aldus te oordelen, schenden de appelrechters artikel 1021 van het Ge-
rechtelijk Wetboek.

8. Het middel is in zoverre gegrond. 
Dictum 
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het in hoofde van de verweerster een 

aanvullende rechtsplegingsvergoeding en een bijdragevergoeding vereffent.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over. 
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
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5 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 8

1° KAMER - 5 januari 2007

VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE ZAKEN - EERSTE AANLEG - GEEN VORDERING - 
HOGER BEROEP - TUSSENVORDERING TOT VEROORDELING - VRIJWARING - ONTVANKELIJKHEID

Een partij mag niet voor het eerst in hoger beroep een vordering tot vrijwaring instellen  
tegen een andere partij wanneer tussen deze partijen in eerste aanleg geen vorderingen 
waren gesteld; dit geldt ook wanneer die vordering tot vrijwaring berust op een na het 
vonnis in eerste aanleg tussen deze partijen gesloten overeenkomst1.  (Artt. 13, 15, 812, 
tweede lid, en 813, tweede lid, Ger.W.)

(D. T. C. e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0026.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 5 september 2005 op verwij-

zing bij arrest van het Hof van 29 maart 2004 en in hoger beroep gewezen door 
de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde.

Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 13, 15, 812, inzonderheid tweede lid, en 813, tweede lid, van het 

Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
In het bestreden vonnis zegt de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde 

voor recht dat de eiser gehouden is tot vrijwaring voor elke betaling die zal wor-
den gedaan door de derde verwerende partij in het kader van de uitvoering van 
het door de rechtbank van koophandel bevestigde vonnis van 16 oktober 1996 
gewezen door de Vrederechter van het derde kanton Gent, en dat zowel wat be-
treft de hoofdsommen, de interest en de kosten van de gedingen.

De rechtbank van koophandel beslist dat op de volgende gronden:

1 Zie Cass. 29 okt. 2004, A.R. C.02.0406.N, nr. 517 en R.W. 2004-05, 1618, noot S. MOSSELMANS; S. 
MOSSELMANS, "Tussenvorderingen in het gerechtelijk privaatrecht", R.W. 2004-05, (1601) 1606-1607.
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"6. De vrijwaringsvordering
Het is juist dat, en dit principe werd door het Hof van Cassatie in verschillende 

arresten bevestigd,  een tussenvordering waarbij  een nieuwe procesverhouding 
tussen de reeds in het geding zijnde partijen wordt gecreëerd niet kan voor het 
eerst in graad van beroep (...).

De ratio legis moet worden gezocht in het principe dat dit zou indruisen tegen 
het, weliswaar geen algemeen, rechtsbeginsel van de dubbele aanleg.

Eveneens moet daarbij worden gedacht aan het beginsel van het respect voor 
de rechten van verdediging.

In deze liggen de zaken evenwel anders, men kan uiteraard niet ontkennen dat 
de vrijwaringsvordering van (de derde verwerende partij)  tegen (de eiser) een 
nieuwe procesverhouding tot stand brengt, maar uit de overgelegde stukken, in 
het bijzonder de akte afstand-verdeling verleden voor Notaris W. op 24. 11.2004 
(...), akte die werd opgesteld na het vonnis van de eerste appelrechter en na het 
arrest van het Hof van Cassatie is uitdrukkelijk voorzien in een vrijwaringsclau-
sule in het voordeel van (de derde verwerende partij) en dit onder punt 8° van de 
lasten en voorwaarden.

Het is dan ook duidelijk dat (de eiser) de vrijwaring die hij ten aanzien van (de 
derde verwerende partij) is aangegaan helemaal niet kan betwisten, en derhalve 
zijn rechten van verdediging niet worden geschonden bij gebrek aan een dubbele 
aanleg.

Dat dan ook kan worden ingegaan op de vrijwaring die (de eiser) heeft ten 
aanzien van (de derde verwerende partij)".

Grieven
1. Luidens artikel 13 van het Gerechtelijk Wetboek is een tussenvordering ie-

dere vordering die in de loop van het geding wordt ingesteld en ertoe strekt hetzij 
de oorspronkelijke vordering te wijzigen of nieuwe vorderingen tussen de partij-
en in te stellen, hetzij personen die nog niet in het geding zijn, erin te betrekken.

Krachtens  artikel  15 van het  Gerechtelijk  Wetboek,  is  de  tussenkomst  een 
rechtspleging  waarbij  een  derde  persoon  partij  wordt  in  het  geding  en  ertoe 
strekt, hetzij de belangen van de tussenkomende partij of van een der partijen in 
het geding te beschermen, hetzij een veroordeling te doen uitspreken of vrijwa-
ring te doen bevelen. Tussen de partijen in het geding kan tussenkomst worden 
aangebracht bij gewone conclusies, aldus artikel 813, tweede lid, van het Ge-
rechtelijk Wetboek.

Krachtens artikel 812, tweede lid, van hetzelfde wetboek, kan tussenkomst tot 
het verkrijgen van een veroordeling niet voor de eerste maal plaatsvinden in ho-
ger beroep.

2. De derde verwerende partij stelde, zoals vastgesteld door de rechtbank van 
koophandel (blz. 6, folio 593, bovenaan, van het vonnis), eerst in hoger beroep 
een vordering tot vrijwaring tegen de eiser. Dat gebeurde in een conclusie neer-
gelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel op 12 april  2005 (blz. 5, 
tweede helft, van de "Besluiten" gedagtekend 11 april 2005).

De eiser voerde daartegen aan dat de vordering tot vrijwaring een nieuwe vor-
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dering, minstens een tussenvordering betreft, die niet voor het eerst in graad van 
hoger beroep kan worden gesteld en dat die eis niet toelaatbaar was (blz. 3, vijf-
de en zesde alinea, van de conclusie neergelegd ter griffie op 13 april 2005 en 
blz. 3, voorlaatste alinea, van de "Repliekconclusie" gedagtekend 9 juni 2005).

Aangezien uit de samenhang van de hierboven aangehaalde bepalingen uit het 
Gerechtelijk Wetboek volgt dat, wanneer een partij in eerste aanleg geen vorde-
ring heeft ingesteld tegen een bepaalde partij, artikel 812, tweede lid, van het Ge-
rechtelijk Wetboek uitsluit dat in hoger beroep tussen die partijen een tussenvor-
dering tot veroordeling wordt ingesteld, oordeelt de rechtbank van koophandel 
niet wettig dat kan worden ingegaan op de vrijwaring die de eiser ten aanzien 
van de derde verwerende partij heeft gesteld (schending van de artikelen 13, 15, 
812, tweede lid, en 813, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek).

Het feit dat, volgens de vaststellingen van de rechtbank van koophandel, uit de 
overgelegde stukken blijkt dat de akte afstand-verdeling uitdrukkelijk voorziet in 
een vrijwaringsclausule in het voordeel van de derde verwerende partij en de ei-
ser de vrijwaring die hij ten aanzien van de derde verwerende partij is aange-
gaan, niet kan betwisten en zijn rechten van verdediging derhalve niet worden 
geschonden bij gebreke van een dubbele aanleg, doet geen afbreuk aan het voor-
gaande.

Conclusie
Het arbeidshof (lees: de appelrechters) beslis(sen) niet wettig dat kan worden 

ingegaan op de vordering tot vrijwaring die de derde verwerende partij lastens de 
eiser heeft gesteld en zeg(gen) niet wettig voor recht dat de eiser gehouden is tot 
vrijwaring voor elke betaling die zal worden gedaan door de derde verwerende 
partij in het kader van de uitvoering van het door de rechtbank van koophandel 
bevestigde vonnis van 16 oktober 1996 gewezen door de Vrederechter van het 
derde kanton Gent, en dat zowel wat betreft de hoofdsommen, de interest en de 
kosten van de gedingen (schending van alle in de aanhef van het middel aange-
haalde wettelijke bepalingen).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
(...)
Eerste middel
5. Luidens artikel 13 van het Gerechtelijk Wetboek is een tussenvordering ie-

dere  vordering die  in  de  loop van het  rechtsgeding wordt  ingesteld  en  ertoe 
strekt, hetzij de oorspronkelijke vordering te wijzigen of nieuwe vorderingen tus-
sen de partijen in te stellen, hetzij personen die nog niet in het geding zijn geroe-
pen, erin te betrekken.

Krachtens artikel 15 van hetzelfde wetboek is de tussenkomst een rechtsple-
ging waarbij een derde persoon partij wordt in het geding en ertoe strekt, hetzij 
de belangen van de tussenkomende partij of van een der partijen in het geding te 
beschermen, hetzij een veroordeling te doen uitspreken of vrijwaring te doen be-
velen.
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Krachtens artikel 813, tweede lid, van hetzelfde wetboek kan, tussen de partij-
en in het geding, gedwongen tussenkomst worden aangebracht bij gewone con-
clusies.

Krachtens artikel 812, tweede lid, van hetzelfde wetboek, kan tussenkomst tot 
het verkrijgen van een veroordeling niet voor de eerste maal plaatsvinden in ho-
ger beroep.

6. Uit het onderling verband tussen de voormelde bepalingen volgt dat, wan-
neer een partij in eerste aanleg geen vordering heeft ingesteld tegen een bepaalde 
partij, artikel 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek uitsluit dat in hoger 
beroep tussen die partijen een tussenvordering tot veroordeling wordt ingesteld.

7. Deze bepaling sluit aldus uit dat een partij voor het eerst in hoger beroep 
een vordering tot vrijwaring instelt tegen een andere partij wanneer tussen deze 
partijen in eerste aanleg geen vorderingen waren gesteld.

Dit geldt ook wanneer die vordering tot vrijwaring berust op een na het vonnis 
in eerste aanleg tussen deze partijen gesloten overeenkomst.

8. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- tussen de eiser en de derde verweerster in eerste aanleg geen vorderingen wa-

ren gesteld;
- de derde verweerster voor het eerst bij appelconclusie een vordering tot vrij-

waring instelt tegen de eiser.
9. De appelrechters oordelen, eensdeels, dat de derde verweerster aldus voor 

het eerst in hoger beroep een nieuwe procesverhouding creëert, wat in beginsel 
niet is toegelaten gelet op het vereiste van een dubbele aanleg en de eerbiediging 
van het recht van verdediging. De appelrechters oordelen evenwel, anderdeels, 
dat zulks te dezen anders ligt aangezien de vordering tot vrijwaring berust op een 
na het vonnis van de eerste appelrechters en na het verwijzingsarrest van het Hof 
tussen de eiser en de derde verweerster gesloten overeenkomst. 

10. Aldus schenden de appelrechters artikel 812, tweede lid, van het Gerechte-
lijk Wetboek.

11. Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het zegt voor recht dat de eiser ge-

houden is tot vrijwaring voor elke betaling die zal worden gedaan door de derde 
verweerster in het kader van de uitvoering van het bevestigde vonnis van de vre-
derechter en dit zowel in hoofdsommen, interest en de kosten van het geding en 
uitspraak doet over de gedingkosten van de eiser en de derde verweerster.

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

deeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiser in de kosten van zijn cassatieberoep tegen de eerste en de 

tweede verweerders, alsmede tot de helft van overige kosten.
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Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-
rechter over.

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

5 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Waûters– Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. van Eeckhoutte en De Bruyn.

Nr. 9

3° KAMER - 8 januari 2007

HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — VERPLICHTINGEN VAN 
PARTIJEN - HUURPRIJS - HERZIENING - NIEUWE OMSTANDIGHEDEN - BEGRIP

Onder nieuwe omstandigheden moeten worden verstaan, objectieve omstandigheden die  
de huurwaarde van een handelspand beïnvloeden, maar die niet voorhanden waren bij  
het  bepalen van de huurprijs  en  zich sedertdien hebben voorgedaan,  zodat  er  geen  
rekening  mee  kon  worden  gehouden  bij  het  bepalen  van  de  huurprijs;  de  wetgever  
vereist  niet  dat  de  nieuwe  omstandigheden  onvoorzienbaar  zijn.  (Art.  6,  eerste  lid, 
Handelshuurwet)

(ELECTIMMO nv T. LEEN BAKKER BELGIË nv)

ARREST

(A.R. C.04.0236.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 16 december 2003 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Leuven.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 12 juni 2006 verwezen naar 

de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Vierde onderdeel
1. Artikel 6, eerste lid, van de Handelshuurwet bepaalt dat bij het verstrijken 

van elke driejarige periode de partijen het recht hebben aan de vrederechter her-
ziening van de huurprijs te vragen, mits zij bewijzen dat de normale huurwaarde 
van het gehuurde goed ten gevolge van nieuwe omstandigheden ten minste 15 



Nr. 9 - 8.1.07 HOF VAN CASSATIE 35 

pct. hoger of lager is dan de huurprijs die in de huurovereenkomst is bepaald of 
bij de laatste herziening is vastgesteld.

2. Onder nieuwe omstandigheden in de zin van artikel 6, eerste lid, van de 
Handelshuurwet  moeten  worden  verstaan,  objectieve  omstandigheden  die  de 
huurwaarde van een handelspand duurzaam beïnvloeden, maar die niet voorhan-
den waren bij het bepalen van de huurprijs en zich sedertdien hebben voorge-
daan, zodat er geen rekening mee kon worden gehouden bij het bepalen van de 
huurprijs.

De wetgever vereist  niet  dat  de nieuwe omstandigheden waarvan sprake in 
voormeld artikel onvoorzienbaar zijn.

3. De appelrechters weigeren de herziening van de huurprijs omdat de verho-
ging van de normale huurwaarde tot beloop van 16 pct. het gevolg is van om-
standigheden die voorzienbaar en derhalve niet nieuw waren.

4. De appelrechters die vaststellen dat de normale huurwaarde van het betwiste 
pand meer dan 15 pct. hoger is dan de huurprijs die in de huurovereenkomst is 
bepaald of bij de laatste herziening is vastgesteld, konden de herziening niet wei-
geren op grond dat de verhoging het gevolg is van omstandigheden die bij het 
sluiten van de overeenkomst of de laatste herziening voorzienbaar waren.

5. Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
6. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis behalve in zoverre dit het hoger beroep ont-

vankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Koophandel te Brus-

sel, zitting houdende in hoger beroep.

8 januari 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Waûters – Tegenstrijdige conclusie1 van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Simont en Verbist.

Nr. 10

3° KAMER - 8 januari 2007

1 Het O.M. was van oordeel dat de bedongen of vastgestelde huurprijs slechts zal kunnen worden 
herzien ten gevolge van nieuwe omstandigheden, d.w.z. objectieve feiten die niet bestonden bij het 
bedingen van de huurprijs en die alsdan niet voorzienbaar waren.
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1º ARBEID — ALLERLEI - INSPECTIEDIENST - ONDERZOEK - BEVOEGDHEDEN - DRAAGWIJDTE

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ARBEID - INSPECTIEDIENST - BEVOEGDHEDEN - 
DRAAGWIJDTE

3º ARBEID — ALLERLEI - INSPECTIEDIENST - ONDERZOEK - BEVOEGDHEDEN - DRAAGWIJDTE 
- GEVOLG

4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ARBEID - INSPECTIEDIENST - BEVOEGDHEDEN - 
DRAAGWIJDTE - GEVOLG

1º  en  2º  Artikel  5,  eerste  lid,  van  de  Arbeidsinspectiewet  heeft  betrekking  op  de 
mogelijkheid  geboden aan  de sociale  inspecteurs  van de inspectiediensten,  namelijk  
wanneer zij zulks nuttig achten, om inlichtingen die zij hebben ingewonnen bij hun eigen  
onderzoek,  uitgevoerd  ambtshalve  of  op  verzoek  van  de gerechtelijke  overheid,  aan  
welbepaalde derden mede te delen; artikel 6, §1, van diezelfde wet heeft daarentegen 
betrekking  op  de  verplichting  in  hoofde  van  bepaalde  derden  om  aan  de  sociale 
inspecteurs, op hun verzoek, alle inlichtingen en documenten te verstrekken die zij nuttig  
achten voor het toezicht op de naleving van de wetgevingen waarmee zij belast zijn. (Artt. 
5, eerste lid, en 6, §1, Arbeidsinspectiewet)

3º en 4º De inlichtingen afkomstig van de sociale inspectie die deze laatste ingewonnen 
heeft in het kader van de opdracht die zij ontving van de arbeidsauditeur, vallen onder de  
toepassing van artikel 5 van de Arbeidsinspectiewet. (Art. 5, Arbeidsinspectiewet)

(R.S.Z. T. D.)

ARREST

(A.R. S.05.0119.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 september 2004 gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1,§1, 5, 9 en 22 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van 

de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders (RSZ-Wet);

- de artikelen 5 en 6 van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeids-
inspectie (Arbeidsinspectiewet);

- de artikelen 138, 152, 153 en 155 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de wij-
ziging van al deze bepalingen bij wet van 22 december 1998;

- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond en be-

vestigt het vonnis a quo dat de vorderingen van de eiser afwees als ongegrond in 
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zoverre zij gesteund waren op inlichtingen die op onwettige wijze, in strijd met 
artikel 6 van de Arbeidsinspectiewet van 16 november 1972, door de eiser waren 
verkregen.

De volgende overwegingen schraagden deze beslissing:
"Wat de informatieverstrekkingen door andere diensten aan de sociale inspec-

tiediensten betreft moet dus een onderscheid worden gemaakt naargelang deze 
informatie waarover de inspectiedienst beschikt werd ingewonnen naar aanlei-
ding van een gerechtelijke opdracht dan wel daarbuiten (G. Van Limberghen, 
Sociaal Strafrecht, Maklu, 1998, p. 177).

In artikel 6, §1, derde lid, van de Arbeidsinspectiewet wordt ook geen onder-
scheid gemaakt tussen straf- en burgerlijke procedures.

De verwijzing naar artikel 5 van de Arbeidsinspectiewet door (de eiser) is ter-
zake niet dienend gezien dit artikel betrekking heeft op inlichtingen die worden 
verstrekt door sociale inspectiediensten aan andere diensten en niet zoals in casu 
op inlichtingen gegeven door andere diensten (plicht voorgeschreven door de ar-
beidsauditeur) aan de sociale inspectiediensten.

In het arrest van 8 juli 1999 van het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge, A.R. 
97/230, waarnaar (de eiser) verwijst blijkt dat het onderzoek gestart is als een ad-
ministratief onderzoek op gezamenlijk initiatief van sociale inspecteurs van de 
sociale inspectie van het Ministerie van Sociale Voorzorg en van de eigen in-
spectiedienst van (de eiser) en dat door een sociale inspecteur van de sociale in-
spectie de tussenkomst van het ambt van de arbeidsauditeur werd gevraagd om 
de inbeslagname van stukken mogelijk te maken, dat met een kantschrift de ar-
beidsauditeur de sociale inspectie verzocht om het onderzoek verder te zetten 
met bijstand van de gerechtelijke politie en dat met toestemming van de arbeids-
auditeur  de  inspecteur  van de  sociale  inspectie  de in  beslaggenomen stukken 
heeft ingezien en ambtshalve een verzoek het regularisatie heeft opgesteld.

In casu werd met kantschrift van 30 juni 1995 van de Arbeidsauditeur te Brus-
sel aan de sociale inspectie bij het Ministerie van Sociale Voorzorg gevraagd een 
onderzoek in te stellen betreffende de inbreuken die tot zijn bevoegdheid beho-
ren, eventueel een proces-verbaal op te stellen en indien mogelijk de zaak te re-
gulariseren.

Zich steunend op het proces-verbaal nr. 100.535 van 16 mei 1995 opgesteld 
door de rijkswacht van Zemst lastens (de verweerder) worden voormelde regula-
risaties doorgevoerd voor de kwartalen 3 - 4 van 1994 en 1 - 2 van 1995 en het 
regularisatie-document  F33 aan  (de  eiser)  overgemaakt  zonder  eventueel  uit-
drukkelijke toelating van de auditeur-generaal (of bij delegatie de arbeidsaudi-
teur), zodat met deze informatie die op onwettige wijze werd verkregen geen re-
kening kan worden gehouden en de dagvaardingen nietig zijn.

Trouwens in artikel 6, §1, eerste lid, van de Arbeidsinspectiewet is er sprake 
van het verstrekken van inlichtingen aan de sociale inspecteurs 'op hun verzoek' 
(buiten een gerechtelijke procedure en zonder toelating) en in casu heeft de soci-
ale inspecteur geen enkele vraag gericht aan de arbeidsauditeur".

Grieven
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"Wanneer zij zulks nodig achten, delen de sociale inspecteurs van een inspec-
tiedienst de inlichtingen die zij bij hun onderzoek hebben ingewonnen mee, aan 
de openbare en aan de meewerkende instellingen van sociale zekerheid, aan de 
sociale inspecteurs van de andere inspectiediensten, alsook aan alle ambtenaren 
belast met het toezicht op andere wetgevingen, in zoverre die inlichtingen deze 
laatsten kunnen aanbelangen bij de uitoefening van het toezicht waarmee ze be-
last zijn;

Er  bestaat  een verplichting om deze inlichtingen mee te  delen wanneer  de 
openbare instellingen van sociale zekerheid, de sociale inspecteurs van de andere 
inspectiediensten of de andere met toezicht belaste ambtenaren erom verzoeken;

Evenwel mogen inlichtingen die werden ingewonnen tijdens de uitoefening 
van plichten voorgeschreven door de rechterlijke overheid slechts worden mee-
gedeeld mits toestemming van deze laatste".(artikel 5, eerste,tweede en derde lid, 
Arbeidsinspectiewet)

"Alle diensten van de Staat, met inbegrip van de parketten en de griffies der 
hoven en van alle rechtscolleges, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provin-
cies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten, de gemeenten, de verenigin-
gen waartoe ze behoren, en van de openbare instellingen die ervan afhangen, als-
mede van alle openbare en meewerkende instellingen van sociale zekerheid, zijn 
gehouden aan de sociale inspecteurs, op hun verzoek, alle inlichtingen te geven, 
alsmede alle boeken, registers, documenten, schijven, banden of gelijk welke an-
dere informatiedragers ter inzage voor te leggen en uittreksels, afschriften, af-
drukken, uitdraaien, kopies of fotokopies ervan te verstrekken, die deze laatsten 
nuttig achten voor het toezicht op de naleving van de wetgevingen waarmee zij 
belast zijn.

(...)
Evenwel mogen de akten, stukken, registers, documenten of inlichtingen be-

treffende gerechtelijke procedures enkel worden meegedeeld met de uitdrukkelij-
ke toelating van de procureur-generaal of de auditeur-generaal".  (artikel 6,§1, 
eerste en derde lid, van de Arbeidsinspectiewet)

Eerste onderdeel
Wanneer de arbeidsauditeur inlichtingen betreffende een strafonderzoek over-

maakt aan de sociale inspectie voor verder onderzoek, of met het oog op een 
eventuele regularisatie, en de sociale inspectie deze inlichtingen vervolgens mee-
deelt aan de eiser, dan valt deze gegevensuitwisseling onder de toepassing van 
artikel 5 van de Arbeidsinspectiewet, dat het kader schept waarbinnen de sociale 
inspectiediensten hun gegevens kunnen meedelen aan de openbare instellingen 
van sociale zekerheid,  de sociale inspecteurs van de andere inspectiediensten, 
alsook aan alle andere met toezicht belaste ambtenaren.

De mededeling van de inlichtingen door de sociale inspectie aan de eiser dien-
de in casu derhalve getoetst te worden aan het voorschrift van artikel 5 en niet 
aan dat van artikel 6, zoals het arrest ten onrechte deed.

Artikel 6 heeft immers enkel betrekking op het recht van de sociale inspectie-
diensten om bij andere overheden en instellingen inlichtingen in te winnen die zij 
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nuttig achten voor het toezicht op de naleving van de wetgevingen waarmee zij 
zijn belast.

Zoals in het bestreden arrest wordt opgemerkt, heeft de sociale inspectie in 
casu zelf geen verzoek tot inlichtingen gericht aan de arbeidsauditeur, maar was 
het de arbeidsauditeur die, ambtshalve, de gegevens van het strafonderzoek had 
medegedeeld aan de sociale inspectie voor het opstellen van een regularisatiedo-
cument, welke informatieverstrekking kadert binnen de bevoegdheid waarover 
het openbaar ministerie bij de arbeidsgerechten beschikt om de strafvordering uit 
te oefenen (cf. de artikelen 138, 152, 153, 155 van het Gerechtelijk Wetboek) en 
als zodanig buiten het bestek valt van de artikelen 5 en 6 van de Arbeidsinspec-
tiewet.

Wanneer de eiser door de sociale inspectie in kennis wordt gesteld van inlich-
tingen "gegeven door andere diensten (plicht voorgeschreven door de arbeidsau-
diteur) aan de sociale inspectiediensten", dan betreft dit bijgevolg een medede-
ling van inlichtingen verstrekt "door sociale inspectiediensten aan andere dien-
sten" in de zin van artikel 5 van de Arbeidsinspectiewet.

Het bestreden arrest oordeelde derhalve ten onrechte dat de verwijzing naar ar-
tikel 5 terzake niet dienend was op grond dat de gegevens die de sociale inspec-
tie aan de eiser heeft medegedeeld inlichtingen tot voorwerp had "gegeven door 
andere diensten (plicht voorgeschreven door de arbeidsauditeur) aan de sociale 
inspectiediensten".

Hieruit volgt dat het bestreden arrest zijn beslissing dat artikel 5 terzake niet 
van toepassing is, niet naar recht heeft verantwoord en niet wettig de vorderingen 
van de eiser ongegrond heeft kunnen verklaren om reden dat het regularisatiedo-
cument, dat gesteund was op gegevens van het strafonderzoek, niet met eerbiedi-
ging van artikel 6, derde lid, van de Arbeidsinspectiewet, door de sociale inspec-
tie aan de eiser was doorgespeeld (schending van de artikelen 5 en 6 van de Ar-
beidsinspectiewet van 16 november 1972, 138, 152, 153, 155 van het Gerechte-
lijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Bij het overmaken van gegevens met toepassing van artikel 6, mogen de akten, 

stukken, registers, documenten of inlichtingen betreffende gerechtelijke procedu-
res, enkel worden medegedeeld met de uitdrukkelijke toelating van de procureur-
generaal of de auditeur-generaal, bij delegatie respectievelijk de procureur-des-
Konings en arbeidsauditeur (artikel 6, derde lid).

Van een gerechtelijke procedure in de zin van artikel 6, derde lid, is evenwel 
slechts sprake wanneer de onderzoeksrechter of de strafrechter werd gevat over-
eenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering.

Met het kantschrift van 30 juni 1995 van de arbeidsauditeur, waarbij aan de 
sociale inspectie de opdracht werd gegeven om een onderzoek in te stellen be-
treffende de inbreuken die tot zijn bevoegdheid behoren, eventueel een proces-
verbaal op te stellen en indien mogelijk de zaak te regulariseren, werd de straf-
vordering bijgevolg nog niet in werking gesteld, maar werd enkel aan de sociale 
inspectie de opdracht gegeven om de nodige gegevens te verzamelen die het mo-
gelijk moeten maken voor de arbeidsauditeur om zich over de opportuniteit uit te 
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spreken van een eventuele vervolging van de verweerder.
In zoverre slechts een opsporingsonderzoek was gevoerd, stond het de sociale 

inspecteurs derhalve vrij om, zonder toestemming van de procureur-generaal of 
de auditeur-generaal, en zonder gevaar voor de schending van het geheim van 
het onderzoek, de verkregen inlichtingen betreffende dit onderzoek mede te de-
len aan de eiser.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, in zoverre het oordeelde dat geen reke-
ning kon worden gehouden met het regularisatiedocument, nu dit gesteund was 
op gegevens betreffende een gerechtelijke procedure, die zonder toestemming 
van de arbeidsauditeur aan de eiser waren medegedeeld, zijn beslissing niet naar 
recht heeft verantwoord en de vorderingen van de eiser niet wettig ongegrond 
heeft kunnen verklaren wegens miskenning van artikel 6, derde lid, van de Ar-
beidsinspectiewet.

Derde onderdeel
Wanneer de arbeidsauditeur een kantschrift uitvaardigt aan de sociale inspectie 

met als opdracht:
" teneinde een onderzoek in te stellen betreffende inbreuken welke tot zijn be-

voegdheid behoren, eventueel proces-verbaal op te stellen en indien mogelijk de 
zaak te regulariseren" (zie arrest, p.4, feiten, vierde alinea), dan ligt in deze laat-
ste opdracht ook de toestemming van de Arbeidsauditeur besloten om, wanneer 
de sociale inspectie een regularisatiedocument opstelt, dit mede te delen aan de 
eiser voor regularisatie.

Krachtens de artikelen 5, 9 en 22 RSZ-Wet is de eiser de bevoegde instantie 
die met de inning en invordering van sociale-zekerheidsbijdragen is belast inge-
val van niet-aangifte van iemands tewerkstelling krachtens een arbeidsovereen-
komst.

De opdracht van de arbeidsauditeur om de zaak, indien mogelijk, te regularise-
ren houdt met andere woorden ook zijn toelating in om de gegevens van het 
strafdossier mede te delen aan de eiser met het oog op een regularisatie door 
deze laatste.

Het heeft anders totaal geen zin om de sociale inspectie op te zadelen met een 
regularisatieopdracht wanneer de inspectie de gegevens, vereist voor de regulari-
satie, niet zonder toelating van de arbeidsauditeur mag overmaken aan de eiser, 
zonder wie het doorvoeren van de regularisatieoperatie niet mogelijk is.

Het kantschrift bevatte derhalve, anders dan het aangevochten arrest oordeel-
de, wel een uitdrukkelijke toelating van de arbeidsauditeur om het regularisatie-
document, opgesteld op basis van de gegevens vermeld in het proces-verbaal van 
16 mei 1995 van de Rijkswacht te Zemst, over te maken aan de eiser voor regu-
larisatie zodat het bestreden arrest ten onrechte heeft beslist dat de eiser, wegens 
de niet-naleving van artikel 6, derde lid, van de Arbeidsinspectiewet, geen reke-
ning had mogen houden met de onwettig verkregen informatie.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, enerzijds, de bewijskracht heeft geschon-
den van dit kantschrift door te oordelen dat de sociale inspectie het regularisatie-
document F33 aan de eiser heeft  overgemaakt zonder uitdrukkelijke toelating 
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van de arbeidsauditeur (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek), anderzijds, de wettelijke opdracht heeft miskend van de ei-
ser in het kader van een regularisatie van sociale bijdragen wanneer geen aangif-
te werd gedaan van de tewerkstelling van een werknemer (schending van de arti-
kelen 1, §1, 5, 9 en 22 RSZ-Wet), mitsdien, niet zonder schending van artikel 6, 
derde lid, van de Arbeidsinspectiewet, de vorderingen van de eiser ongegrond 
heeft kunnen verklaren (schending van deze bepaling).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 5, eerste lid, van de wet van 16 november 1972 betreffen-

de de arbeidsinspectie (hierna: Arbeidsinspectiewet), delen de sociale inspecteurs 
van de inspectiedienst, wanneer zij zulks nodig achten, de inlichtingen die zij bij 
hun onderzoek hebben ingewonnen mee aan de openbare en aan de meewerken-
de instellingen van sociale zekerheid, aan de sociale inspecteurs van de andere 
inspectiediensten, alsook aan alle ambtenaren belast met het toezicht op andere 
wetgevingen, in zoverre die inlichtingen deze laatsten kunnen aanbelangen bij de 
uitoefening van het toezicht waarmee zij belast zijn.

Overeenkomstig het derde lid van die wettelijke bepaling mogen de inlichtin-
gen die werden ingewonnen tijdens de uitoefening van plichten voorgeschreven 
door de rechterlijke overheid evenwel slechts worden medegedeeld mits toestem-
ming van deze laatsten.

2. Krachtens artikel 6, §1, eerste lid, van de Arbeidsinspectiewet zijn alle dien-
sten van de Staat, met inbegrip van de parketten en de griffies der hoven en van 
alle rechtscolleges, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de agglo-
meraties, de federaties van gemeenten, de gemeenten, de verenigingen waartoe 
ze behoren, en van de openbare instellingen die ervan afhangen, alsmede van alle 
openbare en meewerkende instellingen van sociale zekerheid, gehouden aan de 
sociale inspecteurs, op hun verzoek, alle inlichtingen te geven, alsmede alle boe-
ken, registers, documenten, schijven, banden of gelijk welke andere informatie-
dragers ter inzage voor te leggen en uittreksels, afschriften, afdrukken, uitdraai-
en, kopies of fotokopies ervan te verstrekken die deze laatsten nuttig achten voor 
het toezicht op de naleving van de wetgevingen waarmee zij belast zijn.

Overeenkomstig het derde lid van die wettelijke bepaling, mogen de akten, 
stukken, registers, documenten of inlichtingen betreffende gerechtelijke procedu-
res evenwel enkel worden meegedeeld met de uitdrukkelijke toelating van de 
procureur-generaal of de auditeur-generaal.

3. Uit het geheel van voormelde wetsbepalingen volgt dat artikel 5, eerste lid, 
van de Arbeidsinspectiewet betrekking heeft op de mogelijkheid geboden aan de 
sociale inspecteurs van de inspectiediensten, namelijk wanneer zij zulks nuttig 
achten, om inlichtingen die zij hebben ingewonnen bij hun eigen onderzoek, uit-
gevoerd ambtshalve of op verzoek van de gerechtelijke overheid, aan welbepaal-
de derden mede te delen.

Artikel 6, §1, van diezelfde wet heeft daarentegen betrekking op de verplich-
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ting in hoofde van bepaalde derden om aan de sociale inspecteurs, op hun ver-
zoek, alle inlichtingen en documenten te verstrekken die zij nuttig achten voor 
het toezicht op de naleving van de wetgevingen waarmee zij belast zijn.

4. Het arrest stelt vast dat:
- op 16 mei 1995 door de rijkswacht een proces-verbaal nr. 100.535 werd op-

gesteld, waaruit blijkt dat de verweerder sedert een achttal maanden een illegaal 
in het land verblijvende persoon tewerkstelt op zijn boerderij;

- voormeld proces-verbaal overgemaakt werd aan de arbeidsauditeur en aan de 
directeur van de studiedienst van het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling;

- de arbeidsauditeur op 30 juni 1995 opdracht heeft gegeven aan de sociale in-
spectie een onderzoek in te stellen betreffende inbreuken welke tot zijn bevoegd-
heden behoren, eventueel proces-verbaal op te stellen en indien mogelijk de zaak 
te regulariseren;

- de verweerder op 6 november 1995 een regularisatieformulier F33 onderte-
kend heeft dat hem door de sociale inspectie werd voorgelegd;

- de regularisaties voor de kwartalen 3 en 4 van 1994 en 1 en 2 van 1995 door 
de eiser werden doorgevoerd steunend op voormeld proces-verbaal en het voor-
meld regularisatiedocument aan de eiser werd overgemaakt "zonder eventueel 
uitdrukkelijke toelating van de auditeur-generaal (of bij delegatie de arbeidsaudi-
teur)".

5. Hieruit volgt dat de eiser zijn vordering tot betaling van achterstallige socia-
le  zekerheidsbijdragen,  bijdrageopslagen en interest  steunt  op inlichtingen af-
komstig van de sociale inspectie die deze laatste ingewonnen heeft in het kader 
van de opdracht die zij ontving van de arbeidsauteur.

Dergelijke inlichtingen vallen onder toepassing van artikel 5 van de Arbeidsin-
spectiewet.

6. Het arrest dat oordeelt dat "de verwijzing naar artikel 5 van de Arbeidsin-
spectiewet door (de eiser) terzake niet relevant (is)" en dat gelet op artikel 6, §1, 
derde lid, van de Arbeidsinspectiewet de informatie waarop de eiser zijn vorde-
ring steunt "op onwettige wijze werd verkregen" zodat er geen rekening kan wor-
den mee gehouden en de dagvaardingen nietig zijn, schendt de artikelen 5 en 6 
van de Arbeidsinspectiewet.

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

nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.

8 januari 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advo-
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caat: mr. De Bruyn.

Nr. 11

2° KAMER - 9 januari 2007

1º ADVOCAAT - OPTREDEN VOOR EEN RECHTSCOLLEGE VAN DE RECHTERLIJKE ORDE - 
GEVOLMACHTIGDE VAN DE PARTIJ - ARTIKEL 440, TWEEDE LID, GER.W. - TOEPASSELIJKHEID IN 
STRAFZAKEN

2º ADVOCAAT - OPTREDEN IN NAAM VAN EEN RECHTSPERSOON - VERMOEDEN VAN REGELMATIGE 
LASTGEVING - AARD - GEVOLG

3º RECHTSPERSOONLIJKHEID - BEROEPSVERENIGING - VORDERING IN RECHTE - AKTE 
VAN RECHTSPLEGING VERRICHT DOOR EEN ADVOCAAT - VERMOEDEN VAN REGELMATIGE LASTGEVING 
- AARD - GEVOLG

4º BEROEPSVERENIGINGEN - WET 31 MAART 1898 - RECHTSPERSOONLIJKHEID - 
VORDERING IN RECHTE - AKTE VAN RECHTSPLEGING VERRICHT DOOR EEN ADVOCAAT - VERMOEDEN 
VAN REGELMATIGE LASTGEVING - AARD - GEVOLG

1º Artikel 440, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat de advocaat verschijnt als  
gevolmachtigde  van  de  partij  zonder  dat  hij  van  enige  volmacht  moet  doen  blijken,  
behalve indien de wet een bijzondere lastgeving vereist is eveneens van toepassing in  
strafzaken. 

2º, 3º en 4º Behalve indien de wet een bijzondere lastgeving vereist, wordt de advocaat die  
voor een rechtscollege van de rechterlijke orde een akte van rechtspleging verricht en  
zich  ertoe  beperkt  te  verklaren  dat  hij  optreedt  in  naam van  een  rechtspersoon  die  
genoegzaam geïdentificeerd is door de opgave van zijn benaming, zijn rechtskarakter en  
zijn maatschappelijke zetel, wettelijk vermoed daartoe een regelmatige lastgeving van 
het  bevoegde orgaan van die  rechtspersoon te  hebben  verkregen;  dit  vermoeden  is  
weerlegbaar, zodat een partij gerechtigd is op te werpen dat de beslissing om een akte  
van  rechtspleging  te  verrichten,  niet  is  goedgekeurd  door  de  organen  van  de  
rechtspersoon en niet van hem uitgaat, maar de bewijslast rust op de partij  die zulks  
betwist1. (Artt. 440, tweede lid, en 703, Ger.W.)

(KONINKLIJKE APOTHEKERSVERENIGING VAN WAASLAND, beroepsvereniging T. H.)

ARREST

(A.R. P.06.1175.N)

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

correctionele kamer, van 28 juni 2006.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

1 Cass. 9 feb. 1978, A.C., 1978, 688; Cass. 17 april 1997, A.R. C.96.0051.F, nr. 189.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
3. Artikel 440, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, dat eveneens van toepassing 

is in strafzaken, bepaalt dat de advocaat verschijnt als gevolmachtigde van de 
partij zonder dat hij van enige volmacht moet doen blijken, behalve indien de 
wet een bijzondere lastgeving vereist.  Met uitzondering van het laatste geval, 
wordt de advocaat die voor een rechtscollege van de rechterlijke orde een akte 
van rechtspleging verricht en zich ertoe beperkt te verklaren dat hij optreedt in 
naam van een rechtspersoon die genoegzaam geïdentificeerd is door de opgave 
van zijn benaming, zijn rechtskarakter en zijn maatschappelijke zetel, wettelijk 
vermoed daartoe een regelmatige lastgeving van het bevoegde orgaan van die 
rechtspersoon te hebben gekregen.

Dit vermoeden is weerlegbaar.
Een partij is gerechtigd op te werpen dat de beslissing om een akte van rechts-

pleging te verrichten, niet goedgekeurd is door de organen van de rechtspersoon 
en niet van hem uitgaat, maar zij moet haar opwerping aannemelijk maken.

4. De appelrechters oordelen dat:
- de verweerder H. opwerpt dat uit het overgelegde stuk geen beslissing blijkt 

maar enkel kort melding wordt gemaakt van de aard van de tegen de verweerder 
gerichte telastleggingen, de betrokken partijen, en het gegeven dat apotheker J. 
T. de eiseres zal vertegenwoordigen op de terechtzitting te Dendermonde;

- uit  voormeld stuk geenszins kan afgeleid worden dat het voornemen zich 
burgerlijke  parij  te  stellen het  voorwerp  heeft  uitgemaakt  van een beraad en 
stemming binnen de raad van bestuur;

- de verweerder H. steeds heeft opgeworpen dat de voorzitter van de eiseres de 
huidige vriend is van de burgerlijke partij M. J.;

- die voormelde bewering geloofwaardig is;
- nauwkeurige en met elkaar overeenstemmende vermoedens bewijzen dat de 

eiseres zich burgerlijke partij heeft gesteld zonder voorafgaande beslissing van 
het daartoe bevoegde orgaan van de voornoemde beroepsvereniging.

Op grond van die gegevens verantwoorden de appelrechters hun beslissing 
naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

9 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzit-
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ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
G. De Smedt, Dendermonde.

Nr. 12

2° KAMER - 9 januari 2007

1º VERZET - STRAFZAKEN - VERSTEKVONNIS NIET AAN DE PERSOON BETEKEND - BUITENGEWONE 
TERMIJN VAN VERZET - VERJARING VAN DE STRAF - ARTIKEL 187, TWEEDE LID, SV. - 
DRAAGWIJDTE

2º VERZET - STRAFZAKEN - VERSTEKVONNIS NIET AAN DE PERSOON BETEKEND - 
BURGERRECHTELIJKE VEROORDELING - TERMIJN VAN VERZET T.A.V. DE BURGERLIJKE PARTIJ

1º  Uit  artikel  187,  tweede  lid,  Wetboek  van  Strafvordering  volgt  dat  wanneer  een 
verstekvonnis is betekend, maar niet aan de persoon, bij het verstrijken van de gewone  
verzettermijn de verjaringstermijn van de strafvordering wordt geschorst en vervangen 
door de verjaringstermijn van de straf1.

2º  Artikel 187, tweede lid,  Wetboek van Strafvordering krachtens hetwelk de beklaagde 
tegen  de  burgerrechtelijke  beschikkingen  van  het  tegen  hem uitgesproken  vonnis  in  
verzet kan komen tot de tenuitvoerlegging van dat vonnis, strekt ertoe te voorkomen dat  
de belangen van de burgerlijke partij in het ongewisse blijven tot het verstrijken van ofwel  
de buitengewone termijn waarover de beklaagde beschikt om in verzet te komen tegen 
een verstekvonnis dat aan hem niet in persoon is betekend, ofwel van de termijn van  
verjaring van de straf; op grond van die bepaling is verzet tegen de burgerrechtelijke  
veroordeling niet meer mogelijk na de termijn die de wet bepaalt voor verzet tegen de  
strafrechtelijke veroordeling2.

(W. T. R. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.1250.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep, van de Correc-

tionele Rechtbank te Turnhout, van 29 juni 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel heeft in zijn beide onderdelen uitsluitend betrekking op de ont-

1 Cass. 22 feb. 1994, A.R. P.93.0349.N, nr. 88; Cass. 26 maart 2002, A.R. P.00.1495.N, nr. 201.
2 Cass.  7  okt.  1992,  A.R.  9938,  nr.  652,  J.L.M.B.,  1993,  p.  651 met  noot  KLEES,  O.,  "Le délai 
d'opposition contre les dispositions civiles d'un jugement par défaut", R.W., 1993-94, p. 222 met noot 
VANDEPLAS, A.; MICHIELS, O., L'opposition en procédure pénale, p. 49, nr. 31. 
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vankelijkheid van het verzet op burgerlijk gebied.
2. De appelrechters die oordelen dat niet is bewezen dat de eiser kennis kreeg 

van de betekening van het verstekvonnis, verklaren zijn verzet onontvankelijk:
- op strafgebied omdat de verjaring van de straf was ingetreden vooraleer de 

eiser verzet heeft aangetekend;
-  op burgerlijk gebied omdat de deskundige door de burgerlijke partijen in 

werking werd gesteld en hij zijn verslag heeft neergelegd, waaruit blijkt dat het 
vonnis ten uitvoer werd gelegd.

Eerste onderdeel
3. Het onderdeel voert schending aan van artikel 187, tweede lid, Wetboek van 

Strafvordering omdat de appelrechters oordelen dat het verzet op burgerlijk ge-
bied niet ontvankelijk is op de enkele grond dat de aangestelde deskundige in 
werking werd gesteld en zijn verslag heeft neergelegd.

4. Artikel 187, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat wanneer de 
betekening van het vonnis niet aan de beklaagde die bij verstek is veroordeeld, in 
persoon is gedaan, deze, wat de veroordelingen tot straf betreft, in verzet kan ko-
men binnen een termijn van vijftien dagen na de dag waarop hij van de beteke-
ning kennis heeft gekregen en, indien het niet blijkt dat hij daarvan kennis heeft 
gekregen, totdat de termijnen van verjaring van de straf verstreken zijn. 

Uit deze bepaling volgt dat wanneer een verstekvonnis is betekend maar niet 
aan de persoon, bij het verstrijken van de gewone verzettermijn de verjaringster-
mijn van de strafvordering wordt geschorst en vervangen door de verjaringster-
mijn van de straf. 

5. Krachtens artikel 93 Strafwetboek verjaren politiestraffen door verloop van 
één jaar. 

6. Artikel 187, tweede lid, in fine, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat, 
wat de burgerrechtelijke veroordelingen betreft, die beklaagde in verzet kan ko-
men tot de tenuitvoerlegging van het vonnis.

Die bepaling strekt ertoe te voorkomen dat de belangen van de burgerlijke par-
tij in het ongewisse blijven ofwel tot het verstrijken van de buitengewone termijn 
waarover de beklaagde beschikt om in verzet te komen tegen een verstekvonnis 
dat aan hem niet in persoon is betekend, ofwel tot het verstrijken van de termijn 
van verjaring van de straf. 

Op grond van die bepaling is verzet tegen de burgerrechtelijke veroordeling 
niet meer mogelijk na de termijn die de wet bepaalt voor verzet tegen de straf-
rechtelijke veroordeling.

7. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- de eiser bij vonnis van de Politierechtbank te Westerlo van 25 mei 1994, bij 

verstek lastens hem gewezen, op strafgebied veroordeeld werd (wegens inbreuk 
op de artikelen 418 en 420 Strafwetboek) tot een geldboete van 25 frank. Op bur-
gerlijk gebied werd hij veroordeeld om aan de verweerders een voorlopige scha-
devergoeding te betalen en werd, vooraleer verder recht te doen, een geneesheer-
deskundige aangesteld met als opdracht E. R. te onderzoeken;
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- dit verstekvonnis op 28 maart 1995 werd betekend maar niet aan de eiser per-
soonlijk;

- de eiser bij akte van 4 december 2002 verzet heeft aangetekend tegen alle be-
schikkingen van dit verstekvonnis.

8. De appelrechters oordelen onaantastbaar dat het bewijs niet geleverd wordt 
dat de eiser kennis kreeg van de betekening van het verstekvonnis.

9. Na het verstrijken van de gewone termijn van verzet op 12 april 1995, werd 
de verjaringstermijn van de strafvordering geschorst en vervangen door de verja-
ringstermijn van de straf die, behoudens stuiting of schorsing wat in dit geval 
niet van toepassing is, afliep op 11 april 1996 waarna de strafvordering door ver-
jaring van de straf verviel. 

Krachtens artikel 187, tweede lid, in fine, Wetboek van Strafvordering kon op 
die datum de eiser ook niet meer in verzet komen tegen de burgerrechtelijke ver-
oordelingen van het verstekvonnis.

Het onderdeel dat niet tot cassatie kan leiden is niet ontvankelijk.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

9 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Nelissen Grade.

Nr. 13

2° KAMER - 9 januari 2007

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERZOEK TOT 
OPHEFFING VAN EEN OPSPORINGSHANDELING - AFWIJZING VAN HET VERZOEK DOOR DE PROCUREUR 
DES KONINGS - HOGER BEROEP - ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN HET 
OPSPORINGSONDERZOEK - BEVOEGDHEID

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - VERZOEK TOT 
OPHEFFING VAN EEN OPSPORINGSHANDELING - AFWIJZING VAN HET VERZOEK DOOR DE PROCUREUR 
DES KONINGS - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VOORZIENING - 
ONTVANKELIJKHEID

1º en 2º De kamer van inbeschuldigingstelling, die met toepassing van artikel 28sexies, §4,  
Wetboek van Strafvordering, uitspraak doet over het hoger beroep tot opheffing van een  
opsporingshandeling van de procureur des Konings met betrekking tot goederen, doet  
geen  uitspraak  met  toepassing  van  de  artikelen  135  en  235bis  Wetboek  van 
Strafvordering;  dergelijke  beslissing  is  ook  geen  eindbeslissing  en  doet  evenmin 
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uitspraak in een van de andere gevallen bepaald in artikel 416, tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering, zodat het cassatieberoep niet ontvankelijk is1. (Artt. 28sexies, §4, 235bis, 
en 416, tweede lid, Sv.)

(L.)

(A.R. P.06.1430.N)

9 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.

Nr. 14

2° KAMER - 9 januari 2007

1º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
VONNISGERECHTEN - RECHTSTREEKSE DAGVAARDING WEGENS WANBEDRIJF - 
VEROORDELING DOOR CORRECTIONELE RECHTBANK - HOGER BEROEP - HERKWALIFICATIE VAN DE 
FEITEN IN MISDAAD - ARREST WAARBIJ HET HOF VAN BEROEP ZICH ONBEVOEGD VERKLAART - 
VERZOEK TOT REGELING VAN RECHTSGEBIED - GEGRONDHEID

2º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
VONNISGERECHTEN - NEGATIEF BEVOEGDHEIDSCONFLICT - BEGRIP

3º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
VONNISGERECHTEN - RECHTSTREEKSE DAGVAARDING WEGENS WANBEDRIJF - 
VEROORDELING DOOR CORRECTIONELE RECHTBANK - HOGER BEROEP - HERKWALIFICATIE VAN DE 
FEITEN IN MISDAAD - ARREST WAARBIJ HET HOF VAN BEROEP ZICH ONBEVOEGD VERKLAART - 
GEVOLG

1º en 2º De tegenstrijdigheid tussen het vonnis van de correctionele rechtbank dat,  na  
rechtstreekse dagvaarding uit hoofde van een wanbedrijf door het openbaar ministerie,  
een veroordeling  tot  een correctionele  straf  uitspreekt  en  het  arrest  van het  hof  van  
beroep dat, na herkwalificatie van de feiten in een misdaad, zich onbevoegd verklaart,  
geeft geen aanleiding tot de regeling van rechtsgebied door het Hof; alleen wanneer een  
rechter  een andere  als  bevoegd aanwijst  en deze zich onbevoegd verklaart  rijst  een  
negatief  bevoegdheidsconflict  en  kan  bij  het  Hof  een  verzoek  tot  regeling  van  
rechtsgebied worden gedaan overeenkomstig de rechtspleging bepaald in artikel 525 en  
volgende Wetboek van Strafvordering1.

3º Er rijst  geen bevoegdheidsconflict  wanneer,  na rechtstreekse dagvaarding uit  hoofde 
van  een  wanbedrijf  door  het  openbaar  ministerie,  de  correctionele  rechtbank  een  
veroordeling  wegens  dat  wanbedrijf  uitspreekt,  en  de  appelrechter,  na  de  feiten  te  
hebben  geherkwalificeerd  in  een  misdaad,  zich  onbevoegd  verklaart  om  van  dat  
geherkwalificeerd  misdrijf  kennis  te  nemen  omdat  het  niet  behoort  tot  de  misdrijven  
waarvan hij overeenkomstig de wet kennis mag nemen, maar die kennisneming toekomt  
aan een ander rechter; de omstandigheid dat het de rechter in hoger beroep is die deze 
onbevoegdheidsverklaring uitspreekt, doet daaraan niet af, daar zijn uitspraak maar in de 

1 Zie Cass. 16 feb. 1999, A.R. P.99.0015.N, nr. 89; Cass. 17 nov. 1999, A.R. P.99.1540.F, nr. 611; 
Cass. 16 mei 2000, A.R. P.00.0296.N, nr. 299; Cass. 30 okt. 2001, A.R. P.01.1259.N, nr. 584; Cass. 
23 dec. 2003, A.R. P.03.1363.N, nr. 668. 
1 Zie cass. 7 jan. 1987, A.R. 5368, nr. 268, met noot; Cass. 22 aug. 1995, A.R. P.95.0916.N, nr. 356; 
Cass. 11 juni 1996, A.R. P.96.0380.N, nr. 229.
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plaats van het beroepen vonnis treedt2. (Artt. 525 e.v., Sv.)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.1467.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het verzoek tot regeling van rechtsgebied heeft betrekking op:
- het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Leuven van 9 november 2005;
- het arrest van het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer, van 19 

september 2006.
De verzoeker licht in een verzoekschrift zijn verzoek toe.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De procureur des Konings te Leuven dagvaardde I V D B en S W recht-

streeks voor de Correctionele Rechtbank te Leuven wegens "te Leuven op 30 ok-
tober 2004, een ander roerend goed dan een schip, een vaartuig of een vliegtuig, 
namelijk 5 brievenbussen met kranten, die aan G D toebehoorde[n], opzettelijk 
in brand te hebben gestoken, de daad van dien aard zijnde dat aan deze laatste 
ernstig nadeel kon berokkend worden".

De Correctionele Rechtbank te Leuven veroordeelde de beide beklaagden voor 
deze tenlastelegging bij op tegenspraak gewezen vonnis van 9 november 2005 
tot correctionele straffen en in kosten en hield ambtshalve de burgerlijke belan-
gen aan. Het vonnis vermeldt als toegepaste strafbepalingen de artikelen 25, 26, 
38, 40, 50, 66 en 512 Strafwetboek.

De beide beklaagden kwamen van dit vonnis in hoger beroep, hierin gevolgd 
door de procureur des Konings te Leuven.

Het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer, verklaarde zich in het bij 
verstek gewezen arrest van 19 september 2006 onbevoegd op grond van volgen-
de overwegingen:

- "uit de elementen van de zaak en uit het onderzoek ter zitting is gebleken dat 
het ten laste gelegde feit in zoverre het bewezen zou zijn in hoofde van beklaag-
den, een inbreuk inhoudt op artikel 510 van het Strafwetboek en dus als misdaad 
moet worden heromschreven;

- de 5 brievenbussen, zoals uit de foto's in het dossier blijkt, zijn geïntegreerd 
in het gebouw zelf en zijn dus onroerend door bestemming;

- de beklaagden, in zoverre zij de daders zouden zijn, moesten vermoeden dat 
er zich aldaar in het gebouw op het ogenblik van de brand een persoon bevond;

- met betrekking tot voormelde misdaad greep geen correctionalisatie plaats 

2 Ibid.
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aangezien geen mededeling van verzachtende omstandigheden geschiedde bij de 
dagvaarding van beklaagden".

2. De verzoeker meent dat de tegenstrijdigheid tussen het vermelde vonnis en 
arrest aanleiding geeft tot regeling van rechtsgebied. Dit is onjuist.

3. Alleen wanneer een rechter een andere als bevoegd aanwijst en deze zich 
onbevoegd verklaart, rijst er een negatief bevoegdheidsconflict. In dergelijk ge-
val kan bij het Hof een verzoek tot regeling van rechtsgebied worden gedaan 
overeenkomstig de rechtspleging bepaald in artikel 525 en volgende Wetboek 
van Strafvordering.

Er rijst evenwel geen bevoegdheidsconflict wanneer alleen een bepaald rechter 
zich onbevoegd verklaart om van een misdrijf kennis te nemen omdat het niet 
behoort tot de misdrijven waarvan hij overeenkomstig de wet kennis mag nemen 
maar die kennisneming toekomt aan een ander rechter. De omstandigheid dat het 
de rechter in hoger beroep is die deze onbevoegheidsverklaring uitspreekt, doet 
daaraan niet af, daar zijn uitspraak maar in de plaats van het beroepen vonnis 
treedt.

Het verzoek is ongegrond. 
Dictum
Het Hof,
Wijst het verzoek tot regeling van rechtsgebied af.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

9 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h.  Huybrechts  – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. D. Beels, Antwerpen.

Nr. 15

2° KAMER - 9 januari 2007

1º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TITEL VAN VRIJHEIDSBEROVING

2º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - RECHTSMACHT - GRENS

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - 
TENUITVOERLEGGING - RECHTSMACHT - GRENS

1º  Inzake  het  Europees  aanhoudingsbevel  maakt  de  beslissing  genomen  door  de  
uitvaardigende  rechterlijke  autoriteit  als  bedoeld  in  artikel  2,  §3,  Wet  Europees  
Aanhoudingsbevel, de titel van de vrijheidsberoving uit en niet de beschikking van de 
onderzoeksrechter genomen met toepassing van artikel 11, §3, van voormelde wet. 

2º  Voor  de  onderzoeksgerechten  die  krachtens  artikel  16  en  17  Wet  Europees 
Aanhoudingsbevel  uitspraak  doen  over  de  tenuitvoerlegging  van  een  Europees 
aanhoudingsbevel, is de beschikking van de onderzoeksrechter waarbij de hechtenis van 
de  betrokkene  krachtens  artikel  11,  §3,  van  die  wet  wordt  bevolen  en  waartegen 
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krachtens artikel 11, §7, van dezelfde wet geen rechtsmiddel openstaat, niet aanhangig,  
zodat de onderzoeksgerechten geen rechtsmacht hebben om over de regelmatigheid van  
die beschikking uitspraak te doen1.

(R.)

ARREST

(A.R. P.07.0001.N)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 28 december 2006. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel 
1. Inzake het Europees aanhoudingsbevel maakt de beslissing genomen door 

de uitvaardigende rechterlijke autoriteit als bedoeld in artikel 2, §3, Wet Euro-
pees Aanhoudingsbevel, de titel van vrijheidsberoving uit en niet de beschikking 
van de onderzoeksrechter genomen met toepassing van artikel 11, §3, van de 
vermelde wet. 

Tegen de laatst vermelde beschikking staat krachtens artikel 11, §7, van die-
zelfde wet geen rechtsmiddel open. 

2. Voor de onderzoeksgerechten die krachtens de artikelen 16 en 17 van de 
vermelde wet uitspraak doen over de tenuitvoerlegging van een Europees aan-
houdingsbevel is de beschikking van de onderzoeksrechter waarbij de hechtenis 
van de betrokkene krachtens artikel 11, §3, van die wet wordt bevolen, niet aan-
hangig. 

De onderzoeksgerechten hebben aldus geen rechtsmacht om over de regelma-
tigheid van die beschikking uitspraak te doen en het daarop betrekking hebbend 
verweer van de betrokkene is doelloos. 

De onderzoeksgerechten hoeven dergelijk verweer niet te beantwoorden. 

Het middel dat geheel uitgaat van een andere rechtsopvatting faalt naar recht. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

1 Cass. 5 juli 2005, A.R. P.05.0896.N, nr. 387 met concl. eerste adv.-gen LECLERCQ.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.

9 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Frère – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. P. Noë, Gent.

Nr. 16

2° KAMER - 9 januari 2007

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - VERZOEK TOT VOORLOPIGE 
INVRIJHEIDSTELLING - REDELIJKE TERMIJN - BEOORDELING

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - 
ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - REDELIJKE 
TERMIJN - ARTIKEL 5.3 E.V.R.M. - BEOORDELING

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - VERZOEK 
TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - REDELIJKE TERMIJN - ARTIKEL 5.3 E.V.R.M. - 
BEOORDELING

1º 2º 3º Het rechtscollege waarbij een verzoek tot invrijheidstelling aanhangig is, kan de  
redelijke termijn zoals bedoeld in artikel 5.3 E.V.R.M. alleen toetsen aan de hechtenis die  
ondergaan is sedert de aflevering van de titel waarop zij is gestoeld; in het geval dat de 
onmiddellijke  aanhouding  van  een  veroordeelde  is  bevolen  en  deze  zijn  voorlopige  
invrijheidstelling vraagt, dient het gerecht dat daarover uitspraak doet, bij de beoordeling  
van de redelijke termijn, aldus alleen acht te slaan op de rechtspleging met betrekking tot  
de hechtenis van betrokkene vanaf zijn aanhouding na veroordeling tot op het ogenblik 
van de uitspraak over het laatste verzoek tot invrijheidstelling1. (Art. 5.3, Verdrag Rechten 
van de Mens; Art. 27, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(K.)

ARREST

(A.R. P.07.0025.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest op 27 december 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel

1 Zie cass. 3 mei 2006, A.R. P.06.0607.F, nr. 256.
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(...)
Derde onderdeel
8. Het onderdeel voert schending aan van artikel 5.3 EVRM in zoverre dat het 

recht van de gedetineerde waarborgt binnen een redelijke termijn te worden be-
recht of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld.

9. Het rechtscollege waarbij een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling aan-
hangig is, kan de redelijke termijn zoals bedoeld in het bovenvermelde artikel al-
leen toetsen aan de hechtenis die ondergaan is sedert de aflevering van de titel 
waarop zij is gestoeld.

10. In het geval dat de onmiddellijke aanhouding van een veroordeelde is be-
volen  en  deze  zijn  voorlopige  invrijheidstelling  vraagt,  dient  het  gerecht  dat 
daarover uitspraak doet, bij de beoordeling van de redelijke termijn zoals hier ter 
sprake, aldus alleen acht te slaan op de rechtspleging met betrekking tot de hech-
tenis van de betrokkene vanaf zijn aanhouding na veroordeling tot op het ogen-
blik van de uitspraak over het laatste verzoek tot invrijheidstelling. 

11. In zoverre het onderdeel aanvoert dat de eiseres in haar conclusie verweer 
heeft geput uit de duur van de eerder ondergane voorlopige hechtenis, dienden de 
rechters dat verweer niet te beantwoorden.

Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
12. Voor het overige stellen de rechters vast dat, eensdeels, de onmiddellijke 

aanhouding van de eiseres is bevolen bij het veroordelend arrest van 21 novem-
ber 2006, anderdeels, "de handhaving van de voorlopige hechtenis nog steeds [27 
december  2006  ]  volstrekt  noodzakelijk  is  voor  de  openbare  veiligheid",  op 
grond van het geheel van de redenen die het arrest vermeldt.

De rechters toetsen aldus de noodzaak van de handhaving van de hechtenis op 
het ogenblik van de uitspraak aan het tijdsverloop sedert de aanvang van de vrij-
heidsberoving waarvan de eiseres de opheffing vraagt. 

De rechters onderzoeken hiermee het verweer van de eiseres over het over-
schrijden van de redelijke termijn en beantwoorden zodoende de desbetreffende 
conclusie.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 
(...)
Dictum,
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

9 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h.  Frère  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. J. De Boeck, Brussel.
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Nr. 17

2° KAMER - 10 januari 2007

1º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
GEWIJSDE IN STRAFZAKEN - OMVANG - BESLISSING OVER DE LATERE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE BEPERKT TOT DE BURGERRECHTELIJKE 
BESCHIKKINGEN - GEEN HOGER BEROEP VAN HET O.M. - GEVOLG

2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE 
REGELS) - GEZAG VAN GEWIJSDE IN STRAFZAKEN OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - 
OMVANG - HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE BEPERKT TOT DE BURGERRECHTELIJKE 
BESCHIKKINGEN - GEEN HOGER BEROEP VAN HET O.M. - GEVOLG

1º en 2º Op het hoger beroep van de beklaagde dat beperkt is tot  de burgerrechtelijke 
beschikkingen  van  het  beroepen  vonnis  en  zonder  hoger  beroep  van  het  openbaar 
ministerie,  is  de rechter  in hoger beroep gebonden door de beslissing van de eerste 
rechter op de strafvordering waarbij het feit waarop de strafvordering en de burgerlijke 
rechtsvordering  zijn  gegrond  bewezen  is  verklaard,  aangezien  die  beslissing,  in  dat  
opzicht, gezag en kracht van gewijsde heeft1.

(S. T. F. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0988.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 29 mei 2006 in hoger be-

roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dinant.
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-

lijke  rechtsvorderingen  die  door  de  vennootschappen  BMW Group  Financial 
Services en Frankfurter Versicherungs-AG tegen de eiser zijn ingesteld:

Het bestreden vonnis verklaart de burgerlijke partijstellingen van die verweer-
sters niet ontvankelijk.

Het cassatieberoep is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke 

rechtsvordering die de eiser tegen E. F. heeft ingesteld:
Over het middel:
Tweede onderdeel:
De politierechtbank heeft de verweerder veroordeeld wegens, te Rochefort, op 

14 september 2001, bij een verkeersongeval dat aan zijn persoonlijk toedoen is te 

1 Cass. 19 nov. 1985, A.R. 9264, nr. 183. 
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wijten, door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid maar zonder oogmerk ie-
mand schade te berokkenen, onvrijwillig slagen en verwondingen aan de eiser te 
hebben toegebracht. Het vonnis preciseert dat dit ongeval gebeurde op een kruis-
punt met voorrang van rechts voor de eiser en dat de verweerder met onaange-
paste snelheid opreed.

Op burgerlijk gebied heeft de politierechtbank de eiser en de verweerder, ieder 
voor de helft van de schade die uit de litigieuze feiten voortvloeit aansprakelijk 
gesteld.

De appelrechters bij wie het hoofdberoep van de eiser over de burgerlijke be-
langen en het incidenteel beroep van de verweerder aanhangig zijn gemaakt, leg-
gen de volledige aansprakelijkheid voor het ongeval bij de eiser, met name door 
de overweging dat het een "kruisingsongeval" betrof en de verweerder dus geen 
voorrang van rechts diende te verlenen.

Bij gebrek aan hoger beroep van het openbaar ministerie, op het hoger beroep 
van de beklaagde, hier de verweerder, beperkt tot de burgerrechtelijke beschik-
kingen van het beroepen vonnis, is de rechter in hoger beroep gebonden door de 
beslissing van de eerste rechter op de strafvordering waarbij het feit waarop de 
strafvordering en de burgerlijke rechtsvordering zijn gegrond bewezen is ver-
klaard, aangezien die beslissing, in dat opzicht, gezag en kracht van gewijsde 
heeft.

Bijgevolg miskennen de appelrechters door aldus te beslissen het gezag van 
gewijsde van de strafrechtelijke veroordeling van de verweerder door de politie-
rechtbank.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Er is geen grond om het overige gedeelte van het middel te onderzoeken dat 

niet tot ruimere cassatie kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de burgerlij-

ke rechtsvordering die door de eiser tegen de verweerder is ingesteld, behalve in 
zoverre het verklaart dat de eiser een fout heeft begaan die in oorzakelijk ver-
band staat met het ongeval en de schadelijke gevolgen ervan.

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

Veroordeelt de eiser in een vijfde van de kosten en de verweerder in het overi-
ge daarvan.

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

10 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. De Bruyn.
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Nr. 18

2° KAMER - 10 januari 2007

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - WERKSTRAF - TOEPASSINGSGEBIED - BIJZONDERE 
WETTEN EN VERORDENINGEN - POLITIE OVER HET WEGVERKEER

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — ALGEMEEN - BESTRAFFING VAN DE 
MISDRIJVEN - TOEPASSELIJKE STRAFFEN - WERKSTRAF

1º  en  2º  Bij  gebreke  van  andersluidende  bepalingen,  kan  een  werkstraf  worden 
uitgesproken zowel voor de overtredingen van het Strafwetboek als voor die bepaald in  
bijzondere wetten en verordeningen; geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de rechter  
een werkstraf uit te spreken ter bestraffing van een overtreding van de Wegverkeerswet1.

(K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1057.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 2 juni 2006 in hoger beroep 

gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel.
De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het tweede middel:
Volgens de eiser is het bestreden vonnis nietig vermits de voorzitter het pro-

ces-verbaal van de terechtzitting van 26 mei 2006, waarop de rechtbank de zaak 
voor uitspraak naar 2 juni 2006 had verdaagd, niet heeft getekend.

Vermits het Hof in staat is om de regelmatigheid van de rechtspleging vast te 
stellen door de vermeldingen in de processen-verbaal van de terechtzittingen van 
5 mei en 2 juni 2006 alsook door deze van het bestreden vonnis, heeft de aange-
klaagde onregelmatigheid niet het gevolg dat het middel eraan toekent.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het eerste middel:
Krachtens artikel 37ter, §1, van het Strafwetboek, kan de rechter, indien een 

feit van die aard is om door een politiestraf of een correctionele straf gestraft te 
worden, behoudens de uitzonderingen die in dit artikel zijn opgesomd, als hoofd-
straf een werkstraf opleggen.

Uit artikel 100 van dit wetboek volgt dat bij gebreke van andersluidende bepa-
lingen, een werkstraf kan worden uitgesproken zowel voor de overtredingen van 
het voormelde wetboek als voor die bepaald in bijzondere wetten en verordenin-
gen.

1 Zie Cass. 12 feb. 2003, A.R. P.02.1530.F, nr. 102.
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Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de rechter een werkstraf uit te spre-
ken ter bestraffing van een overtreding van de Wegverkeerswet.

Door de tegenovergestelde regel in te stellen, schenden de appelrechters het 
voormelde artikel 37ter.

Het middel is in zoverre gegrond.
Aangezien de schuldigverklaring zelf niet wordt vernietigd, wordt de vernieti-

ging beperkt tot de beslissingen over de straf en over de bijdrage tot het Bijzon-
der Fonds voor hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 

Ambtshalve toezicht
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet ge-
wezen.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de aan de ei-

ser opgelegde straf en over de bijdrage aan het Bijzonder Fonds voor hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.

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

deeltelijk vernietigde beslissing.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en laat 

de overige helft ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Nijvel, 

zitting houdende in hoger beroep.

10 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. O. Bastyns, Brussel en P. Chomé, Brussel.

Nr. 19

1° KAMER - 11 januari 2007

VRUCHTGEBRUIK. GEBRUIK EN BEWONING - VRUCHTGEBRUIK - VERKOOP VAN EEN 
MET EEN VRUCHTGEBRUIK BEZWAARD ONROEREND GOED - OVERDRACHT VAN HET RECHT VAN 
VRUCHTGEBRUIK - GEVOLGEN. VRUCHTEN

Wanneer  een  met  een vruchtgebruik  bezwaard  goed wordt  verkocht  en  het  recht  van  
vruchtgebruik  op  de  verkoopprijs  wordt  verrekend,  kan  de  vruchtgebruiker  slechts 
aanspraak maken op de interest op dat kapitaal1. (Art. 584, B.W.)

(H. T. H.)

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr. 19.
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ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0406.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 22 maart 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 578, 582, 584 en 617 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Onder voorbehoud van een precisering over de conversie van de kosten in eu-

ros, bevestigt het bestreden arrest het beroepen vonnis van 11 juni 2001 dat 1°) 
de eiser had veroordeeld tot betaling aan de verweerder van 336.000 BEF, waar-
bij de maandelijkse afbetalingen vastgesteld zijn op de dag van het vonnis, ver-
meerderd met interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf de dagvaarding tot al-
gehele betaling, en van 12.000 BEF per maand vanaf 1 juli 2001, boven de kos-
ten en 2°) verklaart de tegenvordering en tussenvordering van de eiser niet-ge-
grond, zulks op grond van alle redenen ervan die geacht worden hieronder inte-
graal te zijn weergegeven, inzonderheid, op grond:

"(...)  dat er, om de waarde van het vruchtgebruik te verminderen, niet mag 
worden verwezen naar de normale intrest op de beleggingswaarde van het door 
de blote eigenaar ontvangen kapitaal;

dat, behoudens verzaking, het recht van vruchtgebruik immers uitdooft bij het 
overlijden van de vruchtgebruiker;

dat het bedrag van 12.000 BEF dat per maand wordt betaald door (de eiser) 
zelf, die zijn eenzijdige beslissing om die terugbetalingen te stoppen niet verant-
woordt,  overeenstemt met de huurwaarde van het  verkochte onroerende goed 
waarop hij (lees: de verweerder) een zakelijk recht van vruchtgebruik had".

Grieven
De eiser voerde, bijkomend, aan dat " hoewel men ervan zou moeten uitgaan 

dat het vruchtgebruik verrekend werd op het volledige kapitaal, een jaarlijks be-
drag van 12.000 BEF x 12 = 144.000 BEF in verhouding tot de verkoopprijs van 
1.700.000 BEF een interest vertegenwoordigt van nagenoeg 8,5 pct. netto per 
jaar, wat ver boven de netto-opbrengst ligt van een spaarboekje voor dezelfde pe-
riode" en dat de verweerder " indien zijn vruchtgebruik hoorde te bestaan in de 
opbrengst van het kapitaal van de verkoop, geen aanspraak kon maken op bedra-
gen die veel hoger liggen dan die opbrengst, tenzij hij bewijst dat er een anders-
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luidende overeenkomst is opgemaakt, wat hier niet het geval is, en dat de verge-
lijking die de eerste rechter maakt met een lijfrente of een door de vruchtgebrui-
ker uitgespaarde huur niet ter zake dienend waren".

De eiser stelde nog dat er rekening diende gehouden te worden met de gemid-
delde opbrengst van een spaarboekje van 3 pct., te verminderen tot 2,5 pct. vanaf 
1 januari 2005.

Het arrest, dat oordeelt dat "uit de clausule (van de authentieke verkoopakte) 
waarvan de bewoordingen duidelijk zijn, blijkt dat de geschilpartijen overeen ge-
komen zijn 'het vruchtgebruik te verrekenen op de verkoopprijs' die aan (de ei-
ser) is betaald" en dat " noch de authentieke verkoopakte,  noch enige andere 
daaropvolgende akte gewag maakt van de terugkoop van het vruchtgebruik voor 
een welbepaalde prijs", beslist aldus, zonder daarop te worden tegengesproken, 
dat er in de zin van die verkoopakte een verrekening is gebeurd van de zaak van 
het vruchtgebruik op de verkoopprijs".

Eerste onderdeel
Krachtens de artikelen 578, 582 en 584 van het Burgerlijk Wetboek heeft de 

vruchtgebruiker  het  recht  om van  een  zaak  waarvan  een  ander  de  eigendom 
heeft, het genot te hebben, en meer bepaald van de burgerlijke vruchten die door 
de zaak waarvan hij het vruchtgebruik heeft, kunnen worden voortgebracht. Bur-
gerlijke vruchten zijn, meer bepaald, huishuren, interesten van opeisbare som-
men en rentetermijnen.

Wanneer de zaak van het vruchtgebruik een geldbedrag is, in casu de verkoop-
prijs van een onroerend goed, kan de vruchtgebruiker aldus slechts aanspraak 
maken op de interest op dat kapitaal en niet op de burgerlijke vruchten van een 
andere zaak waarvan het in de plaats is gekomen, zijnde het huurgeld van het 
verkochte onroerend goed.

Het arrest, dat beslist dat er een verrekening is gebeurd van de zaak van het 
vruchtgebruik op de verkoopprijs, maar weigert te verwijzen naar de normale in-
terest op de beleggingswaarde van het kapitaal dat de eiser heeft ontvangen als 
blote eigenaar, op grond dat het bedrag van 12.000 BEF waartoe het de eiser je-
gens de verweerder veroordeelt, "overeenstemt met de huurwaarde van het ver-
kochte onroerende goed", schendt bijgevolg de artikelen 578, 582 en 584 van het 
Burgerlijk Wetboek.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste onderdeel
Krachtens artikel  582 van het Burgerlijk Wetboek heeft  de vruchtgebruiker 

recht op het genot van alle soorten van vruchten, hetzij natuurlijke, hetzij vruch-
ten van nijverheid, hetzij burgerlijke vruchten, die door de zaak waarvan hij het 
vruchtgebruik heeft, kunnen worden voortgebracht.

Artikel 584, eerste lid, van dat wetboek bepaalt dat burgerlijke vruchten huis-
huren, interesten van opeisbare bedragen en rentetermijnen zijn.

Uit die bepalingen volgt dat, wanneer de zaak van het vruchtgebruik een geld-
bedrag is, de vruchtgebruiker slechts aanspraak kan maken op de interest op dat 
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kapitaal.
Het arrest dat vaststelt dat de eiser de blote eigenaar van een huis was en de 

verweerder de vruchtgebruiker en dat de partijen beslisten om het pand te verko-
pen en het recht van vruchtgebruik te verrekenen op de verkoopprijs,  verant-
woordt niet naar recht zijn beslissing om de eiser te veroordelen tot betaling aan 
de verweerder van een bedrag dat overeenstemt met de huurwaarde van het ver-
kochte onroerend goed.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de overige onderdelen die niet tot rui-

mere cassatie kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit de hogere beroepen ont-

vankelijk verklaart en afwijzend beschikt op de vordering van de verweerder tot 
betaling van schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding;

Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het gedeelte-
lijk vernietigde arrest.

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

11 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaat: mr. Draps.

Nr. 20

1° KAMER - 12 januari 2007

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - 
OORZAKELIJK VERBAND - SCHADE MEDE VEROORZAAKT DOOR EEN DERDE

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - 
OORZAKELIJK VERBAND - LATERE FOUT VAN EEN ANDERE PARTIJ

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — 
BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER - LATERE FOUT VAN EEN ANDERE 
PARTIJ

4º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL - 
DWINGENDE WET - LANDVERZEKERING - OVEREENKOMST - VERVALBEDING - AARD - 
ONTVANKELIJKHEID

5º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - OVEREENKOMST - VERVALBEDING - AARD 
- CASSATIEMIDDEL - ONTVANKELIJKHEID
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6º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - OVEREENKOMST - FOUT - AARD - 
DEKKING

7º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - OVEREENKOMST - VERZEKERAAR - 
VERVALBEDING - GRENZEN

1º Eenieder die een fout heeft begaan, is aansprakelijk voor de veroorzaakte schade, ook 
al  is de schade mede veroorzaakt door de fout van een derde1.  (Artt. 1382 en 1383, 
B.W.)

2º en 3º Het oorzakelijk verband tussen een fout en de geleden schade kan slechts worden  
uitgesloten als de rechter oordeelt dat de schade zoals ze zich in concreto voordeed, op 
dezelfde wijze zou zijn ontstaan zonder die fout2; uit de enkele omstandigheid dat een 
fout nadien gevolgd wordt door de fout van een andere partij kan niet worden afgeleid dat 
er  geen causaal  verband bestaat tussen de eerste fout en de schade.  (Artt.  1382 en 
1383, B.W.)

4º en 5º Artikel 11 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst is van  
dwingend recht in het belang van de verzekerde zodat hij gerechtigd is de schending van 
deze bepaling voor het eerst voor het Hof aan te voeren3.

6º  Krachtens  de  wet  op  de  landverzekeringsovereenkomst  is  de  lichte  fout  van  de 
verzekeringsnemer  steeds  gedekt.  (Artt.  8,  tweede  lid,  en  77,  Wet 
Landverzekeringsovereenkomst)

7º  De  verzekeraar  mag  de  miskenning  van  een  algemeen  geformuleerde 
zorgvuldigheidsverplichting  niet  bedingen  als  grond  tot  verval  van  het  recht  op  
verzekeringsprestatie4. (Art. 11, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(ADINCO bvba T. BELGACOM nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0083.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 oktober 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel

1 Zie Cass. 20 dec. 1996, A.R. C.95.0006.N, nr. 522.
2 Cass. 20 dec. 1996, A.R. C.95.0006.N, nr. 522; zie Cass. 24 maart 1999, A.R. P.98.1479.F, nr. 177.
3 Zie Cass. 22 mei 2000, A.R. S.99.0046.F, nr.  311, met conclusie eerste advocaat-generaal J.F. 
LECLERCQ.
4 Zie  M.  FONTAINE,  Verzekeringsrecht,  Larcier,  1999,  139-142,  nrs.  288-294;  J.-L.  FAGNART,  La 
requalification des clauses du contrat d'assurance, in Lib. Am. Lucien SIMONT, Bruylant, Brussel, 2002, 
667, nr. 5; M. FONTAINE, Déchéance, exclusions, définition du risque et charge de la preuve en droit 
des assurances, noot onder Cass. 7 juni 2001 en 18 jan. 2002, R.C.J.B., 1973, 20-73, inz. 53, nr. 77 en 
69, nr. 111; P. HENRY & J. TINANT, Déchéance ou exclusion: de Charybde en Scylla, in La loi du 25 
juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. Dix années d'application, dir. B. DUBUISSON (UCL) & 
P. JADOUL (FUSL), Collection Droit des Assurances, Academia Bruylant, 79-81.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Bestreden beslissingen
Het bestreden arrest verwerpt op eerste verweersters hoger beroep, dat het ge-

grond verklaart, het verweer van de eiseres gesteund op de beweerde fout van de 
eerste verweerster, bestaande uit het overleggen van plans met een afwijking van 
1m30 ten opzichte van de werkelijke ligging van de telefoonkabels, en, het be-
streden vonnis wijzigend, verklaart de vordering van de eerste verweerster tegen 
de eiseres toelaatbaar en gegrond en veroordeelt de eiseres tot betaling aan de 
eerste verweerster van 36.222,57 euro, meer de compensatoire interest aan de 
wettelijke interestvoet vanaf 21 mei 1997 tot op de dag van de integrale betaling, 
op volgende gronden:

"1. Ten aanzien van de feiten.
In opdracht van NV TUC RAIL was (de eiseres) in het kader van de procedure 

voor het opsporen van ondergrondse nutsleidingen onder meer belast met het 
maken van de voorputten, waarin diepsonderingen zouden worden uitgevoerd.

Op 13 augustus 1996 heeft de opdrachtgever van (de eiseres) de plannen van 
de nutsleidingen van (de eerste verweerster) bij (de eerste verweerster) aange-
vraagd. Op 4 september 1996 heeft (de eerste verweerster) deze plannen meege-
deeld aan de opdrachtgever van (de eiseres).

De voorputten moesten gemaakt worden met mankracht tot 1,50 meter diepte 
ter plaatse van de onderzoekspunten met dieper voorprikken tot 2 meter. In de 
voorputten dienden diepsonderingen te worden uitgevoerd tot 2 à 3 meter diepte 
in de Boomse klei te weten ca. tot op 30 meter diepte. De punten waar de proefs-
onderingen moesten gebeuren mochten verplaatst worden bij aanwezigheid van 
nutsleidingen.

Op 16 mei 1997 werden door GEO TECHNIEK aan (de eiseres) 29 planuit-
treksels overgemaakt.  Deze planuittreksels worden niet  overgelegd in huidige 
procedure.

Op 21 mei 1997 om 9u30 werden in het trottoir ter hoogte van Pelikaanstraat 
61 kabels van (de eerste verweerster) beschadigd. Dit gebeurde bij de uitvoering 
van voorputten te maken om ondergrondse nutsleidingen op te sporen. (De eerste 
verweerster) legde op 26 mei 1997 klacht neer en verweet daarin (de eiseres) in-
gevolge doorboring van het trottoir aan de Pelikaanstraat 61 te Antwerpen de ka-
bels van (de eerste verweerster) te hebben beschadigd met overlegging van het 
doorboorde gat in het voetpad.

De heer D., zaakvoerder van (de eiseres) verklaarde in het geseponeerd straf-
dossier op de hoogte te zijn van de feiten in kwestie. Volgens de heer D. zou zijn 
verzekeraar het nodige doen om de schade te vergoeden.

Bij de uitvoering op 21 mei 1997 van de voorput ter hoogte van sonderings-
punt 54 stootte (de eiseres) op beton. Dit beton was een betonen kanalisatie van 
de nutsleidingen van (de eerste verweerster). Op 21 mei 1997 werd deze beton-
nen kanalisatie door (de eiseres) doorboord en werden de nutsleidingen van (de 
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eerste verweerster) die door deze betonnen kanalisatie  beschermd werden be-
schadigd.

2.
De eerste rechter verklaarde de vordering door (de eerste verweerster) tegen 

(de eiseres) gericht, gesteund op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, onge-
grond bij gebreke van bewijs van een fout in hoofde van (de eiseres).

De eerste rechter verklaarde de vordering door (de eiseres) gericht tegen (de 
tweede verweerster), haar aansprakelijkheidsverzekeraar-uitbating, zonder voor-
werp.

3. Beoordeling van het bewijs van een fout in de zin van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek in hoofde van (de eiseres).

Het is niet betwist dat de kabelbeschadiging gebeurde door de werknemers van 
(de eiseres).

Het is niet betwist dat de beschadiging gebeurde tijdens de uitvoering door (de 
eiseres) van een aannemingsovereenkomst afgesloten met Tuc Rail, waarin (de 
eiseres) zich had verbonden voorputten te maken voor het opsporen van onder-
grondse nutsleidingen.

Het is niet betwist dat (de eiseres) bij de uitvoering van een voorput ter hoogte 
van het pand Pelikaanstraat 61 drie junctiekabels van (de eerste verweerster) be-
schadigde.

Het is niet betwist dat (de eiseres) bij het maken van die voorput op beton is 
gestoten.

Het is niet betwist dat (de eiseres) het beton waarop zij is gestoten bij het ma-
ken van de voorput heeft doorboord en dit deel uitmaakte van een betonnen ka-
nalisatie van de nutsleidingen van (de eerste verweerster) en dat ingevolge die 
doorboring de nutsleidingen van (de eerste verweerster) werden beschadigd.

Het (hof (van beroep) neemt voormelde onbetwiste concrete omstandigheden 
in aanmerking en neemt in aanmerking dat het maken van voorputten precies ge-
schiedt met het oog op het opsporen van ondergrondse leidingen volgens de door 
(de eiseres) overgelegde procedure voor het opsporen van ondergrondse nutslei-
dingen en neemt in aanmerking dat het schade verwekkende feit zich voordeed 
in het trottoir aan de Pelikaanstraat 61 in het centrum van Antwerpen.

De normaal zorgvuldige en omzichtige aannemer die in dezelfde concrete om-
standigheden verkeert als (de eiseres) zou bij het maken van voorputten en bij 
stoten op beton deze beton niet doorboord hebben.

Een normaal zorgvuldig en omzichtig aannemer in dezelfde concrete omstan-
digheden zou bij het graven van een voorput, die volgens de contractuele instruc-
ties met de opdrachtgever omwille van het risico van beschadiging van nutslei-
dingen met mankracht dient te worden gegraven, en die stoot op een stuk beton 
dit stuk beton met mankracht hebben verwijderd en een normaal zorgvuldig en 
omzichtig aannemer zou aldaar indien het beton niet met mankracht zou kunnen 
worden verwijderd de houders van nutsleidingen hebben geraadpleegd alvorens 
aan doorboringen van de betonnen kanalisatie te doen.
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Een normaal zorgvuldig en omzichtig aannemer in dezelfde concrete omstan-
digheden die aan een werk bezig is waarvan het doel is het opsporen van onder-
grondse nutsleidingen zou indien hij op een ondergrondse betonnen kanalisatie 
stoot alvorens deze betonnen kanalisatie te doorboren zich er met zekerheid moe-
ten van vergewissen dat de betonnen kanalisatie niet dient om een nutsleiding te 
beschermen.

Een normaal zorgvuldig en omzichtig aannemer in dezelfde concrete omstan-
digheden zou de betonnen kanalisatie manueel hebben ontmanteld en zou deze 
niet hebben doorboord. Dit is een tekortkoming aan de aan eenieder opgelegde 
zorgvuldigheidsnorm.

4. Ten aanzien van het oorzakelijk verband tussen fout en schade.
Indien de betonnen kanalisatie niet doorboord was geworden was de schade 

niet ontstaan, zoals ze zich in concreto heeft voorgedaan.
Het (hof van beroep) houdt dus het doorboren van de betonnen kanalisatie aan 

als een fout in hoofde van (de eiseres) en houdt tevens een oorzakelijk verband 
tussen deze fout en het ontstaan van schade aan de nutsleiding van (de eerste ver-
weerster) aan.

5. Ten aanzien van het verweer, gesteund op overmacht.
Het verweer gesteund op overmacht omdat de ligging van de kabel van (de 

eerste verweerster) 1,3 meter zou afwijken van de werkelijke ligging is ten deze 
ongegrond, nu (de eiseres) faalt in het bewijs dat de toepassingsvoorwaarden van 
overmacht vervuld zijn. Stotend op beton was het voor (de eiseres) voorzienbaar 
dat dit beton deel uitmaakte van een betonnen kanalisatie ter bescherming van 
een nutsleiding. De schade was vermijdbaar indien (de eiseres) had gehandeld 
als een normaal redelijk en voorzichtig aannemer in dezelfde concrete omstan-
digheden.

6. Ten aanzien van het verweer, gesteund op de beweerde fout van (de eerste 
verweerster) bestaande uit het overleggen van plans met een afwijking van 1m30 
ten opzichte van de werkelijke ligging van de telefoonkabels met als rechtsge-
volg dat (de eerste verweerster) geen aanspraak zou kunnen maken op integrale 
schadevergoeding.

Volgens de door (de eerste verweerster) aan TUC RAIL meegedeelde richtlij-
nen ter voorkoming van beschadiging van ondergrondse telecommunicatieuitrus-
tingen van (de eerste verweerster) wordt er op gewezen dat de kabels in de nabij-
heid van lassen en andere uitrustingen meestal afbuigingen maken buiten het ge-
tekende tracé.

Het causaal verband tussen de aan (de eerste verweerster) verweten fout met 
betrekking tot de afwijkingen op de op 4 september 1996 aan TUC RAIL meege-
deelde plans inzake ligging van de nutsleidingen van (de eerste verweerster) en 
de schade is ten deze doorbroken door de chronologisch laatste fout, te weten 
deze van 21 mei 1997 door (de eiseres), die bij het graven van een voorput voor 
het opsporen van nutsleidingen op een betonnen kanalisatie stoot en deze in af-
wijking van het gedrag van een zorgvuldig aannemer in dezelfde concrete om-
standigheden doorboort.
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Er is bij gebreke van causaal verband tussen de aan (de eerste verweerster) 
verweten fout en de schade, zoals ze zich in concreto voordeed geen rechtsgrond 
om te oordelen dat (de eerste verweerster) geen aanspraak kan maken op integra-
le schadevergoeding" (arrest pp. 4-7).

(...)
Derde onderdeel
In geval van verschillende fouten, staat het aan de rechter na te gaan of er een 

noodzakelijk verband bestaat tussen elke fout en de schade en, bijgevolg, voor 
elke vastgestelde fout na te gaan of die fout, los van de andere, de schade nood-
zakelijkerwijs heeft veroorzaakt, d.w.z. dat hij voor elke fout moet nagaan of de 
schade, zoals ze zich in concreto voordoet, ook zonder die fout zou zijn ontstaan.

Uit de enkele omstandigheid dat de aangesprokene een fout in oorzakelijk ver-
band met het ongeval heeft begaan, volgt niet dat er geen enkel oorzakelijk ver-
band bestaat tussen de fout van het slachtoffer en datzelfde ongeval.

Voor zover derhalve de motivering van een beslissing waarbij wordt aangeno-
men dat geen oorzakelijk verband bestaat tussen de fout van het slachtoffer en 
het ongeval uitsluitend betrekking heeft op de lastens de aangesprokene bewezen 
verklaarde fout, is de beslissing niet naar recht verantwoord, nu dit niet impli-
ceert dat de schade zich zonder de aan de zijde van het slachtoffer vastgestelde 
fout toch zou hebben voorgedaan, zoals ze is ontstaan.

Te dezen onderzoekt het bestreden arrest de door de eiseres lastens de eerste 
verweerster aangevoerde fout bestaande "uit het overleggen van plans met een 
afwijking van 1m30 ten opzichte van de werkelijke ligging van de telefoonka-
bels", en komt tot het besluit dat er geen oorzakelijk verband is "tussen de aan 
(de eerste verweerster) verweten fout en de schade, zoals ze zich in concreto 
voordeed".

Het steunt deze beslissing op de overweging "(dat) het causaal verband tussen 
de aan (de eerste verweerster) verweten fout met betrekking tot de afwijking op 
de op 4 september 1996 aan TUC RAIL meegedeelde plans inzake ligging van 
de nutsleidingen van (de eerste verweerster) en de schade te dezen doorbroken 
(is) door de chronologisch laatste fout, te weten deze van 21 mei 1997 door (de 
eiseres), die bij het graven van een voorput voor het opsporen van nutsleidingen 
op een betonnen kanalisatie stoot en deze in afwijking van het gedrag van een 
zorgvuldige aannemer in dezelfde concrete omstandigheden doorboort".

Deze redengeving heeft uitsluitend betrekking op de lastens de eiseres bewe-
zen verklaarde fout, en impliceert niet dat de schade ook zonder de aan de eerste 
verweerster verweten fout zou ontstaan zijn, zoals ze zich heeft voorgedaan.

De enkele omstandigheid dat de lastens de eiseres bewezen verklaarde fout 
chronologisch na de lastens de eerste verweerster aangevoerde fout is gesitueerd, 
volstaat niet om het oorzakelijk verband te verwerpen, nu elke fout, zonder de-
welke de schade niet zou zijn ontstaan zoals ze zich heeft voorgedaan, oorzake-
lijk is, ongeacht de chronologie der fouten.

Het bestreden arrest kon derhalve, uit de vaststellingen die het bevat, niet wet-
tig afleiden dat de lastens de eerste verweerster aangevoerde fout niet mede een 
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oorzaak van de schade is geweest en dat de eerste verweerster dienvolgens geen 
eigen aansprakelijkheid draagt voor de schade (schending van de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 1108, 1126, 1134, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 

Wetboek;
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 3, 8, 11, 77, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-

ringsovereenkomst.
- het algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt uitspraak te doen over niet gevor-

derde zaken, dat onder meer vervat is in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek;

- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen, dat on-
der meer vervat is in artikelen 807 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 
ook beschikkingsbeginsel genaamd;

- het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verdedi-
ging voorschrijft;

- het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit".
Bestreden beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het door de eiseres conservatoir hoger beroep in-

gesteld tegen de tweede verweerster toelaatbaar, doch ongegrond en het bestre-
den vonnis wijzigend, verklaart eiseres' vordering in vrijwaring tegen de tweede 
verweerster toelaatbaar, doch ongegrond, op de gronden weergegeven in het eer-
ste  middel  en hier uitdrukkelijk  als hernomen aangezien,  alsook op volgende 
gronden:

"8. Ten aanzien van het conservatoir beroep door (de eiseres) gericht tegen (de 
tweede verweerster).

De vordering van (de eiseres) tegen (de tweede verweerster) gericht werd door 
de eerste rechter zonder voorwerp verklaard. De vordering strekte tot vrijwaring 
op grond van de verzekeringsovereenkomst afgesloten tussen (de eiseres) en (de 
tweede verweerster).

(De tweede verweerster) voert als exceptie om bevrijd te zijn van de verbinte-
nis om dekking te verlenen aan dat in de polis is voorzien dat (de eiseres) op 
straffe van verval alle nodige schikkingen dient te treffen om schade aan de lei-
dingen te voorkomen.

(De tweede  verweerster)  bewijst  ten  deze  dat  (de  eiseres)  niet  alle  nodige 
schikkingen heeft getroffen om schade aan leidingen te voorkomen. Wanneer ten 
deze (de eiseres) op 21 mei 1997 bij het maken van een voorput met het oog op 
het opsporen van nutsleidingen op beton stoot had zij als schikking moeten tref-
fen deze betonnen kanalisatie voorzichtig te ontmantelen of minstens de houders 
van nutsleidingen had dienen te contacteren om de nutsleiding ter bescherming 
waarvan de betonnen kanalisatie was aangelegd niet te beschadigen.
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Nu (de tweede verweerster) bewijst dat de toepassingsvoorwaarden van deze 
contractuele bevrijdingsgrond van vrijwaring vervuld zijn is de vordering door 
(de eiseres) tegen (de tweede verweerster) gericht ongegrond" (arrest p. 8, sub 8).

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Luidens artikel 77 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsover-

eenkomst, beoogt de aansprakelijkheidsverzekering de verzekerde dekking te ge-
ven tegen alle vorderingen tot vergoeding wegens het voorvallen van de schade 
die in de overeenkomst is beschreven, en zijn vermogen te vrijwaren, binnen de 
grenzen van de dekking, tegen alle schulden uit een vaststaande aansprakelijk-
heid.

Krachtens artikel 11 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsover-
eenkomst mag in de verzekeringsovereenkomst geen geheel of gedeeltelijk ver-
val van het recht op verzekeringsprestatie bedongen worden dan wegens niet-na-
koming van "een bepaalde", in de overeenkomst opgelegde verplichting, en mits 
er een oorzakelijk verband bestaat tussen de tekortkoming en het schadegeval. 
Dit voorschrift is van dwingend recht (artikel 3 van de wet van 25 juni 1992 op 
de landverzekeringsovereenkomst).

De op straffe van verval opgelegde verplichting is slechts "bepaald" in de zin 
van voornoemd artikel  11,  wanneer ze voldoende nauwkeurig omschreven is. 
Een in algemene bewoordingen op straffe van verval gestelde verplichting tot het 
treffen van alle nodige schikkingen om schade te voorkomen, voldoet niet aan 
deze vereiste.

Bovendien is de verzekeraar, in toepassing van artikel 8, tweede lid, van de 
wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, gehouden tot dek-
king wanneer de schade veroorzaakt is door de schuld, zelfs de grove schuld, van 
de verzekerde.

Zoals blijkt uit de voorbereidende werken van de wet op de landverzekerings-
overeenkomst heeft de wetgever, wat betreft de aansprakelijkheids-verzekering, 
die precies tot doel heeft de schuld van de verzekerde te dekken, met het voor-
schrift van artikel 8, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-
ringsovereenkomst,  willen vermijden dat  de verzekering de onzorgvuldigheid, 
zelfs de grove onzorgvuldigheid, niet dekt.

Wat betreft de "grove schuld" wordt deze doelstelling gerealiseerd door het 
uitdrukkelijk voorschrift van artikel 8, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 
op de landverzekeringsovereenkomst, ten gevolge waarvan de verzekeraar zich 
slechts van zijn verplichtingen kan bevrijden "voor de gevallen van grove schuld 
die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de overeenkomst zijn bepaald".

Ten aanzien van de "lichte" schuld wordt deze doelstelling, in het kader van 
clausules van verval van het recht op dekking, gerealiseerd door de voornoemde 
vereiste dat het verval slechts kan bedongen worden "wegens niet-nakoming van 
een bepaalde, in de overeenkomst opgelegde verplichting".

Tenslotte mag de rechter, in toepassing van de artikelen 6, 1108, 1126 en 1134 
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van het Burgerlijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia cor-
rumpit", ook geen uitwerking verlenen aan een beding in de overeenkomst dat 
het voorwerp van de overeenkomst teniet doet.

In een verzekeringsovereenkomst waarbij de schade veroorzaakt door de fout 
van de verzekerde wordt gedekt, doet het beding dat in algemene bewoordingen 
het verval van dekking voorziet wanneer de verzekerde "niet alle nodige schik-
kingen treft om schade te voorkomen", het voorwerp zelf van de overeenkomst 
teniet, en kan hieraan derhalve geen uitwerking worden verleend.

Te dezen impliceren de vaststellingen en overwegingen van het bestreden ar-
rest dat het litigieuze schadegeval, waarbij de eiseres bij de uitvoering van een 
aannemingsopdracht  schade  veroorzaakte  aan de  ondergrondse  kabels  van de 
eerste verweerster, in principe gedekt is door de verzekeringspolis "burgerlijke 
aansprakelijkheid uitbating" door de eiseres aangegaan met de tweede verweer-
ster.

Het  bestreden  arrest  verwerpt  de  eiseres'  vordering  in  vrijwaring  tegen  de 
tweede verweerster, op grond van een clausule in de bijzondere polisvoorwaar-
den die de eiseres, "op straffe van verval", verplicht "alle nodige schikkingen te 
treffen om schade aan de leidingen te voorkomen".

Het kent een algemene en onbepaalde draagwijdte toe aan deze grond van ver-
val door, voor de toepassing ervan, te onderzoeken welke schikkingen de eiseres, 
in de gegeven omstandigheden van het ongeval, had moeten treffen om schade te 
voorkomen, en de omstandigheden te weerhouden dat de eiseres de betonnen ka-
nalisatie waarop zij gestoten is bij het maken van een voorput op 21 mei 1997, 
"niet voorzichtig" heeft ontmanteld, en dat de eiseres minstens heeft nagelaten de 
houders van de nutsleidingen, op het ogenblik dat zij op beton is gestoten, te 
contacteren.

Het bestreden arrest kwalificeert diezelfde omstandigheden als een inbreuk op 
de algemene zorgvuldigheidsnorm, op grond waarvan het de burgerlijke aanspra-
kelijkheid van de eiseres opzichtens de eerste verweerster weerhoudt (artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek), en op grond waarvan het, impliciet 
doch zeker, de principiële gehoudenheid van de tweede verweerster, op grond 
van de polis burgerlijke aansprakelijkheid uitbating, weerhoudt.

Uit het bestreden arrest blijkt derhalve dat de toegepaste vervalclausule geen 
"bepaalde",  in de overeenkomst opgelegde verplichting, sanctioneert, maar de 
miskenning van een onbepaalde verplichting "alle nodige schikkingen te treffen 
om schade aan de leidingen te voorkomen", en dat de appelrechters de tweede 
verweerster, als verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid, bevrijd verklaren van 
haar verplichtingen dekking te verlenen, wegens een lichte schuld van haar ver-
zekerde.

Door, op grond van de vaststellingen die het bevat, uitwerking te verlenen aan- 
en toepassing te maken van de vervalclausule, en eiseres' vordering in vrijwaring 
tegen de tweede verweerster te verwerpen,

- schendt het bestreden arrest de artikelen 3 en 11 van de wet van 25 juni 1992 
op de landverzekeringsovereenkomst die, op dwingende wijze, slechts verval van 
het recht op verzekeringsprestatie toelaten van een in de verzekeringsovereen-
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komst "bepaalde" verplichting;
- schendt het de artikelen 3, 8, tweede lid, 11 en 77 van de wet van 25 juni 

1992 op  de  landverzekeringsovereenkomst,  die  de  verzekeraar  op dwingende 
wijze tot vergoeding verplichten van de door "de schuld" van de verzekerde ver-
oorzaakte schade;

- miskent het bestreden arrest de artikelen 6, 1108, 1126 en 1134 van het Bur-
gerlijk  Wetboek en  het  algemeen rechtsbeginsel  "fraus  omnia  corrumpit",  op 
grond waarvan het de rechter verboden is uitwerking te verlenen aan een beding 
in de verzekeringsovereenkomst dat het voorwerp van de overeenkomst teniet 
doet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Derde onderdeel
1. Eenieder die een fout heeft begaan is aansprakelijk voor de veroorzaakte 

schade, ook al is de schade mede veroorzaakt door de fout van een derde.
Het oorzakelijk verband tussen een fout en de geleden schade kan slechts wor-

den uitgesloten als de rechter vaststelt dat de schade zoals ze zich in concreto 
voordeed, op dezelfde wijze zou zijn ontstaan zonder die fout.

Uit de enkele omstandigheid dat een fout nadien gevolgd wordt door de fout 
van een andere partij, kan niet worden afgeleid dat er geen causaal verband be-
staat tussen de eerste fout en de schade.

2. Het arrest sluit niet uit dat de eerste verweerster een fout heeft begaan, maar 
oordeelt dat "het causaal verband tussen de aan (de eerste verweerster) verweten 
fout met betrekking tot de afwijkingen op de op 4 september 1996 aan TUC 
RAIL meegedeelde plans inzake ligging van de nutsleidingen van (de eerste ver-
weerster) en de schade (...) ten deze (is) doorbroken door de chronologische laat-
ste fout, te weten deze van 21 mei 1997 door (de eiseres)".

Het arrest schendt aldus de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet-
boek.

Het onderdeel is gegrond.
Tweede middel
Tweede onderdeel
Ontvankelijkheid van het onderdeel
3. De tweede verweerster werpt op dat het onderdeel niet ontvankelijk is om-

dat het nieuw is en een onderzoek van feiten vraagt.
4. Artikel 11 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereen-

komst is van dwingend recht in het belang van de verzekerde, zodat de eiseres 
gerechtigd is de schending van deze bepaling voor het eerst voor het Hof aan te 
voeren.

Voor het overige vraagt het onderdeel geen beoordeling van feiten.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
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Het onderdeel zelf
5. Krachtens artikel 77 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-

overeenkomst  is  een  aansprakelijkheidsverzekering  een  verzekeringsovereen-
komst die ertoe strekt de verzekerde dekking te geven tegen alle vorderingen tot 
vergoeding wegens het voorvallen van de schade die in de overeenkomst is be-
schreven, en zijn vermogen binnen de grenzen van de dekking te vrijwaren tegen 
alle schulden uit een vaststaande aansprakelijkheid.

Krachtens artikel 8, tweede lid, van voornoemde wet dekt de verzekeraar de 
schade veroorzaakt door de schuld, zelfs de grove schuld, van de verzekeringne-
mer, van de verzekerde of van de begunstigde.

Volgens diezelfde bepaling kan de verzekeraar zich enkel van zijn verplichtin-
gen bevrijden voor de gevallen van grove schuld die op uitdrukkelijke en beper-
kende wijze in de overeenkomst zijn bepaald.

Hieruit volgt dat de lichte fout steeds gedekt is.
6. Krachtens artikel 11 van voornoemde wet mag in de verzekeringsovereen-

komst geen geheel of gedeeltelijk verval van het recht op verzekeringsprestatie 
bedongen worden dan wegens niet-nakoming van een bepaalde, in de overeen-
komst opgelegde verplichting, en mits er een oorzakelijk verband bestaat tussen 
de tekortkoming en het schadegeval.

7. Uit het onderling verband tussen deze bepalingen van dwingend recht volgt 
dat de verzekeraar de miskenning van een algemeen geformuleerde zorgvuldig-
heidsverplichting niet mag bedingen als grond tot verval van het recht op verze-
keringsprestatie.

8. Enerzijds beslissen de appelrechters dat de eiseres aansprakelijk is voor de 
door de eerste verweerster geleden schade omdat "een normaal zorgvuldig en 
omzichtig aannemer in dezelfde concrete omstandigheden bij het graven van een 
voorput, die volgens de contractuele instructies met de opdrachtgever omwille 
van het risico van beschadiging van nutsleidingen met mankracht dient te wor-
den gegraven, en die stoot op een stuk beton, dit stuk beton met mankracht (zou) 
hebben verwijderd en een normaal zorgvuldig en omzichtig aannemer aldaar in-
dien het beton niet met mankracht zou kunnen worden verwijderd de houders 
van nutsleidingen (zou) hebben geraadpleegd alvorens aan doorboringen van de 
betonnen kanalisatie te doen".

Anderzijds beslissen zij op grond van dezelfde overwegingen dat de tweede 
verweerster bevrijd is van de verbintenis om dekking te verlenen op grond van 
een clausule in de verzekeringsovereenkomst die de eiseres verplicht om alle no-
dige schikkingen te treffen om schade aan leidingen te voorkomen.

9. Het arrest dat uitwerking verleent aan de vervalclausule die de miskenning 
van een algemeen geformuleerde zorgvuldigheidsverplichting sanctioneert, ver-
antwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
10. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep niet ont-

vankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

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

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

12 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger, De Gryse en De Bruyn.

Nr. 21

1° KAMER - 12 januari 2007

1º KORT GEDING - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN KORT GEDING - VOORWAARDEN - 
GRENZEN

2º KORT GEDING - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN KORT GEDING - OGENSCHIJNLIJKE 
RECHTEN - GRENZEN

3º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - OVEREENKOMST - 
ONBEPAALDE DUUR - BEËINDIGING - UITVOERING - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - KORT 
GEDING - MOGELIJKHEDEN

4º KORT GEDING - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - OVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR - 
BEËINDIGING - UITVOERING - MOGELIJKHEDEN

5º OVEREENKOMST — EINDE - ONBEPAALDE DUUR - UITVOERING - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER - KORT GEDING - MOGELIJKHEDEN

1º Als de zaak spoedeisend is, kan de rechter in kort geding maatregelen tot bewaring van  
recht  bevelen  indien er  een schijn  van rechten is die het  nemen van een beslissing  
verantwoordt; hij mag hierbij geen declaratoir van rechten doen, noch de rechtspositie  
van de partijen definitief regelen1. (Art. 584, Ger.W.)

2º  De  rechter  in  kort  geding  die  zich  ertoe  beperkt  de  ogenschijnlijke  rechten  van de 
partijen na te gaan en te onderzoeken, zonder daarbij rechtsregels te betrekken die de  
voorlopige  maatregelen  die  hij  beveelt  niet  redelijk  kunnen schragen,  overschrijdt  de 
grenzen van zijn bevoegdheid niet2. (Art. 584, Ger.W.)

3º, 4º en 5º Wanneer de partij een overeenkomst van onbepaalde duur eenzijdig wenst te  
beëindigen  vermag  de  rechter  niet,  door  het  opleggen  van  een  bijkomende  
opzeggingstermijn, in de uitvoering van de overeenkomst in te grijpen; in dergelijk geval  
heeft de kortgedingrechter wel de mogelijkheid om beperkte maatregelen tot bewaring  

1 Cass. 6 dec. 2002, A.R. C.02.0171.N, nr. 656.
2 Cass. 14 jan. 2005, A.R. C.03.0622.N, nr. 27.
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van recht te treffen, en om met name een ware schadeloosstelling mogelijk te maken of  
nog  om  de  handhaving  van  de  contractuele  rechten  van  de  tegenpartij  niet  louter  
theoretisch te maken3. (Art. 584, Ger.W.)

(VOLVO CARS BELGIUM nv T. GARAGE LIEVEN DE KEULENAER nv)

ARREST

(A.R. C.05.0569.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 juni 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd. 
II. FEITEN
Uit het arrest blijkt:
1. tussen de eiseres en de verweerster bestond sedert 1 oktober 1996 een con-

cessieovereenkomst die door de eiseres op 8 maart 2001 werd opgezegd met een 
opzeggingstermijn van drie jaar, die verstreek op 31 maart 2004;

2. teneinde zich te conformeren aan de Verordening (EG) 1400/2002 van de 
Commissie van 31 juli 2002, betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van 
het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feite-
lijke gedragingen in de motorvoertuigensector, werden eind september 2003 tus-
sen de eiseres en de verweerster twee nieuwe overeenkomsten voor onbepaalde 
duur afgesloten, betiteld als "Volvo Erkende werkplaats" en "Volvo Concessie-
overeenkomst";

3. aangezien de verweerster niet akkoord ging dat de voorheen gegeven opzeg-
gingstermijn ook gold voor de nieuwe overeenkomsten,  werden deze laatsten 
door de eiseres op 3 november 2003 opgezegd met een opzeggingstermijn van 
een jaar, ingaande op 1 november 2003;

4. op 27 september 2004 richtte de eiseres een aangetekende brief naar de ver-
weerster waarbij het einde van de relaties per 31 oktober 2004 werd bevestigd 
(onder verwijzing naar hetgeen in de brief van 3 november 2003 was gesteld en 
met name ook naar de 'breuk in het vertrouwen tussen partijen').

III. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3.4 en 3.5 van de Verordening 1400/2002/EG van 31 juli 2002 

betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verti-
cale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de mo-
torvoertuigensector;

- artikel 1780 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 584 en 1039 van het Gerechtelijk Wetboek;

3 Zie Cass. 6 nov. 1987, A.R. 5397, nr. 149 en T.B.H., 1988, 182, noot J.M. NELISSEN GRADE. 



Nr. 21 - 12.1.07 HOF VAN CASSATIE 73 

- artikel 2 van de Wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging 
van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, zoals ge-
wijzigd bij artikel 2 van de wet van 13 april 1971;

- het algemeen rechtsbeginsel dat men zich niet voor onbepaalde tijd kan bin-
den.

Aangevochten beslissingen
De appelrechters schorsen voorlopig de uitwerking van de opzeggingen vervat 

in de brieven van de eiseres van 3 november 2003 en 27 september 2004, zeggen 
dat een dwangsom wordt verbeurd van 10.000 euro per dag dat de eiseres ingaat 
tegen die schorsing en zeggen dat de besliste maatregel ophoudt uitwerking te 
hebben indien nopens het geschil tussen partijen op initiatief van de verweerster 
een bodemrechter niet is geadieerd uiterlijk tegen de veertigste dag na de uit-
spraak van het arrest, na te hebben vastgesteld:

"Na sedert de tachtigerjaren van de vorige eeuw bestaande relaties, was (de 
verweerster) laatst sedert 1 oktober 1996 met (de eiseres) verbonden door een 
concessieovereenkomst voor personenwagens Volvo.

Deze overeenkomst werd door (de eiseres) per 08 maart 2001 opgezegd met 
een termijn van drie jaar die verstreek op 31 maart 2004.

11. Met ingang van 01 oktober 2003 noopte de Europese regelgeving (EG-
Verordening van de Commissie 1400/2002 van 31 juli 2002 betreffende de toe-
passing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeenkom-
sten in de motorvoertuigensector) tot aanpassing van alle vigerende concessie-
overeenkomsten  en  (de  eiseres)  wenste  haar  contractuele  relaties  hiermee  in 
overeenstemming te brengen om het voordeel van de vrijstelling te kunnen ge-
nieten.

Zodoende ondertekenden (de verweerster) op 28 september 2003 en (de eise-
res) op 30 september 2003 twee nieuwe overeenkomsten, betiteld als 'Volvo Er-
kende Werkplaats' en 'Volvo Concessieovereenkomst'.

Telkens betrof het een overeenkomst voor onbepaalde duur.
12. Na de ondertekening van de vermelde overeenkomsten liep het mis: (de ei-

seres) eiste ook ondertekening van een specifieke verklaring, hetgeen door (de 
verweerster) werd geweigerd.

De verlangde verklaring hield in dat de voorheen gegeven opzeggingstermijn 
gewoon verder liep en zodoende ook gold voor de nieuwe overeenkomsten van 
onbepaalde duur.

Navolgend hield (de eiseres) voor dat (de verweerster) misbruik had gemaakt 
van de situatie waarbij de gelijktijdige ondertekening van het akkoord, samen 
met de overeenkomsten haar was ontgaan.

Per 3 november 2003 zegde ze dan de overeenkomsten op met een opzeg-
gingstermijn van één jaar.

13. Vanaf 30 september 2003 is briefwisseling gevoerd tussen de partijen en 
hun advocaten, waarbij (de eiseres) vasthield aan het standpunt dat de - inmid-
dels door haar ondertekende- overeenkomsten geen uitwerking konden hebben, 
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bij gemis aan een akkoord over de beëindigingsdatum.
(De verweerster) verwierp dit standpunt en wees er op dat de ondertekening 

van het akkoord nooit als voorafgaande voorwaarde voor de ondertekening van 
de overeenkomsten was gesteld.

Haar standpunt  bleef  dat  partijen geldig waren verbonden voor onbepaalde 
duur.

Ze kondigde een kort geding aan indien de overeenkomsten niet spontaan zou-
den worden uitgevoerd.

14.  Dit  meningsverschil  bleef  verder  onbeslecht  maar  op  14  oktober  2003 
schreef (de eiseres) aan (de verweerster) een brief die eindigde met de zin 'vanaf 
heden kunnen we ons opnieuw voor 100 pct. concentreren op de verkoop en de 
dienstverlening'.

De relaties werden verder gezet op basis van de twee gesloten overeenkomsten 
aangezien de opgezegde concessieovereenkomst met ingang van 1 oktober 2003 
haar uitwerking had verloren.

Volgde dan op 3 november 2003 de opzegging van de twee nieuwe overeen-
komsten:  een termijn van één jaar  werd toegekend, ingaande op 1 november 
2003. Nopens de houding van (de verweerster) werd gesteld dat zij 'elke verdere 
samenwerking (...) onmogelijk maakt. De vertrouwensband, de goede trouw een 
eerlijkheid van de Volvo-verdelers is namelijk een essentiële voorwaarde voor 
een efficiënte distributie van de Volvo-producten en leveringen van de Volvo on-
derhouds- en herstellingswerkzaamheden'.

15. Op deze opzegging werd door (de verweerster) niet gereageerd en de rela-
ties werden gewoon verder gezet.

(De verweerster) werd bij alle evenementen en acties nopens bedrijfsdoelstel-
lingen betrokken zoals alle overige distributeurs, ook bij die waarvan het gebeu-
ren nà 1 november 2004 was gepland.

Per 27 september 2004 volgde dan een aangetekende brief waarbij het einde 
van de relaties per 31 oktober 2004 werd bevestigd, onder verwijzing naar het-
geen in de brief van 3 november 2003 was gesteld en met name ook naar 'de 
breuk in het vertrouwen tussen partijen'.

Er werd aangekondigd dat ze niet meer hoefde aanwezig te zijn op een geplan-
de bespreking.

16. Evenwel ontving (de verweerster) in oktober opnieuw uitnodigingen en op 
3 november 2004 werd haar zelfs een nieuwe ondertekende 'stock financierings-
overeenkomst' toegestuurd, die uitwerking had met ingang van 1 juli 2004.

Op 5 november 2004 kreeg ze per e-mail ook een aanbod om bepaalde uitrus-
tingsgoederen te kopen.

Intussen was de inleidende dagvaarding evenwel al betekend om (de eiseres) te 
horen veroordelen zoals boven vermeld" (p. 5-8 van het bestreden arrest),

en op grond van volgende redenen:
"22. Boven al is gebleken dat het in de bedoeling van (de eiseres) lag om de 

concessierelaties af te stemmen op de Europese regelgeving opdat zij op het vlak 
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van rechtsgeldigheid buiten schot zouden staan.
In conclusies wordt zulks ook nadrukkelijk bevestigd.
Zij heeft zich met de beide overeenkomsten zonder enig voorbehoud verbon-

den voor onbepaalde duur.
Het gemis aan de betwiste verklaring - waarmee kon worden geëffectueerd dat 

de relaties tijdens de toen lopende opzeggingsperiode van de voorheen vigerende 
concessie werden geconformeerd aan de Europese regelgeving - verandert daar 
niets aan. In de overeenkomsten wordt van die verklaring ook geen gewag ge-
maakt.

23. In het licht hiervan lijkt het op het eerste gezicht niet voor ernstige betwis-
ting vatbaar dat de voor onbepaalde duur aangegane verbintenissen niet rechtma-
tig konden worden opgezegd na minder dan twee maanden uitwerking te hebben 
gehad.

Artikel 3.5. EG-Verordening 1400/2002, waaraan (de eiseres) de relaties wilde 
conformeren, legt immers beperkende voorwaarden op voor de opzegging van 
contractuele relaties van onbepaalde duur en die blijken in het voorliggende ge-
val niet vervuld.

In beginsel moet de opzeggingstermijn tenminste twee jaar bedragen en enkel 
in de omstandigheden vermeld in littera b) i en ii kan die termijn worden vermin-
derd tot één jaar.

In het voorliggende geval werd evenwel zelfs een minimale opzeggingstermijn 
van één jaar (niet) nageleefd, aangezien eerst bij brief van 03 november 2003 
werd opgezegd tegen 31 oktober 2004.

25. Verder moet worden opgemerkt dat ook de motivering van de opzegging 
van 3 november 2003 aan kritiek kan blootstaan.

(De eiseres) voert in die brief immers aan dat de vertrouwensband was teloor 
gegaan en dat eerlijkheid en goede trouw een noodzakelijke vereiste zijn voor de 
uitvoering van de overeenkomsten.

Amper tien dagen later deelde (de eiseres) evenwel mee dat (de verweerster) 
zich kon concentreren op de uitvoering van de overeenkomst en de relaties heb-
ben navolgend probleemloos gefloreerd.

(Eiseres) bewering inzake enig misbruik vanwege (de verweerster) wordt niet 
gestaafd.

26. Artikel 3.4. van de EG Verordening 1400/2002 - waarnaar partijen zich 
wilden schikken - schrijft voor dat uitvoerige opgave moet worden gedaan van 
de objectieve en doorzichtige redenen voor de beëindiging.

De inhoud van de brief van 3 november 2003 lijkt hieraan geenszins te vol-
doen. Op het eerste gezicht lijkt de opzegging dus ook inhoudelijk niet regelma-
tig.

27. Tenslotte kan het middel van (de eiseres) betreffende de onmogelijkheid 
van de kortgedingrechter om in de voorliggende betwisting een maatregel op te 
leggen niet worden beaamd.

(De eiseres) stelt dat zij de relaties heeft verbroken en dat dit gegeven een on-
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omkeerbare toestand heeft doen ontstaan die door de bodemrechter niet kan wor-
den beïnvloed en zodoende ook niet door de kortgedingrechter.

28. Het hof (van beroep) stelt vast dat (de eiseres) de relaties niet heeft verbro-
ken, maar opzegging heeft betekend naar hetgeen volgens haar in overeenstem-
ming is met de overeenkomsten tussen partijen.

Wanneer de bodemrechter vaststelt dat die opzegging niet het gewenste resul-
taat heeft kunnen hebben, kan niet worden uitgesloten dat hij de effecten van de 
opzegging(en) neutraliseert, hetgeen kan resulteren in de vaststelling dat de rela-
ties niet werden beëindigd.

Het schorsen van de effecten van de opzegging(en) vormt dan een voorlopige 
maatregel die de perken van het kortgeding niet te buiten gaat" (p. 10-12 van het 
bestreden arrest).

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Ingevolge artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter in kort ge-

ding maatregelen tot bewaring van recht bevelen, indien er een schijn van rech-
ten is die het nemen van een beslissing verantwoordt.

De kortgedingrechter overschrijdt evenwel de grenzen van zijn bevoegdheid 
wanneer hij bij het onderzoek van de ogenschijnlijke rechten van partijen rechts-
regels betrekt die de voorlopige maatregel die hij beveelt niet redelijk kunnen 
schragen.

De eenzijdige verbreking, zelfs zonder gegronde reden of opzegging, van een 
overeenkomst die in de tijd gespreide prestaties inhoudt en gesloten is voor on-
bepaalde tijd, brengt het onmiddellijk tenietgaan van de overeenkomst mede.

Het algemeen rechtsbeginsel dat men zich niet voor onbepaalde tijd kan bin-
den, waarvan artikel 1780 van het Burgerlijk Wetboek een uitdrukking is, sluit 
uit dat, in geval van eenzijdige verbreking, partijen gedwongen zouden worden 
de overeenkomst verder uit te voeren, al was het bij equivalent.

De verplichting tot betaling van de opzeggingsvergoeding bepaald bij artikel 2 
van de Wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor 
onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, is geen autonome con-
tractuele verbintenis, doch een verbintenis die in de plaats treedt van de niet na-
gekomen contractuele verbintenis een redelijke opzeggingstermijn te geven.

Hieruit volgt dat, wanneer de partij die het contract eenzijdig wil beëindigen, 
bij de opzegging ervan, met de andere partij niet is overeengekomen nopens de 
in acht te nemen opzeggingstermijn, de rechter, bij wie het geschil wordt aange-
bracht, niet door het opleggen van een termijn of een bijkomende termijn, in de 
uitvoering van de overeenkomst vermag in te grijpen.

De door de appelrechters aangehaalde artikelen 3.4 en 3.5 van de Verordening 
1400/2002/EG betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag 
op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedra-
gingen in de motorvoertuigensector, houden evenmin in dat de rechter, in geval 
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de opzegging niet regelmatig zou zijn gebeurd of de opzeggingstermijn ontoerei-
kend zou zijn, de uitwerking van de opzegging zou kunnen schorsen.

Door te beslissen dat, "wanneer de bodemrechter vaststelt dat die opzegging 
niet het gewenste resultaat heeft kunnen hebben, niet (kan) worden uitgesloten 
dat hij de effecten van de opzegging(en) neutraliseert, hetgeen kan resulteren in 
de vaststelling dat de relaties niet werden beëindigd" en voorlopig de uitwerking 
van de opzeggingen vervat in de brieven van eiseres van 3 november 2003 en 27 
september 2004 te schorsen, onder de verbeurte van een dwangsom, betrekken 
de appelrechters bij de voorlopige beoordeling van de rechten van partijen, een 
rechtsregel die hun beslissing niet redelijk kan schragen (schending van artikel 
584, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek) en schenden zij tevens de overi-
ge in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen en algemeen rechtsbeginsel.

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede onderdeel
4. Als de zaak spoedeisend is, kan de rechter in kort geding maatregelen tot 

bewaring van recht bevelen, indien er een schijn van rechten is die het nemen 
van een beslissing verantwoordt. Hij mag hierbij geen declaratoir van rechten 
doen, noch de rechtspositie van de partijen definitief regelen.

De rechter in kort geding die zich ertoe beperkt de ogenschijnlijke rechten van 
de partijen na te gaan en te onderzoeken, zonder daarbij rechtsregels te betrekken 
die de voorlopige  maatregelen die hij  beveelt,  niet  redelijk  kunnen schragen, 
overschrijdt de grenzen van zijn bevoegdheid niet.

5. Wanneer de partij de overeenkomst van onbepaalde duur eenzijdig wenst te 
beëindigen, vermag de rechter niet, door het opleggen van een bijkomende op-
zeggingstermijn, in de uitvoering van de overeenkomst in te grijpen. In dergelijk 
geval heeft de kortgedingrechter wel de mogelijkheid om beperkte maatregelen 
tot bewaring van het recht te treffen, en om met name een ware schadeloosstel-
ling mogelijk te maken, of nog om de handhaving van de contractuele rechten 
van de tegenpartij niet louter theoretisch te maken.

6. De appelrechters gronden hun oordeel dat de uitwerking van de opzeggin-
gen vervat in de brieven van de eiseres voorlopig geschorst dienen te worden, in 
hoofdorde op de urgentie gebaseerd op de feitelijke beoordeling dat het geen 
twijfel lijdt dat in de geschetste omstandigheden de beëindiging van de relaties 
de  verweerster  ernstige  schade  toebrengt  aangezien  deze  zich  sedert  oktober 
2003 geheel en zonder andere bijkomende activiteit afgestemd heeft op de uit-
voering van de vermelde overeenkomsten met onbepaalde tijdshorizon en aange-
zien zij gerichte investeringen heeft verricht, zich onderworpen heeft aan norma-
tieve controles vanwege Volvo en heeft deelgenomen aan concessieovereenkom-
sten.

Verder gaan zij nader in op de rechten van de partijen en oordelen zij dat op 
het eerste gezicht niet voor ernstige betwisting vatbaar is dat de voor onbepaalde 
duur aangegane verbintenissen niet rechtmatig konden worden opgezegd na min-
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der dan twee maanden uitwerking te hebben gehad en dat ook de motivering van 
de opzegging aan kritiek kan blootstaan.

Eveneens stellen zij vast dat de eiseres de relaties niet heeft verbroken, maar 
opzegging heeft betekend naar hetgeen volgens haar in overeenstemming is met 
de overeenkomsten tussen de partijen en dat wanneer de bodemrechter vaststelt 
dat die opzegging niet het gewenste resultaat heeft kunnen hebben, niet kan wor-
den uitgesloten dat hij de effecten van de opzeggingen neutraliseert, hetgeen kan 
resulteren in de vaststelling dat de relaties niet werden beëindigd.

7. De appelrechters hebben bij de beoordeling van de ogenschijnlijke rechten 
van partijen geen rechtsregels betrokken die hun beslissing niet redelijk konden 
schragen.

8. Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

12 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-
ter  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Dubrulle, advocaat-generaal –  Advocaten: mrs. 
Simont en Geinger.

Nr. 22

1° KAMER - 12 januari 2007

1º WRAKING - OPROEPVERPLICHTING - VERZUIM - CASSATIEMIDDEL - BELANG - 
ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - WRAKING - 
OPROEPVERPLICHTING - VERZUIM - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2º Het cassatiemiddel van de partij die een rechter wraakt, afgeleid uit de nietigheid  
van  de  procedure  van  wraking,  omdat  de  tegenpartij  niet  werd  opgeroepen  om  
tegenspraak te voeren betreffende de gevorderde wraking, is bij gebrek aan belang bij  
deze kritiek niet ontvankelijk1. (Art. 838, tweede lid, Ger.W.)

(OUD HUIS DE PEELLAERT nv T. GLOBAL HOTELINTERIORS bvba)

Conclusie van de Heer Advocaat-generaal Dubrulle:
1. Het arrest wijst de wraking van de rechters, leden van de rechtbank van koophandel 

te Brugge, zoals samengesteld op 1 september 2005, minstens van de voorzitter van die 
kamer, door eiseres af.

2. Vooreerst moet, m.i., de vraag gesteld worden of het cassatieberoep tegen deze be-
slissing nog een belang vertoont voor eiseres, aangezien het, zoals blijkt uit de voorzie-
ning, werd ingesteld op 20 oktober 2005, dit is nadat de gewraakte rechters hun eindbe-
slissing reeds hadden gewezen, namelijk op 5 oktober 2005.

1 Zie de conclusie O.M. 
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Deze vraag lijkt me bevestigend te moeten worden beantwoord. 
Die  eindbeslissing  heft  inderdaad  een  gebeurlijke  onregelmatigheid  in  de 

wrakingprocedure niet op.
Bovendien kan men uit deze loutere chronologie uiteraard niet afleiden dat eiseres deze 

beslissing van de door haar gewraakte rechters aanvaardt … noch dat ze bijgevolg meteen 
zou aanvaard hebben dat die rechters dus toch verder konden zetelen en de vordering van 
verweerster en haar verweer op onpartijdige en onafhankelijke wijze konden beoordelen.

3. Het eerste cassatiemiddel voert een schending aan van, o.m., artikel 838, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat over de wraking binnen acht dagen in laat-
ste aanleg uitspraak wordt gedaan door het bevoegde gerecht (i.c. het hof van beroep), op 
de conclusie van het openbaar ministerie, nadat de partijen behoorlijk zijn opgeroepen. 

De grief is dat verweerster niet werd opgeroepen in de wrakingprocedure.
4. Er kunnen een aantal vragen gesteld worden t.a.v. de ontvankelijkheid van dit mid-

del. 
4.1  Vooreerst dient vastgesteld te worden dat, volgens het proces-verbaal van de te-

rechtzitting van 29 mei 2005 van het hof van beroep, eiseres geen onregelmatigheid heeft 
opgeworpen, afgeleid uit het thans aangeklaagde verzuim. Het middel kan aldus zonder 
belang zijn of ook nieuw. 

Als die oproepverplichting een vormvoorschrift is dat de openbare orde raakt, zoals bij 
wraking in strafzaken2, is het antwoord evident: eiseres kan de miskenning ervan alsnog 
inroepen. 

Komt de openbare orde niet  in het gedrang, dan kan eiseres dat verzuim niet  meer 
aanklagen,  bij  gebrek  aan  belang,  daar  ze  dat  niet  deed  toen  daaraan  kon  verholpen 
worden.

Dit  vormvoorschrift  lijkt  me  echter  niet  in  verband  te  staan  met  de  rechterlijke 
organisatie, doch enkel met een burgerlijke rechtspleging, zodat de openbare orde niet in 
het gedrang komt … en het middel dus niet ontvankelijk is. 

4.2 Maar, in de onderstelling dat haar actueel belang toch kan aangetoond worden en 
dat ze aldus voor het eerst in cassatie een dergelijke grief kan aanvoeren, kunnen voorts 
toch ook nog volgende vragen gesteld worden. 

1. Heeft dit verzuim wel de nietigheid van het arrest over de wraking tot gevolg, zoals 
eiseres aanvoert, hoewel artikel 838, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, zelfs geen enkele 
sanctie  voorziet en dus allerminst de nietigheid van de  proceshandeling (de  oproeping) 
beveelt (zoals door artikel 860, eerste lid, van hetzelfde wetboek vereist) en terwijl het ar-
rest zelf niet als zodanig kan aangemerkt worden?3

2. Moet eiseres niet aantonen hoe ze door dit verzuim - dat toch vooral de verweerster 
aanbelangt  –  zelf  geschaad  werd,  zodat  ze  het  hof  van  beroep  kon  verzoeken  de 
oproeping, overeenkomstig het artikel 861 van dat wetboek, nietig te verklaren (of dat 
verzuim te herstellen)?

3. Werd het door de wet beoogde doel – dit is hoofdzakelijk het horen van de verzoeker 
tot wraking – niet bereikt, zoals bepaald in artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek, in 
welk geval het verzuim evenmin tot nietigheid kan leiden? 

2 Cass. 18 nov. 1997, A.R. P.96.1364.N, nr. 485, met concl. AG BRESSELEERS.
3 In zijn arrest van 21 april 2006, (A.R. C.06.0132.F, A.C., 2006, nr. 229, met concl. van advocaat-
generaal met opdracht DE KOSTER, gepubliceerd in Pas.) heeft het Hof geen negatief gevolg verbonden 
aan het niet naleven van een termijn van 24 uren, voorgeschreven door artikel 654 Ger.W. (in een 
procedure tot onttrekking) door de griffier van het Hof, nadat het O.M., in zijn voormelde schriftelij-
ke conclusie, opmerkte dat de wet daarop geen onmiddellijke sanctie stelt.

http://www.cass.be/
http://www.cass.be/
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Eiseres heeft mogelijks een belang in volgende opvatting: de stelling van de behoorlijk 
opgeroepen en – zo aanwezig – gehoorde tegenpartij, in de wrakingprocedure, kan het 
hoofdgeding en de houding van de gewraakte rechter(s) in dat geding in een bepaald 
daglicht plaatsen, waarbij de wraking zelfs steun krijgt, ook al zou die tegenpartij zich 
daar formeel tegen verzetten. Dit belang lijkt me evenwel niet aangetoond te zijn.

5. Is dat middel dan, in zoverre het de schending van voormeld artikel 838, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek aanvoert, gegrond?

Het Hof besliste inderdaad, bij arrest van 28 oktober 20054, dat de wrakingprocedure 
tegensprekelijk is, niet alleen ten aanzien van de partij die de wraking vordert maar ook 
ten aanzien van de overige partijen in het hoofdgeding, aangezien zij op de zitting moeten 
worden opgeroepen en het recht hebben om aldaar mondeling of door neerlegging van een 
geschrift hun opmerkingen te maken over de in de wrakingakte aangevoerde middelen, 
over de antwoorden die de rechter wiens wraking wordt gevorderd, daarop, onderaan die 
akte, heeft gegeven en over de conclusie van het openbaar ministerie. Het aangevochten 
arrest werd toen vernietigd wegens schending van artikel 838, tweede lid, Ger. W., alsook 
van het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging, omdat het hof van be-
roep conclusies van de verzoeker tot wraking had geweigerd. 

Een tegensprekelijk debat vereist dus weliswaar een oproeping van alle partijen, zoals 
trouwens expliciet in de wet bepaald. 

Hier heeft eiseres echter klaarblijkelijk zelf niet aangedrongen op een debat dat ook 
tegensprekelijk zou zijn t.a.v. de niet opgeroepen en (dus) afwezige verweerster. 

De voormelde rechtspraak lijkt  me dus niet  tot  een zelfde  besluit  te kunnen leiden 
wanneer enkel de verweerder in dat debat niet betrokken wordt.

(…) 
Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. C.06.0012.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 oktober 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 780, eerste lid, 2°, en 838, tweede lid, van het Gerechtelijk Wet-

boek.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep verklaart in het aangevochten arrest de vordering tot wra-

king door de eiseres ingesteld ongegrond en veroordeelt haar in de kosten, zon-
der de tegenpartij in het bodemgeschil te laten oproepen om haar opmerkingen te 

4 A.R. C.04.0264.F, A.C., 2005, nr. 548.
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aanhoren; het arrest werd derhalve enkel gewezen ten aanzien van de eiseres.
Grieven
1.  Overeenkomstig  artikel  838,  tweede  lid,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek 

wordt over de wraking uitspraak gedaan binnen acht dagen en in laatste aanleg 
"door de rechtbank van eerste aanleg, door het hof van beroep, door het arbeids-
hof of door het Hof van Cassatie, naar gelang van het geval, op de conclusie van 
het openbaar ministerie, nadat de partijen behoorlijk zijn opgeroepen om hun op-
merkingen te horen".

Bijgevolg is de wrakingsprocedure een tegensprekelijke procedure tussen de 
partijen in het hoofdgeschil.

Uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt echter dat de 
verweerster werd opgeroepen ter zitting van 29 september 2005 (dit in tegenstel-
ling tot de eiseres die op 26 september 2005 door de betrokken griffier van het 
hof van beroep werd opgeroepen).

Aldus is niet voldaan aan de substantiële vereiste, voorgeschreven door artikel 
838, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek dat partijen behoorlijk dienen op-
geroepen ter zitting teneinde hun opmerkingen te aanhoren.

2. Bijgevolg is evenmin voldaan aan het voorschrift van artikel 780, eerste lid, 
2°, van het Gerechtelijk Wetboek dat het vonnis "de naam, de voornaam en de 
woonplaats die de partijen bij hun verschijning en hun conclusies hebben opge-
geven;" vermeldt.

Het aangevochten arrest bevat inderdaad geen opgave van "de naam, de voor-
naam en de woonplaats" van de verweerster.

De opname van deze gegevens geldt naar luid van diezelfde wetsbepaling op 
straffe van nietigheid van het vonnis.

Uit dit alles volgt dan ook dat het aangevochten arrest, wegens niet naleving 
van deze vormvoorschriften, nietig is (schending van de artikelen 780, eerste lid, 
2°, en 838, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1. Het middel werpt in eerste orde de nietigheid op van de procedure van wra-

king omdat de verweerster met schending van artikel 838, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek niet is opgeroepen voor de bevoegde rechtsinstantie.

2. De eiseres heeft geen belang bij de kritiek dat de tegenpartij niet werd opge-
roepen om tegenspraak te voeren betreffende de gevorderde wraking.

3. Het middel werpt als tweede grief op dat het bestreden arrest artikel 780 van 
het Gerechtelijk Wetboek schendt doordat de naam, de voornaam en de woon-
plaats van de verweerster niet wordt vermeld. Die grief wordt voorafgegaan door 
de uitdrukking "bijgevolg" en is afgeleid uit de stelling dat de wederpartij moest 
worden opgeroepen.
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Aangezien de grief dat de wederpartij moest worden opgeroepen, niet ontvan-
kelijk is, is deze grief eveneens niet ontvankelijk.

4. Het middel is niet ontvankelijk.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
De kosten zijn begroot op de som van 460,31 euro jegens de eisende partij.

12 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Maes.

Nr. 23

1° KAMER - 12 januari 2007

1º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALGEMEEN - BEROEPSINSTITUUT 
VOOR DE DIENSTVERLENENDE INTELLECTUELE BEROEPEN - TUCHTZAKEN - VASTGOEDMAKELAARS - 
UITVOERENDE KAMER - BESLISSING - BETEKENING - BEGRIP

2º MAKELAAR - BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS - TUCHTZAKEN - UITVOERENDE 
KAMER - BESLISSING - BETEKENING - BEGRIP

3º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALGEMEEN - BEROEPSINSTITUUT 
VOOR DE DIENSTVERLENENDE INTELLECTUELE BEROEPEN - TUCHTZAKEN - VASTGOEDMAKELAARS - 
UITVOERENDE KAMER - BESLISSING - KENNISGEVING - TIJDSTIP

4º MAKELAAR - BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS - TUCHTZAKEN - UITVOERENDE 
KAMER - BESLISSING - KENNISGEVING - TIJDSTIP

1º en 2º Met betekening van een beslissing in tuchtzaken van de uitvoerende kamer van 
een  beroepsinstituut  voor  dienstverlenende  intellectuele  beroepen,  zoals  dat  van  
vastgoedmakelaars, wordt een kennisgeving bedoeld1.  (Artt. 51 en 53, tweede lid, K.B. 
27 nov. 1985)

3º en 4º De kennisgeving van een beslissing in tuchtzaken van de uitvoerende kamer van 
een  beroepsinstituut  voor  dienstverlenende  intellectuele  beroepen,  zoals  dat  van  
vastgoedmakelaars, gebeurt op het ogenblik dat de aangetekende brief op het adres van 
de bestemmeling wordt aangeboden2. (Artt. 51 en 53, tweede lid, K.B. 27 nov. 1985)

(S. T. BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS)

Conclusie van de Heer Advocaat-generaal Dubrulle:
1. Bij beslissing nr. 344 van 24 juni 2005 van de Uitvoerende Kamer van het Beroeps-

instituut van Vastgoedmakelaars werd de eiser geschrapt en werd hem tevens verbod op-

1 Zie de conclusie O.M.
2 Ibid.
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gelegd het gereglementeerd beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen en de titel van 
vastgoedmakelaar B.I.V. te voeren. 

Bij haar beslissing nr. 345 van dezelfde datum werd het verzet van de eiser tegen de 
beslissing van de Uitvoerende Kamer van 4 februari 2005, waarbij hem de sanctie van de 
schrapping werd opgelegd, als niet ontvankelijk afgewezen. 

Door  de  bestreden  beslissing  van  de  Nederlandstalige  Kamer  van  Beroep  van  het 
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars van 27 oktober 2005 werden de door de eiser 
tegen deze beslissingen ingestelde hogere beroepen als niet ontvankelijk afgewezen op 
grond dat ze niet werden ingesteld bij ter post aangetekende brief binnen 30 dagen na de 
betekening van de beslissingen van de Uitvoerende Kamer, welke betekening geschiedde 
op datum van de toezending van deze beslissingen, meer bepaald op het tijdstip van de 
afgifte van de betekeningstukken aan de postdiensten. 

De beslissingen nrs. 344 en 345 werden aan de eiser betekend per aangetekende brieven 
tegen ontvangstbewijs, ter post afgegeven op 4 juli 2005 en aan de eiser ter hand gesteld 
op 5 juli  2005;  de  hogere  beroepen tegen deze beslissingen werden ingesteld  bij  een 
aangetekend schrijven, dat ter post werd aangeboden op 4 augustus 2005.

2. In het tweede onderdeel van het cassatiemiddel wordt een schending aangevoerd van, 
o.m., de artikelen 52 Ger. W. en 51 en 53 van het Koninklijk Besluit van 27 november 
1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstitu-
ten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht. Het voormelde arti-
kel 51 bepaalt dat de beslissingen van de Kamer door de secretaris ter kennis worden ge-
bracht binnen 15 dagen na de uitspraak en dat de kennisgeving, op straffe van nietigheid, 
dient vergezeld te worden van de modaliteiten en termijnen inzake beroep. Het artikel 53 
bepaalt dat het beroep moet worden ingesteld binnen 30 dagen na de betekening van de 
beslissing van de Uitvoerende Kamer.

De eiser voert onder meer aan dat de bestreden beslissing er ten onrechte van uitging 
dat de voorzieningstermijn inging op de datum van de verzending van het aangetekend 
schrijven,  daar  waar zou dienen te worden aangenomen dat deze inging op de datum 
waarop  het  aangetekend  schrijven  werd  aangeboden  aan  de  geadresseerde  in  eigen 
persoon of aan diens woonplaats.  

3. Met betekening, in de zin van het voormelde artikel 53, wordt evenwel geen beteke-
ning bij gerechtsdeurwaarder, in de zin van het artikel 32,  1° van het Gerechtelijk Wet-
boek bedoeld, doch wel een kennisgeving in de zin van het artikel 32, 2° van zelfde wet-
boek. Desbetreffend volstaat het te verwijzen naar het artikel 51 van dat K.B., zoals ge-
wijzigd bij K.B. van 19 november 2004, dat bepaalt dat de beslissingen van de Kamer 
door de secretaris ter kennis worden gebracht binnen 15 dagen na de uitspraak en dat deze 
kennisgeving op straffe van nietigheid de mogelijkheid, de modaliteiten en termijnen inza-
ke beroep dient te vermelden. Tevens kan worden verwezen naar de Franse tekst van het 
voormeld artikel 53, waarin sprake is van een kennisgeving (“notification”) en niet van 
een betekening (“signification”).

Volgens het arrest van het Hof van 29 juni 1984(3) geschiedt de kennisgeving van de 
beslissing van een provinciale raad van de Orde van Apothekers, bedoeld in art. 25, alinea 
1, K.B. nr. 80 van 10 november 1967, op het ogenblik dat de brief op het dienende adres 
wordt aangeboden. 

Het arrest van 9 december 1996(4), in voltallige zitting gewezen, bevestigt de constante 
rechtspraak van het Hof dat de kennisgeving van de rechterlijke beslissing bedoeld in art. 
32,2° Ger.W. geschiedt op de datum van de toezending ervan en niet op de datum van de 

3 A.R. 3908, A.C., 1983-84, nr. 622.
4 A.R. S.96.0098.N, A.C., 1996, nr. 494.
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aanbieding en ontvangst.
Het arrest  van 26 november 2004 beslist  hetzelfde inzake een kennisgeving bij  ge-

rechtsbrief: ze geschiedt op de datum van toezending van de gerechtsbrief, “dit is op het 
tijdstip van de afgifte ervan aan de postdiensten, en niet op het tijdstip van aanbieding of 
ontvangst”(5). 

Met dit arrest bevestigde Uw Hof zijn reeds meerdere jaren vaststaande rechtspraak, 
die,  ook  al  bood  deze,  steunend  op  de  “verzendingstheorie”,  ongetwijfeld  het  meest 
rechtszekerheid, in de rechtsleer heftig werd bekritiseerd(6). Hoe kan men immers, in een 
tijd waar het recht van verdediging een primordiale plaats inneemt, nog verantwoorden 
dat een termijn om een rechtsmiddel aan te wenden begint te lopen vanaf een kennisge-
ving, waarvan men nog geen weet heeft? 

Het arrest lokte des te meer kritiek uit dat het inging tegen de door de rechtsleer gunstig 
onthaalde recentste rechtspraak van het Arbitragehof, dat, na aanvankelijk de zienswijze 
van Uw Hof te hebben gedeeld, bij arrest van 17 december 2003(7) hierop uitdrukkelijk 
terug kwam. 

4. Inmiddels werd door de wetgever ingegrepen en gepoogd - door de invoering, bij wet 
van 13 december 2005(8), van een artikel 53bis in het Gerechtelijk Wetboek - een algeme-
ne oplossing te bieden voor “het vaststellen van de datum waarop de termijn ingaat die 
begint te lopen na een kennisgeving”(9).

5. Het arrest van het Hof van 23 juni 2006(10), gestoeld op de “ontvangsttheorie”, bete-
kent dan ook een ommekeer: de kennisgeving bij aangetekende brief wordt geacht ver-
richt te zijn de eerste werkdag volgend op de dag van de afgifte van de brief ter post, daar 
de bestemmeling geacht wordt op die datum ervan kennis te hebben kunnen nemen.

De oplossing in  de actuele zaak lijkt  me dan ook op dezelfde  opvatting te moeten 
steunen: de kennisneming is beslissend.

Uit  de  stukken  waarop  het  Hof  vermag  acht  te  slaan  blijkt  dat  van  de  beroepen 
beslissingen kennis werd gegeven bij aangetekende brief. In navolging van het arrest van 
29 juni 1984 mag men dus reeds uitgaan van het vermoeden dat deze brief de eerste 
werkdag die daarop volgde aan eiser werd aangeboden en dat hij geacht wordt daarvan 
kennis te hebben genomen. Uit deze stukken blijkt zelfs dat de aangetekende brief tegen 
ontvangstbewijs aan de eiser voor het eerst werd aangeboden (en ter hand gesteld) op 5 
juli 2005.

Mede in acht genomen het bepaalde in het artikel 52 van het Gerechtelijk Wetboek, 
werd het hoger  beroep,  op 4 augustus  2005,  derhalve  tijdig,  d.i.  binnen dertig  dagen, 
ingesteld. 

De bestreden beslissing heeft  het begrip “betekening” in art.  53 van het Koninklijk 
Besluit  van  27  november  1985  -zoals  hierboven  uiteengezet,  te  begrijpen  als 
“kennisgeving” bedoeld in art. 51- miskend.

5 A.R.C.03.0498.N,  A.C., 2004, nr. 571 en  R.W. 2004-2005, 1671, met noot van K. WAGNER, “(1) 
Kennisgeving  bij  gerechtsbrief  als  aanvangspunt  van  de  termijn:  Hof  van  Cassatie  contra 
Arbitragehof! (2) Hoger beroep in kort geding: verschijningstermijn, wijze van inleiding en sancties”.
6 Voor een exhaustieve lijst van deze kritische rechtsleer, zie J.F. VAN DROOGHENBROECK, “Revirement 
spectaculaire: détermination de la date de la notification par application de la théorie de la réception”, 
noot onder Arbitragehof, 170/2003 van 17 dec. 2003, J.T. 2004, 46 e.v., nr. 4.
7 Arbitragehof, 170/2003 van 17 dec. 2003, R.W. 2003-04, 1145, noot J. LAENENS, P.& B. 2004, 49, 
noot E. BREWAEYS, J.T. 2004, noot J.-F. VAN DROOGHENBROECK, Revirement spectalulair: détermination 
de la date de la notification par application de la théorie de la réception, l.c., en J.LM.B., 2004, 104.
8 B.S. 21 dec. 2005.
9 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp (Parl. St., Kamer 51/1309/001, 6).
10 A.R. F.05.0021.F, A.C., 2006, nr. 354, met conclusie van advocaat-generaal HENKES in Pas.
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Het onderdeel is dus gegrond
6. Conclusie: vernietiging.

ARREST

(A.R. D.05.0027.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 27 oktober 2005 gewezen 

door de Nederlandstalige Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van Vast-
goedmakelaars.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Belgische Grondwet;
- de artikelen 2, 32, 33, 46, 48, 52 en 57 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 8, §5bis, van de Kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de 

bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende 
intellectuele beroepen;

- de artikelen 51 en 53 van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot be-
paling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstitu-
ten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht.

Aangevochten beslissingen
De Nederlandstalige Kamer van Beroep van het  Beroepsinstituut van Vast-

goedmakelaars verklaart het hoger beroep dat de eiser bij aangetekende brief van 
4 augustus 2005 instelde niet-ontvankelijk, op grond van de volgende overwe-
gingen:

"Nopens de ontvankelijkheid van het beroep.
De 'hogere beroepen' van de eiser zijn onontvankelijk gezien ze overeenkom-

stig artikel 53, 2e lid, van het K.B. van 27 november 1985 niet bij ter post aange-
tekende brief werden ingesteld binnen 30 dagen (1) na de betekeningen van de 
beslissingen van de Uitvoerende Kamer d.d. 4 juli 2005.

Immers, de betekening geschiedt op datum van toezending van de beslissin-
gen, dit is op het tijdstip van de afgifte ervan aan de postdiensten en niet op het 
tijdstip van aanbieding of ontvangst (...)" (cf. p. 2 van de beslissing van de Ka-
mer van Beroep).

Grieven
Eerste onderdeel: schending van de artikelen 2, 32, 1°, 33, 52 en 57 van het 

Gerechtelijk Wetboek, van artikel 53 van het koninklijk besluit van 27 november 
1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de be-
roepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht 
(hierna het koninklijk besluit van 27 november 1985) en van artikel 8, §5bis, van 
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de Kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de be-
roepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen 
(hierna de Kaderwet van 1 maart 1976).

1. De kamers van beroep doen uitspraak over de beroepen ingesteld tegen de 
door de Uitvoerende kamers genomen beslissingen (cf. artikel 8, §5bis, van de 
Kaderwet van 1 maart 1976).

Dit hoger beroep moet overeenkomstig artikel 53 van het koninklijk besluit 
van 27 november 1985 worden ingesteld door middel van een aangetekende brief 
binnen dertig dagen na de betekening van de beslissing van de Uitvoerende Ka-
mer.

Artikel 32, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek is krachtens artikel 2 van datzelf-
de  Wetboek ook op de  tuchtrechtspleging uiteengezet  in  de  Kaderwet  van 1 
maart 1976 en het koninklijk besluit van 27 november 1985 van toepassing.

Artikel 32, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat onder 'betekening' de 
afgifte van een afschrift van een akte moet worden verstaan.

Luidens artikel 33, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek geschiedt de bete-
kening 'aan de persoon' indien het afschrift van de akte aan de geadresseerde zelf 
ter hand wordt gesteld.

2. In voorliggend geval blijkt uit de stukken in het dossier van rechtspleging 
dat de aangetekende brieven van het  Beroepsinstituut  van Vastgoedmakelaars 
van 4 juli 2005 met daarin de beslissingen nrs. 344 en 345 van de Uitvoerende 
Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars van 24 juni 2005 op 5 
juli 2005 aan de eiser zelf ter hand werden gesteld.

Gelet op deze betekening aan de persoon, kon de termijn van 30 dagen voor 
het instellen van hoger beroep krachtens de artikelen 48, 52 en 57 van het Ge-
rechtelijk Wetboek slechts de daaropvolgende dag, i.e. 6 juli 2005, een aanvang 
nemen.

Hieruit volgt dat de beslissing van de Kamer van Beroep dat de betekening van 
de beslissingen van de Uitvoerende Kamer op de datum van de toezending ervan 
plaatsvond (cf. p. 1, tweede alinea en p. 2, nr. 2 van de beslissing van de Kamer 
van Beroep), zodat het hoger beroep van de eiser,  ingesteld bij aangetekende 
brief van 4 augustus 2005 (cf. p. 1, derde alinea van de beslissing van de Kamer 
van  Beroep)  niet-ontvankelijk  want  laattijdig  is,  dan  ook  de  inhoud  van  het 
rechtsbegrip "betekening" in artikel 32, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek alsook 
de regels inzake termijnberekening die op dergelijke betekening van toepassing 
zijn (schending van de artikelen 2, 32, 1°, 33, 52 en 57 van het Gerechtelijk Wet-
boek, van artikel 53 van het koninklijk besluit van 27 november 1985 en, voor 
zoveel als nodig, van artikel 8, §5bis, van de Kaderwet van 1 maart 1976 mis-
kent).

Tweede onderdeel
Schending van de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Belgische Grond-

wet, van de artikelen 2, 32, 48 en 52 van het Gerechtelijk Wetboek, van artikel 8, 
§5bis van de Kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming 
van de beroepstitel en van de uitoefening van dienstverlenende intellectuele be-
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roepen (hierna de Kaderwet van 1 maart 1976) en van de artikelen 51 en 53 van 
het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de 
organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende 
intellectuele beroepen zijn opgericht (hierna het koninklijk besluit van 27 no-
vember 1985).

3. Hoewel in artikel 53 van het koninklijk besluit van 27 november 1985 spra-
ke is van de "betekening" van de beslissing van de Uitvoerende Kamer, bepaalt 
artikel 51 van datzelfde koninklijk besluit dat de beslissing van de Kamer door 
de secretaris ter kennis gebracht binnen 15 dagen na de uitspraak en dat deze 
kennisgeving op straffe van nietigheid vergezeld dient te worden van de moge-
lijkheid, de modaliteiten en termijnen inzake beroep.

De kennisgeving gebeurt volgens artikel 32, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek 
-  krachtens  artikel  2  van datzelfde Wetboek ook op de  tuchtrechtspleging in 
voorliggend geval van toepassing - door middel van de toezending van de akte 
van rechtspleging in origineel of in afschrift langs de post, of, in de gevallen die 
de wet bepaalt, in de vormen die deze voorschrijft.

4. Het Hof oordeelde in het verleden dat de kennisgeving door middel van een 
aangetekende brief moest geacht worden te zijn geschied op de datum waarop 
deze brief op het dienende adres aangeboden werd. Volgens het Hof geldt dan te-
vens een vermoeden dat een ter post aangetekende zending normaal binnen vier-
entwintig uren aan de geadresseerde wordt aangeboden, met uitzondering van de 
zaterdagen,  zon-  en  feestdagen  (cf.  Cass.  29  juni  1984,  Arr.  Cass.  1983-84, 
1432).

Nu in voorliggend geval uit de stukken in het dossier van rechtspleging blijkt 
dat de aangetekende brieven van 4 juli 2005 met daarin de beslissingen nrs. 344 
en 345 van de Uitvoerende Kamer op 5 juli 2005 aan de eiser zelf ter hand wer-
den gesteld (cf. ook de artikelen 33 en 46, §2, van het Gerechtelijk Wetboek), 
kon de beroepstermijn van 30 dagen slechts de daaropvolgende dag, i.e. op 6 juli 
2005, een aanvang nemen.

De dag waarop de aangetekende brief ter ontvangst aangeboden wordt, maakt 
overeenkomstig de artikelen 48 en  52  van het  Gerechtelijk  Wetboek  immers 
geen deel uit van de termijn.

Hieruit volgt dat de beslissing van de Kamer van Beroep dat de "betekening" 
van de beslissingen van de Uitvoerende Kamer op de datum van de toezending 
ervan plaatsvond (cf. p. 1, tweede alinea en p. 2, nr. 2 van de beslissing van de 
Kamer van Beroep), zodat het hoger beroep van de eiser, ingesteld bij aangete-
kende brief van 4 augustus 2005 (cf. p. 1, derde alinea, van de beslissing van de 
Kamer van Beroep) niet-ontvankelijk want laattijdig is, dan ook de artikelen 2, 
32, 2°, 33, 46, §2, 48 en 52 van het Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 51 en 53 
van het koninklijk besluit van 27 november 1985 en, voor zoveel als nodig, arti-
kel 8, §5bis, van de Kaderwet van 1 maart 1976 miskent.

5. De beslissing dat de "betekening" van de beslissing van de Uitvoerende Ka-
mer - in het licht van de artikelen 51 en 53 van het koninklijk besluit van 27 no-
vember 1985 te verstaan als de kennisgeving ervan - op de datum van de toezen-
ding ervan heeft plaatsgevonden, is hoe dan ook strijdig met de artikelen 10 en 
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11 van de gecoördineerde Belgische Grondwet.
Het Arbitragehof besliste in het arrest nr. 170/2003 van 17 december 2003 im-

mers dat de artikelen 32, 2°, 46, §2, en 792, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek niet bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in-
dien zij in die zin geïnterpreteerd worden dat de voorzieningentermijnen tegen 
een beslissing waarvan bij gerechtsbrief kennisgeving wordt gedaan, ingaan op 
de datum van de verzending van de gerechtsbrief.

Volgens het Arbitragehof schenden dezelfde artikelen de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet niet in de interpretatie dat de voorzieningstermijnen ingaan op 
de datum waarop de gerechtsbrief door de postdiensten ter hand is gesteld, dat 
wil zeggen aangeboden is aan de geadresseerde in eigen persoon of aan diens 
woonplaats (cf. de rechtsoverwegingen B. e.v. van het arrest nr. 170/2003 van 
het Arbitragehof van 17 december 2003).

Dezelfde oplossing - de datum van aanbieding ter ontvangst geldt als tijdstip 
van kennisgeving - gaat op voor de kennisgeving die gebeurt door middel van 
een aangetekende brief.

Hieruit volgt dat de Kamer in zoverre de Kamer van Beroep overweegt dat de 
"betekening" in de zin van de artikelen 51 en 53 van het koninklijk besluit van 
27 november 1985 op de datum van de toezending van de beslissingen van de 
Uitvoerende Kamer gebeurd is en niet op het tijdstip van de aanbieding van de 
aangetekende brieven aan de eiser (cf. p. 1, tweede alinea en p. 2, nr. 2 van de 
beslissing van de Kamer van Beroep), de Kamer van Beroep een met de artikelen 
10 en 11 van de Grondwet strijdige draagwijdte aan de kennisgeving van een be-
slissing die gebeurt door middel van een aangetekende brief verleent en schendt 
in  zoverre  derhalve  de  artikelen  10  en  11  van  de  gecoördineerde  Belgische 
Grondwet, alsook de artikelen 2, 32, 2°, 33, 46, §2, 48 en 52 van het Gerechtelijk 
Wetboek, artikel 8, §5bis, van de Kaderwet van 1 maart 1976 en de artikelen 51 
en 53 van het koninklijk besluit van 27 november 1985.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Overeenkomstig artikel 51 van het koninklijk besluit van 27 november 1985 

tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsin-
stituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht, wor-
den de beslissingen van de uitvoerende kamer door de secretaris ter kennis ge-
bracht binnen 15 dagen na de uitspraak, en dient, op straffe van nietigheid, de 
kennisgeving vergezeld te worden van de mogelijkheid, de modaliteiten en ter-
mijnen inzake beroep.

Het artikel 53 van voormeld koninklijk besluit bepaalt onder meer dat het be-
roep moet worden ingesteld binnen dertig dagen na de "betekening"van de be-
slissing van de uitvoerende kamer.

In de franstalige tekst van de voormelde artikels staat "notifier" en "notificati-
on".

2. Uit het onderling verband tussen deze artikelen volgt dat het begrip "beteke-
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ning" in voormeld artikel 53, tweede lid, als kennisgeving moet worden verstaan.
3. De kennisgeving in de zin van artikel 51, gebeurt op het ogenblik dat de 

aangetekende brief op het adres van de bestemmeling wordt aangeboden.
4. De beslissing die inzake kennisgeving in de zin van voormeld artikel oor-

deelt dat deze ten overstaan van diegene aan wie zij gericht is, geschiedt op da-
tum van de toezending van de beslissing, is niet naar recht verantwoord.

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

nietigde beslissing.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.

12 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Maes en Lefebvre.

Nr. 24

3° KAMER - 15 januari 2007

ARBEID — ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN - BETAALDE FEESTDAGEN - 
ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE - ARBEIDSPRESTATIES - EINDE

De periode van dertig dagen tijdens welke het recht op loon voor feestdagen behouden 
blijft, gaat voor werknemers die door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn, in op het  
ogenblik  waarop  de  overeenkomst  beëindigd  wordt  en  voor  personen  die 
arbeidsprestaties onder het gezag van een andere persoon leveren op een andere wijze  
dan bij  arbeidsovereenkomst,  op het ogenblik waarop die prestaties gestaakt worden.  
(Art. 1, eerste, tweede en vierde lid, Feestdagenwet; Art. 14, eerste lid, 2°, K.B. 18 april 
1974)

(R.V.A. T. Z.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0078.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 11 mei 2006 is gewezen 

door het Arbeidshof te Luik.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan:
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1, inzonderheid eerste, tweede en vierde lid, van de wet van 4 januari 

1974 betreffende de feestdagen;
- de artikelen 12, inzonderheid 3° en 4°, en 14, inzonderheid eerste lid, 2°, van 

het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van 
uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen;

- artikel 44 van het koninklijk besluit  van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering.

Aangevochten beslissing
Het arrest beslist, met bevestiging van het beroepen vonnis, dat de verweerster 

op 25 december 2001 en 1 januari 2002 toegelaten moet worden tot het recht op 
werkloosheidsuitkeringen, aangezien zijn werkgever niet gehouden is haar voor 
die twee dagen het loon voor feestdagen uit te betalen, zoals voorgeschreven bij 
het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van 
uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen.

Het arrest motiveert deze beslissing als volgt:
"De [verweerster] was sinds 22 oktober 2001 arbeidsongeschikt;
In de periode van dertig dagen na deze datum had [de verweerster], ten laste 

van haar werkgever, recht op het loon voor feestdagen tijdens diezelfde periode, 
bijvoorbeeld voor Allerheiligen of nog voor 11 november, en dit krachtens arti-
kel 12, 3°, van het koninklijk besluit van 18 april 1974;

De arbeidsovereenkomst is wegens overmacht geëindigd op 4 december 2001, 
zonder dat [de verweerster] haar werk hervat heeft na 22 oktober 2001;

Laatstgenoemde datum is dus de datum waarop haar arbeidsprestaties geëin-
digd zijn;

Luidens voormeld artikel 14, 2°, van het koninklijk besluit van 18 april 1974, 
blijft de werkgever gehouden tot betaling van het loon voor de feestdagen die 
vallen in de periode van dertig dagen die volgt op het einde van de arbeidsover-
eenkomst of van de verrichting van de arbeid, voor zover de werknemer, zonder 
onderbreking die aan hem is toe te schrijven, gedurende een periode van meer 
dan één maand in dienst van de onderneming is gebleven;

De twee, door de laatstgenoemde bepaling bedoelde gevallen worden alterna-
tief en niet cumulatief bedoeld;

[Verweersters] situatie heeft betrekking op het tweede, in de bepaling bedoelde 
geval;

De werkgever is aldus niet gehouden tot betaling, aan [de verweerster], van het 
loon te betalen voor de feestdagen die na de periode van dertig dagen, [te reke-
nen van] 22 oktober 2001, datum van het einde van haar arbeidsprestaties, val-
len;

De twee feestdagen van 25 december 2001 en 1 januari 2002 vallen na de der-
tig dagen die volgen op het einde van [verweersters] arbeidsprestaties;

Het einde van de arbeidsovereenkomst heeft, ten gunste van [de verweerster], 
te dezen geen tweede recht kunnen doen ontstaan op betaling van loon voor de 
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feestdagen die in de periode van dertig dagen na het einde van die arbeidsover-
eenkomst vallen;

Voor de twee betrokken dagen zijn werkloosheidsuitkeringen verschuldigd;
Het hoger beroep is niet gegrond".
Grieven
Artikel 1 van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen bepaalt, in 

het eerste lid, dat de wet van toepassing is op de werknemers en op de werkge-
vers, in zijn tweede lid, 1°, dat voor de toepassing van de wet, met werknemers 
de personen gelijkgesteld worden die, anders dan krachtens een arbeidsovereen-
komst, arbeid verrichten onder het gezag van een andere persoon en, in het vier-
de lid, dat de wet, in de gevallen en binnen de termijnen die bij koninklijk besluit 
zullen worden vastgesteld, van toepassing blijft op de werknemers wier arbeids-
overeenkomst of arbeidsprestaties een einde hebben genomen.

Artikel 14 van het uitvoeringsbesluit van 18 april 1974, krachtens hetwelk de 
werkgever, voor zover de werknemer gedurende een bepaalde periode in zijn 
dienst is gebleven, gehouden blijft tot betaling van het loon voor de feestdagen 
die vallen in de periode van dertig dagen die volgt op het einde van de arbeids-
overeenkomst of van de verrichting van de arbeid, beoogt met die laatste be-
woordingen het bijzondere geval, bepaald in de wet van 4 januari 1974 betreffen-
de de feestdagen, waarin een persoon onder het gezag van een andere persoon 
werk heeft verricht, zonder door een arbeidsovereenkomst gebonden te zijn. Uit 
geen enkele bepaling van de wet van 4 januari 1974 of van het uitvoeringsbesluit 
van 18 april 1974 volgt dat de werknemer, die recht heeft gehad op het loon voor 
feestdagen dat, in geval van arbeidsongeschiktheid, bepaald is in artikel 12 van 
het koninklijk besluit, vervolgens niet meer het voordeel van artikel 14 van het 
koninklijk besluit  zou kunnen genieten en van zijn werkgever dus geen loon 
meer zou kunnen eisen voor de feestdagen die in de periode van dertig dagen na 
het einde van zijn arbeidsovereenkomst vallen.

Het arrest, dat vaststelt dat verweersters werkgever haar arbeidsovereenkomst 
op 4 december 2001 beëindigd heeft maar beslist dat, krachtens voormeld artikel 
14, voor 25 december 2001 en 1 januari 2002 geen loon meer verschuldigd was 
en dat verweerster dus niet het voordeel van de werkloosheidsuitkeringen voor 
die twee dagen geweigerd kan worden, schendt bijgevolg artikel 14 van het ko-
ninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoe-
ring van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, alsook artikel 1 
van de wet  van 4 januari  1974 betreffende de feestdagen. Het  arrest  schendt 
daarenboven de bepalingen van het voormeld koninklijk besluit die betrekking 
hebben op de betaling van het loon voor feestdagen in geval van schorsing van 
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens ziekte, door hen een draag-
wijdte te verlenen die zij niet hebben (schending van artikel 12 van het voormel-
de koninklijk besluit van 18 april 1974) en miskent, door een foute toepassing, 
bovendien de regel volgens welke de werkloze, om werkloosheidsuitkeringen te 
kunnen genieten, zonder loon moet zijn (schending van artikel 44 van het ko-
ninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglemente-
ring).
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 1 van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen bepaalt in 

het eerste lid dat die wet van toepassing is op de werknemers en op de werkge-
vers, in zijn tweede lid, 1°, dat, voor de toepassing van de wet, met werknemers 
de personen gelijkgesteld worden die, anders dan krachtens een arbeidsovereen-
komst, arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon en in het vierde 
lid, dat de wet in de gevallen en binnen de termijnen die bij koninklijk besluit 
zullen worden vastgesteld van toepassing blijft op de werknemers wier arbeids-
overeenkomst of arbeidsprestaties een einde hebben genomen.

Krachtens artikel 14, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 18 april 1974 
tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van deze wet, blijft de werk-
gever, voor zover de werknemer, zonder onderbreking die aan hem toe te schrij-
ven is, gedurende een periode van meer dan één maand in dienst van de onderne-
ming is gebleven, gehouden tot betaling van het loon voor de feestdagen die val-
len in de periode van dertig dagen die volgt op het einde van de arbeidsovereen-
komst of van de verrichting van de arbeid.

Uit  die bepalingen volgt dat de periode van dertig dagen tijdens welke het 
recht op het loon voor feestdagen behouden blijft, voor werknemers die door een 
arbeidsovereenkomst gebonden zijn, ingaat op het ogenblik waarop de overeen-
komst eindigt, en voor personen die, anders dan krachtens een arbeidsovereen-
komst, arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon, op het ogenblik 
waarop die prestaties gestaakt worden.

Geen enkele bepaling van de wet van 4 januari 1974 of van het koninklijk be-
sluit van 18 april 1974 staat eraan in de weg dat de werknemer die, krachtens ar-
tikel 12, 3°, a), van dat besluit, het recht op loon behouden heeft voor de feestda-
gen die in de periode van dertig dagen na het begin van de schorsing van de ar-
beidsovereenkomst wegens ziekte vielen, het voordeel van artikel 14, eerste lid, 
2°, van hetzelfde besluit kan genieten als die overeenkomst eindigt.

Het arrest dat, om te beslissen dat de verweerster op 25 december 2001 en 1 
januari 2002 tot het recht op de werkloosheidsuitkeringen toegelaten moest wor-
den, vaststelt dat "de arbeidsovereenkomst [van de verweerster] wegens over-
macht is  geëindigd op 4 december 2001, zonder dat  [deze] haar  werk hervat 
heeft na 22 oktober 2001", datum van aanvang van haar arbeidsongeschiktheid, 
en oordeelt dat, "de werkgever, met toepassing van artikel 14, eerste lid, 2°, [...] 
van het koninklijk besluit van 18 april 1974, niet gehouden is [de verweerster] 
het loon te betalen voor de feestdagen die na de periode van dertig dagen, [te re-
kenen van] 22 oktober 2001, datum van het einde van haar arbeidsprestaties, val-
len", en dat "het einde van de arbeidsovereenkomst, ten gunste van [de verweer-
ster], [...] geen tweede recht heeft kunnen doen ontstaan op betaling van loon 
voor de feestdagen die in de periode van dertig dagen na het einde van die ar-
beidsovereenkomst vallen", schendt de artikelen 1 van de wet van 4 januari 1974 
en 14, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 18 april 1974.

Het middel is gegrond.
Dictum
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Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 

de eiser in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

15 januari 2007 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Storck, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. Simont.

Nr. 25

2° KAMER - 16 januari 2007

1º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - DEBATTEN GELEID DOOR DE 
VOORZITTER - ONREGELMATIGE VERKLARING VAN EEN GETUIGE - OPDRACHT VAN DE VOORZITTER - 
GEVOLG

2º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - NIETIGHEID VAN EEN 
VERKLARING ONDER EED - VASTSTELLING - NIEUWE VERKLARING ZONDER EEDAFLEGGING - GEEN 
VERZET - GEVOLG

3º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING - 
GETUIGEN - AANWEZIGHEID IN DE ZITTINGSZAAL - VERBOD - AARD

1º De voorzitter van het hof van assisen die belast is met de leiding van het debat,  is  
verplicht een op onregelmatige wijze afgelegde verklaring van een getuige te vernietigen 
en vervolgens te handelen zoals de wet voorschrijft1. (Artt. 317 en 322, Sv.)

2º Wanneer de nietigheid van een verklaring onder eed, afgelegd op de rechtszitting, wettig 
werd  vastgesteld  en  de  getuige  op  een  latere  rechtszitting  zonder  eedaflegging  
regelmatig werd verhoord zonder verzet vanwege één der partijen, is de rechtspleging  
door geen nietigheid aangetast2. (Artt. 317 en 322, Sv.)

3º De vormvereiste van artikel 316, Wetboek van Strafvordering is noch substantieel, noch  
op straffe van nietigheid voorgeschreven3. (Art. 316, Sv.)

(Y. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.1398.N-P.06.1493.N)

1 Cass. 23 sept. 1986, A.R. 690, nr. 43; zie Cass. 24 feb. 1981, A.C., 1980-1981, 720.
2 Zie Cass. 6 sept. 1976, A.C., 1977, 14; Cass. 1 maart 1954, A.C., 1954, 442.
3 Zie Cass. 26 juni 2001, A.R. P.01.0561.N, nr. 398; Cass. 23 sept. 2003, A.R. P.03.0627.N, nr. 449.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
(...)
De eiser A. E. E. voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zestien 

middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd. 
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Middelen van W. Y.
Eerste middel 
6. Op de rechtszitting van 6 oktober 2006 wordt R. M., stiefmoeder van een 

medebeschuldigde, verhoord onder eed als getuige, niettegenstaande het verzet 
hiertegen vanwege de raadsman van W. Y..

Bij arrest van 10 oktober 2006 stelt het Hof van Assisen vast dat R. M. een 
aanverwante van de medebeschuldigde B. S. is in de zin van artikel 322, §1, 4°, 
Wetboek van Strafvordering en verklaart het de door R. M. ter rechtszitting van 
6 oktober 2006 als getuige onder eed afgelegde verklaring, nietig.

Zonder verzet van de partijen gaat de voorzitter vervolgens over tot verhoor 
van R. M. zonder eedaflegging en verklaart  hij  "dat haar verklaringen zullen 
worden beschouwd als  gewone inlichtingen".  Hiertegen wordt evenmin enige 
opmerking gemaakt.

Eerste onderdeel
7. Het onderdeel voert aan dat, eens een getuige ter zitting de eed heeft afge-

legd, hij onder eed blijft, ook al wordt hij bij herhaling of op meerdere rechtszit-
tingen verhoord. Hieruit leidt de eiser af dat R. M. die op 6 oktober 2006 als ge-
tuige onder eed was gehoord, nog steeds onder eed stond wanneer zij op 10 okto-
ber 2006 opnieuw werd gehoord, zodat haar verklaringen nietig zijn ingevolge 
artikel 322, §1, 4°, en §2, Wetboek van Strafvordering, en bij uitbreiding de hele 
rechtspleging.

8. De voorzitter van het hof van assisen die belast is met de leiding van het de-
bat, is verplicht een op onregelmatige wijze afgelegde verklaring van een getuige 
te vernietigen en vervolgens te handelen zoals de wet voorschrijft.

9. Bij arrest van 10 oktober 2006 stelt het Hof van Assisen vast dat R. M. een 
aanverwante van een medebeschuldigde is in de zin van artikel 322, §1, 4°, Wet-
boek van Strafvordering en niet onder eed mocht worden verhoord gelet op het 
verzet van de eiser. Het verklaart vervolgens de door R. M. ter rechtszitting van 
6 oktober 2006 als getuige onder eed afgelegde verklaring nietig.

Hieruit blijkt dat de door R. M. op 6 oktober 2006 afgelegde eed als ongedaan 
werd beschouwd, dat vastgesteld werd dat haar alsdan onder eed afgelegde ver-
klaring nietig is en dat die getuige, de partijen en de jury daarvan verwittigd wer-
den. 
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Zonder verzet van de partijen gaat de voorzitter vervolgens over tot verhoor 
van R. M. zonder eedaflegging en verklaart hij "dat  haar verklaringen zullen 
worden beschouwd als gewone inlichtingen".  Hiertegen wordt  evenmin enige 
opmerking gemaakt.

10. De nietigheid van de verklaring onder eed, afgelegd op de rechtszitting van 
6 oktober 2006, werd wettig vastgesteld en de getuige werd op de rechtszitting 
van 10  oktober  2006 zonder eedaflegging  regelmatig verhoord  zonder  verzet 
vanwege één der partijen, zodat de rechtspleging door geen nietigheid is aange-
tast.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 
Tweede onderdeel
11. Het onderdeel voert schending aan van artikel 316 Wetboek van Strafvor-

dering omdat de getuige R. M., na op 6 oktober 2006 onder eed als getuige te 
zijn gehoord, het verdere verloop van het debat heeft gevolgd vooraleer op 10 
oktober 2006 gehoord te worden als getuige zonder eed.

12.  Anders  dan het  onderdeel  aanvoert,  is  de vormvereiste  van artikel  316 
Wetboek van Strafvordering, noch substantieel, noch op straffe van nietigheid 
voorgeschreven.

In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

16 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. T. Bauwens, Brussel, N. Gallant, Brussel en D. De Guévy, Brussel.

Nr. 26

2° KAMER - 17 januari 2007

1º ARBEIDSONGEVAL — AANSPRAKELIJKHEID — WERKNEMER. 
WERKGEVER - WERKGEVER - INTERIM-WERKNEMER TIJDELIJK TER BESCHIKKING GESTELD VAN 
EEN GEBRUIKER DOOR ZIJN WERKGEVER - ARBEID VERRICHT ONDER HET GEZAG EN HET TOEZICHT 
VAN EEN ANDERE AANNEMER - AANSPRAKELIJKHEID VAN DIE ANDERE AANNEMER - ARTIKEL 46, §1, 
4°, ARBEIDSONGEVALLENWET - LASTHEBBER - BEGRIP

2º LASTGEVING - INTERIM-WERKNEMER TIJDELIJK TER BESCHIKKING GESTELD VAN EEN 
GEBRUIKER DOOR ZIJN WERKGEVER - ARBEID VERRICHT ONDER HET GEZAG EN HET TOEZICHT VAN 
EEN ANDERE AANNEMER - ARBEIDSONGEVAL - AANSPRAKELIJKHEID VAN DIE ANDERE AANNEMER - 
ARTIKEL 46, §1, 4°, ARBEIDSONGEVALLENWET - LASTHEBBER - BEGRIP

1º  en 2º  Uit  de omstandigheid dat  een werknemer,  die tijdelijk  door zijn  werkgever ter 
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beschikking  van  een  gebruiker  is  gesteld,  arbeid  verricht  onder  het  gezag  van  een 
andere aannemer en dat deze toeziet op de nakoming van de beveiligingsverplichting op 
de werkplaats, volgt niet dat die andere aannemer een rechtshandeling stelt in naam en 
voor rekening van de gebruiker of de werkgever of dat hij een functie uitoefent in het  
bedrijf van één van beide en dat hij, in de zin van art. 46, §1, 4°, Arbeidsongevallenwet,  
een lasthebber is van de gebruiker  aan wie de werknemer tijdelijk  ter  beschikking is  
gesteld1. (Art. 46, §1, 4°, Arbeidsongevallenwet)

(P. T. R.; R. T. P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1276.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 14 juni 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
De eiser G. P. voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van G. P.:
Over het middel:
Het bestreden arrest stelt vast dat de eiser op het ogenblik van het arbeidsonge-

val waardoor hij door de niet opzettelijke fout van de verweerder getroffen werd, 
een interim-arbeider was die door het interimbedrijf Interwork ter beschikking 
was gesteld van de naamloze vennootschap ECM.

Het arrest vermeldt overigens dat hoofdaannemer E. R., toezicht had over al 
het personeel dat op het ogenblik van de feiten op de werf was tewerkgesteld en 
dat hij de werkzaamheden coördineerde die zijn onderneming en de twee onder-
nemingen in onderaanneming, waaronder de vennootschap ECM, aldaar dienden 
uit te voeren.

Het arrest preciseert dat de verweerder, in plaats van de voormelde vennoot-
schap ECM, in feite de verantwoordelijkheid op zich nam op de werkplaats over 
de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake de arbeidsreglementering en 
-bescherming, inzonderheid die betreffende de gezondheid en de veiligheid van 
de arbeiders.

De appelrechters leiden hieruit af dat de verweerder lasthebber van de ven-
nootschap ECM was, de gebruiker ter beschikking waarvan de getroffene werk-
te, en dat hij bijgevolg met toepassing van artikel 46, §1, 4°, van de Wet van 10 
april 1971 inzake de arbeidsongevallen, gevrijwaard was tegen de aansprakelijk-
heidsvordering tot herstel van de schade die niet door de krachtens die wet ver-
schuldigde forfaitaire schadeloosstelling is gedekt.

Naar luid van die wettelijke bepaling blijft, ongeacht de uit deze wet voort-

1 Zie Cass. 29 april 1988, A.R. 5642, nr. 528.
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vloeiende rechten, een rechtsvordering inzake burgerlijke aansprakelijkheid mo-
gelijk voor de getroffene of zijn rechthebbenden, tegen de personen, andere dan 
de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden, die voor het ongeval aansprake-
lijk zijn.

Uit de omstandigheid dat een werknemer, die tijdelijk door zijn werkgever ter 
beschikking van een gebruiker is gesteld, arbeid verricht onder het gezag van een 
andere aannemer en dat deze toeziet op de nakoming van de beveiligingsver-
plichting op de werkplaats, volgt niet dat die andere aannemer een rechtshande-
ling stelt in naam en voor rekening van de gebruiker of de werkgever of dat hij 
een functie uitoefent in het bedrijf van één van beide.

Aldus beslissen de appelrechters, wat de burgerlijke rechtsvordering betreft, 
niet naar recht dat de verweerder een lasthebber was van de vennootschap ECM 
in de zin van het voormelde artikel 46, §1, 4°.

Het middel is gegrond.
B. Over het cassatieberoep van E. R.:
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring:
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke 

rechtsvordering:
Het arrest verklaart de vordering van G. P. niet gegrond en veroordeelt de ver-

weerder in de ermee gepaard gaande kosten.
Die beslissing berokkent de eiser geen nadeel.
Het cassatieberoep is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke 

rechtsvordering van G. P. tegen E. R..
Verwerpt het cassatieberoep van E. R..
Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt E. R. in de kosten van de beide cassatieberoepen.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

17 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. M. Vangansberg, Doornik en De Bruyn.

Nr. 27
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1° KAMER - 18 januari 2007

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
VERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID - SAMENLOPENDE FOUTEN - 
GEDEELDE AANSPRAKELIJKHEID - VERGOEDING VAN HET SLACHTOFFER - BIJDRAGE IN DE SCHULD - 
VERHAAL VAN DEGENE DIE BETAALD HEEFT OP DE MEDE-AANSPRAKELIJKE PERSONEN DIE PARTIJ ZIJN 
IN DE ZAAK - MEDE-AANSPRAKELIJKE DIE GEEN PARTIJ IS IN DE ZAAK - UITWERKINGEN

Wanneer schade is veroorzaakt door samenlopende fouten van verschillende personen,  
kan de aansprakelijke persoon die de schuld aan het slachtoffer heeft betaald, verhaal  
nemen op ieder van de mede-aansprakelijke personen die met hem in solidum is of had 
kunnen worden veroordeeld; de verplichting om dat verhaal te beperken tot het deel van 
de  aansprakelijkheid  dat  individueel  ten  laste  gelegd  werd  van  ieder  van  de  mede-
aansprakelijke  personen  is  eveneens  en  in  dezelfde  mate  vereist  in  het  geval  dat  
sommige mede-aansprakelijke personen, die geen partij in de zaak waren, niet samen  
met  de anderen in solidum konden worden veroordeeld  jegens het  slachtoffer1.  (Artt. 
1382 en 1383, B.W.)

(ELECTRABEL nv T. WAALS GEWEST e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0529.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 3 december 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1251,3°, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Na te hebben beslist: (1) dat het ongeval waarvan de h. J.-M. L. het slachtoffer 

werd te wijten is aan de fouten zowel van de administratie voor elektriciteit en 
elektromechanica, als van de h. L. zelf, zijn werkgever, de naamloze vennoot-
schap Paque die geen partij is in de zaak, en van eiseres;(2) dat "wegens de ernst 
van de onderscheiden fouten (...) de aansprakelijkheid als volgt moet worden ge-
deeld: een derde voor de h. J.-M. L. en tweederde voor het Waals Gewest, de 
naamloze vennootschap Paque en de (eiseres)",

oordeelt  het  bestreden arrest  dat  uit  het feit  dat  de naamloze vennootschap 
Paque niet in de zaak is opgeroepen volgt "dat het Waals Gewest en de (eiseres) 
jegens de h. J.-M. L. en zijn verwanten en de naamloze vennootschap Axa Belgi-
um in solidum moeten worden veroordeeld tot tweederde van de schade die zij 
hun hebben veroorzaakt" en beslist "dat ieder van die twee partijen zal bijdragen 
in de schuld naar rato van tweenegende".

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr. 27.
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Grieven
De personen die in solidum zijn veroordeeld tot vergoeding van de schade die 

zij door hun onderscheiden fouten aan anderen hebben berokkend, kunnen op el-
kaar het gedeelte van de schade verhalen dat zij in hun onderlinge betrekkingen 
niet dienen te vergoeden.

Na in solidum te zijn veroordeeld tot vergoeding van tweederde van de schade 
van de gedingvoerende partijen L., de verweerders sub 2, en van de verweerster 
sub  3,  arbeidsongevallenverzekeraar  van  de  naamloze  vennootschap  Paque, 
werkgever van de verweerder sub 2-a, kunnen de eiseres en de verweerster sub 1 
op elkaar een derde of drienegende, maar niet tweenegende, van de schade op el-
kaar verhalen, aangezien, enerzijds, het bestreden arrest impliciet doch onmis-
kenbaar beslist dat de door die partijen begane fouten even ernstig zijn en, ander-
zijds, de naamloze vennootschap Paque, die niet in het geding was maar ten aan-
zien van wie het arrest impliciet doch onmiskenbaar een even ernstige fout in 
aanmerking neemt, niet veroordeeld wordt om de verweerders sub 2 te vergoe-
den en evenmin om daartoe bij te dragen.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest, door het aandeel van de verweerster sub 
1 vast te stellen op tweenegende van de schade van de verweerders sub 2 en van 
de verweerster sub 3, en niet op de helft van de schade waartoe de eiseres en de 
verweerster sub 1. in solidum zijn veroordeeld, het bestreden arrest de artikelen 
1251, 3°, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Wanneer de feitenrechter van oordeel is dat schade is veroorzaakt door samen-

lopende fouten van verschillende personen, kan de aansprakelijke persoon die de 
schuld aan het slachtoffer heeft betaald, verhaal nemen op ieder van de mede-
aansprakelijke personen die met hem in solidum is of had kunnen worden ver-
oordeeld.

Hij is gehouden dat verhaal te beperken tot het deel van de aansprakelijkheid 
die individueel ten laste gelegd werd van ieder van de mede-aansprakelijke per-
sonen.

Die beperking van het verhaal is eveneens, en in dezelfde mate, vereist in het 
geval dat sommige mede-aansprakelijke personen, die geen partij in de zaak wa-
ren, niet samen met de anderen in solidum konden worden veroordeeld jegens 
het slachtoffer.

Na de aansprakelijkheid voor het litigieuze ongeval tot beloop van eenderde 
ten laste van het slachtoffer en tot beloop van tweederde ten laste van het Waals 
Gewest, de vennootschap Paque en de vennootschap Electrabel te hebben ge-
legd, en na te hebben aangenomen dat de door ieder van de drie mede-aansprake-
lijke partijen begane fouten even ernstig waren, beslist het hof van beroep wettig 
dat "uit het feit dat de naamloze vennootschap Paque niet in de zaak was opge-
roepen volgt dat het Waals Gewest en de naamloze vennootschap [Electrabel] je-
gens [het  slachtoffer,  zijn  verwanten en  zijn  verzekeraar]  in  solidum moeten 
worden veroordeeld tot tweederde van de schade [...], met dien verstande dat ie-
der van die twee partijen zal bijdragen in de schuld naar rato van tweenegende".
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Het middel waarin wordt aangevoerd dat, bij ontstentenis van veroordeling van 
de vennootschap Paque die niet in de zaak opgeroepen was, het aandeel van de 
eiseres en van de eerste verweerster jegens elkaar had moeten worden vastge-
steld op eenderde of drienegende, en niet op tweenegende, kan niet worden aan-
genomen.

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

18 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Fettweis – Andersluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Gérard en T'Kint.

Nr. 28

1° KAMER - 18 januari 2007

NATUURRAMP - RECHTSTREEKSE SCHADE - OORZAAK - BEGRIP

Het begrip rechtstreekse schade impliceert het bestaan van een oorzakelijk verband zonder  
verdere tussenschakel tussen het schadeveroorzakend feit en de schade zelf; het is niet  
bovendien vereist dat de natuurramp de enige oorzaak is van de schade1. (Art. 1, §1, Wet 
12 juli 1976)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0110.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1, §1, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere 

schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen;
- artikel 1 van het ter uitvoering van de wet van 12 juli 1976 uitgevaardigde 

koninklijk  besluit  van  13  juni  2000  waarbij  de  onweerachtige  regenval  die 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr. 28.
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plaatsgevonden heeft op 4 en 5 juli 1999 in bepaalde gemeenten van de provincie 
Luik als een algemene ramp beschouwd wordt. 

Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de schade die de verweerders geleden hebben ten gevolge 

van de in de nacht van 4 op 5 juli 1999 opgetreden onweerachtige regenval die 
bij koninklijk besluit van 13 juni 2000 als "natuurramp" is erkend, tot beloop van 
33 pct. rechtstreekse rampschade is en verklaart bijgevolg het beroep van de ver-
weerders tegen de beslissing van de gouverneur in beginsel gegrond en beveelt 
een heropening van het debat teneinde hun de gelegenheid te geven conclusie te 
nemen over de aan hen toe te kennen schadevergoedingen. Het beslist aldus op 
de volgende gronden:

"De aanhef en artikel 1 van het koninklijk besluit van 13 juni 2000 vormen een 
ondeelbaar geheel dat een omschrijving geeft van het natuurverschijnsel en de 
daaruit voortvloeiende schade die voor de getroffenen een natuurramp vormt die 
de tegemoetkoming van de gemeenschap in naam van de door de wet van 12 juli 
1976 beoogde solidariteit rechtvaardigt;

dit koninklijk besluit omschrijft het schadeverwekkend natuurverschijnsel dat 
erkend wordt als een natuurramp die de tegemoetkoming van de gemeenschap 
ten voordele van de getroffene op grond van de wet van 12 juli 1976 rechtvaar-
digt, als de onweerachtige regenval die plaatselijk overstromingen en het over-
stromen van openbare riolen veroorzaakt heeft met schade tot gevolg waarvan de 
financiële omvang de wettelijke drempel bereikt;

dit koninklijk besluit dat is uitgevaardigd voor een natuurramp bestaande in 
'onweerachtige regenval', neemt uitdrukkelijk de door die regenval veroorzaakte 
overstromingen  die  aan  burgers  schade  hebben  berokkend in  aanmerking  als 
schade die aan die omschrijving beantwoordt;

die omschrijving van de natuurramp impliceert de tussenkomst van de nationa-
le solidariteit in een door onweerachtige regenval veroorzaakte overstroming, dit 
is schade die het gevolg is van het feit dat een waterloop door zijn hoge water-
stand buiten zijn oevers treedt en het water de gebouwen binnendringt;

de schade waarover de (verweerders) klagen heeft zich voorgedaan binnen de 
omtrek van de erkende natuurramp;

de door (de verweerders) geleden schade is de overstroming van hun goed, een 
beek die buiten zijn oevers is getreden;

de oorzaken van deze, door het overlopen van de waterloop veroorzaakte over-
stroming, die vastgesteld zijn in een gerechtelijke procedure die aan (de verweer-
ders)  kunnen worden tegengeworpen, zijn:  de intense onweerachtige regenval 
van 4 en 5 juli 1999 (33 pct.), de plaats waar de (verweerders) een bloembak 
hadden aangebracht (1 pct.) en de fouten van de gemeente die een brug over de 
rivier heeft gebouwd en die waterloop niet heeft gebaggerd (66 pct.);

het staat aldus vast dat de intense regenval, die als natuurramp is erkend, sa-
men met andere oorzaken, ertoe [heeft] bijgedragen dat de rivier buiten haar oe-
vers is getreden en het goed van de (verweerders) heeft overstroomd;

die rechterlijke beslissingen die aan (de verweerders) kunnen worden tegenge-
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worpen hebben uitgemaakt dat de overstroming de rechtstreekse oorzaak is van 
hun schade;

die overstroming is het gevolg van de samenloop van de fouten, ongeacht of 
de (verweerders) voor die fouten (door de gemeente) worden vergoed of (hun ei-
gen fout) dragen, en de regenval;

de regenval die ten dele (33 pct.) tot de overstromingen heeft bijdragen is een 
natuurverschijnsel dat niet aan een fout te wijten is; ...".

Grieven
Eerste onderdeel:
Noch met die gronden noch met enige andere antwoordt het arrest op de con-

clusie waarin de eiser het volgende verklaarde:
"Terecht heeft de gouverneur geoordeeld dat de [verweerders] zich te dezen 

niet konden beroepen op 'rechtstreekse schade' in de zin van artikel 1 van boven-
genoemde wet.

In verschillende arresten heeft het Hof van Cassatie gepreciseerd dat 'het be-
grip rechtstreekse schade, bedoeld in artikel 1, §1, van de wet van 12 juli 1976 
betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door 
natuurrampen, het bestaan impliceert van een oorzakelijk verband zonder verde-
re tussenschakel tussen het schadeveroorzakend feit en de schade zelf (artikel 1, 
§1, van de wet van 12 juli 1976), (Cass., 5 oktober 2000, A.C., 2000, nr. 524; 
Cass., 7 juni 2002, A.C., 2002, nr. 346);

De parlementaire voorbereiding van de wet van 12 juli 1976 stond deze oplos-
sing voor: 'Het begrip rechtstreekse schade impliceert, tussen het schadelijk feit 
en de schade zelf, een band van oorzaak tot gevolg zonder andere tussenkomst; 
het eist de uitsluiting van de schade die het gevolg is van de handeling van het 
slachtoffer, van de handeling van een derde of van het toeval'  (Parlementaire 
voorbereiding, Senaat, 1975-1976, nr. 778/1, 8);

Door deze omschrijving van de vergoedbare schade richt  de wetgever zich 
naar de beginselen aangenomen inzake vergoeding van de oorlogsschade (Parle-
mentaire voorbereiding, op. cit., nr. 778/1, 7);

Wat dat betreft, verwijst de (eiser) naar J. Van Houtte ('La réparation des dom-
mages de guerre aux biens privés', Edition universelle, 1948, p. 101) en naar A. 
Vranckx ('La réparation des dommages de guerre aux biens', Die Keure, 1949, p. 
100).

Zo schrijft A. Vranckx het volgende: 'Wij moeten hier eens te meer erop wij-
zen dat de oorlogsschade niet onderworpen is aan de beginselen van het burger-
lijk recht. De rechtspraak van het Hof van Cassatie eist dat een oorlogsdaad zon-
der vreemde tussenschakel de rechtstreekse en enige oorzaak van de schade is, 
wat gedeelde aansprakelijkheid uitsluit'".

Samengevat betoogde de eiser aan de hand van rechtsleer en rechtspraak, dat 
het begrip "rechtstreekse schade" bedoeld in artikel 1, §1, van de wet van 12 juli 
1976 impliceerde dat de natuurramp de enige oorzaak was van de schade van de 
verweerders.
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Door erop te wijzen dat rechterlijke beslissingen die aan de verweerders kun-
nen worden tegengeworpen als vaststaand hebben aangenomen dat de als natuur-
ramp erkende regenval,  samen met  andere oorzaken,  hun schade rechtstreeks 
hebben veroorzaakt, antwoordt het arrest niet op het bovengenoemde verweer-
middel, namelijk dat de schade van de verweerders niet rechtstreeks is veroor-
zaakt door de natuurramp in de zin van artikel 1, §1, van de wet van 12 juli 1976, 
aangezien ook andere oorzaken ertoe hebben bijgedragen.

Bij gebrek aan antwoord op de conclusie van de eiser is het bestreden arrest 
niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grond-
wet).

Tweede onderdeel 
Krachtens artikel 1, §1, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van 

zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen kan alleen de 
"rechtstreekse schade" die is veroorzaakt door de in artikel 2 omschreven scha-
delijke feiten, dat zijn de natuurverschijnselen met uitzonderlijk karakter of van 
een niet te voorziene hevigheid die als "natuurramp" zijn erkend, aanleiding ge-
ven tot een tegemoetkoming vanwege de Staat.

Het begrip rechtstreekse schade, bedoeld in artikel 1, §1, impliceert het be-
staan van een oorzakelijk verband zonder verdere tussenschakel tussen het scha-
deveroorzakend feit en de schade zelf.

Opdat er "rechtstreekse schade" ten gevolge van een natuurramp zou zijn, is 
dus een oorzakelijk verband zonder vreemde tussenschakel zoals de handeling 
van de getroffene, de handeling van een derde of toeval vereist, of met andere 
woorden dat de natuurramp de enige oorzaak is van de schade.

Bijgevolg kon het arrest, na te hebben vastgesteld dat de schade van de ver-
weerders niet alleen het gevolg was van de regenval die was opgetreden in de 
nacht van 4 op 5 juli 1999 maar ook van de fout van de gemeente en van hun ei-
gen fout,  niet  wettig beslissen dat de schade van de verweerders rechtstreeks 
door de natuurramp is veroorzaakt (schending van artikel 1, §1, van de wet van 
12 juli 1976 en van artikel 1 van voormeld koninklijk besluit van 13 juni 2000). 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Door te beslissen dat "de intense regenval, die als natuurramp is erkend, samen 

met andere oorzaken, ertoe [heeft] bijgedragen dat de rivier buiten haar oevers is 
getreden en het goed van de [verweerders] heeft overstroomd" en dat "rechterlij-
ke beslissingen die aan [de verweerders] kunnen worden tegengeworpen hebben 
uitgemaakt dat de overstroming de rechtstreekse oorzaak is van hun schade", ant-
woordt het arrest op de conclusie waarin de eiser aanvoerde dat het begrip recht-
streekse schade voortvloeiend uit een natuurramp impliceerde dat deze de enige 
oorzaak van de schade is.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
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Artikel 1, §1, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere 
schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen bepaalt dat tot een 
financiële tegemoetkoming vanwege de Staat aanleiding geeft, de rechtstreekse, 
materiële en zekere schade aan lichamelijke, roerende en onroerende goederen.

Het begrip rechtstreekse schade impliceert het bestaan van een oorzakelijk ver-
band zonder  verdere  tussenschakel  tussen  het  schadeveroorzakend  feit  en  de 
schade zelf.

Het is niet vereist dat de natuurramp tevens de enige oorzaak is van de schade.
Het middel, dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

18 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 29

1° KAMER - 19 januari 2007

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - AFTREKREGELING - 
AUTOMOBIELEN VOOR PERSONENVERVOER - BEPERKING TOT 50 % - UITZONDERINGEN - VERKOOP 
OF VERHUUR VAN AUTOMOBIELEN - SPECIFIEKE ECONOMISCHE ACTIVITEIT - BEGRIP

De  aftrekbeperking  tot  maximum  50  %  van  de  betaalde  B.T.W.  met  betrekking  tot  
automobielen voor personenvervoer is niet van toepassing op voertuigen bestemd om te 
worden verkocht of te worden verhuurd door een belastingplichtige die een specifieke  
economische  activiteit  uitoefent  die  bestaat  in  de  verkoop  of  de  verhuur  van 
automobielen;  met  die "specifieke  economische activiteit"  wordt een naar het publiek  
gerichte niet-toevallige activiteit bedoeld, waarbij  het niet vereist is dat die activiteit de 
enige of belangrijkste activiteit zou zijn, noch dat het aanbod zou gedaan worden aan  
een onbegrensd cliënteel1.  (Art. 45, §1, 1°, §2, eerste en tweede lid, a, W.B.T.W., zoals 
het van toepassing was vóór de wet van 28 dec. 1992)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN T. CENTRAUTO nv)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk THIJS:
1. Verweerster is concessiehouder van BMW Belgium en houdt zich naast de verkoop 

van autovoertuigen ook bezig met de verhuur ervan. De betwisting betreft de vraag of 
verweerster de inkomende BTW met betrekking tot haar verhuur-activiteit volledig kan in 
aftrek brengen op grond van artikel 45, §2, tweede lid, a), van het BTW-Wetboek gelet op 
haar ‘specifieke economische activiteit’ bestaande in het verhuren van automobielen, dan 
wel  of  t.a.v.  van  bedoelde  BTW de  aftrekbeperking  van 50  % toepasselijk  is  waarin 
artikel 45, §2, eerste lid, van dat wetboek voorziet.

1 Zie de conclusie van het O.M. 
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Het  bestreden  arrest  oordeelt  op  grond  van  een  aantal  feitelijke  elementen  dat 
verweerster een specifieke economische activiteit uitoefent die bestaat in het verhuren van 
automobielen  zodat  zij  de  litigieuze  BTW  volledig  in  aftrek  mocht  brengen.  De 
omstandigheid  dat  de  verkoop  ruimschoots  de  hoofdactiviteit  van  verweerster  vormt, 
waarbij de verhuring slechts een aanvullende activiteit is, kan, volgens de appelrechters, 
hieraan geen afbreuk doen.

2.  Het  enig  middel tot  cassatie  verwijt  het  bestreden  arrest  aan  de 
“uitzonderingsbepaling”  van  artikel  45,  §2,  tweede  lid,  a),  van  het  B.T.W.-  Wetboek 
onwettig een extensieve interpretatie te hebben gegeven. Eiser houdt daarbij voor dat het 
voordeel  van  de  volledige  aftrek  enkel  is  toegestaan  voor  bedrijven  die  louter  voor 
autoverhuur zijn ingericht, deze dienst aan het publiek in algemeen aanbieden en zich naar 
buiten uit aldus bekendmaken en profileren, op zulke wijze dat al wie een auto wenst te 
huren daarvoor bij de betrokken onderneming terecht kan. De volledige aftrek zou aldus 
zijn voorbehouden voor de eigenlijke autoverhuur-ondernemingen sensu strictu.

3. Artikel 45, §2, eerste lid, van het B.T.W.-Wetboek, houdende de aftrekbeperking tot 
maximaal  50  %  van  de  inkomende  B.T.W.  betreffende  automobielen  voor 
personenvervoer, vormt een uitzondering op de algemene regel, geformuleerd in artikel 
45, §1, zijnde de 100 % aftrek van de inkomende B.T.W.. Deze uitzonderingsbepaling 
dient aldus beperkend te worden geïnterpreteerd.

Krachtens artikel 45,  §2,  tweede lid,  a),  is  bedoelde uitzonderingsbepaling niet  van 
toepassing op voertuigen bestemd om te worden verkocht of te worden verhuurd door een 
belastingplichtige  die  een specifieke  economische activiteit uitoefent  die  bestaat  in  de 
verkoop of de verhuur van automobielen.

Deze bepaling sluit de toepassing van de uitzondering in de erin bepaalde voorwaarden 
uit, waardoor de algemene regel van de 100 % aftrek opnieuw geldt. De uitzondering op 
de algemene aftrekregeling inzake B.T.W. dient beperkend te worden geïnterpreteerd, en 
niet, zoals eiser in cassatie voorhoudt, de regel die bepaalt in welke omstandigheden deze 
uitzondering niet van toepassing is.

4. Opdat de aftrekbeperking tot 50 %, waarin artikel 45, §2, eerste lid, van het B.T.W.-
Wetboek voorziet, niet van toepassing is, dient overeenkomstig artikel 45, tweede lid, a), 
aan de volgende drie voorwaarden te zijn voldaan:

- de voertuigen moeten worden bestemd om te worden verkocht of te worden verhuurd;
- door een belastingplichtige;
- die een specifieke economische activiteit uitoefent die bestaat in de verkoop of de 

verhuur van automobielen.
Dat verweerster in casu voldeed aan de eerste en de tweede voorwaarde wordt ten deze 

niet betwist.
5. Met betrekking tot de derde voorwaarde, met name het uitoefenen van een specifieke 

economische activiteit die bestaat in de verhuur of de verkoop van automobielen, doet 
zich tussen partijen een betwisting voor.

Eiser tot cassatie stelt dat de derde voorwaarde zo moet worden geïnterpreteerd dat het 
voordeel  van  de  volledige  aftrek  enkel  is  toegestaan  voor  bedrijven  die  louter  voor 
autoverhuur zijn ingericht, deze dienst aan het publiek in het algemeen aanbieden en zich 
naar buiten uit aldus bekendmaken en profileren, op zulke wijze dat al wie een auto wenst 
te  huren daarvoor  bij  de  betrokken onderneming terecht  kan.  De volledige aftrek zou 
zodoende voorbehouden zijn voor de eigenlijke autoverhuur-ondernemingen sensu strictu 
(2).

2 cfr. Parl. Vr. nr. 140 van de h. LAGAE van 18 juni 1976, Bull. Vr. en Antw., Senaat, 13 juli 1976, 
1673; Vr. nr. 1218 van mevr. NYSSENS van 19 maart 2001, Bull.Vr. en Antw., Senaat, 4 sept. 2001, 
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De interpretatie die eiser voorstaat, voegt een aantal bijkomende voorwaarde toe aan 
artikel 45, §2, tweede lid, a) waarvoor in de tekst van de wet geen aanknopingspunt kan 
worden gevonden.

Krachtens de duidelijke wettekst volstaat het dat de belastingplichtige een specifieke 
economische activiteit uitoefent die bestaat in de verhuur van automobielen, zonder dat 
bijkomend vereist zou zijn dat die activiteit de enige of de belangrijkste activiteit moet 
uitmaken van de belastingplichtige of dat die activiteit zich moet richten tot de volledige 
markt  en  niet  tot  een  bepaald  segment  ervan,  zoals  het  beperkt  cliënteel  van  de 
belastingplichtige.

Voor de toepassing van de wet volstaat het immers dat de belastingplichtige op een 
georganiseerde en geregelde basis een zelfstandige activiteit uitoefent die specifiek gewijd 
is aan de verhuur of de verkoop van automobielen. Niets belet dat een belastingplichtige 
verschillende  activiteiten  uitoefent,  waaronder  de  specifieke  activiteit  bestaande  in  de 
verhuur of verkoop van automobielen.

Enkel belastingplichtigen die slecht occasioneel een autovoertuig verkopen of verhuren, 
en dus ter zake geen geregelde en georganiseerde activiteit  aan de dag leggen inzake 
verkoop of verhuur, blijven onderworpen aan de aftrekbeperking van maximum 50 % op 
de inkomende B.T.W. betreffende dat voertuig.

Eisers standpunt faalt dan ook naar recht, zoals tevens tot uiting komt in de rechtsleer 
(3).

6.  Eisers  standpunt  blijkt  daarenboven  niet  in  overeenstemming te  brengen met  de 
wetsgeschiedenis en de  ratio  legis van artikel  45,  §2,  tweede lid,  a)  van het  B.T.W.-
Wetboek.

De oude versie van artikel 45, §2 BTW-Wetboek (4) luidde als volgt: “Ten aanzien van 
levering  en  invoer  van  automobielen  voor  personenvervoer,  daaronder  begrepen  de  
voertuigen, die zowel voor personenvervoer als voor goederenvervoer kunnen dienen, en  
ten aanzien van leveringen en diensten, met betrekking tot die voertuigen, mag de aftrek  
in geen geval hoger zijn dan 50 procent van de betaalde belasting”.

“Deze bepaling is evenwel niet van toepassing:
a) op voertuigen bestemd om te worden verkocht of te worden verhuurd door een be-

lastingplichtige die een beroepswerkzaamheid uitoefent die bestaat in de verkoop of de  
verhuur van automobielen”.

De ratio legis van de beperkte aftrekbaarheid van de BTW op voertuigen is gelegen in 
de omstandigheid dat voertuigen in de regel zowel voor beroepsdoeleinden als voor privé-
doeleinden dienstig zijn (5).

Indien  men  de  geciteerde  bepaling  letterlijk  leest  dan  is  de  voorbelasting  volledig 
aftrekbaar voor voertuigen die bestemd zijn om te worden verkocht of te worden verhuurd 
door  een  belastingplichtige  die  een  beroepswerkzaamheid  uitoefent  die  bestaat  in  de 
verkoop of de verhuur van automobielen. De volledige aftrek van voorbelasting is dan 
niet  voorbehouden aan verhuurondernemingen maar ook een verkoper van wagens die 
occasioneel wagens verhuurt, zou de voorbelasting van die wagens voor 100 procent in 
rekening kunnen brengen.

2021.
3 Zie o.m. de noot van L. AGACHE, “Verhuur vervangwagens en aftrek van BTW”, onder Rb. Hasselt, 
19 nov. 2003, T.F.R., 2004, 333 e.v.; F. JACOBS, bespreking van Rb. Antwerpen, 11 april 2002, Fisc.  
Koerier,  2002,  475;  I.  MASSIN,  “Specifieke  economische  activiteit”  van  verkoop  of  verhuur  van 
wagens:  quid?”  (noot  onder  Rb.  Antwerpen,  5  juni  2002),  RABG,  2003,  afl.  8,  410-411;  H. 
VANDEBERGH,, BTW-Handboek. Editie 2003, De Boeck & Larcier nv, Brussel, 2003, 465.
4 cfr. artikel 1 Wet 22 juni 1972.
5 Parl. St., 1968, nr. 88/1, 43, randnummer 2
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In de Memorie van Toelichting van de wet van 22 juni 1972 staat het volgende te lezen: 
“De uitsluiting van het recht op aftrek treft daarentegen niet de auto’s die bestemd zijn  
om  te  worden  verkocht  of  verhuurd  door  een  onderneming  waarvan  de  
beroepswerkzaamheid  bestaat  in  de  verkoop  of  verhuur  van  auto’s  (verdelers,  
garagehouders, handelaars in tweedehandse wagens, verhuur- en leasingondernemingen” 
(6).

Het Hof interpreteerde deze wettelijke regel in twee arresten als volgt (7):
- “Overwegende dat, krachtens de te dezen toepasselijke tekst van artikel 45, §2, twee-

de lid, sub a, van het BTW-wetboek, de beperking van de aftrek niet van toepassing is op  
wie een beroepswerkzaamheid uitoefent die bestaat in de verkoop of de verhuur van auto-
mobielen;

- Dat als beroepswerkzaamheid geldt het geregeld en zelfstandig leveren van goederen  
en diensten;”

Een  belastingplichtige  die  voertuigen  verhuurt  in  een  gesloten  kringloop  zonder 
werkelijk zelfstandig op te treden, oefent derhalve geen echte beroepswerkzaamheid uit, 
bestaande in  de  verhuur  van  automobielen,  zodat  de  beperking  van de aftrek van de 
belasting van toepassing is.

Artikel 52 van de wet van 28 december 1992 wijzigde artikel 45 BTW-Wetboek. Onder 
meer de tekst van artikel 45, §2, tweede lid, sub a wordt aangevuld door het toevoegen 
van het woord “specifieke” bij de woorden “economische activiteit”.

De Memorie van Toelichting bij de wet van 28 december 1992 (8) verduidelijkt een en 
ander  als  volgt:  “De  tekst  van  artikel  45,  §2,  a  wordt  aangevuld  met  het  woord  
“specifieke”  bij  de  woorden  economische  activiteit  van  de  verhuurder  van  
autovoertuigen. Ingevolge deze toevoeging worden een aantal discussiepunten uitgesloten  
die  in  het  verleden  waren  gerezen  omtrent  de  hoedanigheid  van  de  verhuurder-
belastingplichtige.  Tevens  wordt  daarmee  de  wet  aangepast  aan  een  vaststaande 
rechtspraak in deze materie.  Tenslotte wordt ook een van de grondbeginselen van de  
BTW, inzake neutraliteit, beter gerespecteerd.”

In deze context valt het niet in te zien op welke wijze het beginsel van de neutraliteit 
inzake B.T.W. wordt gediend, wanneer in de visie van eiser verweerster 50 % van de haar 
aangerekende BTW ten laste moet nemen, terwijl haar huurders opnieuw 100 % van de 
B.T.W. dragen. Aangezien de B.T.W. een belasting is die een gelijke heffing verzekert op 
het niveau van de eindconsument, kan 50 % van de B.T.W. niet definitief ten laste worden 
gelegd van verweerster – die geen eindconsument is – zonder schending van voormeld 
neutraliteitsbeginsel, hetwelk de wetgever bij bedoelde wetswijziging precies heeft willen 
waarborgen. 

De vroegere tekst van artikel 45, §2, tweede lid, sub a, BTW-Wetboek heeft aanleiding 
gegeven tot een misbruik dat de wetgever wilde bekampen. Het gebeurde wel eens dat een 
vennootschap twee automobielen verhuurde aan één persoon - die op de koop toe haar 
belangrijkste aandeelhouder bleek te zijn – en de volledige aftrek vroeg van de BTW op 
de (leasing)kosten van de wagen. De rechtspraak oordeelde echter dat de volledige aftrek 
van de voorbelasting op grond van artikel 45, §2, tweede lid, sub a van het BTW-Wetboek 
slechts toekwam aan een belastingplichtige, die een beroepswerkzaamheid van verhuring 
van automobielen uitoefende (9). 

7. De juiste draagwijdte van het toenmalig artikel 45, §2, tweede lid, a) werd overigens 

6 Parl. St., Kamer, 1971-72, 97/1, 2
7 Cass. 9 jan. 1998, A.C., 1998, nr. 17; FJF, 1998/123; Cass. 1 feb. 1996, A.C., 1996, nr. 65; FJF, 
1996/79.
8 Parl. St., Kamer, Gewone Zitting, 1992-93, 14 okt. 1992, 50
9 Brussel, 24 nov. 1987 besproken in Fiscale rechtspraakoverzichten BTW 1971-98, p. 173, nr. 366.
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correct  weergegeven  in  de  Aanschrijving  nr.  73  van  11  juli  1972  van  de  B.T.W.- 
Administratie  waarin  werd  uitgelegd  wat  onder  het  begrip  “specifieke  economische 
activiteit bestaande in de verhuur van automobielen” dient te worden verstaan:

“De nieuwe bepaling van artikel 45, §2, tweede lid, a), van het Wetboek van de Belas-
ting over de Toegevoegde Waarde, is van toepassing op voertuigen bestemd om te worden  
verkocht of te worden verhuurd door een onderneming van wie de beroepswerkzaamheid  
bestaat in de verkoop of de verhuur van automobielen.

Deze  uitzondering  beoogt  enkel  die  ondernemingen  van  wie  de  specifieke  
beroepswerkzaamheid  bestaat  in  de  verkoop  van  automobielen  of  de  verhuur  van  
automobielen. Ze kan niet worden ingeroepen door ondernemingen die, zonder er hun  
beroep van te maken, af en toe automobielen verkopen (bv. automobielen die ze in hun 
bedrijf gebruikt hebben) of af en toe automobielen verhuren (bv. automobielen die ze ter  
beschikking van hun personeel (stellen) voor privé-reizen).

Maar zelfs voor de ondernemingen die in de uitzonderingen beoogd zijn, is deze be-
perkt tot de automobielen die bestemd zijn om te worden verkocht of te worden verhuurd,  
en die effectief die bestemming krijgen. De voertuigen die geheel of gedeeltelijk voor an-
dere doeleinden worden gebruikt, vallen in beginsel buiten de uitzondering.” 

8.  In  haar  memorie  van  antwoord  gaat  verweerster  er  terecht  van  uit  dat  de  wet 
grondwetsconform dient  te  worden  geïnterpreteerd  in  het  licht  van  het  grondwettelijk 
gelijkheidsbeginsel.

Er bestaat  een onderscheiden fiscale behandeling tussen enerzijds B.T.W.-plichtigen 
die geen beroepsverkoper of –verhuurder zijn en die slechts recht hebben op een B.T.W.-
aftrek  van  50  %,  aangezien  zij  minstens  gedeeltelijk  te  beschouwen  zijn  als 
eindconsument,  en  anderzijds  B.T.W.-plichtigen  die  wel  de  hoedanigheid hebben van 
beroepsverkoper of –verhuurder, en die volledig recht op aftrek hebben, daar zij niet deels 
te beschouwen zijn als eindconsument.

Deze  onderscheiden  behandeling  is  verantwoord  in  het  licht  en  het  doel  van  de 
belasting, nl. de neutraliteit van de belasting en het geheel dragen van de belasting door de 
eindconsument. Teneinde dit doel beter te bereiken, voerde de wetgever bij de wet van 28 
december 1992 een tekstuele aanpassing door (10).

In  de  interpretatie  die  eiser  vooropstelt  zou  artikel  45,  §2,  tweede  lid,  a),  van  het 
B.T.W.-Wetboek,  zoals  gewijzigd  bij  de  wet  van  28  december  1992,  tot  een 
onderscheiden fiscale behandeling leiden die niet is gesteund op voormeld wettelijk doel. 
De belastingplichtige verhuurder van wagens die zich tot het publiek in het algemeen zou 
richten, zou volledig recht op aftrek hebben, terwijl de verhuurder van wagens die zich tot 
een  specifiek  marktsegment  zou  richten,  aan  de  aftrekbeperking  zou  worden 
onderworpen. Deze fiscaal onderscheiden behandeling, wordt niet gedragen door het doel 
van de wet, zodat eisers interpretatie ook om deze reden niet kan worden bijgetreden.

9.  De  wijziging  in  artikel  45,  §2,  tweede  lid,  a)  van  het  B.T.W.-wetboek,  van  de 
woorden “die  een beroepswerkzaamheid uitoefent” in  de woorden “die  een specifieke  
economische activiteit uitoefent” bij de wet van 28 december 1992, is van toepassing met 
ingang van 1 januari 1993.

Deze  wijziging  kan  hoe  dan  ook  niet  leiden  tot  een  uitbreiding  van  de 
aftrekbeperkingen  nu  de  Europese  wetgever  in  artikel  17,  6°,  van  de  Zesde  B.T.W.-
richtlijn  nr.  77/388/EG  van  17  mei  1977  heeft  bepaald  dat  de  Lidstaten  de 
aftrekbeperkingen konden behouden die bestonden op het tijdstip van de inwerkingtreding 
van  de  richtlijn  en  dat  sindsdien  geen  nieuwe  aftrekbeperkingen  konden  worden 
ingevoerd,  indien  deze  niet  op  de  specifiek  hiertoe  voorgeschreven  wijze  werden 

10 cfr. supra sub nr. 6
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goedgekeurd.
Gelet op deze zgn. “stand-still clausule” in de Zesde B.T.W.-Richtlijn, die uiterlijk op 1 

januari  1978  in  de  Belgische  wetgeving  moest  zijn  omgezet,  kan  eiser  zich  niet  op 
bedoelde wijziging beroepen om de invoeging van het woord ‘specifieke’ beperkend te 
interpreteren als een uitbreiding van de aftrekbeperking van 50 % ten overstaan van de 
interpretatie die hij zelf van de wettelijke bepaling had gegeven in de Aanschrijving nr. 73 
van 11 juli 1972.

10. Het bestreden arrest stelt ter zake vast dat:
- verweerster concessiehouder is van BMW Belgium en over een vloot wagens beschikt 

die specifiek bestemd is om te worden verhuurd;
- eiser en verweerster het erover eens zijn dat de bedoelde wagens bestemd zijn voor de 

verhuur aan een specifieke doelgroep;
- verweerster geregeld verhuringen realiseert (gaande van 260 tot 340 verhuringen per 

jaar);
-  verweerster  voor  deze  verhuringen  een  vaste  organisatie  heeft  met  voorgedrukte 

standaardcontracten, vaste tarieven en een aparte facturatie;
- verweerster voor deze verhuurdienst reclame maakt door middel van een paneel in 

haar garage en aldus het bestaan van deze activiteit ter kennis brengt van de doelgroep.
Op  grond  van  die  vaststellingen  konden  de  appelrechters  naar  recht  oordelen  dat 

“verweerster een specifieke economische activiteit uitoefent die bestaat in het verhuren  
van automobielen”, en aldus voldoet aan de vereisten gesteld in artikel 45, §2, tweede lid, 
a), van het B.T.W.-Wetboek.

Het middel kan dan ook niet worden aangenomen.
Besluit: VERWERPING.

ARREST

(A.R. C.04.0107.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 november 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De feiten kunnen op grond van het bestreden arrest als volgt worden omschre-

ven.
De verweerster is concessiehouder van BMW Belgium en beschikt over een 

aantal wagens om deze te verhuren. 
Zij trekt de BTW in verband met haar activiteit bestaande in de verhuur van 

auto's volledig af. 
Naar aanleiding van een controle door de administratie der BTW, registratie en 

domeinen werd op 2 december 1999 een proces-verbaal opgesteld, waarin werd 
vermeld dat de verweerster een bedrag van 35.275,25 euro (1.423.000 frank) aan 
BTW, 3.520,09 euro (142.000 frank) aan boete en intrest verschuldigd was. Vol-
gens de eiser mag de verweerster de BTW betreffende deze wagens slechts tot 
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beloop van 50 pct. aftrekken.
III. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 45, §1 en §2, van het wetboek van de belasting over de toegevoegde 

waarde (hierna Wb. B.T.W.) zoals van kracht tijdens de periode van 1 januari 
1995 tot 31 december 1997.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond, beves-

tigt het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen van 5 juni 
2002, en verwijst de eiser in de kosten.

Het bevestigde vonnis "verklaart de vordering, door de verweerster ingeleid bij 
dagvaarding betekend op 15 mei 2001 toelaatbaar en als volgt  gegrond: zegt 
voor recht dat (de verweerster) een bedrag van 35.275,25 euro als BTW, een be-
drag van 3.520,09 euro als geldboete meer de intresten aan 0,8 pct. per maand 
vanaf 21 januari 1998 niet verschuldigd is.

Veroordeelt (de eiser) tot de kosten van het geding".
Deze  uitspraak wordt  door  de  eerste  rechter  gemotiveerd met  de  volgende 

overwegingen:
"Krachtens artikel 45, §2, eerste lid, van het wetboek van BTW mag ten aan-

zien van de levering, de invoer en de intracommunautaire verwervingen van au-
tomobielen voor personenvervoer, daaronder begrepen de voertuigen die zowel 
voor personenvervoer als voor goederenvervoer kunnen dienen, en ten aanzien 
van goederen en diensten met betrekking tot die voertuigen, de aftrek in geen ge-
val hoger zijn dan 50 pct. van de betaalde belasting.

Krachtens artikel 45, §2, tweede lid, a), van het wetboek van BTW is de beper-
king van 50 pct. echter niet van toepassing ten aanzien van voertuigen die be-
stemd zijn om te worden verkocht of verhuurd door een belastingplichtige die 
een specifieke economische activiteit uitoefent die bestaat in de verkoop of ver-
huur van automobielen.

Opdat de uitzondering van art. 45, §2, tweede lid, a), van het wetboek van 
BTW van toepassing zou zijn, is aldus vereist dat:

- de voertuigen bestemd zijn om te worden verkocht of verhuurd,
- door een belastingplichtige,
- die een specifieke economische activiteit uitoefent die bestaat in de verkoop 

of verhuur van automobielen.
Het wordt niet betwist dat de voertuigen bestemd zijn om te worden verkocht 

of verhuurd door (de verweerster), waarvan niet betwist wordt dat zij een belas-
tingplichtige is. ln casu zijn de voertuigen bestemd om te worden verhuurd door 
(de verweerster).

Het wordt evenmin betwist dat (de verweerster) een specifieke economische 
activiteit uitoefent die bestaat in de verkoop van automobielen.
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Aangezien (de verweerster) een specifieke economische activiteit uitoefent die 
bestaat in de verkoop van automobielen volstaat dit - volgens (de verweerster) - 
opdat zij recht heeft op de volledige aftrek van BTW met betrekking tot de voer-
tuigen die bestemd zijn om te worden verhuurd.

Uit de bepalingen van artikel 45, §2, tweede lid, a), van het wetboek van BTW 
volgt ontegensprekelijk dat:

- enerzijds de zinsnede 'bestemd om te worden verkocht' dient te worden sa-
men gelezen met de zinsnede 'door een belastingplichtige die een specifieke eco-
nomische activiteit uitoefent die bestaat in de verkoop van automobielen';

- anderzijds de zinsnede 'bestemd om te worden verhuurd' dient te worden sa-
men gelezen met de zinsnede 'door een belastingplichtige die een specifieke eco-
nomische activiteit uitoefent die bestaat in de verhuur van automobielen'.

De specifieke economische activiteit  van (de verweerster), die bestaat in de 
verkoop van automobielen, volstaat dan ook geenszins opdat zij recht zou heb-
ben op de volledige aftrek van BTW met betrekking tot de voertuigen die be-
stemd zijn om te worden verhuurd.

Bijgevolg heeft (de verweerster) slechts recht op de volledige aftrek van BTW 
met betrekking tot de voertuigen die bestemd zijn om te worden verhuurd, indien 
zij een specifieke economische activiteit uitoefent die bestaat in de verhuur van 
automobielen.

Het staat vast dat:
- (de verweerster) geregeld automobielen verhuurde,
- er voor de verhuring een vaste organisatie was (onder meer vaste huurtarie-

ven en facturatie van deze dienst), reclame naar buiten werd gemaakt in de gara-
ge waar de terbeschikkingstelling, tegen betaling, van een vervangwagen ver-
meld stond op een plakkaat, (de verweerster) voor de verhuring BTW aanreken-
de aan haar huurders.

Hieruit volgt ontegensprekelijk dat (de verweerster) een specifieke economi-
sche activiteit uitoefent die bestaat in de verhuur van automobielen.

De verhuuractiviteit van (de verweerster) verliest geenszins haar karakter van 
'specifieke economische activiteit' in de zin van artikel 45, §2, tweede lid, a), van 
het wetboek van BTW omdat:

- (de verweerster) niet aan iedereen zou verhuren, doch slechts aan een beperk-
te doelgroep, namelijk aan klanten die hun wagen binnenbrachten voor onder-
houd of herstelling of die in afwachting waren van de levering van hun nieuwe 
wagen.

- (de verweerster) als verhuurder van automobielen geen reclame zou gemaakt 
hebben naar het publiek in het algemeen.

Bijgevolg is het bewezen dat (de verweerster) een specifieke economische ac-
tiviteit uitoefent die bestaat in de verhuur van automobielen zodat zij recht heeft 
op de volledige aftrek van BTW met betrekking tot de voertuigen die bestemd 
zijn om te worden verhuurd".

Tot verantwoording van de uitspraak in hoger beroep worden door de appel-
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rechter aan de overwegingen van de eerste rechter nog de volgende beschouwin-
gen toegevoegd:

"2.1. De uitzondering die artikel 45, §2, BTW-Wetboek op het in artikel 45, 
§1, BTW-Wetboek vastgelegde beginsel van de aftrek van de belasting op goe-
deren en diensten die voor het verrichten van belaste handelingen worden ge-
bruikt, geldt niet 'a) op voertuigen bestemd om te worden verkocht of te worden 
verhuurd door een belastingplichtige die een specifieke economische activiteit 
uitoefent die bestaat in de verkoop of de verhuur van automobielen'.

2.2. Zoals de eerste rechter het reeds deed, maakt het hof (van beroep) volgen-
de vaststellingen:

- NV Centrauto beschikt over een vloot wagens, die specifiek bestemd is om te 
worden verhuurd. Er bestaat betwisting over de bepaling van de doelgroep. De 
Belgische Staat argumenteert dat NV Centrauto 'tegen betaling, vervangwagens 
ter beschikking (stelt)' - wat overeenstemt met 'verhuring' - 'van haar klanten die 
hun eigen voertuig binnenbrengen voor onderhoud en/of herstelling of die in af-
wachting zijn van de levering van een besteld voertuig', waarop NV Centrauto 
repliceert 'concluante sluit evenwel andere categorieën geenszins uit en verhuurt 
maar al te graag wagens aan eenieder die hiervoor in aanmerking komt', waarbij 
zij echter niet uitlegt wie er buiten haar klanten, in aanmerking komt. Deze be-
twisting neemt niet weg dat beide partijen het erover eens zijn dat de bedoelde 
wagens bestemd zijn voor de verhuur aan een specifieke doelgroep en de Belgi-
sche Staat voert niet aan dat de bedoelde wagens ook voor aan het bedrijf eigen 
doeleinden (eigen gebruik of gebruik door personeelsleden) zouden worden ge-
bruikt.

- NV Centrauto realiseert geregeld verhuringen. De door NV Centrauto opge-
geven cijfers (gaande van 260 tot 340 verhuringen per jaar) worden niet betwist.

- NV Centrauto heeft voor deze verhuringen een vaste organisatie. NV Cen-
trauto beschikt over voorgedrukte standaardcontracten, zij hanteert vaste tarieven 
en zij factureert deze verhuringen door middel van afzonderlijke facturen (los 
van eventuele andere prestaties zoals verkoop of herstelling) en zij rekent daarop 
BTW aan.

- NV Centrauto maakt reclame voor deze verhuurdienst. De vermelding van de 
dienst 'verhuur' op het paneel in haar garage is immers een (weze het bescheiden) 
vorm van publiciteit voor deze activiteit, waarvan het bestaan daarmee ter kennis 
van de doelgroep wordt gebracht.

2.3. Op grond van deze elementen heeft de eerste rechter terecht beslist dat NV 
Centrauto een specifieke economische activiteit uitoefent die bestaat in het ver-
huren van automobielen.

Anders dan de Belgische Staat voorhoudt vergt noch het begrip 'economische 
activiteit', noch het begrip 'specifieke economische activiteit' dat NV Centrauto 
zich m.b.t. tot de verhuringactiviteit tot het publiek in het algemeen zou richten 
en dat, zoals de Belgische Staat het omschrijft, al wie een personenauto wenst te 
huren daarvoor bij NV Centrauto terecht zou kunnen. Ook handelaars die zich 
m.b.t. een specifiek product of dienst tot een welbepaalde doelgroep richten oe-
fenen een specifieke economische activiteit  uit  en,  nu uit  de hoger gemaakte 
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vaststellingen blijkt dat NV Centrauto zich richt tot een welbepaalde doelgroep 
aan wie zij verhuurt op een daartoe commerciële georganiseerde wijze, beant-
woordt zij voor dit activiteit aan het in art. 45, §2, a), BTW-Wetboek gestelde.

Ten overvloede voegt het hof (van beroep) hieraan toe dat reeds in aanschrij-
ving nr. 73 dd. 11.07.1972 de administratie de toen geldende tekst van art. 45, 
§2, a), BTW-Wetboek (toen luidend: 'a) op voertuigen bestemd om te worden 
verkocht of verhuurd door een belastingplichtige die een beroepswerkzaamheid 
uitoefent die bestaat in de verkoop of de verhuur van automobielen) beschouwde 
als slaande op 'ondernemingen van wie de specifieke economische beroepswerk-
zaamheid bestaat in de verkoop van automobielen of de verhuur van automobie-
len' en dit specifiek karakter uitlegde door erop te wijzen dat op deze bepaling 
geen beroep kon worden gedaan 'door ondernemingen die, zonder er hun beroep 
van te maken, af en toe automobielen verkopen... of af en toe automobielen ver-
huren'.

Deze toelichting van de administratie is logisch en strookt zowel met de toen 
als met de nu geldende tekst (waarbij wordt opgemerkt dat de Belgische Staat 
uiteenzet dat met de wet van 28.12.1992 geen verstrenging van de aftrekvoor-
waarden werd beoogd): voor een handelaar die over een ruim wagenpark be-
schikt en uit dien hoofde af en toe een wagen verkoopt zal dat wellicht een eco-
nomische activiteit zijn, echter zonder dat hij daardoor een specifieke economi-
sche activiteit van verkoop van automobielen uitoefent. NV Centrauto daarente-
gen heeft wel een specifieke economische activiteit van verhuring.

Het vastgestelde kenmerk van specifieke economische activiteit wordt even-
min beïnvloed door het feit dat de verkoop ruimschoots de hoofdactiviteit van 
NV Centrauto vormt, waarbij de verhuring slechts een aanvullende activiteit is, 
allicht ontwikkeld om aan haar cliënteel een complementaire dienst te kunnen 
bieden en waarvan de rendabiliteit moet worden beoordeeld in het geheel van 
haar commerciële activiteit".

Grieven
In toepassing van artikel 45, §1, BTW-Wetboek mag de belastingplichtige, van 

de belasting die hij aan de schatkist verschuldigd is ter zake van de door hem 
verrichte leveringen en diensten, de belasting in aftrek brengen van de aan hem 
geleverde goederen en verleende diensten en van de door hem ingevoerde goede-
ren, voor zover hij die goederen en diensten gebruikt voor het verrichten van 
handelingen onderworpen aan de belasting (andere gevallen hier niet relevant).

Van de volledige aftrek van de op aankopen en diensten gekweten belasting 
wordt afgeweken, in toepassing van artikel 45, §2, eerste lid, BTW-Wetboek, 
voor de belasting geheven op de levering, invoer of intracommunautaire verwer-
ving van automobielen voor personenvervoer. In die gevallen kan de aftrek van 
belasting niet hoger zijn dan 50 pct. van de betaalde belasting.

Deze beperking is evenwel, krachtens het tweede lid van vermeld artikel 45, 
§2, niet toepasselijk op voertuigen bestemd om te worden verkocht of te worden 
verhuurd door een belastingplichtige die een specifieke economische activiteit 
uitoefent die bestaat in de verkoop of de verhuur van automobielen.

De terzake toepasselijke tekst, waarin voorheen de bedrijven vermeld werden 
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"die een beroepswerkzaamheid uitoefenen" die bestaat in de verkoop of de ver-
huur van automobielen, werd bij K.B. nr. 13 van 29 december 1992 gewijzigd 
om te verwijzen naar de bedrijven "die een specifieke activiteit uitoefenen" met 
het genoemde voorwerp. Met deze nieuwe formulering wordt er de nadruk op 
gelegd dat het voordeel van de volledige aftrek enkel toegestaan is voor bedrij-
ven die voor autoverhuur zijn ingericht en deze dienst aan het publiek aanbieden. 
Het moet gaan over ondernemingen die zich naar buiten uit voorstellen als ver-
huurders van auto's, en deze dienst aan het publiek aanbieden op zulke wijze dat 
al wie een auto wenst te huren daarvoor bij de betrokken onderneming terecht 
kan.

Daardoor wordt het voordeel van de volledige aftrek niet toegestaan voor be-
drijven die occasioneel,  of  voor een beperkt  cliënteel,  bepaalde voertuigen in 
huur geven. Dit voordeel geldt alleen voor de eigenlijke autoverhuurondernemin-
gen in de volle betekenis.

Om de bedrijfsactiviteit van verweerster in de sector autoverhuur te kenmer-
ken citeert de bodemrechter verweersters stelling, dat zij (buiten haar cliënten die 
tijdelijk tijdens een onderhoud of herstelling of in afwachting van een besteld 
voertuig een auto in huur nemen) andere categorieën afnemers geenszins uitsluit. 
Daarbij merkt hij ook op dat de verweerster "echter niet uitlegt wie er buiten haar 
klanten, in aanmerking komt", en stelt hij tenslotte vast dat "de bedoelde wagens 
bestemd zijn voor de verhuur aan een specifieke doelgroep" (arrest, nr. 2.2, blz. 
3-4).

De andere feitelijke gegevens, die door de bodemrechter worden aangehaald, 
geven geen blijk van een meer uitgebreide activiteit van de verweerster in de ver-
huursector.

De in het arrest vermelde publiciteit is beperkt tot een paneel in de garage (ar-
rest, blz. 4, vierde alinea). Van publiciteit naar buiten uit is er geen sprake.

Tot samenvatting van de bestaande feitelijke gegevens wordt in het arrest ge-
steld dat de verhuring, voor de verweerster, "slechts een aanvullende activiteit is, 
allicht ontwikkeld om aan haar cliënteel een complementaire dienst te kunnen 
bieden" (arrest, blz. 5, onderaan).

Uit deze door de bodemrechter vastgestelde feiten kan wel aangenomen wor-
den dat verweerster op min of meer geregelde wijze autovoertuigen aan het cli-
ënteel van de garage verhuurt. Dat zulks dan ook een vaste organisatie onder-
stelt, met vaste tarieven en afzonderlijke facturen, brengt geen aanwijzing van 
een activiteit buiten de aangeduide doelgroep. Deze vaststellingen laten niet toe 
te besluiten dat de verweerster een autoverhuurbedrijf exploiteert, dat zich tot het 
publiek in het algemeen richt.

Een interpretatie van de wet, volgens welke occasionele verhuringen aan een 
beperkte doelgroep, zoals omschreven, zou volstaan om aan te nemen dat de be-
trokken belastingplichtige een "specifieke activiteit" van autoverhuur uitoefent, 
is met de betekenis van de tekst en met de wil van de wetgever onverenigbaar.

Besluit
Door uit de omschreven feitelijke toestand af te leiden dat de verweerster een 



Nr. 29 - 19.1.07 HOF VAN CASSATIE 115 

"specifieke activiteit" van autoverhuur uitoefent zoals door de wettekst vereist, 
geeft het arrest aan de uitzonderingsbepaling van artikel 45, §2, tweede lid, litt. 
a, een extensieve interpretatie die de beperkende betekenis van dit wettelijke be-
grip  miskent,  daardoor de  aanhef van het  middel  aangeduide  wetsbepalingen 
schendt. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Krachtens artikel 45, §1, 1°, van het BTW-Wetboek, mag de belastingplich-

tige op de belasting die hij verschuldigd is, in aftrek brengen de belasting gehe-
ven van de aan hem geleverde goederen en verleende diensten, van de door hem 
ingevoerde goederen en de door hem verrichte intercommunautaire verwervin-
gen van goederen, in de mate dat hij die goederen en diensten gebruikt voor het 
verrichten van belaste handelingen.

Krachtens artikel 45, §2, eerste lid, van het BTW-Wetboek, mag ten aanzien 
van de levering, de invoer en de intracommunautaire verwerving van automobie-
len voor personenvervoer, daaronder begrepen de voertuigen die zowel voor per-
sonenvervoer als voor goederenvervoer kunnen dienen, en ten aanzien van goe-
deren en diensten met betrekking tot die voertuigen, de aftrek in geen geval ho-
ger zijn dan 50 procent van de betaalde belasting.

Krachtens artikel 45, §2, tweede lid, sub a, van het BTW-Wetboek, in de le-
zing voor de wijziging bij wet van 27 december 2005, is deze beperking niet van 
toepassing op voertuigen bestemd om te worden verkocht of te worden verhuurd 
door een belastingplichtige die een specifieke economische activiteit  uitoefent 
die bestaat in de verkoop of de verhuur van automobielen.

2. Uit die bepalingen volgt dat met een specifieke economische activiteit die 
bestaat in de verhuur van autovoertuigen bedoeld wordt, een naar het publiek ge-
richte niet-toevallige activiteit van verhuur van autovoertuigen.

Hierbij is niet vereist dat die activiteit de enige of belangrijkste activiteit zou 
zijn noch dat het aanbod zou gedaan worden aan een onbegrensde clientèle. 

3. Het middel dat aanvoert dat het voordeel van de volledige aftrek niet toege-
staan is voor bedrijven die voor een beperkte clientèle een voertuig in huur geven 
en alleen geldt voor "autoverhuurondernemingen in volle betekenis" die de ver-
huur van autovoertuigen als hoofdactiviteit hebben, faalt naar recht. 

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

19 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Claeys Boúúaert en W. Huber, Antwerpen.
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Nr. 30

1° KAMER - 19 januari 2007

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN - VLAAMS GEWEST - 
LEEGSTANDHEFFING - AANSLAGBILJET - VERPLICHTE VERMELDINGEN - BEREKENINGSWIJZE VAN DE 
HEFFING - DRAAGWIJDTE

De  verplichte  vermelding  van  de  berekeningswijze  in  het  aanslagbiljet  van  de  
leegstandheffing is er op gericht de belastingplichtige volledig in te lichten en hem in  
staat  te  stellen  zijn  rechten  te  verdedigen  door  de  aanslag  concreet  en  gericht  te  
betwisten; hieruit volgt dat het aanslagbiljet, naast onder meer de belastbare grondslag,  
melding moet maken van de concrete gegevens en parameters aan de hand waarvan de  
verschuldigde leegstandheffing  in  concreto  werd  berekend;  dit  impliceert  dat  het  niet  
volstaat  dat  er  in  het  aanslagbiljet  wordt  aangegeven op grond van welk  kadastraal  
inkomen  de  heffing  wordt  opgelegd  zonder  vermelding  hoe  op  grond  hiervan  de 
leegstandheffing wordt berekend.  (Art.  39, §1, vierde lid,  Decr.  Vl.  Parlement 22 dec. 
1995)

(VLAAMS GEWEST T. STRACO nv)

ARREST

(A.R. F.05.0007.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 maart 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 39, §1, vierde lid, decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen 

tot begeleiding van de begroting 1996, B.S. 30 december 1995.
Deze bepaling luidt als volgt:
"Het aanslagbiljet dat de belastingplichtige ontvangt, vermeldt op straffe van 

nietigheid het aanslagjaar, de grondslag van de heffing, het te betalen bedrag, de 
berekeningswijze, het tijdstip van betaling en de formaliteiten die daarbij moeten 
worden nageleefd".

Grieven
Het Hof van Beroep te Gent, 5de Kamer, schendt deze bepaling in zijn arrest 

dd. 9 maart 2004, aangezien het hof het aanslagbiljet nietig verklaart omdat het 
aanslagbiljet strijdig zou zijn met voormelde bepaling.

Het hof wijst terzake:
"De eerste rechter ging op deze vordering niet in omdat de berekeningswijze 

uitvoerig beschreven wordt op de achterkant van het aanslagbiljet, waarbij bo-
vendien werd beschreven wat er in abstracto onder grondslag moest worden be-
grepen.

Anderzijds werd de heropening van de debatten bevolen omdat de rechtbank 
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niet kon nagaan of bij de berekening van de bestreden heffing op een correcte 
wijze rekening werd gehouden met de bepalingen van artikel 36, §2, van het de-
creet van 22 december 1995 nu de gegevens van de beheerder van de inventaris 
m.b.t. de exacte oppervlakte van de woning die in de inventaris is opgenomen en 
de exacte totale oppervlakte van de gebouwen en/of woningen die zich op het ka-
dastrale perceel bevinden niet voorlagen. Deze beslissing tot heropening van de 
debatten betreft duidelijk een vraag naar de berekeningswijze. Beide motieven 
zijn onderling tegenstrijdig.

Het is pas bij de behandeling door de gemachtigde ambtenaar voor de Vlaamse 
Regering dat op een duidelijke manier werd uiteengezet op welke manier de ver-
houding van de belaste woning tot het geheel van het belaste pand werd bepaald, 
hoe groot het kadastraal inkomen is en met welke indexcoëfficiënt het kadastraal 
inkomen werd vermenigvuldigd om op die manier het bedrag van de verschul-
digde heffing te berekenen.

Bij toepassing van artikel 39, §1, in fine van het decreet van 22 december 1995 
moet het aanslagbiljet op straffe van nietigheid de belastbare grondslag en de be-
rekeningswijze vermelden.

Vanaf het ogenblik van het vestigen van de aanslag moet de belastingplichtige 
de mogelijkheid hebben zijn of haar verweer voor te dragen. De niet-vermelding 
van de berekeningswijze maakt het aanslagbiljet nietig (artikel 39, §1, decreet 22 
december 1995)."

Aldus geeft het hof een volkomen verkeerde uitleg aan artikel 39, §1, lid 4, 
van het decreet van 22 december 1995.

Het hof verliest uit het oog dat onder artikel 39, §1, lid 4, wordt aangegeven 
welke vermeldingen het aanslagbiljet dient te bevatten. Daarbij geeft het hof een 
verkeerde uitleg aan de diverse termen van artikel 39, §1, lid 4.

De bij dit lid opgelegde verplichtingen strekken er dus toe dat de belasting-
plichtige kennis kan nemen van diverse gegevens. Aldus kan de belastingplichti-
ge kennis nemen van het aanslagjaar, de grondslag van de heffing, het te betalen 
bedrag,  de berekeningswijze,  het  tijdstip  van betaling en de formaliteiten die 
moeten worden nageleefd. Daarbij wordt volledig ten onrechte het onderscheid 
uit het oog verloren tussen het weergeven van de verplichte vermeldingen ener-
zijds, de vraag of hetgeen, krachtens de verplichting, vermeld werd, ook correct 
is. Aldus wordt er een volkomen verkeerde uitleg gegeven aan artikel 39, §1, lid 
4, zowel wat de ratio van dit artikel betreft als wat de letter van het voorschrift 
betreft.

De ratio van artikel 39, §1, lid 4, is dat de belastingplichtige zelf de nodige ge-
gevens bekomt, aan de hand waarvan hij zijn verweer desgevallend kan opbou-
wen. Dit werd overigens terecht onderkend door het hof, in de laatste conside-
rans. Bovendien kaderde huidig de verweerster in cassatie deze verplichting in 
de wet van 29 juli 1991 houdende uitdrukkelijke motivering van bestuurshande-
lingen.

De weergave van de verplichte vermeldingen kan gebeuren op een wijze dat 
hetgeen  vermeld  wordt,  materialiter  betwist  wordt  en  eventueel  niet  correct 
wordt bevonden. Het feit dat de weergegeven vermeldingen materialiter niet cor-
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rect zouden zijn, impliceert echter niet dat de verplichte vermeldingen niet zou-
den vermeld zijn. Integendeel, de verplichting van de vermelding strekt er pre-
cies toe dat de belastingplichtige met meer kennis van zaken zal kunnen nagaan 
of hetgeen vermeld wordt, al dan niet correct is.

De verplichte vermeldingen strekken er toe de fiscale procedure transparanter 
te maken. De beoogde transparantie moet het de belastingplichtige des te beter 
mogelijk maken na te gaan of de gegevens waarop de aanslag is gegrond, al dan 
niet correct zijn.

Ten onrechte verwart het hof het formele aspect met het materiële aspect ten 
onrechte  verwart  het  hof  de beoogde en bekomen transparantie,  met  hetgeen 
dankzij deze transparantie kan ontwaard worden.

Aldus onderkent het hof volkomen ten onrechte een tegenstrijdigheid in de 
motivering van het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.

Precies omdat het KI dat in rekening werd gebracht, op het aanslagbiljet was 
vermeld, kon er een vraag gesteld worden naar de correctheid van dit KI.

Of het vermelde KI, dat overeenkomstig de verplichting wel degelijk was ver-
meld op het aanslagbiljet, beantwoordde aan de realiteit, zoals bepaald door arti-
kel 36 van het decreet, bleek niet naar behoren uit het voorgelegde administratie-
ve dossier. Maar precies het feit dat een en ander niet naar behoren werd vastge-
legd, kon als rechtsfeit in vraag worden gesteld, omdat de belastingplichtige en 
verder de rechter aan de hand van de verplichte vermelding wist op welk KI er 
een berekening werd doorgevoerd.

Bijaldien heeft het hof dus een volkomen verkeerde uitleg gegeven aan de ver-
plichting de berekeningswijze te vermelden op het aanslagbiljet en aan de ver-
plichting om de grondslag van de heffingen te vermelden. Het hof heeft volko-
men verkeerdelijk gewezen dat in geval een verplichte vermelding bij nader in-
zien geen materiële grondslag in het dossier zou vinden, deze inhoudelijk niet 
correct bevonden vermelding niet als een vermelding in de zin van artikel 39, §1, 
vierde lid, zou kunnen aanzien worden.

Bovendien wordt artikel 39, §1, lid 4, op een tweede wijze verkeerd uitgelegd, 
omdat het hof er klaarblijkelijk van uitgaat dat de berekeningswijze van de bere-
keningswijze al evenzeer zou moeten geëxpliciteerd worden. Er is aangegeven 
krachtens welk KI er een heffing werd opgelegd en er valt niet uit artikel 39, §1, 
lid 4, af te leiden dat vervolgens ook nog eens zou moeten uitgelegd worden hoe 
het overeenkomstig artikel 39, §1, lid 4, te vermelden KI, verder zou berekend 
zijn. De vermelding van de berekeningswijze en de vermelding van de grond-
slag, strekken er toe de belastingplichtige het mogelijk te maken na te gaan of de 
correcte grondslag is vermeld en of er verder correct is berekend. Meer vermel-
dingen zijn niet verplicht. En er valt ook niet in te zien hoe er zou kunnen ver-
wacht worden dat in het aanslagbiljet reeds zou geanticipeerd worden, via een 
uitleg over berekening van de berekening, op wettigheidskritiek die de belasting-
plichtige desgevallend zou kunnen formuleren.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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1. Artikel 39, §1, vierde lid, van het decreet van 22 december 1995 houdende 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 bepaalt dat het aanslagbiljet 
dat de belastingplichtige ontvangt, op straffe van nietigheid, het aanslagjaar, de 
grondslag van de heffing, het te betalen bedrag, de berekeningswijze, het tijdstip 
van betaling en de formaliteiten die daarbij moeten worden nageleefd, vermeldt.

2. De verplichte vermelding van de berekeningswijze is er op gericht de belas-
tingplichtige volledig in te lichten en hem in staat te stellen zijn rechten te verde-
digen door de aanslag concreet en gericht te betwisten. 

Hieruit volgt, enerzijds, dat die verplichting niet louter formeel is, en, ander-
zijds, dat de onjuistheid van een of meer elementen van de berekeningswijze niet 
gelijk te stellen is met het ontbreken van de vermelding van de berekeningswijze.

Het aanslagbiljet moet, naast onder meer de belastbare grondslag, melding ma-
ken van de concrete gegevens en parameters aan de hand waarvan de verschul-
digde leegstandheffing in concreto werd berekend.

Dit impliceert dat het niet volstaat dat er in het aanslagbiljet wordt aangegeven 
op grond van welk kadastraal inkomen de heffing wordt opgelegd zonder ver-
melding hoe op grond hiervan de leegstandsheffing wordt berekend.

3. In zoverre het middel uitgaat van een andere opvatting, faalt het naar recht.
4. De appelrechters stellen vast: "Het is pas bij de behandeling door de ge-

machtigd  ambtenaar  voor  de  Vlaamse regering  dat  op  een  duidelijke  manier 
werd uiteengezet op welke manier de verhouding van de belaste woning tot het 
geheel van het belaste pand werd bepaald, hoe groot het kadastraal inkomen is en 
met welke indexcoëfficiënt het kadastraal inkomen werd vermenigvuldigd om op 
die manier het bedrag van de verschuldigde heffing te berekenen".

Vervolgens oordelen zij dat "de niet-vermelding van de berekeningswijze het 
aanslagbiljet nietig maakt".

5. Aldus laten de appelrechters, anders dan het middel voorhoudt, hun beslis-
sing niet steunen op een fout  of vergissing in de vermelde berekeningswijze, 
maar wel op een gebrek aan vermelding van de berekeningswijze.

Het middel berust in zoverre op een onjuiste lezing van het arrest en mist der-
halve feitelijke grondslag.

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

19 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 31
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1° KAMER - 19 januari 2007

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — 
GEMEENTEBELASTINGEN - BELASTINGREGLEMENT OP NIET-BEBOUWDE GRONDEN - NIET-
BEBOUWDE GROND - BEGRIP

Uit de bepaling in een op grond van artikel 143, §1, 2°, van het Decr. Vl. Parl. van 18 mei  
1999  getroffen  gemeentelijk  belastingreglement  op  niet-bebouwde  gronden,  dat  de  
vaststelling  van  het  aantal  niet-bebouwde  gronden  gebeurt  volgens  de  criteria  
gehanteerd door de diensten van het kadaster  volgt dat een perceel  dat volgens die  
criteria als bebouwd wordt gerekend, voor de toepassing van het belastingreglement niet  
als  niet-bebouwd  kan  aangezien  worden  onder  voorwendsel  dat  de  opgerichte  
bouwwerken niet zouden beantwoorden aan de criteria vervat in een andere bepaling 
van dat reglement. (Art. 143, §1, 2°, Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)

(GEMEENTE WILLEBROEK T. L. e.a.)

ARREST

(A.R. F.05.0008.N)

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

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 143, §1, 2°, van het Decreet van het Vlaams Parlement van 18 mei 

1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;
- de artikelen 5 en 6 van het besluit van de gemeenteraad van Willebroek van 

19 december 2000 betreffende belasting op de niet-bebouwde gronden, gelegen 
in gebieden bestemd voor wonen en industrie volgens het plannenregister en pa-
lende aan een openbare weg die voldoende is uitgerust.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest doet de beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen van de gemeente Willebroek van 23 december 2002 teniet, het zegt 
voor recht dat de belasting op onbebouwd perceel door de eiseres lastens de ver-
weerders gevestigd volgens aanslagbiljet van 11 juni 2002 onder kohierartikel 
00315 (1346) voor het aanslagjaar 2001 en dienstjaar 2002 ten onrechte werd ge-
vestigd en het veroordeelt de eiseres om aan de verweerders de som van 247,89 
euro te betalen, op de volgende gronden:

De betwisting betreft de toepassing van het gemeentelijk belastingreglement 
op de niet-bebouwde gronden en met name de vraag of het perceel van de ver-
weerders aan de Vaartstraat te Willebroek al dan niet een bebouwde grond is.

Het wordt niet betwist dat op het kwestieuze perceel zes garages staan. Vol-
gens de eiseres betreft het evenwel een niet-bebouwde grond en dient bij het be-
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palen van het bebouwd of onbebouwd karakter van een perceel grond een onder-
scheid gemaakt te worden al naargelang de toepasselijke fiscale wetgeving. De 
eerste rechter stelt dat een perceel grond niet tegelijk bebouwd en onbebouwd 
kan zijn. Op het kwestieuze perceel zijn zes garages opgericht, wat volgens de 
eerste rechter bebouwing impliceert. Tevens verwijst de eerste rechter naar het 
feit dat verweerders in de onroerende voorheffing jaarlijks worden aangeslagen 
voor dit perceel als zijnde "bebouwde goederen".

Uit de voorliggende stukken blijkt dat het kwestieus perceel volgens het kadas-
ter beschouwd wordt als `bebouwde goederen' en als dusdanig belast wordt in de 
onroerende voorheffing en dat het grootste gedeelte van deze onroerende voor-
heffing (ruim 80 %) aan de eiseres toekomt.

Volgens artikel 6 van het belastingreglement gebeurt de vaststelling van het 
aantal niet-bebouwde gronden volgens de criteria gehanteerd door de diensten 
van het kadaster. De eiseres verwijst dan ook naar de gegevens van het kadaster.

Vermits het kwestieus perceel van verweerders kadastraal gekend is als "be-
bouwde goederen" dient eiseres het perceel ook voor de toepassing van het be-
lastingreglement als een bebouwde grond te aanzien en kan zij derhalve voor dit 
perceel geen belasting heffen op grond van het belastingreglement van 19 de-
cember 2000.

Grieven
Eerste onderdeel
De gemeenten kunnen krachtens artikel 143, §1, 2°, van het Decreet van het 

Vlaams Parlement van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening een jaarlijkse belasting heffen op de niet-bebouwde gronden, gelegen in 
gebieden bestemd voor wonen en industrie volgens het plannenregister en palend 
aan een openbare weg die voldoende is uitgerust.

Krachtens dit artikel heeft de gemeenteraad van Willebroek bij besluit van 19 
december 2000 voor het aanslagjaar 2001 een jaarlijkse rechtstreekse belasting 
geheven op de niet-bebouwde gronden, gelegen in gebieden bestemd voor wonen 
en industrie volgens het plannenregister en palende aan een openbare weg die 
voldoende is uitgerust (zie het bij deze voorziening gevoegde stuk nr. 1).

Volgens het artikel 5 van het besluit van de gemeenteraad van Willebroek van 
19 december 2000 worden als "bebouwde gronden" beschouwd de gronden be-
bouwd met bouwwerken die thuishoren in de woonzone of in de industriezone 
alsmede deze waarop ingevolge een verleende bouwvergunning de bouwwerken 
werden aangevat op 1 januari van het dienstjaar waarop de belasting slaat en in 
de loop van het belastingjaar een normale afwerking kennen. Belastingontheffing 
zal verleend worden aan de belastingplichtige die, alhoewel op 1 januari van het 
belastingjaar de bedoelde werken niet aangevat hebbende, het bewijs overlegt dat 
hij in de loop van het belastingjaar op de belastbare grond bouwwerken bestemd 
voor bewoning onder dak heeft gebracht.

De belasting ingevoerd krachtens artikel 143, §1, 2°, van het Decreet van het 
Vlaams Parlement van 18 mei 1999 is inderdaad bestemd ter ondersteuning van 
het gemeentelijk grondbeleid om het bewoonbaar maken of bebouwen van per-
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celen die daartoe bestemd zijn te stimuleren en om de grondspeculatie tegen te 
gaan zodat onder "bouwwerken" elke constructie dient verstaan die bestemd is 
voor bewoning en tevens om ter plaatse te blijven en zodat geen belastingonthef-
fing kan worden verleend voor bouwwerken die niet bestemd zijn voor bewo-
ning.

Het bestreden arrest stelt vast dat op het kwestieuze perceel van de verweer-
ders zes garages staan.

Het bestreden arrest heeft dan ook ten onrechte beslist dat de eiseres voor het 
kwestieus perceel geen belasting kan heffen op grond van het belastingreglement 
van 19 december 2000 omdat het kwestieus perceel kadastraal gekend is als "be-
bouwde goederen" zodat het perceel ook voor de toepassing van het belastingre-
glement van 19 december 2000 als een bebouwde grond dient aanzien.

Een perceel waarop enkel garages opgetrokken worden, kan immers niet be-
schouwd worden als "bebouwde grond" in de zin van artikel 5 van het belasting-
reglement van 19 december 2000 vermits garages niet bestemd zijn voor bewo-
ning in de zin van artikel 143, §1, 2°, van het Decreet van het Vlaams Parlement 
van 18 mei 1999, ook al is het perceel kadastraal gekend als "bebouwd goed" 
(schending van de artikelen 143, §1, 2°, van het Decreet van het Vlaams Parle-
ment van 18 mei 1999, 5 en 6 van het besluit van de gemeenteraad van Wille-
broek van 19 december 2000).

Tweede onderdeel
De gemeenten kunnen krachtens artikel 143, §1, 2°, van het Decreet van het 

Vlaams Parlement van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening een jaarlijkse belasting heffen op de niet-bebouwde gronden, gelegen in 
gebieden bestemd voor wonen en industrie volgens het plannenregister en palend 
aan een openbare weg die voldoende is uitgerust.

Krachtens dit artikel heeft de gemeenteraad van Willebroek bij besluit van 19 
december 2000 voor het aanslagjaar 2001 een jaarlijkse rechtstreekse belasting 
geheven op de niet-bebouwde gronden, gelegen in gebieden bestemd voor wonen 
en industrie volgens het plannenregister en palende aan een openbare weg die 
voldoende is uitgerust (zie het bij deze voorziening gevoegde stuk nr. 1).

In het artikel 5 van het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2000 
wordt het wettelijk begrip "bebouwde gronden" gedefinieerd.

Volgens dit artikel worden als "bebouwde gronden" beschouwd de gronden 
bebouwd met bouwwerken die thuishoren in de woonzone of in de industriezone 
alsmede deze waarop ingevolge een verleende bouwvergunning de bouwwerken 
werden aangevat op 1 januari van het dienstjaar waarop de belasting slaat en in 
de loop van het belastingjaar een normale afwerking kennen.

In het artikel 6 van het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2000 
wordt bepaald op welke wijze het "aantal" niet bebouwde gronden wordt vastge-
steld. Volgens dit artikel gebeurt de vaststelling van het aantal niet-bebouwde 
gronden volgens de criteria gehanteerd door de diensten van het kadaster.

Het artikel 6 van het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2000 ver-
wijst derhalve enkel naar de kadastrale gegevens om het "aantal" niet-bebouwde 
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gronden vast te stellen.
Het bestreden arrest heeft dan ook ten onrechte beslist dat de eiseres voor het 

kwestieus perceel geen belasting kan heffen op grond van het belastingreglement 
van 19 december 2000 louter omdat eiseres in artikel 6 verwijst naar de gegevens 
van het kadaster en omdat dit perceel kadastraal gekend is als "bebouwd goed" 
vermits artikel 6 niet bepaalt wat als "bebouwde grond" wordt beschouwd en 
vermits het kwestieus perceel volgens het artikel 5 van het belastingreglement 
van 19 december 2000 niet als een bebouwde grond kan aanzien worden vermits 
de zes garages die op het perceel staan niet bestemd zijn voor bewoning (schen-
ding van art. 143, §1, 2°, van het Decreet van het Vlaams Parlement van 18 mei 
1999, 5 en 6 van het besluit van de gemeenteraad van Willebroek van 19 decem-
ber 2000).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Overeenkomstig artikel 143, §1, 2°, van het decreet van het Vlaams Parle-

ment van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, kunnen 
de gemeenten, buiten de opdeciemen op de onroerende voorheffing, een jaarlijk-
se belasting heffen op de niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd 
voor wonen en industrie volgens het plannenregister en palend aan een openbare 
weg die voldoende is uitgerust zoals bepaald in artikel 100 van hetzelfde decreet.

2. De eiseres heeft, op grond van voormelde wettelijke bepaling, op 19 decem-
ber 2000 een belastingreglement goedgekeurd dat in artikel 1 bepaalt dat voor 
het jaar 2001, een jaarlijkse rechtstreekse belasting wordt geheven op de niet-be-
bouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen en industrie volgens 
het plannenregister en palende aan een openbare weg die voldoende is uitgerust, 
dit is een met duurzame materialen verharde weg voorzien van een elektriciteits-
net.

Krachtens artikel 5 van voormeld belastingreglement, worden als bebouwde 
gronden beschouwd de gronden bebouwd met bouwwerken die thuishoren in de 
woonzone of in een industriezone alsmede deze waarop ingevolge een verleende 
bouwvergunning de bouwwerken werden aangevat op 1 januari van het dienst-
jaar waarop de belasting slaat, en in de loop van het belastingjaar een normale af-
werking kennen.

3. Anders dan het onderdeel stelt, volgt uit die wettelijke bepalingen niet dat 
een perceel alleen als een bebouwde grond kan worden aangezien wanneer er 
een bouwwerk is opgetrokken dat bestemd is voor bewoning.

Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
4. Artikel 6 van het belastingreglement van de eiseres bepaalt dat de vaststel-

ling van het aantal niet-bebouwde gronden gebeurt volgens de criteria gehan-
teerd door de diensten van het kadaster.

5. Ingevolge die bepaling is er noodzakelijk overeenstemming tussen het aan-
tal niet-bebouwde gronden volgens de criteria gehanteerd door de diensten van 
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het kadaster en het aantal belastbare gronden.
Uit die wettelijke bepaling volgt derhalve dat een perceel dat volgens de crite-

ria van het kadaster als bebouwd wordt gerekend, voor de toepassing van het be-
lastingreglement niet als niet-bebouwd kan aangezien worden.

6. De appelrechters stellen vast dat het betrokken perceel volgens het kadaster 
beschouwd wordt als een bebouwd goed en als dusdanig belast wordt in de on-
roerende voorheffing.

Zij oordelen op grond hiervan dat, overeenkomstig artikel 6 van het belasting-
reglement, de eiseres het perceel van de verweerders ook voor de toepassing van 
het belastingreglement als een bebouwde grond moet aanzien.

7. Door aldus te oordelen verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar 
recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

19 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Houtekier.

Nr. 32

1° KAMER - 19 januari 2007

1º CASSATIEBEROEP — BELASTINGZAKEN — VORMEN — TE VOEGEN 
STUKKEN (BIJ CASSATIEBEROEP OF MEMORIE) - AFSCHRIFT VAN EEN 
BELASTINGREGLEMENT - EENSLUIDENDE VERKLARING - ONREGELMATIGHEID - MOGELIJKHEID TOT 
BETWISTING VOOR HET HOF

2º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — 
GEMEENTEBELASTINGEN - VOORZIENING IN CASSATIE - BELASTINGREGLEMENT - BIJ DE 
VOORZIENING GEVOEGD AFSCHRIFT - EENSLUIDENDE VERKLARING - ONREGELMATIGHEID - 
MOGELIJKHEID TOT BETWISTING VOOR HET HOF

1º en 2º De verweerder vermag niet voor het eerst voor het Hof van cassatie te betwisten  
dat  de  door  de  gemeente  als  eiseres  overgelegde  kopie  van  een  gemeentelijk  
belastingreglement niet regelmatig eensluidend werd verklaard wanneer uit de verklaring  
gevoegd bij de kopie van het belastingreglement, neergelegd ter griffie van het Hof, blijkt  
dat die conform is aan de aan de appelrechters voorgelegde kopie van dat reglement en  
uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat er tussen partijen nooit  
betwisting werd gevoerd omtrent de tekst van het belastingreglement. (Artt. 109 en 126, 
4°, Nieuwe Gemeentewet)

(STAD ANTWERPEN T. HIMMOS nv)
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ARREST

(A.R. F.05.0033.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 juni 2004 gewezen door het 

Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 1 en 2 van de belastingverordening op vaste reclame-inrichtingen 

en aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden, goedgekeurd door de gemeente-
raad van de eiseres in zitting van 16 februari 1998; 

artikel 22 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de 
voorlichting en de bescherming van de consument;

artikel 1, 2° van de wet van 21 oktober 1992 inzake misleidende reclame van 
de vrije beroepen, vóór de opheffing ervan bij wet van 2 augustus 2002;

artikel 2, 4° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en 
vergelijkende  reclame,  de  onrechtmatige  bedingen  en  de  op  afstand  gesloten 
overeenkomsten inzake de vrije beroepen.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest "Verklaart het hoger beroep toelaatbaar doch ongegrond; 

Bevestigt het bestreden vonnis, deels op grond van gewijzigde redenen; Verwijst 
(de eiseres) in de kosten van hoger beroep, na herleiding overeenkomstig KB no-
vember 1970, begroot aan de zijde van (de verweerster) op 228,06 euro rechts-
plegingsvergoeding",

na vastgesteld te hebben op pagina 2:
"(...) Dat de eerste rechter het voorwerp van de vordering, de proceduriële an-

tecedenten alsmede de feitelijke omstandigheden die aan de taxatie ten grondslag 
liggen op bondige doch overzichtelijke wijze in het bestreden vonnis heeft uit-
eengezet; Dat het hof deze uiteenzetting bijtreedt en hier voor hernomen houdt",

op grond van de motieven op pagina's 4-6:
"(...) dat uit de voorgebrachte gegevens blijkt dat (de eiseres) met betrekking 

tot aanslagjaar 1998 ten name van (de verweerster) een aanslag in de gemeente-
belasting op vaste reclame-inrichtingen en aanplakborden voor publiciteitsdoel-
einden heeft ingekohierd, en zulks in toepassing van de Belastingverordening dd 
16 februari 1998, geldend voor de dienstjaren 1998 tot 2000; dat deze aanslag 
werd gevestigd op een pand gelegen aan de hoek Nassaustraat 1 en 3 en Amster-
damstraat 24/1 te Antwerpen, ingevolge het aanbrengen van borden met de ver-
melding 'HIMMOS PROJECTONTWIKKELING';

Dat (de verweerster) tot op heden voorhoudt dat door haar geen 'publiciteits-
borden' werden geplaatst aan de voornoemde panden, stellende dat te dezen niet 
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is aangetoond dat de vaststellingen door beëdigde stadsaangestelden werden ge-
daan,  alsook  inroept  dat  de  eventueel  geplaatste  borden  geen  'reclame-bood-
schappen' inhouden, zodat geen belasting is verschuldigd;

(...) Dat evenwel in de eerste plaats dient vastgesteld dat (de verweerster) in 
haar bezwaarschrift, noch in de voor de eerste rechter voorgebrachte processtuk-
ken, betwist panelen aan de kwestieuze onroerende goederen te hebben aange-
bracht;

Dat dan ook (de verweerster) thans tracht voor te houden dat de aanwezigheid 
van panelen onvoldoende is aangetoond, daar zulks nooit voorwerp van betwis-
ting heeft uitgemaakt; dat deze aanwezigheid vaststaat en geen redenen aanwijs-
baar zijn om (de eiseres) toe te laten door alle middelen van recht dit feit te be-
wijzen;

(...)  Dat  evenwel  (de  verweerster)  nadrukkelijk  betwist  'reclame'  te  voeren 
door aanbrenging van de kwestieuze panelen;

Dat de lezing van de belastingverordening uitwijst dat enkel wordt uitgelegd 
wat onder 'vaste reclame-inrichting' en 'aanplakbord' dient verstaan, doch geen 
toelichting verstrekt nopens het begrip 'reclame';

Dat ook (de eiseres) dit toegeeft en terzake verwijst naar art. 22 van de Wet op 
de Handelspraktijken d.d. 14 juli 1991 en naar art. 1, 2°, van de Wet van 21 okto-
ber 1992 in zake misleidende reclame van de vrije beroepen;

(...) Dat uit de bepalingen van de voornoemde wetten als 'reclame' wordt be-
schouwd elke mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel  heeft  de 
verkoop en/of de afzet van producten, goederen of diensten te bevorderen;

Dat in casu (de verweerster) door de vermelding 'HIMMOS PROJECTONT-
WIKKELAAR' enkel haar activiteiten kenbaar maakt, doch zich geenszins tot 
het publiek richt met oog op verkoop of afzet van haar producten; dat immers 
'projectontwikkeling' een eigen activiteit betreft, die op zichzelf enkel het promo-
ten van eigen activiteiten betreft en geenszins bedoeld is om verkoop of afzet van 
een product aan te prijzen;

Dat  dan  ook  de  door  (de  verweerster)  aangebrachte  borden  geen 
'reclame'-boodschappen  in  de  zin  van  voornoemde  wetten  bevatten,  daar  zij 
geenszins tot doel hebben verkoop of afzet van producten na te streven;

(...) Dat, rekening houdende met de hierboven gedane vaststellingen, de be-
twiste  aanslag  onterecht  werd  gevestigd,  de  bestreden  beslissing  op  onjuiste 
gronden werd getroffen, en het bestreden vonnis dient te worden bevestigd weze 
het op deels gewijzigde gronden;

Dat derhalve het hoger beroep van (de eiseres) ongegrond is, en zij in de kos-
ten zoals hierna begroot dient verwezen; dat de vordering minder bedraagt dan 
100.000 BEF, zodat de rechtsplegingsvergoeding dient herleid".

Grieven
De belastingverordening op vaste reclame-inrichtingen en aanplakborden voor 

publiciteitsdoeleinden, goedgekeurd door de gemeenteraad van de eiseres op 16 
februari 1998 bepaalt:
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"Artikel 1. - Er wordt voor de dienstjaren 1998 tot en met 2000 een jaarlijkse 
belasting gevestigd op de vaste reclame-inrichtingen en aanplakborden voor pu-
bliciteitsdoeleinden.

Artikel 2. -
a. Onder vaste reclame-inrichting wordt verstaan: elke drager in onverschillig 

welk materiaal  (zoals  vlaggen, spandoeken en dergelijke,  deze opsomming is 
niet limitatief), waarop reclame kan worden aangebracht door aanplakking, vast-
hechting, schildering of door elk ander middel, en geplaatst langs de openbare 
weg of op een plaats in openlucht die zichtbaar is vanaf de openbare weg en voor 
zover deze niet vallen onder de belasting op het maken van reclame op de open-
bare weg.

b. Onder aanplakbord wordt verstaan: elke constructie in onverschillig welk 
materiaal,  geplaatst  langs de openbare weg of op een plaats in openlucht die 
zichtbaar  is  vanaf  de openbare weg, waarop reclame wordt  aangebracht  door 
aanplakking, vasthechting, schildering of door elk ander middel, met inbegrip 
van muren en de omheiningen die gehuurd of gebruikt worden om er reclame op 
aan te brengen".

(...)
III. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het middel
1.  De verweerster  voert  aan  dat  het  middel  dat  volledig is  afgeleid  uit  de 

schending van de artikelen 1 en 2 van het belastingreglement op vaste reclame-
inrichtingen en aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden, niet ontvankelijk is 
omdat de door de eiseres bij haar cassatieberoep gevoegde kopie van het belas-
tingreglement niet door de burgemeester of door de door hem gemachtigde amb-
tenaar eensluidend werd verklaard, hoewel zij op grond van artikel 126, 4°, van 
de Nieuwe Gemeentewet de enige bevoegde instantie zijn om een gemeentelijk 
reglement eensluidend te verklaren.

2. Uit de verklaring gevoegd bij de kopie van het belastingreglement, neerge-
legd ter griffie van het Hof, blijkt dat die conform is aan de aan de appelrechters 
voorgelegde kopie van dat reglement. Uit de stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, blijkt dat er tussen partijen nooit betwisting werd gevoerd omtrent 
de tekst van het belastingreglement.

3. De verweerster vermag niet voor het eerst voor het Hof te betwisten dat de 
overgelegde kopie niet regelmatig eensluidend werd verklaard met het op 16 ja-
nuari 1998 door de gemeenteraad van de Stad Antwerpen goedgekeurd belas-
tingreglement.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
nietigde arrest.

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

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

19 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Wouters en Geinger.

Nr. 33

1° KAMER - 19 januari 2007

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — ALGEMEEN 
- PROVINCIALE- OF GEMEENTELIJKE BELASTINGVERORDENING - AANGIFTEVERPLICHTING - GEBREK 
AAN AANGIFTE BINNEN DE GESTELDE TERMIJN - PROCEDURE VAN AANSLAG VAN AMBTSWEGE - 
LAATTIJDIGE AANGIFTE - GEVOLGEN

Indien een provinciale-  of  gemeentelijke belastingverordening voorziet  in  de verplichting 
van aangifte, wordt, bij gebrek aan aangifte binnen de in de verordening gestelde termijn,  
of  in  geval  van  onjuiste,  onvolledige  of  onnauwkeurige  aangifte  vanwege  de  
belastingplichtige,  de  belasting  in  beginsel  ambtshalve  ingekohierd;  de  ter  zake  
bevoegde overheid beschikt evenwel over de mogelijkheid te oordelen dat er motieven 
bestaan om bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn toch niet de belasting van 
ambtswege te vestigen, met name omdat het mogelijk is de aanslag alsnog te vestigen  
op grond van een laattijdige aangifte1. (Art. 6, Wet 24 dec. 1996)

(STAD ANTWERPEN T. V.)

Advocaat- generaal Dirk THIJS heeft in substantie gezegd:
1. Verweerder diende een laattijdige aangifte in inzake de door de stad Antwerpen voor 

het  jaar  2001  gevestigde  “krotbelasting”.  Niettemin  vestigde  de  stad  een  “gewone 
aanslag” overeenkomstig de gegevens van de laattijdige aangifte zonder de bij artikel 6 
van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de 
provincie-  en gemeentebelastingen  voorziene procedure  van  ambtshalve aanslag na  te 
leven.

Bij het thans bestreden arrest bevestigt het Hof van beroep te Antwerpen het vonnis van 
de eerste rechter waarbij de betwiste aanslag vernietigd wordt wegens de niet naleving 
van de procedure van aanslag van ambtswege die volgens de rechtbank een substantiële 
vormvereiste uitmaakt.

2. In het eerste onderdeel van het enig middel tot cassatie voert eiseres aan dat zij in 
geval van laattijdige aangifte niet altijd verplicht is de procedure voorzien in voormeld 
artikel 6 te volgen, maar van de ambtshalve vestiging van de belastingaanslag vermag af 
te zien door de belasting te vestigen op een wijze die niet afwijkt van de gegevens vervat 
in  de  laattijdige  aangifte,  hetgeen  het  verzenden  bij  aangetekende  brief  van  een 
kennisgeving van aanslag van ambtswege overbodig maakt.

Artikel  6,  lid  1,  van  de  wet  van  24  december  1996  stipuleert:  “Indien  de 

1 Zie de conclusie van het O.M. 
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belastingverordening  voorziet  in  de  verplichting  van  aangifte,  wordt,  bij  gebrek  aan 
aangifte  binnen  de  in  de  verordening  gestelde  termijn,  of  in  geval  van  onjuiste,  
onvolledige  of  onnauwkeurige  aangifte  vanwege  de  belastingplichtige,  de  belasting 
ambtshalve ingekohierd”.

Artikel  6,  lid  2,  van  die  wet  luidt  als  volgt:  “Vooraleer  wordt  overgegaan  tot  de  
ambtshalve  vaststelling  van  de  belastingaanslag,  betekent  de  overheid  die  krachtens  
artikel  4  bevoegd  is  om  het  kohier  vast  te  stellen,  aan  de  belastingplichtige,  per  
aangetekend  schrijven,  de  motieven  om  gebruik  te  maken  van  deze  procedure,  de  
elementen  waarop  de  aanslag  is  gebaseerd  evenals  de  wijze  van  bepaling  van  deze  
elementen en het bedrag van de belasting.”

De  uitlegging  die  het  bestreden  arrest  geeft  van  deze  bepalingen  is  volstrekt  in 
overeenstemming te brengen met de duidelijke wettekst waaruit blijkt dat in geval van 
laattijdige aangifte de procedure van ambtshalve aanslag verplicht moet worden gevolgd.

De wettekst laat geen ruimte voor interpretatie en dient hoe dan ook strikt te worden 
uitgelegd  nu  de  erin  vervatte  fiscale  procedurevoorschriften  de  openbare  orde 
aanbelangen en er op gericht zijn in geval van ambtshalve inkohiering van de belasting de 
rechten  van  verdediging  van  de  belastingplichtige  te  vrijwaren.  De  procedure  van 
ambtshalve  inkohiering  maakt  aldus  een  substantiële  formaliteit  uit  waarvan  de 
miskenning aanleiding geeft tot de nietigheid van de in strijd ermee gevestigde aanslag.

In tegenstelling tot artikel 351 W.I.B. (1992) voorziet voornoemd artikel 6 niet in de 
mogelijkheid  (“kan”)  maar  in  de  verplichting  (“de  belasting  wordt  ambtshalve 
ingekohierd”) om een ambtshalve aanslag te vestigen in geval van laattijdige aangifte.

Zulks blijkt ook het standpunt te zijn van de rechtsleer (2).
Eiseres standpunt faalt dan ook naar recht. 
In de toelichting bij zijn voorziening argumenteert eiseres dat het woord “ambtshalve” 

in  artikel 6,  lid  1,  van de wet  niet  meer  betekent dan dat het bestuur zelf  zonder  de 
medewerking van de belastingplichtige tot de inkohiering moet kunnen overgaan om over 
diens verzuim van correcte medewerking te kunnen heenstappen. Zulks neemt evenwel 
niet  weg  dat  het  tweede  lid  van  artikel  6  duidelijk  voorschrijft  dat  “vooraleer  wordt  
overgegaan tot  de  ambtshalve  vaststelling  van  de  belastingaanslag”  de  overheid  een 
aangetekend  bericht  van  aanslag  van  ambtswege  dient  te  betekenen  aan  de 
belastingplichtige.

Het afzien van de verplicht voorgeschreven procedure van aanslag van ambtswege lijkt 
mij  overigens  in  strijd  te  zijn  met  het  legaliteitsbeginsel  nu  de  litigieuze 
belastingverordening  voor  het  dienstjaar  2001  voorziet  in  de  toepassing  van  een 
belastingverhoging in geval van een ambtshalve inkohiering, zoals artikel 7 van de wet 
van 24 december 1996 de mogelijkheid daartoe verleent.

Door de wettelijk verplichte ambtshalve procedure niet toe te passen, wordt meteen 
vrijstelling verleend van een nochtans wettelijk voorziene belastingverhoging.

Daarenboven dient gewezen op een gevaar voor misbruiken in de gevallen waarin de 
verjaring nakend is,  en de verjaring eenvoudig zou kunnen worden vermeden door de 
wettelijk voorziene procedure niet toe te passen.

Ten overvloede weze opgemerkt dat het naleven van de correcte procedure voor de 
lokale  belastingoverheid  belangrijk  is,  nu  die  overheid  niet  over  de  mogelijkheid  tot 
hertaxatie beschikt in de gevallen waarin een aanslag nietig wordt verklaard wegens het 
niet naleven van de procedure van ambtshalve aanslag. Anders dan het geval is inzake de 

2 J. PIETERS, “Inzake gemeentebelastingen is aanslag van ambtswege toch verplicht”, Fisc. Act., 2004, 
nr.  22,  p.  3-5;  M.  DE JOCKHEERE,  “de  wet  van  24  december  1996  betreffende  de  vestiging  en  
invordering van de provinciale en gemeentebelastingen”, A.F.T., 1997, p. 121.
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directe  rijksbelastingen  (cfr.  de  artt.  355  en  356  W.I.B.  (1992)),  heeft  de  lokale 
belastingoverheid niet de mogelijkheid om een nieuwe of subsidiaire aanslag te vestigen 
nadat  een  aanslag nietig  is  verklaard wegens  schending van een  andere  regel  dan  de 
verjaring.

(…)
Besluit: VERWERPING.

ARREST

(A.R. F.05.0095.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 april 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11 en 172 van de gecoördineerde Grondwet;
- dee artikelen 4, 5 en 6 van de wet van 24 december 1996 betreffende de ves-

tiging en de invordering van de provincie - en gemeentebelastingen.
Aangevochten beslissingen
Het  bestreden arrest:  "Verklaart  het  hoger  beroep ontvankelijk,  doch onge-

grond; Wijst (de eiseres) er dienvolgens van af en veroordeelt (de eiseres) tot de 
kosten van het hoger beroep, begroot zijnde aan de zijde van (verweerder) op 
(...)";

op grond van de motieven:
"(...)  Dat  de  gemeenten,  krachtens  artikel  170,  §4,  van  de  gecoördineerde 

Grondwet, fiscale autonomie bezitten en de hoven en rechtbanken de plaatselijke 
besluiten en verordeningen dienen toe te passen, in zoverre zij met de wetten 
overeenstemmen (artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet);

(...) Dat artikel 6 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en 
de invordering van de provincie- en de gemeentebelastingen bepaalt dat indien 
de belastingverordening in de verplichting van aangifte  voorziet,  de belasting 
alsdan, bij gebrek aan aangifte binnen de in de verordening gestelde termijn, of 
in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belas-
tingplichtige, ambtshalve ingekohierd wordt; Dat het tweede lid van dit artikel 
verder stipuleert dat vooraleer tot de ambtshalve vaststelling van de belasting-
aanslag wordt overgegaan, de overheid die krachtens artikel 4 bevoegd is om het 
kohier vast te stellen, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de 
elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling deze 
elementen en het bedrag van de belasting aan de belastingplichtige, per aangete-
kend schrijven betekent;Dat de belastingplichtige over een termijn van dertig da-
gen volgend op de datum van verzending van de betekening beschikt om zijn op-
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merkingen schriftelijke voor te dragen (artikel 6, derde lid);
(...) Dat te dezen uit de Belastingverordening, goedgekeurd door de gemeente-

raad van de Stad Antwerpen op 13 november 2000 met betrekking tot de kwesti-
euze belasting op de onbewoonbaar verklaarde, ongeschikt verklaarde, ongezon-
de, onveilige, bouwvallige, alsmede in vervallen toestand verkerende woningen 
en gebouwen voor het diens jaar 2001, inzonderheid artikel 6, duidelijk blijkt dat 
er voor de belastingplichtigen een aangifteplicht - vóór 31 maart van het belas-
tingjaar - bestaat; Dat uit de door partijen overgelegde stukken, waarop het hof 
(van beroep) dient acht te slaan, evenwel niet blijkt dat (de eiseres (lees: de ver-
weerder)) vóór 31 maart 2001 een aangifte bij het stadsbestuur-financiën heeft 
ingediend en dat (de verweerder (lees: de eiseres)) vooraleer tot ambtshalve vast-
stelling van de belastingaanslag over te gaan, aan (de eiseres (lees: de verweer-
der) bij aangetekende brief een kennisgeving van aanslag van ambtswege heeft 
gericht;

(...)
(...) Dat uit de door (de eiseres) voorgebrachte stukken blijkt dat de aangifte in 

de kwestieuze belasting slechts toekwam op 24 oktober 2001, zijnde na 31 maart 
en aldus laattijdig; Dat in casu dan ook vaststaat dat (de verweerder) verzuimd 
heeft de verplichting tijdig een aangifteformulier in te dienen, na te leven, zodat 
(de eiseres)  krachtens  de hierboven vermelde wettelijke bepalingen gehouden 
was de belasting van ambtswege in te kohieren en de daartoe voorzien procedure 
te volgen;

(...) Dat uit de voorgebrachte en niet betwiste gegevens blijkt dat (de eiseres) 
de bij art. 6 van de Wet van 24 december 1996 niet heeft nageleefd, alhoewel de 
ingediende aangifte laattijdig was; Dat de lezing van de bepalingen van voor-
noemd artikel 6 niet toelaat te besluiten dat (de eiseres) over een keuzemogelijk-
heid beschikt al dan niet ambtshalve de belasting te vestigen resp. de aanslag in-
geval van laattijdige aangifte op grond van deze laattijdige aangifte te vestigen, 
zonder de vormvereisten na te leven; Dat bijgevolg onmiskenbaar vaststaat dat 
(de eiseres) ingevolge haar verzuim de dwingende wetsvoorschriften na te leven, 
de belastingplichtige het recht heeft ontnomen zijn opmerkingen naar voren te 
brengen en zijn verdediging te voeren;

(...) Dat evenwel de Wet van 24 december 1996 geen uitdrukkelijke sanctie 
voorziet ingeval van niet-naleving van haar voorschriften; Dat echter de voor-
schriften van voornoemd artikel 6 bedoeld zijn om de rechten van verdediging 
van de belastingplichtige te waarborgen, en zodoende substantiële formaliteiten 
uitmaken waarvan de schending de onwettigheid oplevert van de aanslagproce-
dure en dienvolgens van de gevestigde aanslag, die daarvan het gevolg is; Dat de 
door (de eiseres) ingeroepen middelen niet vermogen afbreuk te doen aan voren-
staande vaststellingen; Dat derhalve de betwiste aanslag nietig is, en het overbo-
dig is de overige grieven van (de tweede verweerster) te onderzoeken, daar zij 
niet  kunnen leiden tot  een ruimere vernietiging of  ontheffing van de aanslag 
(...)".

Grieven
Artikel 4 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de in-
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vordering van de provincie- en gemeentebelastingen bepaalt dat voor de bij wege 
van kohieren ingevorderde belastingen "De kohieren worden vastgesteld en uit-
voerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het dienstjaar 
door - het college van burgemeester en schepenen voor de gemeentebelastingen".

Artikel 6, lid 1, van voormelde wet bepaalt dat "Indien de belastingverorde-
ning voorziet in de verplichting van aangifte, (...) bij gebrek aan aangifte binnen 
de in de verordening gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, de belasting ambtshalve 
ingekohierd (wordt)".

Artikel 6, lid 2, van voormelde wet schrijft voor dat "Vooraleer wordt overge-
gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, (...) de overheid die 
krachtens artikel 4 bevoegd is om het kohier vast te stellen, aan de belasting-
plichtige, per aangetekend schrijven, de motieven (betekent) om gebruik te ma-
ken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de 
wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting".

Artikel 6, lid 3, van voormelde wet voegt daar aan toe dat "De belastingplichti-
ge (...) over een termijn (beschikt) van dertig dagen volgend op de datum van 
verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen".

Eerste onderdeel
De vestiging van een aanslag inzake  directe  belastingen raakt  de  openbare 

orde, zodat het bevoegd bestuur van deze verplichting niet kan afzien en ver-
plicht is de aanslag in te kohieren.

Deze verplicht gestelde handeling geschiedt steeds door het bevoegde bestuur 
uit hoofde van de macht daartoe aan haar ambt zelf verleend. Elke aanslag wordt 
dan ook ambtshalve ingekohierd in de zin dat hij het werk is van het bevoegd be-
stuur.

Van zodra voor het vestigen van de aanslag beroep wordt gedaan op de mede-
werking van de belastingplichtige, door hem o.m. een aangifteverplichting op te 
leggen, blijft het bestuur onverminderd verplicht de aanslag in te kohieren on-
danks het feit dat de belastingplichtige verzuimd heeft correct aan de aan hem 
opgelegde verplichtingen gevolg te verlenen.

Het bestuur moet immers in uitvoering van haar verplichting ook tot een juiste 
belastingheffing kunnen overgaan, wanneer de belastingplichtige helemaal geen 
of onvoldoende medewerking verleent bij het bepalen van de belastbare grond-
slag.

In de mate artikel 6, lid 1, van voormelde wet stelt dat "Indien de belastingver-
ordening voorziet in de verplichting van aangifte, (...) bij gebrek aan aangifte 
binnen de in de verordening gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledi-
ge of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, de belasting ambts-
halve (wordt) ingekohierd", wordt daarmee ten opzichte van de belastingplichti-
ge op affirmatieve wijze er enkel aan herinnert dat de aanslag ondanks zijn ver-
zuim toch wordt ingekohierd, zodat hij er niet moet op rekenen dat zijn verzuim 
het bestuur in de onmogelijkheid plaatst de juiste belastbare grondslag te bepa-
len.
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Wanneer de belastbare grondslag, wegens het verzuim van de belastingplichti-
ge niet kan vastgesteld worden op de door hem verstrekte gegevens, zal het be-
stuur in deze leemte voorzien en zelf die grondslag vaststellen door hem op te 
sporen en te waarderen.

Het is deze verrichting die in artikel 6, lid 2, van voormelde wet wordt om-
schreven als het "overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaan-
slag" door het bevoegde bestuur.

Aldus verschijnt de "ambtshalve inkohiering", die bestaat uit de "vaststelling 
van de belastingaanslag" als een andere wijze waarop de belasting door het be-
voegde bestuur wordt bepaald, teneinde over het verzuim van de belastingplichti-
ge heen te kunnen stappen.

Het enkel feit dat een aangifte laattijdig werd ingediend heeft verder niet tot 
gevolg  dat  deze  enkele  onregelmatigheid  die  aangifte  absoluut  onbestaande 
maakt,  zodat  het bevoegde bestuur op grond daarvan de belastingaanslag kan 
vestigen.

Zo verhindert niets het bevoegde bestuur de belasting te vestigen op grond van 
de gegevens verstrekt door de belastingplichtige zelf in zijn aangifte, welke en-
kel onregelmatig is qua termijn. M.a.w. niets sluit uit dat het bestuur een laattij-
dige aangifte als regelmatig aanziet voor wat betreft de bepaling van de belastba-
re grondslag op de door de belastingplichtige verstrekte gegevens.

In dat geval de bescherming van de belastingplichtige voorzien in artikel 6, lid 
2 en 3, van voormelde wet, die bepalen dat de belastingplichtige zijn opmerkin-
gen schriftelijk kan voordragen binnen de dertig dagen na de betekening door het 
bevoegde bestuur van de door haar ambtshalve vastgestelde belastbare grond-
slag, geen reden van bestaan heeft, gezien in dat geval die grondslag bepaald 
werd op een wijze die niet afwijkt van de aangifte.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig beslist dat "de betwiste aanslag 
nietig is" op de enkele vaststelling "dat de aangifte in de kwestieuze belasting 
slechts toekwam op 24 oktober2001, zijnde na 31 maart en aldus laattijdig" en de 
eiseres alsdan "gehouden was de belasting van ambtswege in te kohieren en de 
daartoe voorziene procedure te volgen", omdat "de lezing van de bepalingen van 
voornoemd artikel 6 niet toelaat te besluiten dat (de eiseres) over een keuzemo-
gelijkheid beschikt al dan niet ambtshalve de belasting te vestigen resp. de aan-
slag ingeval van laattijdige aangifte op grond van deze laattijdige aangifte te ves-
tigen", terwijl de eiseres niet altijd verplicht is de procedure voorzien in artikel 6, 
lid 2 en 3, van de aangehaalde wet van 24 december 1996 toe te passen, maar 
van de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag vermag af te zien door 
het bestaan van de laattijdige aangifte aan te nemen en de belasting te vestigen 
op een wijze die niet afwijkt van die aldus als bestaand aanzien zijnde aangifte, 
hetgeen het verzenden bij aangetekende brief van een kennisgeving van aanslag 
van ambtswege overbodig maakt. (schending van de artikelen 4, 5 en 6 van de 
wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de 
provincie- en gemeentebelastingen).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Artikel 6, eerste, tweede en derde lid, van de wet van 24 december 1996 be-

treffende de vestiging en de invordering van de provinciale- en gemeentebelas-
tingen bepaalt:

"Indien  de  belastingverordening  voorziet  in  de  verplichting  van  aangifte, 
wordt, bij gebrek aan aangifte binnen de in de verordening gestelde termijn, of in 
geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belas-
tingplichtige, de belasting ambtshalve ingekohierd. 

Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting-
aanslag, betekent de overheid die krachtens artikel 4 bevoegd is om het kohier 
vast te stellen, aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven 
om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is ge-
baseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de 
belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op 
de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk 
voor te dragen".

2. Uit de samenhang van voormelde bepalingen volgt noodzakelijk dat de ter 
zake bevoegde overheid over de mogelijkheid beschikt te oordelen dat er motie-
ven bestaan om bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn toch niet de 
belasting van ambtswege te vestigen, met name omdat het mogelijk is de aanslag 
alsnog te vestigen op grond van een laattijdige aangifte. 

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

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

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

19 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Londers – Andersluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Wouters.

Nr. 34

1° KAMER - 19 januari 2007

RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - SAMENSTELLING VAN 
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HET RECHTSCOLLEGE - RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - UITSPRAAK OVER DE 
ONTVANKELIJKHEID VAN HET HOGER BEROEP - UITSPRAAK OVER DE GEGRONDHEID VAN HET HOGER 
BEROEP - WIJZIGING VAN DE ZETEL

Een eindvonnis waarin uitspraak wordt gedaan over de gegrondheid van het hoger beroep  
en  dat  niet  werd  gewezen  door  dezelfde  rechters  die  in  een  tussenvonnis  hebben  
geoordeeld over de ontvankelijkheid van het hoger beroep en het verzoek tot voorlopige  
tenuitvoerlegging, schendt de regel dat een vonnis enkel kan worden gewezen door het  
voorgeschreven aantal rechters die alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond niet,  
doordat  het  niet  steunt  op  een  voortzetting  van  het  debat  dat  het  tussenvonnis  
voorafging1. (Art. 779, eerste lid, Ger.W.)

(PROVINCIE OOST-VLAANDEREN T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0133.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 9 september 2005 gewezen 

door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent zetelend in hoger beroep.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in het verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1. Artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het vonnis 

enkel kan worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters die alle zit-
tingen over de zaak hebben bijgewoond.

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- de tussenvonnissen van 12 november 2004 werden gewezen door de rechters: 

C. Nemegheer, H. De Wildeman en I. Vandenbroucke;
- het debat tussen de partijen voor deze tussenvonnissen met hun instemming 

uitsluitend de voorlopige tenuitvoerlegging van het beroepen vonnis tot  voor-
werp had;

- de tussenvonnissen de hogere beroepen van de eiseres ontvankelijk verklaren 
en de incidentele beroepen, strekkende tot de voorlopige tenuitvoerlegging van 
het beroepen vonnis, ongegrond verklaren en vervolgens het debat heropenen al-
vorens te oordelen over de gegrondheid van de principale hogere beroepen;

- het eindvonnis van 9 september 2005 werd gewezen door de rechters: 

1 Zie Cass. 21 maart 2003, A.R. C.01.0091.N, nr. 189, R.W., 2003-04, 183, met noot B. ALLEMEERSCH, 
"De  samenstelling  van  de  zetel  na  een  heropening  van  het  debat";  Cass.  15  april  2005,  A.R. 
C.03.0285.N, nr. 229.
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C. Nemegheer, H. De Wildeman en A. Van Mol;
- dit eindvonnis de principale hogere beroepen ongegrond verklaart.
3. Een eindvonnis waarin uitspraak wordt gedaan over de gegrondheid van de 

hogere beroepen en dat niet werd gewezen door dezelfde rechters die in de tus-
senvonnissen hebben geoordeeld over de ontvankelijkheid van de hogere beroe-
pen en de verzoeken tot voorlopige tenuitvoerlegging, schendt artikel 779 van 
het Gerechtelijke Wetboek niet, doordat het niet steunt op een voortzetting van 
het debat dat aan de tussenvonnissen voorafging.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
(...)
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
De kosten zijn begroot op de som van 3039,97 euro jegens de eisende partij.

19 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Vandewal, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Lefebvre en M. Du Tré, Dendermonde.

Nr. 35

3° KAMER - 22 januari 2007

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — BIJZONDERE 
AANSPRAKELIJKHEID — ALGEMEEN - SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE AANGESTELDE 
- HERSTELPLICHT - AANSTELLER - BEGRIP - DRAAGWIJDTE

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — BIJZONDERE 
AANSPRAKELIJKHEID — ALGEMEEN - AANSTELLER - TIJDELIJKE 
HANDELSVENNOOTSCHAP - VOORWAARDEN

1º De aansteller, die aansprakelijk is voor de schade door zijn aangestelde veroorzaakt in  
de bediening waartoe hij hem gebezigd heeft, is de persoon die voor eigen rekening, in 
feite gezag en toezicht op de daden van een andere kan uitoefenen1.  (Art. 1384, derde 
lid, B.W.)

2º Schendt artikel 1384, lid 3, B.W. het arrest dat oordeelt dat niet één van de vennoten-
werkgevers  van  de  tijdelijke  handelsvennootschap,  doch  wel  de  tijdelijke 
handelsvennootschap, de aansteller was van de werknemer van één van deze vennoten 
zonder te hebben vastgesteld dat de tijdelijke handelsvennootschap lasthebber van de 
vennoten-werkgevers het toezicht en gezag over de betrokken werknemer voor eigen 
rekening uitoefende. (Art. 1384, derde lid, B.W.)

(DE FEDERALE VERZEKERINGEN T. DE MEYER nv e.a.)

1 Zie Cass. 16 okt. 1922, Pas., 1923, 16.
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ARREST

(A.R. C.04.0343.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 september 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
De tweede verweerster heeft  de NV Monument Vandekerckhove in tussen-

komst opgeroepen bij dagvaarding van 14 oktober 2004.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 30 oktober 2006 verwezen 

naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift middel aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1384, derde lid, en 1984 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 3 en 175 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennoot-

schappen zoals vastgesteld bij koninklijk besluit van 30 november 1935, d.i. titel 
IX van boek I van het Wetboek van Koophandel, zoals deze bestonden voor de 
opheffing door de wet van 7 mei 1999 (de Vennootschapswet), thans 2, §1 en 47 
van het Wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999;

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep ongegrond en bevestigt het in 

beroep bestreden vonnis,  waarin de vordering van de  eiseres  ongegrond ver-
klaard werd, op volgende gronden:

"II.
(...)
C.
Uit de voormelde 'overeenkomst van tijdelijke vereniging' dient wel te worden 

besloten dat de tijdelijke vereniging de 'lasthebber' is in de zin van artikel 46 §1, 
4°, van de Arbeidsongevallenwet, van de betrokken vennoten-handelsvennoot-
schappen en dit met betrekking tot alles wat nodig is tot het verwezenlijken van 
het doel van de tijdelijke handelsvennootschap zoals omschreven in artikel 4 van 
de desbetreffende overeenkomst.

Immers aan de tijdelijke handelsvennootschap, bestuurd door het voltallig res-
pectievelijk beperkt directiecomité, wordt alles wat betrekking heeft op de uit-
voering van de eerste fase van de renovatiewerken voormeld, gedelegeerd door 
de respectieve vennoten, waaronder de NV Wyckaert, (de eerste verweerster) en 
de NV Vandekerckhove.

Met betrekking tot alles wat de verwezenlijking van de bovenbeschreven wer-
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ken betreft (artikel 4 van de overeenkomst), heeft de tijdelijke handelsvennoot-
schap de volledige bevoegdheid (artikel 6 van de overeenkomst, meer bepaald 
punt 6.3), inbegrepen de leiding van de werf (via het 'dagelijks beheersteam': ar-
tikel 7 van de overeenkomst) en ook met betrekking tot het personeel dat door de 
vennoten ter beschikking wordt gesteld van de vereniging (artikel  13 van de 
overeenkomst, meer bepaald punt B).

Er zij vastgesteld dat er uitdrukkelijk in de overeenkomst is vastgelegd dat tot 
verwezenlijking van het doel, de tijdelijke handelsvennootschap in hoofde van 
het 'volledig directiecomité' over de bevoegdheden van de raad van bestuur van 
een naamloze vennootschap, beschikt (zie artikel 6, punt 6.3 van de overeen-
komst).

Een en ander komt neer op een overeenkomst van lastgeving door de vennoten 
(lastgevers) aan de tijdelijke vereniging (lasthebber): in naam en voor rekening 
van de vennoten vermocht de tijdelijke vereniging binnen het kader van de ver-
wezenlijking van het doel, alle daartoe noodzakelijke rechtshandelingen te ver-
richten.

D.
De tijdelijke handelsvennootschap kan, bij gebreke van rechtspersoonlijkheid, 

niet als dusdanig in rechte aangesproken worden, dit betekent evenwel niet dat 
de tijdelijke handelsvennootschap onbestaande zou zijn.

Er wordt overigens onder artikel 47 van de wet op de vennootschappen uit-
drukkelijk aandacht aan besteed.

De tijdelijke handelsvennootschap bestaat wel degelijk en is  niet  enkel een 
contract. Artikel 47 van de wet op de vennootschappen zoals het vroegere artikel 
175, eerste lid, van de wet op de vennootschappen zeggen niet dat de tijdelijke 
handelsvennootschap of de tijdelijke handelsvereniging een overeenkomst is. Ar-
tikel 47 van de wet op de vennootschappen bepaalt dat de tijdelijke handelsven-
nootschap een vennootschap is, terwijl het vroegere artikel 175, eerste lid, van de 
wet op de vennootschappen bepaalt dat de tijdelijke handelsvereniging een vere-
niging is.

De tijdelijke handelsvennootschap bestaat als dusdanig, doch dient in de per-
soon van de vennoten in rechte te worden aangesproken daar de tijdelijke han-
delsvennootschap geen rechtspersoonlijkheid heeft.

(...)
III.
In zoverre (de eerste verweerster) aangesproken wordt als werkgever, bijge-

volg op grond van artikel 1384, 1 (lees: derde lid), van het Burgerlijk Wetboek, 
dient de vordering eveneens te worden afgewezen, daar (de eerste verweerster) 
in de feitelijke context hoegenaamd niet kan aangezien worden als de aansteller 
van de kraanman, dhr. F. C..

De laatstgenoemde handelde onder het feitelijke gezag van de tijdelijke han-
delsvennootschap.

Er zij herhaald dat de tijdelijke handelsvennootschap niet kan worden aange-
zien als onbestaande omdat zij geen rechtspersoonlijkheid heeft.
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Dhr. F. C. heeft bij het manipuleren van de kraan en de betonbak die hij diende 
te verplaatsen, volledig gehandeld binnen het kader van de aannemingswerken, 
eerste fase aan de Koninklijke Vlaamse Opera en dienvolgens binnen het doel 
van de tijdelijke handelsvennootschap zoals voormeld.

(De eerste verweerster) heeft dhr. F. C. wiens loon verder door haar werd ver-
effend, aan de tijdelijke handelsvennootschap beschikbaar gesteld voor de uit-
voering van de aannemingswerken, terwijl deze tijdelijke handelsvennootschap 
alle bevoegdheden vanwege de vennoten heeft ontvangen om al het nodige te 
doen tot uitvoering van deze aannemingswerken.

Binnen deze bevoegdheid heeft de tijdelijke handelsvennootschap het feitelijke 
gezag over dhr. F. C. uitgeoefend en daarbinnen is ook het arbeidsongeval ge-
schied.

Een en ander sluit volkomen aan bij wat kan gelezen worden in het strafdossier 
dat n.a.v. het ongeval is opgesteld.

Met name wordt erin (een) zekere heer S.M. als 'werfverantwoordelijke' ge-
noemd, terwijl hij bediende is op de loonlijst van de NV Wyckaert (zie stuk nr. 
2, dossier (de tweede verweerster), tweede bladzijde onderaan en derde bladzijde 
bovenaan), duidelijk een andere vennootschap dan (eerste verweerster) op wiens 
loonlijst dhr. F. C. staat.

Er zij aan herinnerd dat de NV Wyckaert eveneens vennoot is van de tijdelijke 
handelsvennootschap, naast onder andere de NV Vandekerckhove en (de eerste 
verweerster).

In concreto was op de kwestieuze werf bij het uitvoeren van het voormelde 
kraanwerk  het  feitelijk  gezag  over  dhr.  F.  C.  geenszins  bij  (de  eerste 
verweerster), doch wel bij de tijdelijke handelsvennootschap die voor gebeurlijke 
toepassing van artikel 1384, eerste lid (lees: derde lid), van het Burgerlijk Wet-
boek als aansteller dient te worden aangezien.

Aangezien de tijdelijke handelsvennootschap lasthebber is van de werkgever, 
(eerste verweerster) - zoals onder punt II hierboven besloten -, geniet de tijdelij-
ke handelsvennootschap en meteen ook (de eerste verweerster) die samen met de 
andere vennoten solidair gehouden is  voor de verbintenissen van de tijdelijke 
handelsvennootschap, van de immuniteit zoals deze volgt uit artikel 46, §1, 4°, 
van de Arbeidsongevallenwet".

Grieven
Eerste onderdeel
Voor de toepassing van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek 

volstaat het dat tussen de persoon die de schade veroorzaakt en de aansteller een 
band van ondergeschiktheid bestaat.

De feitenrechter oordeelt of er een band van ondergeschiktheid bestaat, maar 
het Hof van Cassatie is bevoegd om na te gaan of de rechter uit de door hem 
vastgestelde feitelijke elementen wettig heeft kunnen afleiden dat er een band 
van ondergeschiktheid bestond.

De band van ondergeschiktheid bestaat zodra een persoon zijn gezag en toe-
zicht op de daden van een ander in feite kan uitoefenen.
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De aansprakelijkheid van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek 
vereist dat het gezag wordt uitgeoefend voor eigen rekening van de aansteller.

Enkel diegene die het gezag en toezicht in zijn eigen belang of voor eigen re-
kening uitoefent, kan aangezien worden als aansteller in de zin van artikel 1384, 
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Overeenkomstig artikel  1984 van het  Burgerlijk  Wetboek is  lastgeving een 
handeling waarbij een persoon aan een ander de macht geeft om iets voor de last-
gever en in zijn naam te doen.

De lasthebber stelt de betrokken handelingen niet voor eigen rekening, maar 
voor rekening van de lastgever.

In het bestreden arrest wordt vastgesteld dat de tijdelijke handelsvennootschap 
de lasthebber was van de vennoten (waaronder de eerste verweerster). Het arrest 
stelt dat uit de overeenkomst van tijdelijke vereniging blijkt dat de tijdelijke ver-
eniging de volledige bevoegdheid krijgt m.b.t. alles wat de verwezenlijking van 
de werken betreft, ook met betrekking tot het personeel dat ter beschikking van 
de tijdelijke handelsvennootschap wordt gesteld.

Aangezien  aldus  wordt  vastgesteld  dat  de  tijdelijke  vereniging/handelsven-
nootschap deze bevoegdheden uitoefende als lasthebber van de vennoten, kon 
het bestreden arrest niet zonder schending van artikel 1384, derde lid, en 1984 
van het Burgerlijk Wetboek, oordelen dat de tijdelijke vereniging/handelsven-
nootschap de aansteller was in de zin van artikel 1384, derde lid, van het Burger-
lijk Wetboek.

Minstens schendt het arrest artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek 
door  te  oordelen  dat  niet  eerste  verweerster  doch  wel  de  tijdelijke 
vereniging/handels-vennootschap de aansteller was van de heer C. zonder te heb-
ben vastgesteld  dat  de  tijdelijke vereniging/handelsvennootschap (volgens  het 
hof van beroep lasthebber van de vennoten-werkgevers) het toezicht en gezag 
over de werknemer van eerste verweerster voor eigen rekening uitoefende.

Tenminste, bij gebrek aan zodanige vaststelling, stelt het bestreden arrest het 
Hof niet in staat het wettigheidstoezicht waarmee het belast is, uit te oefenen en 
omkleedt het  derhalve zijn beslissing niet  regelmatig met redenen (schending 
van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de meesters en 

zij die anderen aanstellen, aansprakelijk zijn voor de schade door hun dienstbo-
den en aangestelden veroorzaakt gedurende de tijd dat deze onder hun toezicht 
staan.

De band van ondergeschiktheid die vereist is voor het begrip aanstelling in de 
zin van artikel 1384, derde lid, bestaat zodra een persoon zijn gezag en toezicht 
op de daden van een ander in feite kan uitoefenen.

De tijdelijke vereniging (thans handelsvennootschap) heeft overeenkomstig de 
artikelen 3 en 175 van de Vennootschapswet (thans de artikelen 2 en 47 van het 
Wetboek van Vennootschappen) geen rechtspersoonlijkheid.

De tijdelijke vereniging vormt geen apart rechtssubject. Niet de vereniging, 
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maar de leden, zijn de dragers van de rechten en plichten van de vennootschap.
De tijdelijke vereniging zelf kan geen titularis van rechten zijn. Zij is, als ven-

nootschap zonder rechtspersoonlijkheid, een louter contractuele betrekking tus-
sen de vennoten.

De tijdelijke vereniging (thans handelsvennootschap) heeft geen eigen vermo-
gen en kan zelf geen titularis zijn van de ingebrachte rechten. De inbreng, de gel-
den, goederen en vorderingsrechten die namens de gezamenlijke vennoten ver-
worven worden en de schulden die worden aangegaan, behoren de vennoten in 
gemeenschap toe en niet de tijdelijke vereniging.

Gelet op het gebrek aan rechtspersoonlijkheid kan de tijdelijke vereniging niet 
zelf werkgever zijn. Zij kan niet in eigen naam een arbeidsovereenkomst afslui-
ten. Werknemers worden aangenomen door de gezamenlijke vennoten (of een 
door hen aangeduide lasthebber) en niet door de tijdelijke vereniging.

Wanneer personeel ter beschikking wordt gesteld aan de tijdelijke vereniging, 
wordt dit personeel in feite door de vennoot ter beschikking gesteld van zijn me-
devennoten.

Gelet  op  het  gebrek  aan  rechtspersoonlijkheid  kan  de  tijdelijke  vereniging 
evenmin als aansteller in de zin van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk 
Wetboek gezien worden. De aansteller is immers de "persoon" die het gezag en 
toezicht kan uitoefenen.

Indien personeel ter beschikking gesteld wordt van de tijdelijke vereniging, 
kan niet geoordeeld worden dat de tijdelijke vereniging zelf de aansteller van dit 
personeel is en dus gezag en toezicht uitoefent op dit personeel.

In haar syntheseconclusie voor het hof van beroep, neergelegd op 6 september 
2000, stelde de eiseres in die zin (p. 7):

"Het spreekt voor zich dat enkel een persoon, hetzij een natuurlijk hetzij een 
rechtspersoon, als aansteller kan optreden.

Vermits een tijdelijke vereniging geen rechtspersoonlijkheid heeft en dus geen 
persoon is, kan zij niet optreden als aansteller.

Het is dan ook evident dat iedere vennootschap, lid van de tijdelijke vereni-
ging, aansteller van haar eigen personeel blijft".

In ondergeschikte orde werd gesteld (p. 8):
"Ondergeschikt, mochten ook nog andere vennoten gezag, leiding en toezicht 

op de werknemers van de andere vennoten (gezag) hebben, dan gaat het om een 
gezamenlijke uitoefening van gezag, leiding en toezicht, ...

Welnu, als meerdere personen samen gezag, leiding en toezicht over een arbei-
der uitoefenen, dan zijn zij allen aansteller in de zin van artikel 1384, derde lid, 
van het Burgerlijk Wetboek".

In het bestreden arrest wordt geoordeeld dat niet de (afzonderlijke of gezamen-
lijke) vennoten, maar wel de tijdelijke vereniging (handelsvennootschap) de aan-
steller in de zin van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek is van de 
werknemer van eerste verweerster die de schade veroorzaakte.

Met deze beoordeling wordt artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wet-
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boek geschonden en worden de artikelen 3 en 175 van de wet op de handelsven-
nootschappen, thans de artikelen 2, §1, en 47 van het Wetboek van Vennoot-
schappen, geschonden.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320, 1322, 1984 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 3 en 175 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennoot-

schappen zoals vastgesteld bij koninklijk besluit van 30 november 1935, d.i. titel 
IX van boek I van het Wetboek van Koophandel, zoals deze bestonden voor de 
opheffing door de wet van 7 mei 1999 (de Vennootschapswet), thans 2, §1, en 47 
van het Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999, 46, §1, van de Arbeids-
ongevallenwet van 10 april 1971.

Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep ongegrond en bevestigt het in 

beroep bestreden vonnis,  waarin de vordering van de eiseres  ongegrond ver-
klaard werd, op volgende gronden:

"I.
(...)
De in de rechten van de slachtoffers gesubrogeerde arbeidsongevallenverzeke-

raar kan met toepassing van artikel 46, §1, van de Arbeidsongevallenwet, de ver-
antwoordelijken  van  het  arbeidsongeval  aanspreken  behalve  indien  deze  de 
werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden zouden zijn.

De arbeidsongevallenverzekeraar, (de eiseres) spreekt (de eerste verweerster) 
en diens BA-verzekeraar, (de tweede verweerster), aan tot terugbetaling van ver-
goedingen die zij aan de slachtoffers heeft uitbetaald.

II.
A.
Onder artikel 13 van de 'overeenkomst van tijdelijke vereniging' staat in het 

onderdeel 'B. Personeel':
'Het  personeel  door de vennoten ter  beschikking gesteld van de vereniging 

blijft op de loonstaten van de ter beschikking stellende vennoot, welke blijft in-
staan voor de loon- en weddeuitkering en de kosten en verplaatsingsvergoedin-
gen naar de werf. Met betrekking tot de ter beschikking gestelde arbeiders is de 
vereniging aan de vennoten het bruto-basisloon verschuldigd, vermenigvuldigd 
met 2,30 (op basis van de officiële loonstaten bij de facturatie te voegen)'. (stuk 
nr. 1 dossier (tweede verweerster), blz.13, onderaan)

Verder onder 'C. Algemeen':
'Er zal naar gestreefd worden dat de vennoten een inbreng doen van arbeiders-

personeel in verhouding tot hun deelname in de vereniging': (stuk nr. 1, dossier 
(tweede verweerster), blz. 14, bovenaan)

Onder artikel 7 van de overeenkomst van tijdelijke vereniging worden het 'da-
gelijks beheersteam' en diens taken vastgelegd:
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'7.1. Taken
Het dagelijks beheersteam voert de leiding over het geheel der werken onder 

het gezag van het beperkt directiecomité en in samenwerking met de eventuele 
opgerichte comités zoals bedoeld in artikel 6.16.

Het team wordt geleid door de projectleider.
De taken bestaan o.a. uit:
- (diverse punten)
- het leiden van de werf waarin begrepen: het uitvoeren van de werkzaamhe-

den tot voldoening van het beperkt directiecomité, (...)
- bouwheer en projectmanagement, (...)
(diverse punten)'.
Onder artikel 6 van de 'overeenkomst van tijdelijke vereniging' worden het 'di-

rectiecomité' en diens functie, taken en bevoegdheden omschreven. Onder '6.3. 
Bevoegdheden' staat volgende omschreven:

'In het kader van deze overeenkomst beschikt het voltallig/beperkt directieco-
mité over de ruimste bevoegdheden ten aanzien van beheer, administratie en be-
schikking, inclusief de bevoegdheid om dadingen en compromissen aan te gaan 
met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst, met het oog op het beheer 
en de vrijwaring van de belangen van de vereniging en ter verwezenlijking van 
het in artikel 4 omschreven doel; in het algemeen beschikt alleen het voltallig di-
rectiecomité over de bevoegdheden van de raad van bestuur van een naamloze 
vennootschap':

Onder artikel 4 van de overeenkomst van tijdelijke vereniging staat het 'doel' 
van de vereniging omschreven, met name de eerste fase van de renovatiewerken 
van de Koninklijke Opera te Gent

'De vereniging heeft tot doel het gezamenlijk door de vennoten uitvoeren van 
de renovatiewerken - 1ste fase - van de Koninklijke Opera te Gent volgens de 
beperkte offerteaanvraag ingediend op 26 februari 1991 met bestek nr. B9/7898, 
waarbij de Vlaamse Operastichting VZW, Schouwburgstraat 3 te 9000 Gent op-
treedt als bouwheer en de Regie der Gebouwen, Predikherenlei 1 te 9000 Gent 
het projectmanagement waarneemt

De opdracht wordt zowel naar de studie als naar uitvoering in twee delen ge-
splitst enerzijds de elektromechanische uitrusting die verband houdt met manipu-
latie en decorstukken en de beweegbare scèneonderdelen, en anderzijds alle res-
terende werken en leveringen.

Het ene deel zal bestudeerd en uitgevoerd worden door de NV De Pecker, vijf-
de vennoot, hierna steeds genoemd de vijfde vennoot.

De beschrijving hiervan wordt opgenomen in bijlage I.
De NV De Pecker zelf zal hiervoor de financiële, administratieve, technische 

middelen, alsmede personeel en materieel samenbrengen.
Het andere deel zal bestudeerd en uitgevoerd worden door de andere vier ven-

noten, zijnde de NV LL & N. De Meyer, de NV Algemene Ondernemingen Ro-
bert Wyckaert, de NV Gebroeders Vandekerckhove en de NV Interbuild, hierna 
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steeds genoemd de eerste vennoten.
Zij zullen dit doen door de gezamenlijke en solidaire inbreng en samenvoeging 

van hun financiële,  administratieve en technische middelen, alsmede van hun 
personeel en materieel, volgens in artikel 13 beschreven modaliteiten'.

B.
Uit artikel 13 waarvan uittreksels hierboven geciteerd, blijkt dat er geen (nieu-

we) arbeidsovereenkomst is tot stand gekomen tussen de tijdelijke handelsven-
nootschap enerzijds en anderzijds de diverse werknemers die door de vennoten 
voor de uitvoering van de werken beschikbaar worden gesteld.

De hypothese dat de tijdelijke handelsvennootschap 'werkgever' in de zin van 
artikel 46 §1, 4°, van de Arbeidsongevallenwet zou kunnen zijn, is bijgevolg niet 
aan de orde.

C.
Uit de voormelde 'overeenkomst van tijdelijke vereniging' dient wel te worden 

besloten dat de tijdelijke vereniging de 'lasthebber' is in de zin van artikel 46, §1, 
4°,  van de Arbeidsongevallenwet van de betrokken vennoten-handelsvennoot-
schappen en dit met betrekking tot alles wat nodig is tot het verwezenlijken van 
het doel van de tijdelijke handelsvennootschap zoals omschreven in artikel 4 van 
de desbetreffende overeenkomst.

Immers aan de tijdelijke handelsvennootschap, bestuurd door het voltallig res-
pectievelijk beperkt directiecomité, wordt alles wat betrekking heeft op de uit-
voering van de eerste fase van de renovatiewerken voormeld, gedelegeerd door 
de respectieve vennoten, waaronder de NV Wyckaert, (eerste verweerster) en de 
NV Vandekerckhove.

Met betrekking tot alles wat de verwezenlijking van de bovenbeschreven wer-
ken betreft (artikel 4 van de overeenkomst), heeft de tijdelijke handelsvennoot-
schap de volledige bevoegdheid (artikel 6 van de overeenkomst, meer bepaald 
punt 6.3), inbegrepen de leiding van de werf (via het 'dagelijks beheersteam': ar-
tikel 7 van de overeenkomst) en ook met betrekking tot het personeel dat door de 
vennoten ter beschikking wordt gesteld van de vereniging (artikel  13 van de 
overeenkomst, meer bepaald punt B).

Er zij vastgesteld dat er uitdrukkelijk in de overeenkomst is vastgelegd dat tot 
verwezenlijking van het doel, de tijdelijke handelsvennootschap in hoofde van 
het 'volledig directiecomité' over de bevoegdheden van de raad van bestuur van 
een naamloze vennootschap, beschikt (zie artikel 6, punt 6.3 van de overeen-
komst).

Een en ander komt neer op een overeenkomst van lastgeving door de vennoten 
(lastgevers) aan de tijdelijke vereniging (lasthebber): in naam en voor rekening 
van de vennoten vermocht de tijdelijke vereniging binnen het kader van de ver-
wezenlijking van het doel, alle daartoe noodzakelijke rechtshandelingen te ver-
richten.

D.
De tijdelijke handelsvennootschap kan, bij gebreke van rechtspersoonlijkheid, 

niet als dusdanig in rechte aangesproken worden; dit betekent evenwel niet dat 
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de tijdelijke handelsvennootschap onbestaande zou zijn.
Er wordt overigens onder artikel 47 van de wet op de vennootschappen uit-

drukkelijk aandacht aan besteed.
De tijdelijke handelsvennootschap bestaat  wel degelijk en is niet enkel  een 

contract. Artikel 47 van de wet op de vennootschappen zoals het vroegere artikel 
175, alinea 1, van de wet op de vennootschappen zeggen niet dat de tijdelijke 
handelsvennootschap of de tijdelijke handelsvereniging een overeenkomst is. Ar-
tikel 47 van de wet op de vennootschappen bepaalt dat de tijdelijke handelsven-
nootschap een vennootschap is, terwijl het vroegere artikel 175, alinea 1, van de 
wet op de vennootschappen bepaalt dat de tijdelijke handelsvereniging een vere-
niging is.

De tijdelijke handelsvennootschap bestaat als dusdanig, doch dient in de per-
soon van de vennoten in rechte te worden aangesproken daar de tijdelijke han-
delsvennootschap geen rechtspersoonlijkheid heeft.

E.
In zoverre (de eerste verweerster) aangesproken wordt door de arbeidsongeval-

len-verzekeraar als vennoot van de tijdelijke vereniging geniet de eerstgenoemde 
van de immuniteit van artikel 46, §1, 4°, van de Arbeidsongevallenwet, daar zij 
aangesproken wordt in haar hoedanigheid van vennoot van de lasthebber".

Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig  artikel  46,  §1,  4°,  van  de  Arbeidsongevallenwet  blijft  de 

rechtsvordering inzake burgerlijke aansprakelijkheid mogelijk tegen de perso-
nen, andere dan de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden, die voor het on-
geval aansprakelijk zijn.

De immuniteit van de werkgever, zijn lasthebbers en aangestelden moet, als 
uitzondering op het burgerlijk aansprakelijkheidsrecht, restrictief geïnterpreteerd 
worden.

De term lasthebber in artikel 46, §1, 4°, van de Arbeidsongevallenwet heeft 
dezelfde betekenis als de term lasthebber in de artikelen 1984 en volgende van 
het Burgerlijk Wetboek.

Lastgeving is een handeling waarbij een persoon aan een ander de macht geeft 
om iets voor de lastgever en in zijn naam te doen (artikel 1984 van het Burgerlijk 
Wetboek).

Een lastgevingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een persoon belast 
wordt voor een ander een rechtshandeling te stellen en deze dit aanvaardt. Last-
geving impliceert het stellen van een rechtshandeling.

De lasthebber in de zin van artikel 46, §1, 4°, van de Arbeidsongevallenwet is 
de  persoon die  krachtens  een  overeenkomst  gelast  is  met  het  verrichten  van 
rechtshandelingen in naam en voor rekening van de werkgever.

De tijdelijke vereniging of handelsvennootschap heeft geen rechtspersoonlijk-
heid (artikel 3 en 175 van de Vennootschappenwet, thans 2, §1, en 47, van het 
Wetboek van Vennootschappen).
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De tijdelijke vereniging is geen rechtssubject, zij is geen drager van rechten en 
verplichtingen.

Een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid kan zelf niet  bedingen of  zich 
verbinden.

Een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een tijdelijke vereniging, 
kan niet als lasthebber worden aangesteld.

Een tijdelijke vereniging, die zelf geen rechtshandelingen kan stellen bij ge-
brek aan rechtspersoonlijkheid, kan niet optreden als lasthebber en in die hoeda-
nigheid rechtshandelingen stellen voor rekening van en in naam van de lastgever.

In het bestreden arrest wordt geoordeeld dat de tijdelijke vereniging de last-
hebber is van de betrokken vennoten-handelsvennootschappen en dit m.b.t. alles 
wat nodig is voor het verwezenlijken van het doel van de tijdelijke vereniging.

Het hof van beroep oordeelt dat het gebrek aan rechtspersoonlijkheid van de 
tijdelijke vereniging niet betekent dat de vereniging onbestaand zou zijn. Het hof 
verwijst naar artikel 47 van de wet op de vennootschappen en artikel 175, eerste 
lid, van de wet op de vennootschappen die bepalen dat de tijdelijke handelsven-
nootschap een vennootschap is, respectievelijk dat de tijdelijke vereniging een 
vereniging is.

In zoverre het bestreden arrest oordeelt dat het gebrek aan rechtspersoonlijk-
heid van de tijdelijke vereniging of de tijdelijke handelsvennootschap niet belet 
dat deze vereniging of vennootschap geldig wordt aangesteld als lasthebber en 
dus in naam en voor rekening van een ander persoon rechtshandelingen kan stel-
len, miskent het de betekenis en de draagwijdte van het gebrek aan rechtsper-
soonlijkheid zoals bepaald in de artikelen 3 en 175 van de Vennootschapswet en 
2 en 47 Wetboek van Vennootschappen (schending van de artikelen 3 en 175 van 
de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen zoals vastgesteld bij 
koninklijk besluit van 30 november 1935, d.i. titel IX van boek I van het Wet-
boek van Koophandel, zoals deze bestonden voor de opheffing door de wet van 7 
mei 1999, thans 2, §1, en 47, van het Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 
1999).

Het hof van beroep leidt uit de overeenkomst van tijdelijke vereniging af dat 
de tijdelijke vereniging in naam en voor rekening van de vennoten binnen het ka-
der van de verwezenlijking van het doel, alle daartoe noodzakelijke rechtshande-
lingen mochten verrichten en de tijdelijke vereniging derhalve te beschouwen is 
als lasthebber van de vennoten.

In zover het bestreden arrest aldus oordeelt dat een vereniging zonder rechts-
persoonlijkheid  geldig  kan  worden  aangesteld  door  een  lastgever  om in  zijn 
naam en voor zijn rekening rechtshandelingen te stellen, schendt het arrest bo-
vendien artikel 1984 van het Burgerlijk Wetboek.

In het bestreden arrest wordt de vordering van eiseres, die gegrond was op arti-
kel 46 van de Arbeidsongevallenwet, afgewezen, omdat eerste verweerster als 
vennoot van de tijdelijke vereniging geniet van de immuniteit van artikel 46, §1, 
4°, van de Arbeidsongevallenwet, daar zij aangesproken werd in haar hoedanig-
heid van vennoot van de lasthebber (de tijdelijke vereniging) van de werkgever 
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(eerste verweerster).
Door te oordelen dat de tijdelijke vereniging, die een vereniging zonder rechts-

persoonlijkheid is en dus niet geldig kan worden aangesteld om rechtshandelin-
gen te verrichten in naam en voor rekening van de werkgever, kan beschouwd 
worden als lasthebber van de werkgever in de zin van artikel 46, §1, 4°, van de 
Arbeidsongevallen-wet, schendt het arrest bovendien artikel 46, §1, van de Ar-
beidsongevallenwet van 10 april 1971.

Tweede onderdeel
De rechter beoordeelt de aard en de draagwijdte van een tussen partijen geslo-

ten overeenkomst, maar hij mag de bewijskracht van de akte die de overeen-
komst inhoudt, daarbij niet schenden. Bovendien mag de rechter bij zijn beoor-
deling de wettelijke bepalingen inzake de betrokken overeenkomsten niet schen-
den.

Lastgeving is een handeling waarbij een persoon aan een ander de macht geeft 
om iets voor de lastgever en in zijn naam te doen (artikel 1984 van het Burgerlijk 
Wetboek).

Een lastgevingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een persoon belast 
wordt voor een ander een rechtshandeling te stellen.

Het bestreden arrest oordeelt dat uit de overeenkomst van tijdelijke vereniging 
van 30 september 1991 blijkt dat tussen de vennoten (waaronder de eerste ver-
weerster) en de tijdelijke vereniging een lastgevingsovereenkomst werd gesloten 
en dat de tijdelijke vereniging, als lasthebber, in naam en voor rekening van de 
vennoten vermocht alle voor de verwezenlijking van het doel van de tijdelijke 
vereniging noodzakelijke rechtshandelingen te verrichten.

Het hof van beroep leidt dit af uit de artikelen 4 en 6, meer bepaald punt 6.3, 
artikel 7 en artikel 13, meer bepaald punt B, van de overeenkomst van tijdelijke 
vereniging van 30 september 1991.

De volgens het hof van beroep relevante stukken van deze artikelen worden in 
het bestreden arrest overgenomen.

In artikel 4 wordt het doel van de tijdelijke vereniging en de verdeling van de 
te verwezenlijken werken omschreven. Uit deze bepaling, waarin onder meer 
wordt gesteld dat vier vennoten zullen samenwerken door de gezamenlijke en so-
lidaire inbreng en samenvoeging van hun financiële, administratieve en techni-
sche middelen, alsmede van hun personeel en materieel, volgens de in artikel 13 
beschreven modaliteiten, kan niet worden afgeleid dat de tijdelijke vereniging 
rechtshandelingen zou moeten stellen in naam en voor rekening van de vennoten.

Artikel 6 handelt over het directiecomité (functie, taak, bevoegdheden). In arti-
kel 6.3 wordt gesteld dat het voltallig/beperkt directiecomité over de ruimste be-
voegdheden beschikt ten aanzien van beheer, administratie en beschikking, in-
clusief de bevoegdheid om dadingen en compromissen aan te gaan met het oog 
op de uitvoering van de overeenkomst. Ook uit deze bepaling kan geenszins wor-
den afgeleid dat de tijdelijke vereniging (op zich) aangesteld werd als lasthebber 
van iedere vennoot (waaronder de eerste verweerster).

In artikel 7 worden de taken, de samenstelling en de vervanging van een lid 
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van het dagelijks beheerteam beschreven. Uit deze bepaling blijkt dat het dage-
lijks beheersteam de leiding voert over het geheel der werken onder het gezag 
van het beperkt directiecomité. Dit houdt echter geenszins in dat de tijdelijke 
vereniging als lasthebber van de vennoten rechtshandelingen zou moeten stellen.

Artikel 13 B bepaalt dat het personeel van de vennoten ter beschikking wordt 
gesteld van de tijdelijke vereniging, dat het personeel op de loonlijst van de ven-
noot blijft staan en dat de tijdelijke vereniging aan de vennoot een vergoeding 
betaalt. Onder artikel 13 C wordt gesteld dat er naar gestreefd wordt dat de ven-
noten een inbreng doen van arbeiderspersoneel in verhouding tot hun deelname 
in de tijdelijke vereniging. Ook uit deze bepalingen kan niet worden afgeleid dat 
de tijdelijke vereniging aangesteld wordt als lasthebber van de vennoten.

In zover het bestreden arrest uit de overeenkomst van tijdelijke vereniging van 
30 september 1991 en, meer bepaald uit de in het arrest aangehaalde bepalingen, 
afleidt dat de tijdelijke vereniging in naam en voor rekening van de vennoten 
binnen het kader van de verwezenlijking van het doel, alle daartoe noodzakelijke 
rechtshandelingen mocht verrichten,  geeft  het  aan de bewoordingen van deze 
overeenkomst een uitlegging die daarmee onverenigbaar is en schendt het der-
halve de bewijskracht van deze overeenkomst, en meer bepaald van de in het ar-
rest aangehaalde bepalingen (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek).

Het bestreden arrest dat uit de overeenkomst van tijdelijke vereniging van 30 
september 1991, waaruit niet blijkt dat de tijdelijke vereniging zelf werd aange-
steld om rechtshandelingen te stellen in naam en voor rekening van de vennoten, 
afleidt dat de tijdelijke vereniging werd aangesteld als lasthebber van de venno-
ten, is niet wettig verantwoord (schending van artikel 1984 van het Burgerlijk 
Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Het middel zelf
Eerste onderdeel
5. Krachtens artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, zijn de mees-

ters en zij die anderen aanstellen aansprakelijk voor de schade door hun dienst-
boden en aangestelden veroorzaakt in  de bediening waartoe zij  hen gebezigd 
hebben.

6. De aansteller in de zin van deze bepaling, is de persoon die, voor eigen re-
kening, in feite gezag en toezicht op de daden van een ander kan uitoefenen.

7. Het arrest stelt vast dat aan de tijdelijke handelsvennootschap alles wat be-
trekking heeft op de uitvoering van de eerste fase van de renovatiewerken, gede-
legeerd werd door de respectieve vennoten, waaronder de eerste verweerster, en 
dat de tijdelijke handelsvennootschap de volledige bevoegdheid heeft  met be-
trekking tot alles wat de verwezenlijking van de bovenbeschreven werken be-
treft, ook met betrekking tot het personeel dat door de vennoten ter beschikking 
wordt gesteld van de vereniging.
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8. Het arrest oordeelt dat "een en ander (neer)komt op een overeenkomst van 
lastgeving  door  de  vennoten  (lastgevers)  aan  de  tijdelijke  vereniging 
(lasthebber): in naam en voor rekening van de vennoten vermocht de tijdelijke 
vereniging binnen het kader van de verwezenlijking van het doel, alle daartoe 
noodzakelijke rechtshandelingen te verrichten".

Het arrest stelt voorts vast dat "binnen deze bevoegdheid de tijdelijke handels-
vennootschap het feitelijk gezag over (de werknemer van de eerste verweerster) 
heeft uitgeoefend en daarbinnen is ook het arbeidsongeval geschied".

Uit deze overwegingen blijkt, volgens de appelrechter, dat de tijdelijke han-
delsvennootschap het feitelijk gezag over de werknemer van eerste verweerster 
uitoefende in naam en voor rekening van de vennoten.

9. Het arrest verantwoordt op grond van deze vaststellingen en overwegingen 
zijn beslissing dat niet de eerste verweerster, maar wel de tijdelijke handelsven-
nootschap, als aansteller te beschouwen is in de zin van artikel 1384, derde lid, 
van het Burgerlijk Wetboek en op die grond aansprakelijk is, niet naar recht en 
schendt deze wettelijke bepaling.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven 
10. Gelet op de beslissing in het antwoord op het eerste middel over de aan-

sprakelijkheid van de tijdelijke vereniging, vertonen de overige grieven geen be-
lang meer.

Omvang van de cassatie 
11. De vernietiging van de beslissing dat de eerste verweerster niet kan worden 

aangesproken door de eiseres, dient uitgebreid te worden tot de beslissing van 
het bestreden arrest dat "er uiteraard geen aanleiding (is) tot vraagstelling naar de 
dekkingsverplichting  door  (de  tweede  verweerster),  B.A.-verzekeraar  van  (de 
eerste verweerster)" en tot de beslissing dat de vrijwaringseis van de tweede ver-
weerster tegen de NV Monument-Vandekerckhove ongegrond is bij gebreke aan 
voorwerp.

12. Geen van deze gedingvoerende partijen kon immers een ontvankelijk cas-
satieberoep tegen deze beslissingen instellen, zodat die beslissingen, wat de om-
vang van de cassatie betreft, niet onderscheiden zijn van de bij dit arrest vernie-
tigde beslissingen.

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

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

over.
Ontvangt de eis tot tussenkomst door de tweede verweerster ingesteld tegen de 

NV Monument-Vandekerckhove en verklaart het arrest bindend voor de in tus-
senkomst opgeroepen partij.



150 HOF VAN CASSATIE 22.1.07 - Nr. 35 

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

22 januari 2007 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Simont, Kirkpatrick en Heenen.

Nr. 36

3° KAMER - 22 januari 2007

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERJARING - TERMIJN - DUUR - LOONVORDERING - 
RECHTSVORDERING - EX DELICTO - EX CONTRACTU - GEVOLG

2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERJARING - TERMIJN - DUUR - 
ARBEIDSOVEREENKOMST - LOONVORDERING - MISDRIJF

3º LOON — BESCHERMING - MISDRIJF - ARBEIDSOVEREENKOMST - LOONVORDERING - 
RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERJARING - TERMIJN

4º LOON — RECHT OP LOON - ACHTERSTALLIG LOON - HERSTEL IN NATURA - 
BRUTOBEDRAGEN - SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN - BEDRIJFSVOORHEFFING

5º INTERESTEN — ALLERLEI - BETALING VAN LOONACHTERSTALLEN - RECHTSVORDERING - 
SCHADEVERGOEDING TOT HERSTEL IN NATURA - GEEN WETTELIJKE INTEREST VERSCHULDIGD

1º, 2º en 3º Artikel 26 van de wet van 17 april 1878 houdende Voorafgaande Titel van het  
Wetboek van Strafvordering is van toepassing op elke burgerlijke rechtsvordering die  
gestoeld is op feiten die het bestaan van een misdrijf  doen blijken, zelfs wanneer die 
feiten  eveneens  een  contractuele  tekortkoming  van  de  werkgever  uitmaken  en  het  
voorwerp van de vordering in de uitvoering van die contractuele verbintenis bestaat als  
herstel  van  de  geleden  schade1.  (Artt.  3,  4  en  26,  V.T.Sv.2;  Art.  15, 
Arbeidsovereenkomstenwet)

4º De vordering tot betaling van brutobedragen van achterstallig loon bij wijze van herstel in  
natura  sluit  ook de  vergoeding  in voor  de  schade ingevolge  de niet  betaling  van de 
sociale zekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

5º Artikel 10, Loonbeschermingswet is niet van toepassing op ingevolge het misdrijf "niet  
betaling  van het op gezette tijden verschuldigd loon" als  herstel  in  natura toegekend 
loonbedrag. (Art. 10, vóór wijziging bij wet van 26 juni 2002, Loonbeschermingswet)

(SCHOLA EUROPAEA, OPENBARE INSTELLING T. V.; V. t/SCHOLA EUROPAEA, OPENBARE INSTELLING)

ARREST

(A.R. S.04.0088.N - S.04.0169.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 15 oktober 2003 gewezen 

1 Cass. (Verenigde kamers), 23 okt. 2006, A.R. S.05.0010.F, nr. 501 met concl. eerste adv.-gen. J.F. 
LECLERCQ; zie Cass. 2 april 2001, A.R. S.00.0090.F, nr. 193.
2 Artt. 3 en 4 in hun versie zowel vóór als na de wijziging bij wetten van 11 juni 1994 en 28 maart  
2000 en art. 26 in zijn versie zoals van kracht zowel vóór als na wijziging bij wet van 10 juni 1998 
van de wet van 17 april 1878, Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering.
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door het Arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
A. Zaak S.04.0088.N
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen 
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 15, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-

eenkomsten;
- de artikelen 3, 4, dit laatste artikel in zijn versie zowel vóór als na de wijzi-

ging bij wetten van 11 juli 1994 en 28 maart 2000, en 26, dit laatste artikel in 
zijn versie zoals van kracht zowel vóór als na de wijziging bij wet van 10 juni 
1998, van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het 
Wetboek van Strafvordering;

- artikel 1138, 2° en 4°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel betreffende de autonomie der procespartijen, ge-

naamd het "beschikkingsbeginsel";
- de artikelen 1382, 1383 en 2262bis van het Burgerlijk Wetboek. 
Aangevochten beslissingen
Het arbeidshof verklaart in het aangevochten arrest het door de eiseres tegen 

het vonnis, gewezen door de eerste kamer van de Arbeidsrechtbank te Turnhout 
op 24 juni 2002, ingestelde hoger beroep in de zaak gekend onder A.R. 2020551 
en het incidenteel beroep, ingesteld door verweerster, ontvankelijk en gedeelte-
lijk gegrond, verleent verweerster akte van de uitbreiding en wijziging van haar 
vordering, verklaart de nieuwe vordering ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond en 
vernietigt het voornoemd vonnis van de Arbeidsrechtbank te Turnhout.

Opnieuw rechtsprekende over de door verweerster ingestelde vorderingen, zo-
als gewijzigd en uitgebreid, verklaart het arbeidshof de vordering in betaling van 
achterstallig loon ontvankelijk en gegrond en veroordeelt de eiseres tot betaling 
van 67.129,99 euro achterstallig loon, te verminderen met de wettelijk voorge-
schreven inhoudingen voor de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing, in zo-
verre verschuldigd, het overeenstemmende nettogedeelte te vermeerderen met de 
gerechtelijke interesten vanaf 15 oktober 2003.

Tevens  veroordeelt  het  arbeidshof  de  eiseres  tot  afgifte  van  een  verbeterd 
werkloosheidsattest C4 binnen de 14 dagen na de betekening van het arrest en tot 
afgifte van een corresponderende loonrekening en een fiscale fiche 281.10 met 
betrekking tot de in het arrest toegekende bedragen binnen de wettelijk voorge-
schreven termijn.

Het arbeidshof aanvaardt in het bestreden arrest (p. 6) volgende feitelijke ge-
gevens als bewezen:

"Mevrouw V.D.B. is in dienst geweest van Schola Europaea van 15 september 
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1972 tot 8 september 1998 als docente, in het kader van verschillende opeenvol-
gende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd, telkens in het kader van 
een deeltijdse betrekking.

De eerste overeenkomst werd gesloten op 18 december 1972 voor één jaar 
vanaf 15 september 1972, de laatste op 15 september 1997, voor een bepaalde 
tijd tot en met 8 september 1998.

Wat de bezoldiging betreft verwijzen de voorgelegde arbeidsovereenkomsten 
naar het barema geldend voor de docenten in de middelbare school of naar de zo-
geheten 'regeling welke van toepassing is op docenten met beperkte leeropdrach-
ten'.

Bedoelde regeling, waarvan niet ter discussie staat dat zij bindend was voor 
partijen tijdens de ganse duur van de tewerkstelling, kent aan de docenten met 
beperkte leeropdracht die door de directeur van de school zijn aangeworven, een 
bezoldiging toe gelijk aan een welbepaald bedrag per jaar, voor elk lesuur per 
week.

Het staat niet ter discussie dat Schola Europaea tijdens de ganse duur van de 
tewerkstelling van mevrouw V.D.B. een bedrag betaalde gelijk aan het aantal per 
week gepresteerde uren, vermenigvuldigd met het voor haar geldende basisbe-
drag, verminderd met 14 pct.

Met een aangetekende brief van 21 oktober 1997 betekende Schola Europaea 
een opzeggingstermijn aan mevrouw V.D.B., ingaand op 1 november 1997 om te 
eindigen op 8 september 1998".

Onder de titel  "achterstallig loon" sub 2.4.1 stelt  het  arbeidshof vervolgens 
vooreerst het bestaan van een misdrijf vast. Het arbeidshof overweegt dat de ver-
weerster "betaling van achterstallig loon (vordert), ondergeschikt schadevergoe-
ding als herstel van de schade die zij geleden heeft ingevolge het door (de eise-
res) gepleegde misdrijf bestaande uit het niet (correct) betalen van het overeen-
gekomen loon, strafbaar gesteld bij artikel 42 Loonbeschermingswet, misdrijf dat 
zij kwalificeert als een voortgezet misdrijf" en beslist dat de verweerster het be-
staan van zowel het materieel als het moreel bestanddeel van dit sociaalrechter-
lijk misdrijf bewijst (arrest, pp. 11-13, nr. 2.4.1).

Vervolgens stoelt het arbeidshof zijn beslissing op volgende motieven:
"2.4.2 Vordering ex delicto
In aanvullende beroepsconclusie heeft mevrouw V.D.B. duidelijk, ondubbel-

zinnig en in hoofdorde betaling gevorderd van 67.129,99 euro achterstallig loon 
als herstel in natura van de schade geleden ingevolge het door Schola Europaea 
gepleegde  (voortgezet)  misdrijf,  strafbaar  gesteld  bij  artikel  42  Loonbescher-
mingswet en, in ondergeschikte orde, eenzelfde bedrag als schadevergoeding bij 
equivalent.

Beide vorderingen strekken tot herstel van de schade die het gevolg is van het 
door Schola Europaea gepleegde misdrijf, bestaande uit het niet correct betalen 
van het overeengekomen loon.

Anders dan Schola Europaea voorhoudt kan een werknemer in het kader van 
een vordering ex delicto, zowel de betaling vorderen van de lonen, waarvan de 
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niet-betaling precies het  misdrijf  vormt waarop zijn  vordering steunt,  als  een 
schadevergoeding bij equivalent.

Niets verplicht het slachtoffer van een sociaalrechtelijk misdrijf  immers het 
herstel van zijn schade bij equivalent te vorderen, hij kan evenzeer opteren voor 
een herstel in natura.

(vgl. Eliaerts, L., "Loon als schadevergoeding ex delicto", Soc. Kron. 1995, 
257-261 en de aldaar geciteerde rechtspraak en rechtsleer; Rauws, W., "De verja-
ring in het arbeidsrecht", in CBR jaarboek 2001-2002, Antwerpen Apeldoorn, 
Maklu, 2002, 318 e.v. en de aldaar geciteerde rechtspraak en rechtsleer).

2.4.3 Verjaring
De verjaringstermijn van de burgerlijke vordering ex delicto bedroeg voor de 

inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1998 vijf jaar, te rekenen van de dag 
waarop het misdrijf is gepleegd, zonder te kunnen verjaren voor de strafvorde-
ring (vgl. artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvorde-
ring oud).

Bij wet van 10 juni 1998 werd artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het 
Wetboek van Strafvordering vervangen door de volgende tekst:

'De burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf verjaart volgens de re-
gels van het Burgerlijk Wetboek of van de bijzondere wetten die van toepassing 
zijn op de rechtsvordering tot vergoeding van de schade. Zij kan echter niet ver-
jaren voor de strafvordering'.

In dit verband dient erop gewezen te worden dat, overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 46 van de Loonbeschermingswet, de strafvordering wegens overtreding 
van artikel 42 van diezelfde wet, verjaart door verloop van vijf jaar na het feit 
waaruit de vordering is ontstaan.

Voor het  bepalen van het  aanvangstijdstip  van de verjaringstermijn van de 
strafvordering moet de datum waarop het misdrijf werd gepleegd in aanmerking 
worden genomen, met als gevolg dat een onderscheid moet worden gemaakt tus-
sen ogenblikkelijke, voortdurende en voortgezette misdrijven.

Bij een ogenblikkelijk misdrijf neemt de verjaringstermijn een aanvang op het 
ogenblik waarop het strafbare feit werd gepleegd, bij een voortdurend misdrijf 
op het ogenblik dat de strafbare toestand heeft opgehouden en bij een voortgezet 
misdrijf op het ogenblik dat het laatste strafbare feit werd gepleegd, op voor-
waarde dat, behoudens stuiting of schorsing van de verjaring, de termijn tussen 
de verschillende feiten niet langer was dan de verjaringstermijn zelf. (De Nauw 
A., 'De verjaring van de rechtsvordering ex delicto in het sociaal recht'; in Ri-
gaux  M.,  'Actuele  problemen  van  het  arbeidsrecht  4'  Antwerpen-Apeldoorn, 
Maklu uitgevers, 1994, 13 en de aldaar geciteerde rechtspraak).

Een voortgezet misdrijf is een misdrijf dat bestaat uit verschillende strafbare 
gedragingen, handelingen, of onthoudingen van dezelfde aard of van verschillen-
de aard die geacht worden samen slechts één misdrijf uit te maken wegens de 
eenheid van misdadig opzet in hoofde van de dader, dit is wanneer zij onderling 
verbonden zijn door eenheid van doel en verwezenlijking en in die zin door één 
feit, te weten één complexe gedraging, zijn opgeleverd.
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Onder eenheid van misdadig opzet wordt daarbij niet bedoeld opzet in contrast 
tot onachtzaamheid, maar wel het plan, de bedoeling of de ingesteldheid van de 
dader waarvan de veelheid van strafbare gedragingen de uitdrukking is (vgl. Du-
pont L., 'Het begrip voortgezet misdrijf, de problematiek van de verjaring van de 
burgerlijke  rechtsvordering  ex  delicto  m.b.t.  het  arbeidsovereenkomstenrecht'; 
Soc. Kron. 1988, 362).

Eenheid van opzet bestaat in het sociaal strafrecht uit een bepaald doel of een 
plan waarvan de veelheid van misdrijven de uitvoering vormen en kan bijvoor-
beeld voortvloeien uit de mondelinge of schriftelijke overeenkomst of uit het be-
talingssysteem dat afwijkt van de wettelijke of reglementaire bepalingen waar-
van de niet-naleving wordt gesanctioneerd.

(vgl. Verougstraete, W., 'De verjaring van de burgerlijke vordering die het ge-
volg is van een misdrijf', Soc. Kron. 1981, 49) .

Bovenstaande overwegingen m.b.t.  het  voorgezet  misdrijf  blijven onverkort 
gelden na de wijziging van artikel 65 van het Strafwetboek bij wet van 11 juni 
1994. Bedoelde wetswijziging vormt immers een wettelijke grondslag voor en 
een bevestiging van de vroeger jurisprudentieel tot stand gekomen notie van het 
voortgezet misdrijf.

(Van den Wijngaert, C., o.c., 182-183).
Dat het ingevolge deze bepaling thans mogelijk is, niettegenstaande de vastge-

stelde samenloop van de strafbare gedragingen, meerdere straffen uit te spreken 
doet daaraan geen afbreuk.

Eveneens bij wet van 10 juni 1998 werden de regels betreffende de algemene 
termijnen van verjaring in het Burgerlijk Wetboek gewijzigd.

Het nieuwe artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek bepaalt thans dat de 
rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele 
aansprakelijkheid verjaren door verloop van 5 jaar te rekenen vanaf de dag vol-
gend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van 
de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon 
met als maximum een termijn van 20 jaar te rekenen vanaf de dag volgend op die 
waarop het feit waardoor de schade is veroorzaakt zich heeft voorgedaan.

De verjaring loopt niet meer tegen de eisende partij wanneer zij tijdig haar bur-
gerlijke vordering heeft ingesteld en dit totdat een in kracht van gewijsde gegane 
beslissing het geding heeft beëindigd (vgl. inmiddels opgeheven artikel 27 van 
de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, en artikel 2244 van 
het Burgerlijk Wetboek).

Voor rechtsvorderingen ontstaan voor de inwerkingtreding van de wet van 10 
juni 1998 beginnen de nieuwe verjaringstermijnen slechts te lopen vanaf haar in-
werkingtreding, zonder dat de totale duur van de verjaringstermijn meer mag be-
dragen van 30 jaar.

In casu kan bezwaarlijk worden betwist dat de bij elke loonbetaling gepleegde 
misdrijven hun oorsprong vinden in een door Schola Europaea gehanteerd sys-
teem, dit blijkt overduidelijk uit de neergelegde nota's m.b.t. de berekening van 
de wedden van het niet gedetacheerd onderwijzend personeel.
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Er is dan ook sprake van eenheid van opzet, zodat mevrouw V.D.B. de ver-
schillende strafbare gedragingen terecht kwalificeert als één voortgezet misdrijf.

De strafbare gedragingen hebben zich voorgedaan vanaf de datum waarop het 
loon voor de maand september 1972 moest worden betaald tot en met de datum 
waarop het loon voor de maand september 1998 moest worden betaald, datum 
die zich evident niet voor september 1998 situeert.

De vordering tot herstel van de door deze strafbare gedragingen veroorzaakte 
schade werd ingesteld bij conclusies neergelegd ter griffie van (het hof van be-
roep) op 6 februari 2003 en derhalve voor het verstrijken van de verjaringster-
mijn van de strafvordering, zodat deze vordering noch geheel noch gedeeltelijk 
verjaard is.

2.4.4 Gevorderde bedragen
Nu,  om  de  hiervoor  uiteengezette  redenen,  vaststaat  dat  mevrouw  V.D.B. 

maandelijks een lager loon ontving dan het loon waarop zij recht had, is het evi-
dent dat zij schade heeft geleden.

Bedoelde schade bestaat uiteraard, doch niet uitsluitend, uit de gederfde netto-
inkomsten.

Ook het feit dat de loontekorten niet het voorwerp hebben uitgemaakt van bij-
dragestorting in het socialezekerheidsstelsel voor werknemers heeft noodzakelijk 
nadelige repercussies, inzonderheid voor het vaststellen van de rechten die me-
vrouw V.D.B. uit dit socialezekerheidsstelsel kan putten.

Dat de door mevrouw V.D.B. gevorderde loonbedragen corresponderen met 
het verschil tussen het volgens de 'Regeling van toepassing op docenten met be-
perkte leeropdracht' verschuldigde loon en het effectief betaalde loon staat als 
zodanig niet ter discussie.

Deze vaststelling verantwoordt  volkomen de toekenning van de gevorderde 
loonachterstallen als herstel van de schade in natura" (arrest, pp. 14-17). 

Voorts stelt het arbeidshof vast dat "de verplichting tot betaling van de loon-
achterstallen  en  opzeggingsvergoeding waartoe  (de  eiseres)  werd veroordeeld 
(...) tot gevolg (heeft) dat zij gehouden is tot afgifte van een verbeterd werkloos-
heidsattest C4, een corresponderende loonrekening en een fiscale fiche 281.10". 
(arrest, p. 21, nr. 2.7)

Grieven
1. Krachtens artikel 15, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 

juli 1978 verjaren de rechtsvorderingen die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan 
één jaar na het eindigen van de arbeidsovereenkomst of vijf jaar na het feit waar-
uit deze vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen 
van de arbeidsovereenkomst mag overschrijden.

Deze bepaling is van toepassing op de door de werknemer tegen de werkgever 
ingestelde vordering met als voorwerp de uitvoering van contractuele verbinte-
nissen, zoals bv. het betalen van het contractueel overeengekomen loon, zelfs als 
de werknemer die vordering tevens gegrond heeft op het feit dat de werkgever de 
strafwet heeft overtreden door die verbintenissen niet na te komen.
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2.1 De rechtsvordering tot herstel van een door een misdrijf veroorzaakte scha-
de behoort overeenkomstig artikel 3 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek 
van Strafvordering aan hen die de schade hebben geleden. Luidens artikel 4 van 
de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering kan de burgerlijke 
rechtsvordering terzelfder tijd en voor dezelfde rechters worden vervolgd als de 
strafvordering of afzonderlijk (voor de burgerlijke rechter) worden vervolgd.

Op de burgerlijke vordering tot schadevergoeding, spruitend uit een misdrijf, 
is de verjaringstermijn van artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wet-
boek van Strafvordering van toepassing.

2.2 Overeenkomstig artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek 
van Strafvordering, zoals van kracht vóór de wijziging bij wet van 10 juni 1998, 
verjaart de burgerlijke vordering volgend uit een misdrijf door verloop van vijf 
jaren, te rekenen van de dag waarop het misdrijf is gepleegd, zij kan echter niet 
verjaren voor de strafvordering.

Sinds de wijziging bij wet van 10 juni 1998 bepaalt artikel 26 van de Vooraf-
gaande Titel van het Wetboek van Strafvordering dat de burgerlijke rechtsvorde-
ring volgend uit een misdrijf verjaart volgens de regels van het Burgerlijk Wet-
boek of van de bijzondere wetten die van toepassing zijn op de rechtsvordering 
tot vergoeding van schade; zij kan echter niet verjaren voor de strafvordering.

Naar luid van artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij wet 
van 10 juni 1998, verjaren alle rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op 
grond van buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf 
de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de scha-
de of van de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelij-
ke persoon. Deze vorderingen verjaren in ieder geval door verloop van 20 jaar 
vanaf de dag volgend op die waarop het feit waardoor de schade is veroorzaakt, 
zich heeft voorgedaan.

2.3 Zoals het arbeidshof in het bestreden arrest (p. 14, voorlaatste alinea), vast-
stelt, verjaart de strafvordering wegens het misdrijf van niet-betaling van loon 
door het verloop van 5 jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan.

Wanneer, zoals in casu door het arbeidshof wordt beslist (arrest, pp. 15-16), de 
verschillende strafbare gedragingen wegens eenheid van opzet  geacht worden 
een voortgezet misdrijf uit te maken, begint de verjaring van de strafvordering 
met betrekking tot dit misdrijf slechts te lopen vanaf het laatste strafbare feit, d.i. 
in casu de datum waarop het loon voor september 1998 diende te worden be-
taald, welke datum zich niet vóór september 1998 situeert.

Indien door de eiseres een voortgezet misdrijf werd gepleegd door het niet-be-
talen van loon, diende de rechtsvordering tot herstel van de schade veroorzaakt 
door dit misdrijf derhalve te worden ingesteld binnen de termijn van vijf jaar 
vanaf de datum waarop het loon voor september 1998 diende te worden betaald.

3. De rechtsvordering wegens niet-betaling van loon kan als een rechtsvorde-
ring ex delicto in de zin van artikel 3 van de Voorafgaande Titel van het Wet-
boek van Strafvordering worden omschreven en is derhalve aan de bij artikel 26 
van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering voorgeschreven 
verjaringstermijn onderworpen, op voorwaarde, primo, dat de rechter vaststelt 
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dat de niet-betaling van het loon een misdrijf is, secundo, dat de rechtsvordering 
niet strekt tot de nakoming van de contractuele verbintenis tot betaling van loon, 
maar tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit het misdrijf van niet-beta-
ling van loon, en dus strekt tot het verkrijgen van schadevergoeding.

Eerste onderdeel
4.1 Luidens artikel 149 van de Grondwet dient elk vonnis of arrest met rede-

nen te worden omkleed.
Wanneer een rechterlijke beslissing een tegenstrijdigheid bevat tussen de mo-

tieven of in het beschikkend gedeelte, dan wel tussen de motieven en het be-
schikkend gedeelte, worden de elkaar tegensprekende motieven en/of beslissin-
gen geacht elkaar onderling op te heffen, zodat deze beslissing niet regelmatig 
met redenen is omkleed en artikel 149 van de Grondwet schendt. Voor zover de 
rechterlijke beslissing een tegenstrijdigheid in de beschikkingen bevat, miskent 
ze tevens artikel 1138, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek.

4.2 Het arbeidshof beslist in het bestreden arrest enerzijds
- dat verweerster in hoofdorde 67.129,99 euro achterstallig loon als herstel in 

natura van de schade geleden ingevolge het door de eiseres gepleegde misdrijf 
vordert en, in ondergeschikte orde, eenzelfde bedrag als schadevergoeding bij 
equivalent,

- dat beide vorderingen strekken tot herstel van de schade die het gevolg is van 
het door de eiseres gepleegde misdrijf, bestaande uit het niet correct betalen van 
het overeengekomen loon,

- dat de werknemer, in het kader van een vordering ex delicto, betaling kan 
vorderen van lonen, daar niets het slachtoffer van een sociaalrechtelijk misdrijf 
verplicht te opteren voor herstel van zijn schade bij equivalent en hij derhalve 
evenzeer voor herstel in natura kan optreden (lees: opteren) (arrest, p. 14, nr. 
2.4.2),

- dat verweerster, die maandelijks een lager loon ontving dan datgene waarop 
zij recht had, schade heeft geleden en de toekenning van de gevorderde loonach-
terstallen als herstel van de schade in natura verantwoord voorkomt (arrest, pp. 
16-17, nr. 2.4.4).

Uit deze overwegingen in het motiverend gedeelte van het arrest blijkt dat ver-
weerster lastens de eiseres aanspraak kan maken op "loonachterstal als herstel in 
natura" van de schade uit het misdrijf.

Het arbeidshof beslist anderzijds dat de eiseres gehouden is tot afgifte van een 
verbeterd werkloosheidsattest C4, een corresponderende loonrekening en een fis-
cale fiche 281.10 omwille van "de verplichting tot betaling van de loonachter-
stallen" (arrest, p. 21, nr. 2.7) en verklaart in het dispositief van het arrest (p. 23, 
tweede  en derde  alinea)  verweersters  "vordering  in  betaling  van  achterstallig 
loon ontvankelijk en gegrond" en veroordeelt vervolgens de eiseres uitdrukkelijk 
tot betaling van achterstallig loon.

Door enerzijds te beslissen dat verweerster vanwege de eiseres aanspraak kan 
maken op achterstallig loon als herstel in natura van de schade voortvloeiend uit 
het door de eiseres begane misdrijf, doch de eiseres anderzijds te veroordelen tot 
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betaling van eigenlijke loonachterstallen, houdt het bestreden arrest tegenstrijdi-
ge beschikkingen in of bevat het minstens een tegenstrijdigheid tussen zijn mo-
tieven en/of tussen de motieven en zijn beschikkend gedeelte, zodat het niet re-
gelmatig is gemotiveerd (schending van artikel 149 van de Grondwet) en tevens 
artikel 1138, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek schendt.

Tweede onderdeel
5.1 Uit het hoger uiteengezette, sub nrs. 1 t.e.m. 3, welke argumentatie hierbij 

als uitdrukkelijk hernomen dient te worden aangezien, volgt dat de vordering van 
de werknemer, ertoe strekkende de werkgever te veroordelen tot betaling van 
achterstallig loon, een vordering tot uitvoering van contractuele verbintenissen 
uitmaakt die onderworpen is aan de in artikel 15 van de Arbeidsovereenkomsten-
wet gestelde verjaringstermijn, zelfs al wordt de vordering mede gestoeld op het 
in de Loonbeschermingswet voorziene misdrijf niet-betaling van loon.

Deze vordering dient te worden ingesteld binnen één jaar na het eindigen van 
de arbeidsovereenkomst of vijf  jaar na het feit waaruit deze vordering is ont-
staan, zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van de arbeidsovereen-
komst mag overschrijden.

Dergelijke vordering diende in casu derhalve binnen één jaar na 8 september 
1998 (einddatum van de arbeidsovereenkomst; arrest, p. 6, in medio) te worden 
ingesteld en kon slechts betrekking hebben op loonachterstal verschuldigd in de 
periode van vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering.

5.2 Het arbeidshof veroordeelt de eiseres tot betaling aan verweerster van ach-
terstallig loon verschuldigd voor de ganse tewerkstellingsperiode (1972-1998), 
dit is tot uitvoering van haar uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verbin-
tenissen (arrest, p. 23, tweede en derde alinea).

Deze vordering diende derhalve, overeenkomstig artikel 15 van de Arbeids-
overeenkomstenwet, door verweerster te worden ingesteld binnen één jaar na 8 
september 1998, en kon slechts betrekking hebben op loonachterstallen verschul-
digd in de periode van vijf jaar voorafgaand aan het instellen van die vordering.

5.3. Het arbeidshof stelt uitdrukkelijk vast dat verweerster bij dagvaarding be-
tekend op 1 juni 1999 betaling van achterstallig vakantiegeld vorderde en zij in 
de procedure in eerste aanleg op geen enkel ogenblik aanspraak heeft gemaakt 
op betaling van achterstallig loon (arrest, p. 3, tweede alinea en p. 10).

De eiseres heeft, aldus het arbeidshof, slechts in haar aanvullende beroepscon-
clusie haar vordering overeenkomstig de artikelen 807 en 1042 van het Gerechte-
lijk Wetboek gewijzigd en betaling gevorderd van achterstallig loon (arrest, p. 
10, derde en tweede laatste alinea).

Deze aanvullende beroepsconclusie werd op 6 februari 2003 ter griffie inge-
diend (arrest, p. 2, in fine).

5.4 De vordering van verweerster, ertoe strekkende de eiseres te veroordelen 
tot betaling van achterstallig loon, werd aldus méér dan één jaar na de beëindi-
ging van de arbeidsovereenkomst ingesteld, zodat deze vordering overeenkom-
stig artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet verjaard was en het arbeidshof 
de eiseres niet wettig kon veroordelen tot betaling van achterstallig loon.
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5.5 Zelfs indien zou dienen geoordeeld te worden - quod non - dat de vorde-
ring strekkende tot betaling van achterstallig loon virtueel begrepen was in de 
vordering tot betaling van achterstallig vakantiegeld, hetgeen tot gevolg zou heb-
ben  dat  de  verjaringstermijn  overeenkomstig  artikel  2244 van  het  Burgerlijk 
Wetboek gestuit  werd door de dagvaarding van 1 juni  1999,  is  de beslissing 
waarbij de eiseres veroordeeld wordt tot betaling van 67.129,99 euro achterstal-
lig  loon  d.i.  het  niet-uitbetaalde  loon  tijdens  de  ganse  tewerkstellingsperiode 
(1972-1998), niet naar recht verantwoord.

De vordering strekkende tot betaling van achterstallig loon dient immers, zoals 
hoger uiteengezet, te worden ingesteld binnen vijf jaar na het feit waaruit deze 
vordering is ontstaan.

De op 1 juni 1999 betekende dagvaarding kon derhalve slechts de verjaring 
stuiten met betrekking tot de vordering strekkende tot betaling van achterstallig 
loon voor de periode van vijf jaar voorafgaand aan 1 juni 1999. De vordering tot 
betaling van loon verschuldigd vóór 1 juni 1994 was derhalve alleszins verjaard.

5.6 Door de eiseres te veroordelen tot betaling van 67.129,99 euro achterstallig 
loon om reden dat de door artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek 
van Strafvordering bepaalde verjaringstermijn niet was verstreken, schendt het 
arbeidshof derhalve de artikelen 3, 4 (dit laatste artikel in zijn versie zowel vóór 
als na de wijziging bij wetten van 11 juli 1994 en 28 maart 2000) en 26 (dit laat-
ste artikel in zijn versie zoals van kracht zowel vóór als na de wijziging bij wet 
van 10 juni 1998) van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvorde-
ring, 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet en 2262bis van het Burgerlijk Wet-
boek.

Derde onderdeel
6.1 De vordering tot betaling van achterstallig loon is een vordering tot uitvoe-

ring van een uit de arbeidsovereenkomst ontstane contractuele verbintenis, zodat 
de verjaring van deze vordering beheerst wordt door artikel 15 van de Arbeids-
overeenkomstenwet en niet door artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het 
Wetboek van Strafvordering, zelfs indien de vordering tevens gegrond is op het 
feit dat de werkgever de strafwet heeft overtreden door die verbintenis niet na te 
komen.

Het is de werknemer derhalve niet mogelijk in het kader van een vordering ex 
delicto vanwege de werkgever betaling van achterstallig loon te vorderen. De 
vordering ex delicto strekt immers tot herstel van de door een misdrijf veroor-
zaakte schade.

Deze burgerlijke vordering tot herstel van de door een misdrijf veroorzaakte 
schade, zoals bedoeld in de artikelen 3 en 26 van de Voorafgaande Titel van het 
Wetboek van Strafvordering, kan alleen schadeherstel - bij equivalent of in natu-
ra - opleveren, terwijl de vordering tot uitvoering van de loonverbintenis strekt 
tot werkelijk rechtsherstel.

Het is voor de werknemer derhalve niet mogelijk een burgerlijke vordering ex 
delicto tegen de werkgever in te stellen strekkende tot herstel in natura van de 
schade veroorzaakt door het door de werkgever gepleegde misdrijf, waarbij dit 
schadeherstel (d.i.  het voorwerp van de vordering) bestaat uit de betaling van 
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achterstallig loon.
6.2 In zoverre het Hof zou oordelen dat het arbeidshof de eiseres niet veroor-

deelt tot betaling van eigenlijke loonachterstallen - quod non - doch wel tot beta-
ling van achterstallig loon als herstel in natura van de schade geleden door het 
door de eiseres gepleegde misdrijf, is de aangevochten beslissing derhalve even-
min naar recht verantwoord.

Een vordering strekkende tot betaling van loon, d.i. tot uitvoering van een uit 
de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verbintenis, heeft, zoals hiervoor uiteen-
gezet, immers niet tot voorwerp het herstel, het weze in natura, van de schade 
voortvloeiend uit het misdrijf, doch strekt tot rechtsherstel.

De vordering strekkende tot betaling van achterstallig loon is derhalve, ook al 
wordt zij mede gesteund op een misdrijf en wordt het achterstallig loon ten on-
rechte als herstel in natura van de door dit misdrijf veroorzaakte schade omschre-
ven, een vordering ex contractu onderworpen aan de verjaringstermijn bepaald in 
artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet en niet aan de verjaringstermijn be-
paald in artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvorde-
ring.

Door de eiseres te veroordelen tot betaling van achterstallig loon, het weze als 
herstel in natura, ten belope van 67.129,99 euro, en te beslissen dat deze vorde-
ring niet was verjaard, schendt het arbeidshof derhalve, zoals sub nrs. 5.1 t.e.m. 
5.6 uiteengezet, welke argumentatie hierbij als uitdrukkelijk hernomen dient te 
worden aangezien, de artikelen 3, 4 (dit laatste artikel in zijn versie zowel vóór 
als na de wijziging bij wetten van 11 juli 1994 en 28 maart 2000) en 26 (dit laat-
ste artikel in zijn versie zoals van kracht zowel vóór als na de wijziging bij wet 
van 10 juni 1998) van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvorde-
ring, 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet en 2262 bis van het Burgerlijk Wet-
boek.

Vierde onderdeel
7.1 Indien het Hof zou aannemen dat het arbeidshof de eiseres in het aange-

vochten arrest veroordeelt tot betaling van schadevergoeding, het weze als her-
stel in natura of bij equivalent van de schade veroorzaakt door het door de eise-
res gepleegde misdrijf, is de beslissing evenmin naar recht verantwoord.

7.2 Luidens artikel 149 van de Grondwet dient elk vonnis of arrest met rede-
nen te worden omkleed.

De rechter is ingevolge deze grondwetsbepaling verplicht te antwoorden op 
alle precieze en relevante middelen die partijen op regelmatige wijze in hun be-
sluiten hebben aangevoerd.

7.3 Verweerster  vorderde  vanwege de  eiseres  betaling van een bedrag van 
67.129,99 euro als achterstallig loon, en in ondergeschikte orde als schadever-
goeding (syntheseberoepsconclusie, p. 23), zijnde het brutobedrag van het haar 
ten onrechte niet uitbetaalde loon (syntheseberoepsconclusie, p. 18, in fine).

De eiseres voerde in haar beroepsbesluiten aan dat de door verweerster inge-
volge het misdrijf geleden schade niet kan worden gelijkgesteld met het brutobe-
drag van het niet betaalde loon.
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De eiseres stelde desbetreffend, enerzijds, dat krachtens artikel 14 van de wet 
van 27 juni 1969 op het loon sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn door 
de werknemer, terwijl die bijdrage overeenkomstig artikel 19, §2, 2°, van het ko-
ninklijk besluit van 28 november 1969 niet verschuldigd is op de schadevergoe-
ding die verweerster vordert. De werknemersbijdrage van 13,07 pct. kan aldus 
geen deel uitmaken van de schade die verweerster beweert te hebben geleden en 
moet van het gevorderde bedrag worden afgetrokken.

De eiseres stelde, anderzijds, dat de schadevergoeding anders wordt belast dan 
loon dat in de loop van de tewerkstelling tijdig wordt betaald. Dat loon wordt im-
mers belast aan een marginaal tarief, in de hoogste schijf, terwijl een schadever-
goeding als achterstal zal worden belast met een gemiddeld tarief, wat aan de 
verweerster een aanzienlijk voordeel zal verschaffen (syntheseconclusie, p. 12, 
in fine).

Het arbeidshof veroordeelt de eiseres tot betaling van "schadevergoeding" van 
67.129,99 euro, d.i. het brutobedrag van het haar niet uitbetaalde loon en stoelt 
deze beslissing op volgende gronden:

"Nu,  om de  hiervoor  uiteengezette  redenen,  vaststaat  dat  mevrouw V.D.B. 
maandelijks een lager loon ontving dan het loon waarop zij recht had, is het evi-
dent dat zij schade heeft geleden.

Bedoelde schade bestaat uiteraard, doch niet uitsluitend, uit de gederfde netto 
inkomsten.

Ook het feit dat de loontekorten niet het voorwerp hebben uitgemaakt van bij-
dragestorting in het socialezekerheidsstelsel voor werknemers heeft noodzakelijk 
nadelige repercussies, inzonderheid voor het vaststellen van de rechten die me-
vrouw V.D.B. uit dit socialezekerheidsstelsel kan putten.

Dat de door mevrouw V.D.B. gevorderde loonbedragen corresponderen met 
het verschil tussen het volgens de 'Regeling van toepassing op docenten met be-
perkte leeropdracht' verschuldigde loon en het effectief betaalde loon staat als 
zodanig niet ter discussie.

Deze vaststelling verantwoordt  volkomen de toekenning van de gevorderde 
loonachterstallen  als  herstel  van  de  schade  in  natura"  (arrest,  pp.  16-17,  nr. 
2.4.4).

Het arbeidshof verstrekt aldus geen antwoord op de hoger uiteengezette pre-
cieze en relevante middelen in besluiten van de eiseres en schendt aldus, ten eer-
ste artikel 149 van de Grondwet.

8.1 Ingevolge het algemeen rechtsbeginsel betreffende de autonomie der pro-
cespartijen, "beschikkingsbeginsel" genaamd, en artikel 1138, 2°, van het Ge-
rechtelijk Wetboek, is het de rechter verboden aan een partij een vergoeding toe 
te kennen die door deze niet werd gevorderd.

8.2 Uit het bestreden arrest (pp. 16-17, geciteerd supra nr. 7.3) blijkt dat de 
schade van verweerster, die gelijk is aan het brutobedrag van de haar niet uitbe-
taalde lonen, en tot vergoeding waarvan de eiseres veroordeeld wordt, bestaat 
uit:

- enerzijds, de gederfde netto-inkomsten, en,
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- anderzijds, de schade uit de nadelige repercussies die voortvloeien uit het feit 
dat de loontekorten niet het voorwerp van een bijdragestorting in de sociale ze-
kerheid hebben uitgemaakt, inzonderheid voor de rechten die verweerster uit dit 
stelsel kan putten.

In besluiten stelde de verweerster dat zij aanspraak maakte op brutobedragen 
omdat zij betaling van loon als herstel in natura vorderde en dat op de gevorder-
de bedragen in die hypothese ook sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn 
(syntheseberoepsconclusie, p. 18, in fine).

Zij vorderde evenwel geen vergoeding voor de schade uit de nadelige reper-
cussies die zouden voortvloeien uit het feit dat de loontekorten niet het voorwerp 
van een bijdragestorting in de sociale zekerheid hebben uitgemaakt.

Door de eiseres derhalve te veroordelen tot betaling van een vergoeding voor 
de door verweerster gederfde netto-inkomsten, evenals voor schade uit nadelige 
repercussies ten gevolge van het feit dat de loontekorten niet het voorwerp van 
een bijdragestorting in het sociale zekerheidsstelsel voor werknemers hebben uit-
gemaakt, zodat de totale door de eiseres verschuldigde vergoeding gelijk is aan 
het niet betaalde brutoloon, kent het arbeidshof aan de verweerster een niet-ge-
vorderde vergoeding toe en schendt aldus, ten tweede het algemeen rechtsbegin-
sel  betreffende  de  autonomie  der  procespartijen,  "beschikkingsbeginsel"  ge-
naamd en artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.

9.1 Overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
verplicht elke daad, nalatigheid of onvoorzichtigheid van de mens, waardoor aan 
een ander schade wordt veroorzaakt, degene door wiens schuld de schade is ont-
staan, deze te vergoeden.

De rechter  schendt  de artikelen 1382 en 1383 van het  Burgerlijk  Wetboek 
wanneer hij aan het slachtoffer van een onrechtmatige daad een vergoeding toe-
kent die meer bedraagt dan de geleden schade.

9.2 Het arbeidshof veroordeelt de eiseres tot betaling van het door verweerster 
gevorderde  bedrag,  gelijk  aan  het  niet-betaalde  brutoloon  om reden  dat  haar 
schade niet uitsluitend bestaat uit de gederfde netto-inkomsten, doch tevens uit 
nadelige repercussies ten gevolge van het feit dat de loontekorten niet het voor-
werp van een bijdragestorting in het sociale zekerheidsstelsel hebben uitgemaakt, 
zonder evenwel vast te stellen dat de schade voortvloeiend uit deze nadelige re-
percussies gelijk is aan het verschil tussen het door verweerster gevorderde be-
drag (het niet-betaalde brutoloon) en de schade uit de gederfde netto-inkomsten.

Door aldus na te laten de schade uit nadelige repercussies ten gevolge van het 
feit dat de loontekorten niet het voorwerp van een bijdragestorting in het sociale 
zekerheidsstelsel hebben uitgemaakt te begroten, kon het arbeidshof, ten derde, 
niet wettig de eiseres veroordelen tot betaling van het bedrag, gelijk aan het ver-
schil tussen het gederfde brutoloon en het nettoloon, nu uit het bestreden arrest 
niet blijkt dat dit bedrag overeenstemt met de geleden schade en dat aldus niet 
meer wordt toegekend dan de door verweerster geleden schade (schending van 
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

Minstens laat het gebrek aan vaststelling omtrent de omvang van de schade uit 
nadelige repercussies ten gevolge van het feit dat de loontekorten niet het voor-
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werp van een bijdragestorting in het sociale zekerheidsstelsel hebben uitgemaakt, 
het Hof niet toe zijn wettigheidscontrole op het bestreden arrest uit te oefenen, en 
schendt het bestreden (arrest) artikel 149 van de Grondwet, alsmede de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek. 

B. Zaak nr. S.04.0169.N
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, zowel in de versie van toepassing vóór als in die van toepas-

sing ná de wijziging ervan bij wet van 22 mei 2001, en 10, in de versie van toe-
passing vóór de wijziging ervan bij wet van 26 juni 2002, van de wet van 12 
april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers;

- de artikelen 1146 en 1153, zowel in de versie van toepassing vóór als in die 
van toepassing ná de wijziging ervan bij wet van 23 november 1998, van het 
Burgerlijk Wetboek;

- voor zoveel als nodig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
en 4, eerste lid, van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel 
van het Wetboek van Strafvordering.

Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, rechtsprekend over de vor-

dering van de verweerster, het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk en 
gedeeltelijk gegrond, het incidenteel beroep van de eiseres ontvankelijk en ge-
deeltelijk gegrond. Het arbeidshof verleent de eiseres akte van de uitbreiding en 
wijziging van haar vordering en verklaart de nieuwe vordering ontvankelijk en 
gedeeltelijk gegrond. Het vonnis van 24 juni 2002 wordt vernietigd. Opnieuw 
rechtsprekend, verklaart het arbeidshof de vordering in betaling van achterstallig 
vakantiegeld en daarop becijferde interest ongegrond. De vordering tot betaling 
van achterstallig loon verklaart het arbeidshof ontvankelijk en gegrond als volgt: 
de verweerster wordt veroordeeld tot betaling van 67.129,99 euro achterstallig 
loon, te verminderen met de wettelijk voorgeschreven inhoudingen voor de soci-
ale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing, in zoverre verschuldigd, het overeen-
stemmend netto gedeelte te vermeerderen met de gerechtelijke interest vanaf de 
datum van uitspraak. Het arbeidshof beslist daartoe op grond van de volgende 
motieven:

"2.4.5. Interesten
Moratoire interesten zijn de interesten die overeenkomstig artikel 1153 van het 

Burgerlijk Wetboek verschuldigd zijn wegens vertraging in de uitvoering van 
een verbintenis die een geldsom tot voorwerp heeft, die loopt vanaf de ingebre-
kestelling en die wordt berekend aan de wettelijke rentevoet.

(...)
De wettelijke interest is een moratoire interest die loopt van rechtswege.
De vergoedende interest daarentegen is een vorm van schadeloosstelling, toe-

gekend bij toepassing van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek en bestemd 
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om de schade te vergoeden die aan de benadeelde wordt berokkend door de laat-
tijdige schadeloosstelling door de schadeveroorzaker.

Om aanspraak te kunnen maken op vergoedende interesten dient het slachtof-
fer het bewijs te leveren van een fout, een schade en een oorzakelijk verband tus-
sen beide.

De feitenrechter bepaalt op onaantastbare wijze de rentevoet van de toegeken-
de vergoedende interesten.

(...)
Inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst mag de rechter de moratoire in-

terest niet doen lopen op het bedrag van een schuldvordering inzake schadever-
goeding, voor de uitspraak van de beslissing tot toekenning ervan.

(...)
Vermits de vordering van (de eiseres) ex delicto werd gesteld en strekt tot her-

stel van de schade ingevolge een door (de verweerster) gepleegd sociaalrechte-
lijk misdrijf, is op de in hoofdsom gevorderde bedragen geen wettelijke moratoi-
re interest verschuldigd, zoals gevorderd.

Om aanspraak te kunnen maken op de eveneens gevorderde vergoedende inte-
resten dient (de eiseres) het bewijs te leveren van het bestaan en de omvang van 
een bijkomende schade die zij heeft geleden als gevolg van het ingeroepen soci-
aalrechtelijk misdrijf, inzonderheid wegens het uitstel van de schadeloosstelling 
waarop zij recht had op het ogenblik waarop de schade is ontstaan.

Het bestaan van een dergelijke schade wordt door (de verweerster) formeel be-
twist.

Het (arbeidshof) kan slechts vaststellen dat (de eiseres) de door (de verweer-
ster) in dit kader ontwikkelde argumentatie nergens tegemoetkomt en dat zij met 
name niet bewijst, zelfs niet aanvoert dat zij een schade heeft geleden die de toe-
kenning van de vergoedende interesten zou kunnen verantwoorden.

Derhalve dienen enkel de gerechtelijke interesten te worden toegekend vanaf 
de uitspraak van dit arrest". (blz. 17 t.e.m. 18, bovenaan, van het bestreden ar-
rest).

Grieven
Schadevergoeding is krachtens artikel 1146 van het Burgerlijk Wetboek dan 

eerst verschuldigd wanneer de schuldenaar in gebreke is gesteld zijn verbintenis 
na te komen, behalve indien hetgeen de schuldenaar zich verbonden heeft te ge-
ven of te doen, niet kon gegeven of gedaan worden dan binnen een bepaalde tijd 
die hij heeft laten voorbij gaan.

Krachtens artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek bestaat, inzake verbintenis-
sen die alleen betrekking hebben op het betalen van een geldsom, de schadever-
goeding wegens vertraging in de uitvoering nooit in iets anders dan in de wette-
lijke interest. Die schadevergoeding is verschuldigd zonder dat de schuldeiser 
enig verlies hoeft te bewijzen. Zij is verschuldigd te rekenen van de dag van aan-
maning tot betaling, behalve ingeval de wet ze van rechtswege doet lopen. De 
principiële verplichting tot ingebrekestelling is dus niet vereist wanneer een bij-
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zondere wettelijke bepaling de schuldeiser vrijstelt van die verplichting.
Artikel 10 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het 

loon der werknemers, hieronder afgekort als Loonbeschermingswet, bepaalt dat 
voor het loon van rechtswege rente verschuldigd is met ingang van het tijdstip 
waarop het eisbaar wordt. Onder loon wordt, krachtens artikel 2 van de Loonbe-
schermingswet, onder meer verstaan, het loon in geld waarop de werknemer in-
gevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever. Artikel 10 
van de Loonbeschermingswet is van toepassing op het loon betaald in geld en is 
dwingend in het voordeel van de werknemer.

Uit de samenlezing van artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 10 
van de Loonbeschermingswet volgt dat de werknemer zijn werkgever niet in ge-
breke moet stellen opdat de werkgever interest zou verschuldigd zijn op het niet-
betaalde of te weinig betaalde loon. Die interest loopt vanaf het verschuldigd zijn 
van het loon. Het volstaat dat de interest gevorderd wordt.

2. De eiseres vorderde "in eerste orde betaling van loon (...) bij wijze van her-
stel in natura" (blz. 18, onderaan, van de "syntheseberoepsconclusie" neergelegd 
ter griffie op 7 april 2003). Het arbeidshof stelt in het bestreden arrest vast dat de 
eiseres  "duidelijk,  ondubbelzinnig en in  hoofdorde betaling (heeft)  gevorderd 
van 67.129,99 euro achterstallig loon als herstel in natura van de schade geleden 
ingevolge het door (de verweerster) gepleegde (voortgezet) misdrijf,  strafbaar 
gesteld bij artikel 42 Loonbeschermingswet en, in ondergeschikte orde, eenzelf-
de bedrag als schadevergoeding bij equivalent" (blz. 14, eerste alinea, van het be-
streden arrest). Het arbeidshof kent de gevorderde loonachterstallen toe als her-
stel van de schade in natura (blz. 17, bovenaan, van het bestreden arrest), en ver-
oordeelt de verweerster bijgevolg tot betaling van "(67.129,99 euro) achterstallig 
loon, te verminderen met de wettelijk voorgeschreven inhoudingen voor de soci-
ale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing, in zoverre verschuldigd, het overeen-
stemmende netto gedeelte te vermeerderen met de gerechtelijke interesten vanaf 
heden" (blz. 23, bovenaan, van het bestreden arrest).

De eiseres vorderde aldus en het arbeidshof veroordeelt de verweerster dus 
met toepassing van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 4, 
eerste lid, van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het 
Wetboek van Strafvordering, tot betaling van eigenlijk loon, weze het als een 
herstel in natura van de schade veroorzaakt door het misdrijf bestaande in het 
niet correct betalen van het loon door de verweerster.

De eiseres vorderde in regelmatig ter griffie van het arbeidshof neergelegde 
conclusies "het bedrag van 67.129,99 euro (...) als achterstallig loon (...) en in 
subsidiaire orde als schadevergoeding, telkens te vermeerderen met de wettelijke 
c.q. vergoedende en gerechtelijke interesten, zodat zij voor zoveel als nodig inci-
denteel beroep aantekent tegen het eerste vonnis" (blz. 11, voorlaatste alinea, van 
de "aanvullende beroepsconclusie" neergelegd ter griffie op 6 februari 2003; blz. 
23, derde laatste alinea, van de "syntheseberoepsconclusie" neergelegd ter griffie 
op 7 april 2003, onderstreping toegevoegd).

Aangezien het arbeidshof de verweerster veroordeelt tot betaling van een be-
drag aan loon - als herstel in natura van de schade veroorzaakt door het misdrijf 
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van het niet correct betalen van het verschuldigde loon - en de eiseres de ver-
meerdering van dat bedrag met wettelijke interest vorderde, oordeelt het arbeids-
hof niet wettig dat op de in hoofdsom gevorderde bedragen geen wettelijke mo-
ratoire interest verschuldigd is.

Het arbeidshof steunt de afwijzing van de vordering tot  toekenning van de 
wettelijke interest niet wettig op de overweging dat de eiseres haar vordering ex 
delicto heeft gesteld (schending van de artikelen 2 en 10 van de Loonbescher-
mingswet, en van de artikelen 1146 en 1153 van het Burgerlijk Wetboek).

De eiseres heeft haar vordering inderdaad op een misdrijf gesteund, maar vor-
derde in de eerste plaats herstel in natura, wat het arbeidshof haar ook toekende. 
Herstel in natura brengt in deze zaak mee dat de verweerster het achterstallige 
loon moet betalen, niet als uitvoering van haar contractuele verbintenis, maar als 
een vorm van herstel van de door haar fout veroorzaakte schade, namelijk in na-
tura. Het herstel in natura van de schade veroorzaakt door het misdrijf bestaande 
in het niet correct betalen van het verschuldigde loon, bestaat uiteraard (o.m.) in 
het betalen van het nog verschuldigde loon. Aangezien het gaat om loon waarvan 
niet wordt betwist dat het valt onder het loonbegrip van artikel 2 van de Loonbe-
schermingswet, vindt artikel 10 van de Loonbeschermingswet eveneens toepas-
sing en is daarop van rechtswege interest verschuldigd vanaf de dag waarop het 
eisbaar wordt.

Het arbeidshof oordeelt niet wettig dat, vermits de eiseres haar vordering ex 
delicto stelde en die vordering strekte tot herstel van de schade ingevolge een 
door de verweerster gepleegd sociaalrechtelijk misdrijf, op de in hoofdsom ge-
vorderde bedragen geen wettelijke moratoire interest verschuldigd is, en veroor-
deelt de verweerster bijgevolg niet wettig tot betaling van slechts gerechtelijke 
interest op 67.129,99 euro achterstallig loon, te verminderen met de wettelijk 
voorgeschreven inhoudingen voor de sociale  zekerheid en de bedrijfsvoorhef-
fing, in zoverre verschuldigd (schending van alle in de aanhef van het middel ge-
noemde wetsbepalingen).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 746 van het Gerechtelijk Wetboek;.
- voor zoveel als nodig artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar-

beidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, rechtsprekend over de vor-

dering van de verweerster, het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk en 
gedeeltelijk gegrond, het incidenteel beroep van de eiseres ontvankelijk en ge-
deeltelijk gegrond. Het arbeidshof verleent de eiseres akte van de uitbreiding en 
wijziging van haar vordering en verklaart de nieuwe vordering ontvankelijk en 
gedeeltelijk gegrond. Het vonnis van 24 juni 2002 wordt vernietigd. Opnieuw 
rechtsprekend, verklaart het arbeidshof de vordering tot betaling van een opzeg-
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gingsvergoeding ontvankelijk en als volgt gegrond: de verweerster wordt veroor-
deeld tot betaling van 17.162,76 euro opzeggingsvergoeding, te verminderen met 
de wettelijk voorgeschreven inhoudingen voor de sociale zekerheid en de be-
drijfsvoorheffing, in zoverre verschuldigd, het overeenstemmende nettogedeelte 
te vermeerderen met de wettelijke en gerechtelijke interest. De eiseres wordt af-
gewezen van het meer of anders gevorderde. Het arbeidshof beslist daartoe op 
grond van de volgende motieven:

"(...)
Mits de juiste waarde toe te kennen aan bovenstaande elementen is ook het (ar-

beidshof) van oordeel dat (de verweerster) een opzeggingstermijn van 28 maan-
den in acht had moeten nemen zodat zij gehouden is tot betaling van een aanvul-
lende opzeggingsvergoeding van 19 maanden, hetzij 17.162,72 euro.

Op het overeenstemmende netto bedrag van deze aanvullende opzeggingsver-
goeding, inzonderheid na inhouding van de wettelijk voorgeschreven werkne-
mersbijdrage voor de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing, zijn overeen-
komstig artikel 10 van de Loonbeschermings-wet wettelijke interesten verschul-
digd". (blz. 21, eerste en tweede alinea, van het bestreden arrest). Van het meer 
of anders gevorderde wordt de eiseres afgewezen.

Grieven
1. Artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat vervallen interest van 

kapitalen interest kan opbrengen, ofwel ten gevolge van een gerechtelijke aan-
maning ofwel ten gevolge van een bijzondere overeenkomst, mits de aanmaning 
of overeenkomst betrekking heeft op interest die ten minste voor een geheel jaar 
verschuldigd is. Die mogelijkheid tot kapitalisatie geldt voor conventionele, mo-
ratoire, wettelijke en gerechtelijke interest. Artikel 1154 van het Burgerlijk Wet-
boek kan aldus toepassing krijgen ten aanzien van wettelijke interest op een ver-
goeding die wordt toegekend wegens de onregelmatige beëindiging van een ar-
beidsovereenkomst, en derhalve een verbintenis uit overeenkomst betreft.

De neerlegging van een conclusie ter griffie kan beschouwd worden als een 
handeling die gelijkwaardig is aan de bij artikel 1154 van het Burgerlijk Wet-
boek vereiste gerechtelijke aanmaning, wanneer in die conclusie de aandacht van 
de schuldenaar wordt gevestigd op de kapitalisatie van de interest. Overigens be-
paalt artikel 746 van het Gerechtelijk Wetboek dat de neerlegging van conclusies 
ter griffie geldt als betekening.

2. De eiseres wijdde in elk van haar conclusies neergelegd voor het arbeidshof 
een apart hoofdstuk aan de kapitalisatie van de interest, en vroeg uitdrukkelijk 
aan het arbeidshof te zeggen voor recht dat de reeds vervallen interest, zowel die 
op de vergoeding wegens onrechtmatige inhoudingen op het loon en die op het 
vakantiegeld als  de  reeds vervallen  interest  op de  opzeggingsvergoeding zou 
worden gekapitaliseerd (blz. 9, onderaan, en blz. 10, onderaan, van de beroeps-
conclusie neergelegd ter griffie op 3 december 2002; blz. 10 en 12 van de aan-
vullende beroepsconclusie neergelegd ter griffie op 6 februari 2003; blz. 22 en 
24 van de syntheseberoepsconclusie neergelegd ter griffie op 7 april 2003). De 
conclusies van de eiseres vestigden aldus de aandacht van de verweerster op haar 
vordering tot kapitalisatie van de reeds vervallen interest.
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Het arbeidshof stelt vast dat de verweerster met een aangetekende brief van 21 
oktober 1997 een opzeggingstermijn betekende aan de eiseres, ingaand op 1 no-
vember 1997 om te eindigen op 8 september 1998 (blz. 6, zesde alinea, van het 
bestreden arrest). Het arbeidshof overweegt voorts dat de verweerster een opzeg-
gingstermijn van 28 maanden had moeten in acht nemen, zodat de eiseres ge-
rechtigd is op een aanvullende opzeggingsvergoeding van 17.162,72 euro. Het 
arbeidshof vervolgt dat "op het overeenstemmende netto bedrag van deze aan-
vullende  opzeggingsvergoeding,  inzonderheid  na  inhouding  van  de  wettelijk 
voorgeschreven werknemersbijdrage voor de sociale zekerheid en de bedrijfs-
voorheffing, (...) overeenkomstig artikel 10 Loonbeschermingswet wettelijke in-
teresten verschuldigd (zijn)" (blz. 21, tweede alinea, van het bestreden arrest), en 
veroordeelt de verweerster tot het voornoemde.

Het  recht  op een aanvullende  opzeggingsvergoeding ontstond in  deze zaak 
krachtens artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-
komsten op 21 oktober 1997, zijnde het tijdstip waarop aan de eiseres een te kor-
te opzeggingstermijn werd betekend. De aanmaningen tot  kapitalisatie van de 
reeds vervallen interest, gedaan in de regelmatig voor het arbeidshof neergelegde 
conclusies van 3 december 2002, 6 februari 2003 en 7 april 2003, hebben dan 
ook betrekking op interest die ten minste voor een geheel jaar verschuldigd is.

Aangezien de eiseres van het  meer of anders gevorderde wordt  afgewezen, 
miskent het arbeidshof artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens schendt 
het arbeidshof artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet, aangezien het niet 
antwoordt op de vordering van de eiseres tot kapitalisatie van de reeds vervallen 
interest, die zij in regelmatig ter griffie van het arbeidshof neergelegde conclu-
sies stelde.

Het arbeidshof veroordeelt de verweerster niet wettig enkel tot betaling van 
17.162,72 euro opzeggingsvergoeding, te vermeerderen met de wettelijk voorge-
schreven inhoudingen voor de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing, in zo-
verre verschuldigd, het overeenstemmende netto gedeelte te vermeerderen met 
de wettelijke en de gerechtelijke interest, en wijst de eiseres niet wettig af van 
het meer of anders gevorderde (schending van alle in de aanhef van het middel 
vermelde wetsbepalingen).

Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 1017, eerste lid, en 1024 van het Gerechtelijk Wetboek. 
Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, rechtsprekend over de vor-

dering van de verweerster, het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk en 
gedeeltelijk gegrond, het incidenteel beroep van de eiseres ontvankelijk en ge-
deeltelijk gegrond. De kosten van beide instanties worden voor drie vierden ten 
laste van de verweerster gelegd en voor een vierde ten laste van de eiseres.

Aan de zijde van de verweerster worden de kosten vereffend op 200,79 euro 
rechtsplegingsvergoeding arbeidsrechtbank, 55,77 euro uitgaven-vergoeding, en 
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273,67 euro rechtsplegingsvergoeding arbeidshof.
Aan de zijde van de eiseres worden de kosten vereffend op 122,19 euro dag-

vaardingskosten, 200,79 euro rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg, en 273,67 
euro rechtsplegingsvergoeding hoger beroep.

Grieven
1.  Artikel  1017,  eerste  lid,  van het  Gerechtelijk  Wetboek bepaalt  dat  ieder 

eindvonnis, tenzij bijzondere wetten anders bepalen, de in het ongelijk gestelde 
partij in de kosten verwijst. In principe zijn de kosten verhaalbaar die noodzake-
lijk werden gemaakt door het geding of die noodzakelijk waren voor de beslech-
ting ervan.

Krachtens artikel 1024 van het Gerechtelijk Wetboek, komen de kosten van 
tenuitvoerlegging ten laste van de partij tegen wie de uitvoering wordt gevor-
derd.

De kosten van betekening van een vonnis zijn kosten die noodzakelijk ge-
maakt werden door het geding en kunnen principieel worden teruggevorderd. Al-
leen een spontaan en onmiddellijk aanbod van volledige regeling of de vrijwilli-
ge uitvoering van het vonnis vóór de betekening en zonder aanmaning, maken 
een betekening overbodig en dus zonder verhaal.

2. Het arbeidshof stelt vast dat het op tegenspraak gewezen vonnis van 24 juni 
2002 van de Arbeidsrechtbank te Turnhout aan de verweerster werd betekend op 
3 september 2002 (blz. 2 van het bestreden arrest, onder Stukken van de rechts-
pleging). De eiseres vorderde de verweerster te veroordelen tot de kosten van het 
geding in beide instanties, aan de zijde van de eiseres begroot op 122,41 euro 
dagvaardingskosten, 200,79 euro rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg, 156,69 
euro betekeningskosten, en 267,71 euro rechtsplegingvergoeding hoger beroep.

Het arbeidshof gaat niet in op de vordering van de eiseres (om) de verweerster 
te veroordelen tot betaling van de betekeningkosten van het vonnis van 24 juni 
2002. Het arbeidshof wijst de eiseres af "van het meer of anders gevorderde".

Aangezien het arbeidshof die vordering van de eiseres zonder meer afwijst, 
zonder vast te stellen dat die betekeningkosten nodeloze of overbodige kosten 
zijn of dat de betekening van het vonnis niet noodzakelijk was voor de definitie-
ve beslechting van het geschil, schendt het arbeidshof artikel 149 van de gecoör-
dineerde Grondwet en de artikelen 1017, eerste lid, en 1024 van het Gerechtelijk 
Wetboek.

Het bestreden arrest wijst de eiseres niet wettig af van het meer of anders ge-
vorderde en begroot de kosten aan de zijde van de eiseres niet wettig op 122,19 
euro dagvaardingskosten,  200,79 euro rechtsplegingsvergoeding eerste  aanleg, 
en 273,67 euro rechtsplegingsvergoeding hoger beroep (schending van artikel 
149 van de gecoördineerde Grondwet en van de artikelen 1017, eerste lid, en 
1024 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Samenvoeging
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De cassatieberoepen S.04.0088.N en S.04.0169.N zijn tegen hetzelfde arrest 
gericht.

Zij dienen te worden gevoegd.
B. Cassatieberoep S.04.0088.N
(...)
Tweede en derde onderdeel
3. Krachtens artikel 26 van de wet van 17 april 1878, houdende de Vooraf-

gaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, zoals te dezen van toepassing, 
verjaart de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf na verloop van 
vijf jaar vanaf de dag waarop het misdrijf is gepleegd, zonder dat zij kan verjaren 
voor de strafvordering.

Deze bepaling is van toepassing op elke burgerlijke rechtsvordering die ge-
stoeld is op feiten die het bestaan van een misdrijf doen blijken, zelfs wanneer 
die feiten eveneens een contractuele tekortkoming van de verweerder uitmaken 
en het voorwerp van de vordering in de uitvoering van die contractuele verbinte-
nis bestaat als herstel voor de geleden schade.

4. De onderdelen die ervan uitgaan dat een rechtsvordering tot veroordeling 
van achterstallig loon, ongeacht het feit dat de eiser uitdrukkelijk aanvoert dat de 
vordering op het misdrijf "niet-betaling van het loon op gezette tijden" is ge-
stoeld, geen rechtsvordering tot herstel in natura is maar een contractuele rechts-
vordering tot uitvoering van de loonverbintenis, waarop de vijfjarige verjarings-
termijn van artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet van toepassing is, falen 
naar recht.

Vierde onderdeel
5. In zoverre het onderdeel aanvoert dat het arrest de eiseres louter veroordeelt 

tot betaling van het bruto achterstallig loon, mist het feitelijke grondslag.
6. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de verweer-

ster de betaling van brutobedragen aan achterstallig loon vorderde bij wijze van 
herstel in natura.

Deze vordering sluit ook de vergoeding in voor de schade ingevolge de niet-
betaling van de sociale zekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing.

7. De appelrechters oordelen dat de gevorderde schade "uiteraard, doch niet 
uitsluitend uit de gederfde netto-inkomsten" bestaat en dat "het feit dat de loonte-
korten niet het voorwerp hebben uitgemaakt van bijdragestorting in het sociaal 
zekerheidsstelsel voor werknemers (...) noodzakelijk repercussies (heeft), inzon-
derheid voor het vaststellen van de rechten die (de verweerster) uit dit sociaal ze-
kerheidsstelsel kan putten".

8. Door de eiseres te veroordelen tot het betalen aan de verweerster van het 
door haar gevorderd brutobedrag van de niet-betaalde lonen, te verminderen met 
de aan de bevoegde instellingen over te maken op dit loon verschuldigde be-
drijfsvoorheffing  en  socialezekerheidsbijdragen,  kent  het  arrest  het  gevorderd 
herstel in natura toe en wordt de verweerster teruggeplaatst in de toestand waarin 
zij zich zou hebben bevonden indien het misdrijf niet was gepleegd.
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9. Zodoende verwerpt en beantwoordt het arrest het in het onderdeel bedoelde 
verweer, schendt het de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 
artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek niet en miskent het evenmin het 
algemeen rechtsbeginsel betreffende de autonomie der procespartijen.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
C. Het cassatieberoep S.04.0169.N.
Eerste middel
10.  Krachtens  artikel  10  van  de  Loonbeschermingswet  is  op  het  loon  van 

rechtswege interest verschuldigd met ingang van het tijdstip waarop het eisbaar 
wordt.

Deze wetsbepaling is niet van toepassing op ingevolge het misdrijf "niet-beta-
ling van het op gezette tijden verschuldigd loon" als herstel in natura toegekend 
loonbedrag.

Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
11. Het arrest antwoordt niet op de door de eiseres op 3 december 2002 aan het 

arbeidshof overgelegde conclusie strekkende tot de kapitalisatie van de interest 
op de gevorderde opzeggingsvergoeding.

Het middel is gegrond.
Derde middel
12. De eiseres heeft geconcludeerd zoals in het middel is weergegeven.
Het arrest beantwoordt dit verweer niet.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken S.04.0088.N en S.04.0169.N.
Inzake S.04.0088.N.
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
(...)
Inzake S.04.0169.N.
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering 

van de eiseres tot kapitalisatie van de interest op de opzeggingsvergoeding en 
uitspraak doet over de kosten.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiseres in een derde van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

22 januari 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Geinger en van Eeckhoutte.

Nr. 37

3° KAMER - 22 januari 2007

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERJARING - TERMIJN - DUUR - ARBEID - LOON - 
NIET-BETALING - MISDRIJF - SCHADE - HERSTELPLICHT - VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — SOCIAAL 
PROCESRECHT - VORDERING IN RECHTE - GEVORDERDE ZAAK - VOORWERP - 
LOONVORDERING - UITVOERING VAN CONTRACTUELE VERBINTENIS - VORDERING EX DELICTO

1º  Wanneer  de  niet-betaling  van  het  loon  voor  overwerk  een  misdrijf  vormt,  kan  de 
werknemer  een  vordering  tot  herstel  van  de  door  dat  misdrijf  veroorzaakte  schade 
instellen, al bestaat de vergoeding van de geleden schade in de betaling van het loon 
zelf, en zelfs al vormt de niet-betaling van het loon bijgevolg een tekortkoming aan de 
verbintenissen die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien en bestaat de gevorderde 
zaak in de uitvoering van die verplichtingen; die rechtsvordering verjaart volgens de bij  
artikel  26,  V.T.Sv.  bepaalde  voorschriften1.  (Artt.  3,  4  en  26,  V.T.Sv.;  Art.  15, 
Arbeidsovereenkomstenwet)

2º  Wijzigen  het  voorwerp  van  de  vordering  van  verweerder  niet  de  appelrechters  die  
oordelen dat het onvolledig of niet betalen van het overloon een misdrijf  is en dat de 
vordering van de verweerder dient te worden aangezien als een burgerlijke vordering  
voortspruitend uit een misdrijf2.  (Art. 26, V.T.Sv.; Artt. 42 en 46, Loonbeschermingswet; 
Artt. 56 tot 61, C.A.O.-Wet; Art. 1138, 2°, Ger.W.)

(''T MEUBELHOF nv T. S.)

ARREST

(A.R. S.04.0165.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 april 2004 gewezen door 

het Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

1 Artt. 3 en 4 in hun versie zowel vóór als na de wijziging bij wetten van 11 juni 1994 en 28 maart  
2000 en art. 26 in zijn versie zoals van kracht zowel vóór als na wijziging bij wet van 10 juni 1998 
van de wet van 17 april 1878, Voorafgaande Titel van het Wet van Strafvordering.
2 Cass. 23 okt. 2006, Verenigde kamers, A.R. S.05.0010.F, nr. 501, met concl. eerste adv.-gen. J.F. 
LECLERCQ.
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Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, kan een vordering die 

voor de rechter aanhangig is, worden uitgebreid of gewijzigd indien de nieuwe, 
op tegenspraak genomen conclusies berusten op een feit of akte in de dagvaar-
ding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is.

2. De verweerder voerde in de dagvaarding van 3 januari 1996 aan dat hij bij 
de eiseres in dienst was van 18 februari 1991 tot 3 februari 1995 en vorderde be-
taling van achterstallig loon. In de conclusie van 8 juli 1997 vorderde hij betaling 
van loon voor overuren wegens strafbare overtreding van de Loonbeschermings-
wet en van de Arbeidswet wegens het niet betalen van loon voor overuren voor 
prestaties geleverd tussen 1 maart 1994 en 31 januari 1995.

3. De tewerkstelling bij de eiseres en de niet-betaling van het verschuldigde 
loon, waarbij ook voorbehoud werd gemaakt voor het verhogen van de gevorder-
de bedragen, zijn de in de dagvaarding aangevoerde feiten op grond waarvan zo-
wel betaling van loon als van loon voor overuren wordt gevorderd.

4. Het onderdeel dat er van uitgaat dat de vordering tot schadeloosstelling we-
gens het niet betalen van loon voor overuren of overloon niet steunt op een feit 
of een akte in de dagvaarding aangevoerd, mist feitelijke grondslag in zoverre 
het de schending van de artikelen 13, 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek 
aanvoert.

5. In zoverre het onderdeel de miskenning van bewijskracht van akten aan-
voert is het afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde schending van de artikelen 13, 
807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek en is het niet ontvankelijk. 

Tweede onderdeel
6. Krachtens artikel 26 van de wet van 17 april 1878, houdende de Vooraf-

gaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, zoals te dezen van toepassing, 
verjaart de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf na verloop van 
vijf jaar vanaf de dag waarop het misdrijf is gepleegd, zonder dat zij kan verjaren 
voor de strafvordering.

Deze bepaling is van toepassing op elke burgerlijke rechtsvordering die ge-
stoeld is op feiten die het bestaan van een misdrijf doen blijken, zelfs wanneer 
die feiten eveneens een contractuele tekortkoming van de verweerder uitmaken 
en het voorwerp van de vordering in de uitvoering van die contractuele verbinte-
nis bestaat, als herstel van de geleden schade.

7. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de verweerder 
bij conclusie neergelegd op 8 juli 1997 voor de eerste rechter betaling van over-
uren heeft gevorderd op grond van de artikelen 42 en 46 van de Loonbescher-
mingswet en de artikelen 56 tot 61 van de wet van 5 december 1968 betreffende 
de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

8. Die wettelijke bepalingen zijn strafbepalingen die, onder meer, het niet of 
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het onvolledig betalen van overloon strafbaar stellen.
9. De appelrechters oordelen dat het onvolledig of niet betalen van het over-

loon een misdrijf is en dat de vordering van de verweerder derhalve dient te wor-
den aangezien als een burgerlijke vordering voortspruitend uit een misdrijf.

10. Door aldus te oordelen wijzigen de appelrechters het voorwerp van de vor-
dering van de verweerder niet.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen in zoverre het de schending van 
artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek aanvoert.

11. Voor het overige gaat het onderdeel er geheel van uit dat de vordering van 
de verweerder een contractuele vordering is tot uitvoering van een uit de arbeids-
overeenkomst ontstane verbintenis en mist het in zoverre feitelijke grondslag.

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

22 januari 2007 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 38

3° KAMER - 22 januari 2007

ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGING - ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR BEPAALDE TIJD - SCHRIFTELIJKE VASTSTELLING - DWINGENDE WETSBEPALING - BESCHERMING 
VAN DE WERKNEMER

Artikel  9,  eerste  en  tweede  lid  van  de  Arbeidsovereenkomstenwet  is  een  dwingende  
bepaling ten gunste van de werknemer, maar niet ten gunste van de werkgever1. (Art. 9, 
Arbeidsovereenkomstenwet)

(VAN DEN MEERENDONCK nv T. W.)

ARREST

(A.R. S.05.0041.N)

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

door het Arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL

1 Cass. 20 sept. 1993, A.R. S.93.0014.N, nr. 358.
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De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 9, inzonderheid eerste en tweede lid, 39, §1, 40, §1, en 82 van de 

wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, rechtsprekend over de oor-

spronkelijke vordering van de verweerder, het hoger beroep van de eiseres ont-
vankelijk doch ongegrond en bevestigt dienvolgens het vonnis van de Arbeids-
rechtbank te Antwerpen van 26 juni 2003. Het arbeidshof beslist dat onder meer 
op grond van de volgende motieven:

"2.3.2. arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde duur?
Op goede gronden naar dewelke het (arbeidshof) verwijst en die hierbij als 

hernomen worden aangezien, heeft de eerste rechter in het bestreden vonnis (blz. 
6 en 7. punt '1.2.aard') aanvaard dat tussen partijen schriftelijk een akkoord werd 
vastgesteld omtrent de duur van de arbeidsovereenkomst en dit voor de indienst-
treding van (de verweerder).

Het is dan ook terecht dat werd aanvaard dat partijen verbonden waren door 
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur".

De overwegingen van het  vonnis van de arbeidsrechtbank waarnaar het  ar-
beidshof verwijst en die het herneemt en de daarop volgende conclusie van de ar-
beidsrechtbank luiden als volgt:

"1.2. Aard.
(De verweerder) houdt voor dat gelet op het e-mailbericht van 29 december 

1999 er tussen partijen een arbeidsovereenkomst bestond van bepaalde duur. (De 
eiseres) betwist dit in ondergeschikte orde en stelt dat hoogstens een arbeidsover-
eenkomst van onbepaalde duur kan hebben bestaan tussen partijen.

Artikel  9 van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten schrijft 
voor dat een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd voor iedere werknemer 
afzonderlijk schriftelijk moet worden vastgesteld, uiterlijk op het tijdstip dat hij 
in dienst treedt.

De sanctie bij afwezigheid van een tijdig opgesteld geschrift waaruit blijkt dat 
het om een overeenkomst van bepaalde tijd gaat, staat eveneens in dit artikel: de 
voorwaarden van een overeenkomst voor onbepaalde tijd gelden.

Er zijn dus drie vormvoorwaarden.
Het contract moet schriftelijk worden vastgesteld, voor elke werknemer indivi-

dueel en uiterlijk bij de indiensttreding. Deze vormvereisten zijn dwingend ten 
gunste van de werknemer. Zolang de bestaansreden voor deze bescherming aan-
wezig is, kan hij er geen afstand van doen.

Het geschrift is geen louter bewijsmiddel, doch een op straffe van nietigheid 
voorgeschreven vormvoorwaarde.

Dit heeft onder meer tot gevolg dat de gewone bewijsregels niet gelden en dat 
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het vereiste geschrift niet kan worden vervangen door een getuigenis, een begin 
van schriftelijk bewijs, een eed, een bekentenis of vermoedens.

Dit heeft eveneens tot gevolg dat de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek be-
treffende het schriftelijk bewijs niet toepasselijk zijn. Zo moet het geschrift niet 
noodzakelijk in een akte voor notaris of onderhands opgemaakt worden zoals ar-
tikel 1341 Burgerlijk Wetboek het voorschrijft. Niettemin moet het akkoord van 
partijen om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te sluiten, blijken uit de 
overgelegde stukken; desgevallend kan het dus uit de briefwisseling blijken.

Ook artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek dat partijen verplicht wederkeri-
ge overeenkomsten op te maken in evenveel exemplaren als er partijen zijn met 
een onderscheiden belang is niet van toepassing op dit geschrift (...).

De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk vastgesteld als bedoeld in artikel 9 
van  de  Arbeidsovereenkomstenwet  wanneer  de  partijen  hun  akkoord  met  de 
overeenkomst schriftelijk betuigen. Een zodanig akkoord blijkt uit de handteke-
ning van iedere partij op de geschreven overeenkomst of op een van de geschrif-
ten die de overeenkomst vormen.

Deze bepaling vereist derhalve dat de werknemer het geschrift ondertekent ui-
terlijk bij zijn indiensttreding. Bij ontstentenis hiervan is er geen rechtsgeldige 
schriftelijke vaststelling. (...).

Met een e-mail bericht van 28 december 1999 bevestigt de heer Luc Geunes 
aan (de verweerder) dat tussen hen een contract zal gelden van bepaalde duur 
volgens Belgische wetgeving voor een totale duur van 12 maanden.

Met een e-mail bericht van 30 december 1999 stelt (de verweerder) dat het 
voorstel van 28 december 1999 volgens afspraak is. Zijn enige zorg is de factuur 
voor consultancy. Aangezien hij daar ook nog belasting moet op betalen, komt 
hij niet aan het nettoloon zoals ze hebben afgesproken.

Uit deze briefwisseling tussen partijen blijkt dat er een akkoord bestaat over de 
duur van de arbeidsovereenkomst namelijk 12 maanden.

Uit de getuigenverklaring van de heer Geunes blijkt dat het de bedoeling was 
om (de verweerder) slechts tijdelijk in België te werk te stellen in afwachting dat 
hij naar Engeland zou gaan.

2. Opzeggingsvergoeding
Vermits de rechtbank aanvaardt op basis van de uitgewisselde e-mailberichten 

dat er tussen partijen een arbeidsovereenkomst werd afgesloten voor bepaalde 
duur namelijk twaalf maanden, dient toepassing te worden gemaakt van artikel 
40 van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten".

Grieven
1. Artikel 9 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 

hieronder afgekort als Arbeidsovereenkomstenwet, bepaalt dat de arbeidsover-
eenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk voor ie-
dere werknemer afzonderlijk schriftelijk moet worden vastgesteld, uiterlijk op 
het tijdstip waarop de werknemer in dienst treedt. Is er geen geschrift waaruit 
blijkt dat de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk 
omschreven werk gesloten is, dan gelden voor deze arbeidsovereenkomst dezelf-
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de voorwaarden als voor de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
De verplichting  de  arbeidsovereenkomst  voor  een  bepaalde  tijd  schriftelijk 

vast te stellen, houdt in dat het geschrift moet ondertekend zijn. De handtekening 
van iedere partij op de geschreven overeenkomst of op een van de geschriften die 
de overeenkomst vormen, is immers de uiting van het akkoord van de partijen 
met de inhoud van die overeenkomst.

2. De eiseres voerde voor het arbeidshof aan dat het geschrift houdende een ar-
beidsover-eenkomst voor een bepaalde tijd niet alleen moet worden vastgesteld 
uiterlijk op het tijdstip van de indiensttreding van de werknemer, maar ook uiter-
lijk op dat tijdstip moet worden ondertekend, en dat in deze zaak, aangezien niet 
aan het geschriftvereiste van artikel 9 van de Arbeidsovereenkomstenwet vol-
daan is, de beweerde arbeidsovereenkomst tussen de partijen geen arbeidsover-
eenkomst voor een bepaalde tijd kan zijn (blz. 13, punt a, van de beroepsakte 
neergelegd ter griffie van het arbeidshof op 28 augustus 2003, blz. 13-14, punt a, 
van de "syntheseconclusies" neergelegd ter griffie van het arbeidshof op 11 juni 
2004).

Na te hebben beslist dat tussen de partijen een arbeidsovereenkomst was tot 
stand gekomen, overweegt het arbeidshof onder verwijzing naar en met herne-
ming van wat de eerste rechter aanvaardde op de bladzijden 6 en 7 van zijn von-
nis, dat tussen partijen schriftelijk een akkoord werd vastgesteld omtrent de duur 
van de arbeidsovereenkomst voor de indiensttreding van de verweerder, en dat 
dan ook terecht werd aanvaard dat tussen de partijen een arbeidsovereenkomst 
voor een bepaalde tijd bestond.

De aanvaarding, door de eerste rechter, dat tussen partijen een schriftelijk een 
akkoord werd vastgesteld omtrent de duur van de overeenkomst berust op vol-
gende overwegingen:

"Met een e-mail bericht van 28 december 1999 bevestigt de heer Luc Geunes 
aan (de verweerder) dat tussen hen een contract zal gelden van bepaalde duur 
volgens Belgische wetgeving voor een totale duur van 12 maanden.

Met een e-mail bericht van 30 december 1999 stelt (de verweerder) dat het 
voorstel van 28 december 1999 volgens afspraak is. Zijn enige zorg is de factuur 
voor consultancy. Aangezien hij daar ook nog belasting moet op betalen, komt 
hij niet aan het netto loon zoals ze hebben afgesproken".

Het arbeidshof stelt niet vast dat en gaat niet na of de e-mails waarop de eerste 
rechter steunt en wiens vaststellingen en overwegingen dienaangaande het ar-
beidshof herneemt, om tot de schriftelijke vaststelling van een akkoord omtrent 
de duur van de arbeidsovereenkomst en dienvolgens het verbonden zijn van de 
partijen door een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd te besluiten, ook 
ondertekend zijn door de partijen of ten minste hun elektronische handtekening 
dragen. Aldus stelt het arbeidshof niet vast dat en gaat het arbeidshof niet na of 
in deze zaak wel aan het schriftvereiste van artikel 9 van de Arbeidsovereenkom-
stenwet is voldaan en schendt het bijgevolg die wettelijke bepaling.

Door, na te hebben beslist dat de eerste rechter op goede gronden, naar dewel-
ke het verwijst en die daarbij als hernomen worden aangezien, heeft aanvaard dat 
tussen partijen schriftelijk een akkoord werd vastgesteld omtrent de duur van de 
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arbeidsovereenkomst en dit voor de indiensttreding van verweerder, zonder dat 
de eerste rechter heeft vastgesteld of nagegaan en zonder zelf vast te stellen dat 
of na te gaan of dat geschrift ondertekend is door de partijen, te oordelen dat 
"dan ook terecht" werd aanvaard dat partijen verbonden waren door een arbeids-
overeenkomst voor een bepaalde tijd en op grond daarvan het vonnis van de eer-
ste rechter te bevestigen dat eiseres veroordeelt tot betaling aan verweerder van 
een opzeggingsvergoeding van 20.160,21 euro, schendt het arbeidshof ook de ar-
tikelen 39, §1, 40, §1, en 82 van de Arbeidsovereenkomstenwet.

Aldus beslist  het  arbeidshof niet  wettig dat  terecht  (door de eerste rechter) 
werd aanvaard dat de verweerder en de eiseres verbonden waren door een ar-
beidsovereenkomst voor een bepaalde tijd, bevestigt dienvolgens niet wettig het 
vonnis van de arbeidsrechtbank van 26 juni 2003 in de mate dat het de eiseres 
veroordeelt tot betaling aan de verweerder van een opzeggingsvergoeding van 
20.160,21 euro (schending van de artikelen 9, inzonderheid eerste en tweede lid, 
39, §1, 40, §1, en 82 van de Arbeidsovereenkomstenwet, en, voor zoveel als no-
dig, van artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1.  Overeenkomstig  artikel  9,  eerste  lid,  van  de  Arbeidsovereenkomstenwet 

moet de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk om-
schreven werk voor iedere werknemer afzonderlijk schriftelijk worden vastge-
steld, uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer in dienst treedt.

Krachtens het tweede lid van die wettelijke bepaling gelden, bij gebrek aan 
zulk geschrift, voor deze arbeidsovereenkomsten dezelfde voorwaarden als voor 
de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.

2. Het arrest oordeelt dat:
-  de eiseres  aanvoert  dat  overeenkomstig artikel  9  van de  Arbeidsovereen-

komstenwet hoogstens een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur tussen de 
partijen bestond omdat niet voldaan was aan de in het eerste lid bepaalde schrift-
vereiste;

- de sanctie bij ontstentenis van het bedoeld geschrift is dat de voorwaarden 
van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur gelden, dit overeenkomstig 
het tweede lid van voormeld artikel;

- artikel 9 een dwingende wetsbepaling is ten gunste van de werknemer;
- uit de briefwisseling (e-mails) tussen de partijen blijkt dat er een schriftelijk 

akkoord was over de duur van de arbeidsovereenkomst, namelijk twaalf maan-
den;

-  met  betrekking tot  de toe te  kennen opzeggingsvergoeding niet  artikel  9, 
tweede lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet van toepassing is, maar artikel 40 
van deze wet.

3. Het middel bekritiseert het arrest niet in zoverre het oordeelt dat de partijen 
verbonden waren door een arbeidsovereenkomst, maar wel in zoverre het oor-
deelt dat deze overeenkomst voor bepaalde duur werd gesloten en schriftelijk 
vastgesteld werd voor de indiensttreding van de verweerder en de opzeggings-



Nr. 38 - 22.1.07 HOF VAN CASSATIE 179 

vergoeding dienvolgens overeenkomstig artikel 40 van de Arbeidsovereenkom-
stenwet diende bepaald te worden, dit op grond dat de appelrechters niet hebben 
onderzocht of dit geschrift wel ondertekend was door de partijen.

4. Artikel 9, eerste en tweede lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet is een 
dwingende bepaling ten gunste van de werknemer, maar niet ten gunste van de 
werkgever.

Hieruit volgt dat de eiseres als werkgever deze wetsbepaling niet vermocht in 
te roepen om te vorderen dat de naar de termen van de per e-mails tussen de par-
tijen gesloten arbeidsovereenkomst van 12 maanden, zoals door het arrest vast-
gesteld,  zou worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst  van onbepaalde 
duur, zodat artikel 40, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet geen toepas-
sing zou vinden en de door de eerste rechters toegekende opzeggingsvergoeding 
tot de helft zou worden herleid.

5. Op grond van deze in de plaats gestelde reden is de beslissing dat de eiseres 
de betaling verschuldigd was van een opzeggingsvergoeding, gelijk aan het lo-
pend loon en de voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst voor 
zes maanden, naar recht verantwoord.

Het middel kan niet tot cassatie leiden en is mitsdien niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

22 januari 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 39

3° KAMER - 22 januari 2007

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERPLICHTINGEN - WERKGEVER - BETALEN VAN 
LOON - NIET-BETALING - RECHTSVORDERING EX DELICTO - STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
- WERKGEVER - AANGESTELDEN - LASTHEBBERS - VEROORDELING TOT BETALING

2º LOON — RECHT OP LOON - WERKGEVER - NIET-BETALING VAN LOON - 
RECHTSVORDERING EX DELICTO - STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID - VEROORDELING TOT 
BETALING - WERKGEVER - AANGESTELDEN - LASTHEBBERS

1º en 2º De vordering tot betaling van achterstallig loon als herstel in natura van de door  
het  misdrijf  "niet  betaling  van  het  verschuldigde  loon"  veroorzaakte  schade  kan  niet  
alleen  tegen  de  werkgever  worden  ingesteld  maar  ook  tegen  een  aangestelde  of  
lasthebber die zich in de zin van artikel 42 van de Loonbeschermingswet aan dit misdrijf  
schuldig heeft gemaakt. (Art. 20, eerste lid, 3°, Arbeidsovereenkomstenwet; Art. 2, eerste 
lid, 1°, Loonbeschermingswet; Art. 42, vóór en na de wijziging bij wet van 13 feb. 1998, 
Loonbeschermingswet)
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(L. T. M.)

ARREST

(A.R. S.05.0095.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 december 2004 gewezen 

door het Arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 15, eerste lid, en 20, 3°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende 

de arbeidsovereenkomsten;
- de artikelen 2, eerste lid, 1°, 42, 1°, dit laatste artikel in zijn versie zoals van 

kracht vóór en na de wijziging bij wet van 13 februari 1998, van de wet van 12 
april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers;

- artikel 56, eerste lid, 1°, van de wet van 5 december 1968 betreffende de col-
lectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

- de artikelen 3, 4, dit laatste artikel in zijn versie zowel vóór als na de wijzi-
ging bij wetten van 11 juli 1994, 28 maart 2000 en 13 april 2005, en 26, dit laat-
ste artikel in zijn versie zoals van kracht zowel vóór als na de wijziging bij wet 
van 10 juni 1998, van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel 
van het Wetboek van Strafvordering;

- de artikelen 1165, 1382, 1383 en 2262bis van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1138, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 14 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 

28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- artikel 19, §2, 2°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uit-

voering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 de-
cember 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,  in zijn 
versie zoals van kracht zowel vóór als na de wijziging bij koninklijk besluit van 
10 juni 2001.

Aangevochten beslissing
Het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Antwerpen, verklaart in het arrest van 

21 december 2004 het door de verweerster tegen het vonnis van de Arbeidsrecht-
bank te Antwerpen van 5 december 2003 aangetekende hoger beroep ontvanke-
lijk en reeds als volgt gegrond.

Het Arbeidshof vernietigt het beroepen vonnis, behoudens in zoverre het met 
betrekking tot de vordering inzake vervoerskosten afstand van vordering heeft 
vastgesteld en, opnieuw rechtsprekende, verklaart de oorspronkelijke vordering 
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van de verweerster, zoals herleid, ontvankelijk en reeds als volgt gegrond.
Het arbeidshof veroordeelt de eiser tot betaling van 8.426,10 euro saldo loon-

bijpassing, te verminderen met de wettelijk voorgeschreven bijdragen voor de 
sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing, voor zover deze verschuldigd zijn, 
het overeenstemmend netto gedeelte te vermeerderen met de vergoedende inte-
rest vanaf de eisbaarheid en de gerechtelijke interest, met dien verstande dat de 
betalingen die door het faillissement worden verricht op het door de eiser ver-
schuldigde in mindering worden gebracht.

Alvorens recht te spreken over de vordering met betrekking tot de toeslag voor 
zaterdag- en zondagprestaties en het verschuldigde vakantiegeld bij uitdiensttre-
ding op de eisuitbreiding inzake loon voor weekendwerk, laat het arbeidshof de 
verweerster toe door alle middelen van recht, getuigen inbegrepen, het bewijs te 
leveren van het feit: "dat zij over de gehele tewerkstellingsperiode van juli 1990 
tot en met januari 1999 om de 14 dagen een weekend diende te presteren van 16 
uren of twee dagen van 8 uren (hetzij 24 weken op jaarbasis)", en laat de eiser 
toe tot het tegenbewijs van hetzelfde feit door dezelfde rechtsmiddelen.

Het arbeidshof stoelt deze beslissing op volgende motieven:
"1. De rechtsplegingsstukken, onder meer:
- de dagvaarding van 10 oktober 2001, uitgebracht bij het ambt van W. Van 

Orshaegen, gerechtsdeurwaarder te Lier;
2. Feiten en voorafgaande rechtspleging:
(De verweerster) is op 1 juli 1990 in dienst getreden van de NV Domenica met 

een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur en dit in hoedanigheid van ver-
pleegster (...).

Er bestaat geen betwisting tussen partijen dat de NV Domenica met betrekking 
tot de tewerkstelling van (de verweerster) ressorteert onder het paritair comité nr. 
305.02 voor de bejaarden-, rust- en verzorgingstehuizen.

Er bestaat evenmin betwisting tussen partijen dat (de eiser) de bestuurder was 
van de NV Domenica.

Met aangetekende brief van 30 oktober 1998 betekende (de verweerster) een 
opzeggingstermijn van drie maanden, ingaand op 1 november 1998 (...).

Op 4 augustus 2000 vorderde (de verweerster) ten aanzien van de NV Dome-
nica, bij monde van haar vakorganisatie, de betaling van een weddebijpassing 
voor de periode 1993 tot en met 1999, een toeslag voor weekendprestaties voor 
de periode van 1990 tot en met januari 1999 en vervoersonkosten (...).

Bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen van 30 mei 2000 
werd de NV Domenica in staat van faillissement verklaard.

(De verweerster) dagvaardde op 10 oktober 2001 (de eiser) voor de Arbeids-
rechtbank te Antwerpen in betaling van:

- 411.366 BEF bruto (10.197,50 EUR) weddebijpassing 1993 tot en met 1998; 
- 169.234 BEF bruto (4.195,20 euro) toeslag zaterdag- en zondagprestaties;
- 24.195 BEF bruto (599,78 euro) bijpassing dubbele en aanvullende vakantie-

gelden 1993 tot en met 1997;
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- 4.816 BEF bruto (119,39 euro) vakantiegeld op weddebijpassing 1998-1999;
- 25.047 BEF bruto (620,90 euro) vakantiegeld op toeslag zaterdag- en zon-

dag-prestaties;
- 211.340 BEF (5.238,98 euro) vervoersonkosten 1990 tot en met 1999,
te vermeerderen met de wettelijke interest, de gerechtelijke interest en de kos-

ten van het geding.
(De verweerster) vorderde verder de afgifte van loonfiches, individuele reke-

ningen, fiscale fiches 281.10 met betrekking tot de gevorderde bedragen, aanvul-
lende vakantieattesten 1998-1999, onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 
BEF (24,79 euro) per ontbrekend document en per dag vertraging.

Met conclusie, ontvangen ter griffie van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen op 
10 oktober 2002, herleidde (de verweerster) haar vordering als volgt:

- 8.426,10 euro bruto, als saldo loonbijpassing periode 1990-1999 (lees 1993-
1999);

- 2.248,20 euro bruto, als saldo loon voor weekendwerk periode 1990-1999;
- 231,05 euro bruto, als saldo vakantiegeld bij uitdiensttreding op de uitbrei-

ding van eis inzake het loon voor weekendwerk,
bij wijze van schadeloosstelling als herstel in natura ex delicto, bedragen te 

vermeerderen  met  de  wettelijke  interest  op  het  netto-equivalent  afgeleid  van 
voormelde brutobedragen, na afhouding van de wettelijke sociale en fiscale in-
houdingen, interest slechts te lopen tot de faillissementsdatum.

(De verweerster) vordert verder (de eiser) minstens te veroordelen tot betaling 
van een schadevergoeding bij equivalent ex delicto, gelijk aan het saldo inzake 
loonbijpassing ten bedrage van 8.426,10 euro bruto en het saldo inzake loon voor 
weekendprestaties ten bedrage van 2.248,20 euro bruto en het saldo vakantiegeld 
bij uitdiensttreding op de uitbreiding van eis inzake het loon voor weekendwerk 
ten bedrage van 231,05 euro bruto, bedragen te vermeerderen met de vergoeden-
de interest op de netto equivalenten afgeleid van voornoemde bruto bedragen.

Bij vonnis van 5 februari 2003 werd de vordering van (de verweerster) ontvan-
kelijk maar ongegrond verklaard.

Met (verzoekschrift),  ontvangen ter  griffie van het  (arbeidshof) op 24 april 
2003, stelde (de verweerster) hoger beroep in.

3. Eisen in hoger beroep:
Met conclusie, ontvangen ter griffie van het (arbeidshof) op 12 juli 2004, vor-

dert (de verweerster) in hoofdorde, bij wijze van schadeloosstelling als herstel in 
natura ex delicto, de veroordeling van (de eiser) tot betaling van:

- 8.426,10 euro bruto, als saldo loonbijpassing periode 1990-1999 (lees: 1993-
1999);

- 2.248,20 euro bruto, als saldo loon voor weekendwerk in de periode 1990-
1999;

- 231,05 euro bruto, als saldo vakantiegeld bij uitdiensttreding op de uitbrei-
ding van (de) eis inzake het loon voor weekendwerk,
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te vermeerderen met wettelijke interest op het netto equivalent afgeleid van 
voormelde bruto bedragen, na afhouding van de wettelijke sociale en fiscale in-
houdingen, interest slechts te lopen tot de faillissementsdatum van de NV Dome-
nica, hetzij 30 meí 2000.

Tevens vordert (de verweerster) de veroordeling van (de eiser) tot het afleve-
ren van een loonafrekening, een individuele rekening en fiscale fiche 281.10 met 
betrekking tot deze bedragen.

In ondergeschikte orde vordert (de verweerster) (de eiser) te veroordelen tot 
het betalen van een schadevergoeding bij equivalent ex delicto, gelijk aan het 
saldo inzake loonbijpassing ten bedrage van 8.426,10 euro bruto, het saldo inza-
ke loon voor weekendprestaties ten bedrage van 2.248,20 euro bruto en het saldo 
vakantiegeld bij uitdiensttreding op de uitbreiding van de eis inzake het  loon 
voor weekendwerk ten bedrage van 231,50 euro, te vermeerderen met de vergoe-
dende interest op de netto- equivalenten afgeleid van deze brutobedragen.

Verder (de eiser) te veroordelen tot de kosten van het geding in beide aanleg-
gen.

(De verweerster) vordert tenslotte haar toe te staan te bewijzen door alle mid-
delen van recht, getuigen inbegrepen, dat zij gedurende gans de tewerkstellings-
periode van juli 1990 tot en met januari 1999 om de veertien dagen weekend-
werk diende te doen en effectief ook presteerde.

Ter openbare terechtzitting van 16 november 2004 bevestigt (de verweerster), 
bij monde van haar vakorganisatie, dat haar oorspronkelijke vorderingen beperkt 
en herleid worden tot de bedragen zoals vermeld in het einddeel van de beroeps-
conclusie, ter griffie van het (arbeidshof) ontvangen op 12 juli 2004 (cfr. proces-
verbaal van terechtzitting van dezelfde datum).

(De eiser) vordert het hoger beroep van (de verweerster) ontvankelijk, toelaat-
baar maar ongegrond te verklaren, dienvolgens het bestreden vonnis te bevesti-
gen en (de verweerster) te veroordelen tot de kosten van het geding.

(...)
5. Ten gronde
5.1. Kwalificatie van de vordering
De eerste rechter kwalificeerde de door (de verweerster) gestelde vordering als 

een vordering ex delicto, hetzij een rechtsvordering die haar oorsprong vindt in 
een misdrijf en die door het slachtoffer van dit misdrijf wordt ingesteld tot her-
stel van de schade die door dit misdrijf wordt veroorzaakt.

De enige vraag die zich in dit kader opdringt is of de vordering van (de ver-
weerster) steunt op een misdrijf en strekt tot herstel van de schade die door het 
misdrijf werd veroorzaakt, dan wel op de miskenning van een contractuele ver-
plichting en strekt tot uitvoering van contractuele verbintenissen.

Met conclusie, neergelegd ter griffie van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen 
op 10 oktober  2002,  vorderde  (de  verweerster)  in  hoofdorde de  betaling van 
loonbijpassingen, toeslagen weekendwerk en vakantiegeld bij uitdiensttreding op 
de uitbreiding van vordering inzake loon voor weekendwerk als herstel in natura 
van de schade geleden ingevolge de door (de eiser) gepleegde misdrijven en, in 



184 HOF VAN CASSATIE 22.1.07 - Nr. 39 

ondergeschikte orde, eenzelfde bedrag als schadevergoeding bij equivalent.
Aldus heeft (de verweerster) duidelijk en ondubbelzinnig te kennen gegeven 

dat hetgeen zij vorderde, strekt tot herstel in natura van de schade die zij heeft 
geleden ingevolge een door (de eiser) gepleegd misdrijf.

Gelet op het voorgaande dient dan ook besloten te worden dat (de verweerster) 
een vordering ex delicto heeft ingesteld.

5.2. Bestaan van een misdrijf
(De verweerster) vordert loonbijpassing en loontoeslag voor zaterdag- en zon-

dagprestaties krachtens de strafrechtelijk beteugelde algemeen verbindend ver-
klaarde CAO's (respectievelijk krachtens de CAO van 24 juni 1996 tot vaststel-
ling van de arbeids- en beloningsvoorwaarden en de CAO van 18 december 1995 
betreffende de betaling van een toeslag voor onregelmatige arbeidsprestaties).

Overeenkomstig  het  bepaalde  in  artikel  42  van  de  Loonbeschermingswet 
vormt het niet (tijdig) betalen van het verschuldigde loon door de werkgever, zijn 
aangestelde of lasthebbers, een misdrijf.

Onder loon verstaat de Loonbeschermingswet onder meer "het loon in geld 
waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft". Of dit recht 
zijn oorsprong vindt in een individuele dan wel een collectieve arbeidsovereen-
komst is daarbij niet relevant.

(...)
Evenmin kan het (arbeidshof) het standpunt van (de eiser), dat het misdrijf niet 

aan hem kan worden toegeschreven, onderschrijven.
(...)
Het was bijgevolg (de eiser) op wie de verplichting rustte in te staan voor de 

correcte naleving van sociaalrechtelijke verplichtingen van de (NV Domenica) 
tegenover haar werknemers.

Hij bezat als natuurlijke persoon binnen de NV Domenica de bevoegdheid om 
te waken over de correcte naleving van de sociale strafwetten ten aanzien van het 
aldaar tewerkgestelde personeel.

(...)
Rest  vervolgens de vraag of de constitutieve bestanddelen van een misdrijf 

worden aangetoond door (de verweerster).
Met betrekking tot de gevorderde loonbijpassingen bewijst (de verweerster) 

voldoende naar recht dat zij houder is van een brevet van gebrevetteerde verple-
ger A2, zoals vereist door voornoemde CAO van 24 juni 1996, zodat zij terecht 
aanspraak kan maken op looncategorie 5 (schaal 2.43-2.55bis) van het verple-
gend en paramedisch personeel voor de periode van 1993 tot en met 1995 en op 
looncategorie 6 (zelfde schaal) voor de periode van 1996 tot en met 1999 (...).

Aldus staat meteen het materieel element van voornoemd ingeroepen misdrijf 
vast.

Met betrekking tot de gevorderde toeslag voor zaterdag- en zondagprestaties 
en het daarop berekende vakantiegeld bij uitdiensttreding, kan het (arbeidshof) 
hic et nunc slechts vaststellen dat de voorgebrachte stukken niet volstaan om te 
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bewijzen dat (de verweerster) om de 14 dagen arbeidsprestaties in het weekend 
diende te leveren (van 16 uren of 2 x 8 uren).

(...)
Het komt gepast voor in te gaan op het door (de verweerster) in ondergeschikte 

orde geformuleerde bewijsaanbod, zoals hierna geherformuleerd.
(...)
Vermits (de eiser) geen geloofwaardige schulduitsluitingsgrond en rechtvaar-

digings-grond inroept, mag besloten worden dat ook het moreel bestanddeel van 
het misdrijf vaststaat.

5.3. Geen verjaring van de vordering:
Tevergeefs doet (de eiser), onder verwijzing naar het arrest van het Hof van 

Cassatie van 2 april 2001 (R. W. 2001-2002, 1321), in dit kader opmerken dat de 
vorderingen van (de verweerster) rechtstreeks voorkomen uit de arbeidsovereen-
komst en derhalve onderworpen zijn aan de verjaringstermijn van artikel 15 van 
de  Arbeidsovereen-komstenwet,  zelfs  als zij  mee stoelen op het  misdrijf  van 
niet-betaling van loon.

Dat (de verweerster) ten aanzien van (de eiser) enkel een schadevergoeding bij 
wijze van equivalent kan vorderen, overtuigt evenmin en kan door het (arbeids-
hof) geenszins worden onderschreven.

Sub 5.1. van dit arrest heeft het (arbeidshof) beslist dat (de verweerster) een 
vordering ex delicto heeft ingesteld en dat de desbetreffende vordering strekte tot 
rechtstreeks herstel in natura van de schade die zij heeft geleden ingevolge een 
door (de eiser) gepleegd misdrijf.

Op deze vordering vindt of kan de in artikel 15 van de Arbeidsovereenkom-
stenwet bedoelde verjaringstermijn evident geen toepassing vinden, doch wel de 
verjaringstermijn van artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering welke nog niet was verstreken op het ogenblik van het inleiden 
van de vordering, zoals terecht door de eerste rechter vastgesteld.

Het volstaat in dit verband te verwijzen naar de bespreking van W. Rauws om-
trent de draagwijdte van voornoemd cassatiearrest ("Actualia inzake de verjaring 
in het arbeidsrecht", R.W. 2002-2003, 371), waarbij het (arbeidshof) zich aan-
sluit.

Zo benadrukt de heer Rauws dat het Hof van Cassatie niet noodzakelijk een 
principiële uitspraak doet over de vraag of het loon zelf met een buitencontractu-
ele vordering ex delicto kan worden opgeëist. Het Hof van Cassatie gaat er im-
mers van uit dat voor de feitenrechter een vordering tot loonbetaling ex contractu 
werd ingesteld.

Het Hof stelt expliciet dat in casu geen schadevergoeding, noch bij equivalent, 
noch in natura, wordt gevorderd. De vordering berustte in de visie van het Hof 
van Cassatie enkel op de overeenkomst, hoewel de werknemer ook een misdrijf 
had ingeroepen.

In die zin achtte het Hof van Cassatie het voorwerp van de vordering op on-
wettige wijze gewijzigd en oordeelde dat ten onrechte de verjaringstermijn van 
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artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering we-
gens een door misdrijf veroorzaakte schade werd toegepast.

Aldus is het Hof in deze van oordeel dat een werknemer in het kader van een 
vordering ex delicto zowel de betaling kan vorderen van lonen als vorm van 
schadeherstel ex delicto als de betaling van een schadevergoeding bij equivalent.

Het toekennen van het loon als herstel in natura van de schade veroorzaakt 
door een arbeidsrechtelijk delict kadert in het gemene recht en plaatst de werkne-
mer in een toestand waarin hij zou gebleven zijn wanneer het arbeidsrechtelijk 
delict niet zou zijn begaan.

Niets verplicht het slachtoffer van een sociaalrechtelijk misdrijf immers het 
herstel van zijn schade bij equivalent te vorderen, hij kan minstens evenzeer op-
teren voor een herstel in natura (L. Eliaerts, 'Loon als schadevergoeding ex delic-
to', Soc.Kron. 1995, 257-261, en de aldaar geciteerde rechtspraak en rechtsleer; 
W. Rauws, 'De verjaring in het arbeidsrecht', in CBR-jaarboek 2001-2002, Ant-
werpen-Apeldoorn, Maklu, 2000, 318 e.v. en de aldaar geciteerde rechtspraak en 
rechtsleer).

Het onderscheid tussen beide vormen van schadeherstel komt in deze overi-
gens kunstmatig over nu de vordering van (de verweerster) uiteindelijk strekt tot 
betaling van de (netto) geldsommen die haar ten onrechte niet werden betaald en 
diezelfde geldsommen kunnen evident ook worden gevorderd als schadevergoe-
ding bij equivalent.

Algemeen wordt bovendien aangenomen dat het herstel in natura de voorkeur 
heeft op het herstel bij equivalent.

Een vordering tot herstel in natura kan derhalve tegen (de eiser) worden inge-
steld.

(...)
5.5. Bewijs van het bestaan en de omvang van de schade - interest - sociale do-

cumenten.
Uit wat voorafgaat blijkt dat aan (de verweerster) over de periode van 1993 tot 

en met januari 1999 steeds te weinig loon werd uitbetaald, nu zij als houder van 
een brevet van verpleger A2 aan een hoger baremaloon diende te worden ver-
loond.

Bijgevolg staat het nu reeds vast dat (de verweerster) ten gevolg hiervan scha-
de heeft geleden.

Zoals al gezegd werd deze vordering cijfermatig niet betwist, zodat ook de 
omvang van de schade in dit verband vaststaat.

(De eiser) doet evenwel terecht opmerken dat de omvang van deze schade, zo-
als ze thans bestaat, zou kunnen worden beïnvloed door de betalingen die moge-
lijk zullen worden verricht door het faillissement.

Het is aldus gepast rekening te houden met deze naar voren gebrachte hypo-
these, zoals in het einddeel van dit arrest bepaald.

Het voorgaande staat er evenwel niet aan in de weg dat (de verweerster) ten 
laste van (de eiser) recht heeft op vergoeding van de door haar reeds vaststaande 
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en geleden schade en hij bijgevolg nu reeds moet worden veroordeeld tot vergoe-
ding van deze schade.

De bemerking van (de verweerster) omtrent de solidaire aansprakelijkheid van 
de bestuurder en de vennootschap is niet relevant, nu uitsluitend ten aanzien van 
de natuurlijke persoon-bestuurder een vordering ex delicto werd gesteld, terwijl 
dit niet het geval is m.b.t. de ingediende schuldvordering in het faillissement van 
de NV als rechtspersoon.

(De eiser)  dient  bijgevolg reeds veroordeeld te  worden tot  betaling van de 
loonbijslagen als herstel in natura, onder aftrek van de sociale zekerheidsbijdra-
gen en bedrijfsvoorheffing.

Vermits de vordering van (de verweerster) ex delicto werd gesteld en strekt tot 
een herstel in natura van de schade ingevolge het door (de eiser) gepleegde mis-
drijf, is  op de in hoofdsom gevorderde bedragen geen wettelijke interest ver-
schuldigd en kan (de verweerster) derhalve enkel aanspraak maken op de vergoe-
dende interest vanaf de respectievelijke data van eisbaarheid.

Om dezelfde reden kan niet ingegaan worden op de vordering tot afgifte van 
sociale documenten".

Grieven
Eerste onderdeel
1. Luidens artikel 15, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 

1978 verjaren de rechtsvorderingen die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan één 
jaar na het eindigen van de arbeidsovereenkomst of vijf jaar na het feit waaruit 
deze vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van 
de arbeidsovereenkomst mag overschrijden.

Deze bepaling is van toepassing op de door de werknemer ingestelde vorde-
ring met als voorwerp de uitvoering van contractuele verbintenissen, zoals bij-
voorbeeld het betalen van het contractueel overeengekomen loon, zelfs als de 
werknemer die vordering tevens gegrond heeft op het feit dat de strafwet werd 
overtreden doordat die contractuele verbintenissen niet werden nagekomen.

2.1 De rechtsvordering tot herstel van een door een misdrijf veroorzaakte scha-
de behoort overeenkomstig artikel 3 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek 
van Strafvordering aan hen die de schade hebben geleden. Luidens artikel 4 van 
de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering kan de burgerlijke 
rechtsvordering terzelfdertijd en voor dezelfde rechters worden vervolgd als de 
strafvordering of afzonderlijk (voor de burgerlijke rechter) worden vervolgd.

Op de burgerlijke vordering tot schadevergoeding, spruitend uit een misdrijf, 
is de verjaringstermijn van artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wet-
boek van Strafvordering van toepassing.

2.2 Overeenkomstig artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek 
van Strafvordering, zoals van kracht vóór de wijziging bij wet van 10 juni 1998, 
verjaart de burgerlijke vordering volgend uit een misdrijf door verloop van vijf 
jaren, te rekenen van de dag waarop het misdrijf is gepleegd; zij kan echter niet 
verjaren vóór de strafvordering.

Sinds de wijziging bij wet van 10 juni 1998 bepaalt artikel 26 van de Vooraf-
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gaande Titel van het Wetboek van Strafvordering dat de burgerlijke rechtsvorde-
ring volgend uit een misdrijf verjaart volgens de regels van het Burgerlijk Wet-
boek of van de bijzondere wetten die van toepassing zijn op de rechtsvordering 
tot vergoeding van schade; zij kan echter niet verjaren vóór de strafvordering.

Naar luid van artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij wet 
van 10 juni 1998, verjaren alle rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op 
grond van buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf 
de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de scha-
de of van de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelij-
ke persoon. Deze vorderingen verjaren in ieder geval door verloop van 20 jaar 
vanaf de dag volgend op die waarop het feit waardoor de schade is veroorzaakt, 
zich heeft voorgedaan.

3. De rechtsvordering wegens niet-betaling van loon kan als een rechtsvorde-
ring ex delicto in de zin van artikel 3 van de Voorafgaande Titel van het Wet-
boek van Strafvordering worden omschreven en is derhalve aan de bij artikel 26 
van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering voorgeschreven 
verjarings-termijn onderworpen, op voorwaarde, primo, dat de rechter vaststelt 
dat de niet-betaling van het loon een misdrijf is, secundo, dat de rechtsvordering 
niet strekt tot de nakoming van de contractuele verbintenis tot betaling van loon, 
maar tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit het misdrijf van niet-beta-
ling van loon, en dus strekt tot het verkrijgen van schadevergoeding.

4. De vordering tot betaling van achterstallig loon is een vordering tot uitvoe-
ring van een uit de arbeidsovereenkomst ontstane contractuele verbintenis, zodat 
de verjaring van deze vordering beheerst wordt door artikel 15 van de Arbeids-
overeenkomstenwet en niet door artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het 
Wetboek van Strafvordering, zelfs indien de vordering tevens gegrond is op het 
feit  dat  de strafwet werd overtreden doordat  die  contractuele verbintenis  niet 
werd nagekomen.

Het is de werknemer derhalve niet mogelijk in het kader van een vordering ex 
delicto betaling van achterstallig loon te vorderen. De vordering ex delicto strekt 
immers tot herstel van de door een misdrijf veroorzaakte schade.

Deze burgerlijke vordering tot herstel van de door een misdrijf veroorzaakte 
schade, zoals bedoeld in de artikelen 3 en 26 van de Voorafgaande Titel van het 
Wetboek van Strafvordering, kan alleen schadeherstel - bij equivalent of in natu-
ra - opleveren, terwijl de vordering tot uitvoering van de loonverbintenis strekt 
tot werkelijk rechtsherstel.

Het is voor de werknemer derhalve niet mogelijk een burgerlijke vordering ex 
delicto in te stellen, strekkende tot herstel in natura van de schade veroorzaakt 
door het gepleegde misdrijf, waarbij dit schadeherstel (d.i. het voorwerp van de 
vordering) bestaat uit betaling van achterstallig loon.

5. Uit hetgeen hiervoren werd uiteengezet volgt dat de vordering van de werk-
nemer ertoe strekkende betaling te bekomen van achterstallig loon een vordering 
tot uitvoering van contractuele verbintenissen uitmaakt, die onderworpen is aan 
de in artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet gestelde verjaringstermijn, 
zelfs al wordt de vordering mede gestoeld op het in de Loonbeschermingswet 
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voorziene misdrijf van niet-betaling van loon.
Deze vordering dient te worden ingesteld binnen één jaar na het eindigen van 

de arbeidsovereenkomst of vijf jaar na het feit  waaruit deze vordering is ont-
staan, zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van de arbeidsovereen-
komst mag overschrijden.

Het arbeidshof stelt in het aangevochten arrest (p. 2, nr. 2) vast dat de verweer-
ster, die op 1 juli 1990 in dienst van de NV Domenica was getreden, met aange-
tekende brief van 30 oktober 1998 een opzeggingstermijn van drie maanden, in-
gaand op 1 november 1998, heeft betekend zodat, zoals de verweerster zelf in 
haar conclusie in beroep (p. 2, eerste alinea) stelt, de arbeidsovereenkomst op 31 
januari 1999 ten einde kwam.

De vordering ertoe strekkende betaling te bekomen van achterstallig loon dien-
de derhalve binnen één jaar na 31 januari 1999 te worden ingesteld.

Nu uit het aangevochten arrest (p. 3) blijkt dat de verweerster de eiser op 10 
oktober 2001, dit is meer dan 2,5 jaar na de beëindiging van de arbeidsovereen-
komst (arrest, p. 15, vierde alinea), voor de Arbeidsrechtbank te Antwerpen dag-
vaardde in betaling van achterstallig loon, kon het arbeidshof niet wettig beslis-
sen dat de vordering van de verweerster niet verjaard was.

De omstandigheid dat het arbeidshof de eiser veroordeelt tot betaling van loon-
bijslagen als herstel in natura, doet hieraan geen afbreuk.

Een vordering strekkende tot betaling van loon, d.i. tot uitvoering van een uit 
de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verbintenis, heeft immers niet tot voor-
werp het herstel, het weze in natura, van de schade voortvloeiend uit het misdrijf, 
doch strekt tot rechtsherstel.

Een vordering strekkende tot betaling van achterstallig loon is derhalve, ook al 
wordt zij mede gesteund op een misdrijf en wordt het achterstallig loon ten on-
rechte als herstel in natura van de door dit misdrijf veroorzaakte schade omschre-
ven, een vordering ex contractu, onderworpen aan de verjaringstermijn bepaald 
in artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet en niet aan de verjaringstermijn, 
bepaald in artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvor-
dering.

Het aangevochten arrest, dat beslist dat de vordering van de verweerster niet 
verjaard is, schendt derhalve de artikelen 15, eerste lid, van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 3, 4, dit laatste artikel in zijn versie 
zowel vóór als na de wijziging bij wetten van 11 juli 1994, 28 maart 2000 en 13 
april 2005, en 26, dit laatste artikel in zijn versie zoals van kracht zowel vóór als 
na de wijziging bij wet van 10 juni 1998, van de wet van 17 april 1878 houdende 
de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en 2262bis van het 
Burgerlijk Wetboek.

Tweede onderdeel
6.1 Ingevolge  de tussen werkgever en werknemer  gesloten arbeidsovereen-

komst is de werkgever verplicht aan de werknemer het overeengekomen loon, in 
overeenstemming met de loonreglementering in o.m. collectieve arbeidsovereen-
komsten, te betalen.
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Uit artikel 20, 3°, van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 blijkt im-
mers dat de werkgever verplicht is het loon te betalen op de wijze, tijd en plaats 
zoals overeengekomen. Ook uit de Loonbeschermingswet van 12 april 1965, in 
het bijzonder uit artikel 2, eerste lid, 1°, van deze wet, blijkt dat het loon waarop 
de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft, ten laste valt van de 
werkgever.

Een rechtssubject, andere dan de werkgever, kan ten aanzien van de werkne-
mer niet  gehouden zijn tot  betaling van het  loon waarop deze ingevolge zijn 
dienstbetrekking recht heeft. De verplichting tot betaling van loon opleggen aan 
een derde, niet-werkgever, zou ingaan tegen artikel 20, eerste lid, 3°, van de Ar-
beidsovereenkomstenwet en artikel 2, eerste lid, 1°, van de Loonbeschermings-
wet, en tegen artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek.

Luidens artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek kan een overeenkomst im-
mers alleen gevolgen teweegbrengen tussen de contracterende partijen, kan zij 
aan derden geen nadeel toebrengen en hun slechts tot voordeel strekken in het 
geval, voorzien in artikel 1121 van het Burgerlijk Wetboek.

6.2 Het niet (of niet volledig) betalen van loon maakt overeenkomstig artikel 
42, 1° van de Loonbeschermingswet een misdrijf uit. Luidens deze wetsbepaling 
zijn strafbaar "de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers".

Het niet-betalen van een in een algemeen verbindend verklaarde collectieve ar-
beidsovereenkomst voorzien loon wordt in hoofde van "de werkgever, zijn aan-
gestelden of lasthebbers" eveneens strafbaar gesteld door artikel 56, eerste lid, 
1°, van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereen-
komsten en de paritaire comités.

Aldus kan wegens niet-betaling van loon niet alleen de werkgever strafrechte-
lijk aansprakelijk worden gesteld, doch ook zijn aangestelden of lasthebbers en 
indien de werkgever een rechtspersoon betreft, voor feiten gepleegd vóór de in-
werkingtreding van de wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van rechtspersonen, de natuurlijke personen door wier tus-
senkomst de rechtspersoon gehandeld heeft.

6.3 De omstandigheid dat een persoon, andere dan de werkgever, strafrechte-
lijk aansprakelijk kan zijn wegens niet-betaling van loon, impliceert evenwel niet 
dat deze persoon kan veroordeeld worden tot betaling van het ingevolge de tus-
sen werkgever en werknemer gesloten arbeidsovereenkomst verschuldigde loon.

Deze persoon, niet-werkgever, is immers vreemd aan de contractuele relatie 
tussen werkgever en werknemer en kan dus niet gehouden zijn tot uitvoering van 
de contractuele verbintenis van de werkgever.

Zelfs indien zou worden aangenomen dat de werknemer in beginsel een bur-
gerlijke vordering ex delicto kan instellen, strekkende tot betaling van loon als 
herstel in natura van de schade, veroorzaakt door het misdrijf van niet-betaling 
van loon - quod non - kan dergelijke vordering slechts worden ingesteld tegen de 
werkgever en niet tegen diens aangestelde of lasthebbers of tegen de natuurlijke 
personen door wier toedoen de werkgever-rechtspersoon heeft gehandeld.

De schade die de werknemer ingevolge het misdrijf van het niet-betalen van 



Nr. 39 - 22.1.07 HOF VAN CASSATIE 191 

loon lijdt bestaat immers in het feit dat de werkgever zijn contractuele verplich-
ting tot betaling van loon niet is nagekomen. De verplichting tot herstel in natura 
van deze schade, met name tot uitvoering van de contractuele verplichting, kan 
slechts bestaan in hoofde van diegene op wie de contractuele verplichting rust, 
met name de werkgever, en niet in hoofde van diegene die, hoewel strafrechtelijk 
aansprakelijk, niet (in eigen naam) de contractuele verplichting had het loon te 
betalen.

7. Het arbeidshof stelt in het aangevochten arrest vast dat:
- de verweerster, die bij aangetekende brief van 30 oktober 1998 een opzegter-

mijn betekende van drie maanden ingaand op 1 november 1998, vanaf 1 juli 
1990 in dienst was van de NV Domenica, waarvan de eiser bestuurder was (ar-
rest, p. 2, nr. 2);

- de verweerster loonbijpassing en loontoeslag voor zaterdag- en zondagpresta-
ties vordert krachtens strafrechtelijk beteugelde algemeen verbindend verklaarde 
CAO's (arrest, p. 5, voorlaatste alinea);

- overeenkomstig het bepaalde in artikel 42 van de Loonbeschermingswet het 
niet (tijdig) betalen van het verschuldigde loon door de werkgever, zijn aange-
stelde of  lasthebbers,  een misdrijf  vormt;  dat  onder  loon in  de Loonbescher-
mingswet onder meer "het loon in geld waarop de werknemer ingevolge zijn 
dienstbetrekking recht heeft" wordt verstaan en het daarbij irrelevant is of dit 
recht zijn oorsprong vindt in een individuele dan wel collectieve arbeidsovereen-
komst (arrest, p. 5, in fine);

- de verweerster bewijst dat zij ingevolge een CAO gerechtigd was op de ge-
vorderde loonbijpassing (arrest, p. 9, zevende alinea), terwijl zij, alvorens recht 
wordt gedaan over haar vordering betreffende de toeslag voor weekendwerk en 
het vakantiegeld bij uitdiensttreding op de eisuitbreiding inzake loon voor week-
endwerk, toegelaten wordt onder alle middelen van recht, getuigen inbegrepen, 
te bewijzen "dat zij over de gehele tewerkstellingsperiode van juli 1990 tot en 
met januari 1999 om de 14 dagen een weekend diende te presteren van 16 uren 
of twee dagen van 8 uren (hetzij 24 weken op jaarbasis)" (arrest, p. 10 en p. 17);

- het misdrijf aan de eiser toerekenbaar is als bestuurder en gedelegeerd be-
stuurder van de NV Domenica, die als natuurlijke persoon binnen deze vennoot-
schap de bevoegdheid bezat om te waken over de correcte naleving van de socia-
le strafwetten ten aanzien van het tewerkgestelde personeel (arrest, pp. 8-9);

- het moreel element van het misdrijf in hoofde van de eiser bewezen is (arrest, 
pp. 10-11).

8. Nu het arbeidshof uitdrukkelijk vaststelt dat de verweerster ingevolge ar-
beidsovereen-komst van 1 juli 1990 werd tewerkgesteld door de NV Domenica 
en derhalve deze vennootschap en niet de eiser werkgever was van de verweer-
ster, kon het arbeidshof de eiser niet wettig veroordelen tot betaling aan de ver-
weerster van loonbijpassing, ook niet als herstel in natura van de schade geleden 
ingevolge het in hoofde van de eiser bewezen verklaarde misdrijf (schending van 
de artikelen 1165, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 20, 3°, van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 2, eerste lid, 1°,42, 1°, dit 
laatste artikel in zijn versie zoals van kracht vóór en na de wijziging bij wet van 
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13 februari 1998, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van 
het loon der werknemers en 56, eerste lid, 1°, van de wet van 5 december 1968 
betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités).

Derde onderdeel
9.1 Luidens artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet is elk vonnis of arrest 

met redenen omkleed.
Wanneer een arrest tegenstrijdige motieven bevat of er een tegenstrijdigheid 

tussen de motieven en het beschikkend gedeelte bestaat, worden de elkaar tegen-
sprekende motieven of beslissingen geacht elkaar op te heffen en is het arrest 
niet regelmatig met redenen omkleed.

Een arrest dat tegenstrijdige beschikkingen bevat schendt tevens artikel 1138, 
4°, van het Gerechtelijk Wetboek.

9.2 Een arrest is op dubbelzinnige wijze gemotiveerd wanneer de redenen er-
van of de beslissing op verscheidene wijzen kunnen worden uitgelegd en de be-
slissing volgens één van die uitleggingen wettig verantwoord is en volgens de 
andere niet.

Ingevolge dergelijke dubbelzinnigheid verkeert het Hof in de onmogelijkheid 
het hem opgedragen wettigheidstoezicht op de beslissing uit te oefenen, zodat de 
beslissing niet regelmatig met redenen is omkleed en artikel 149 van de gecoör-
dineerde Grondwet schendt.

10. Naar luid van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ver-
plicht elke daad, nalatigheid of onvoorzichtigheid van de mens, waardoor aan 
een ander schade wordt veroorzaakt, degene door wiens schuld de schade is ont-
staan, deze te vergoeden.

De rechter schendt de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek in-
dien hij aan het slachtoffer van een onrechtmatige daad een vergoeding toekent 
die meer bedraagt dan de werkelijk geleden schade.

11. Naar luid van artikel 14 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, worden de bijdragen voor sociale zekerheid berekend op grond van het 
loon van de werknemer. Het begrip loon wordt bepaald bij artikel 2 van de wet 
van 12 april  1965 betreffende de bescherming van het  loon der werknemers. 
Evenwel kan de Koning het aldus bepaalde begrip, bij in ministerraad overlegd 
besluit, verruimen of beperken.

Luidens artikel 19, §2, 2°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot 
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, in zijn 
versie zoals van kracht zowel vóór als na de wijziging bij koninklijk besluit van 
10 juni 2001, worden met afwijking van artikel 2 van de wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het loon der werknemers, de aan de werknemers 
verschuldigde vergoedingen, wanneer de werkgever zijn wettelijke, contractuele 
of statutaire verplichtingen niet nakomt, niet als loon aangemerkt.

Wanneer aan een werknemer op grond van het misdrijf van niet-betaling van 
loon een vergoeding tot herstel van de door dit misdrijf geleden schade wordt 
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toegekend, het weze in de vorm van loon als herstel in natura, zijn hierop derhal-
ve geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd.

12. Het arbeidshof beslist in het aangevochten arrest, enerzijds, dat de eiser 
dient veroordeeld te worden tot betaling van loonbijslagen als herstel in natura, 
onder aftrek van de sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing (arrest, p. 
16, tweede alinea) en veroordeelt de eiser, anderzijds, tot betaling van het door 
de verweerster gevorderde saldo loonbijpassing, te verminderen met de wettelijk 
voorgeschreven bijdragen voor de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing, 
voor zover deze verschuldigd zijn (arrest, p. 16, in fine).

Nu het arbeidshof, enerzijds, beslist dat de eiser dient veroordeeld te worden 
tot betaling van loonbijslagen als herstel in natura, onder aftrek van de sociale 
zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing en de eiser, anderzijds, veroordeelt 
tot betaling van het door de verweerster gevorderde saldo loonbijpassing, te ver-
minderen met de wettelijk voorgeschreven bijdragen voor de sociale zekerheid 
en de bedrijfsvoorheffing, voor zover deze verschuldigd zijn, waarbij in het on-
gewisse wordt gelaten of al dan niet bijdragen voor de sociale zekerheid en de 
bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn, is het aangevochten arrest behept met een 
tegenstrijdigheid tussen de motieven en de beslissing en is het derhalve niet re-
gelmatig gemotiveerd (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grond-
wet). Minstens bevat het aldus tegenstrijdige beslissingen en schendt het artikel 
1138, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek.

13. Door te beslissen dat de eiser dient veroordeeld te worden tot betaling van 
de loonbijslagen als herstel in natura, onder aftrek van de sociale zekerheidsbij-
dragen en bedrijfsvoorheffing (arrest, p. 16, tweede alinea) beslist het arbeidshof 
dat de door de verweerster ingevolge het aan de eiser ten laste gelegde misdrijf 
geleden schade bestaat in loonbijslagen, verminderd met de sociale zekerheids-
bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Vervolgens veroordeelt het arbeidshof de eiser tot betaling van het door de 
verweerster  gevorderde saldo loonbijpassing, te  verminderen met  de wettelijk 
voorgeschreven bijdragen voor de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing, 
voor zover deze verschuldigd zijn (arrest, p. 16, in fine).

Aangezien het arbeidshof in het ongewisse laat of al dan niet bijdragen voor de 
sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn op de aan de ver-
weerster toegekende vergoeding als herstel in natura van de geleden schade, is de 
beslissing voor twee uitleggingen vatbaar.

Indien wordt aangenomen dat bijdragen voor de sociale zekerheid en de be-
drijfsvoorheffing op de vergoeding verschuldigd zijn, veroordeelt het arbeidshof 
de eiser tot betaling van een vergoeding gelijk aan de sub p. 16, tweede alinea 
van het arrest vastgestelde schade en is de beslissing naar recht verantwoord.

Indien wordt aangenomen dat geen bijdragen voor de sociale zekerheid en de 
bedrijfsvoorheffing op de vergoeding verschuldigd zijn, zodat zij volgens de be-
slissing sub p. 16, in fine van het arrest niet in mindering moeten worden ge-
bracht van het saldo loonbijpassing, veroordeelt het arbeidshof de eiser tot beta-
ling van een vergoeding die meer bedraagt dan de sub p. 16, tweede alinea van 
het arrest vastgestelde schade en schendt het derhalve de artikelen 1382 en 1383 
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van het Burgerlijk Wetboek die, zoals hoger uiteengezet sub nr. 10, uiteenzetting 
die hier als hernomen wordt aangezien, de rechter verbieden aan het slachtoffer 
van een onrechtmatige daad een vergoeding toe te kennen die meer bedraagt dan 
de werkelijk geleden schade.

Het bestreden arrest is aldus op een dubbelzinnige redengeving gestoeld en 
schendt artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet. Minstens stelt het aldus het 
Hof in de onmogelijkheid om zijn wettigheidstoezicht op deze beslissing uit te 
oefenen (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).

14. Het arbeidshof veroordeelt de eiser tot betaling aan de verweerster van het 
gevorderde saldo loonbijpassing als herstel in natura van de schade geleden inge-
volge het ten laste van de eiser gelegde sociaalrechtelijk misdrijf, te verminderen 
met de wettelijk voorgeschreven bijdragen voor de sociale zekerheid en de be-
drijfsvoorheffing, voor zover deze verschuldigd zijn (arrest, p. 16, in fine).

Uit de artikelen 14 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluit-
wet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbei-
ders en 19, §2, 2°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoe-
ring van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 decem-
ber 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders blijkt, zoals 
hoger sub nr. 11 uiteengezet, uiteenzetting die hier als uitdrukkelijk hernomen 
wordt aangezien, dat geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn op een 
vergoeding, die wordt toegekend tot herstel van de door het misdrijf van niet-be-
taling van loon geleden schade.

De eiser wordt derhalve in het dispositief van het aangevochten arrest veroor-
deeld tot betaling van het door de verweerster gevorderde saldo loonbijpassing, 
zonder dat bijdragen voor de sociale zekerheid in mindering dienen te worden 
gebracht.

Het arbeidshof beslist evenwel sub p. 16, tweede alinea, van het bestreden ar-
rest dat de eiser dient veroordeeld te worden tot betaling van de loonbijslagen als 
herstel in natura, onder aftrek van de sociale zekerheidsbijdragen en beslist aldus 
dat de door de verweerster geleden schade bestaat uit de loonbijslagen, te ver-
minderen met de sociale zekerheidsbijdragen (en de bedrijfvoorheffing).

Door, enerzijds, te beslissen dat de geleden schade bestaat in de loonbijslagen 
te verminderen met de sociale zekerheidsbijdragen en de eiser, anderzijds, te ver-
oordelen tot betaling van de loonbijslagen, zonder dat de sociale zekerheidsbij-
dragen in mindering dienen te worden gebracht, kent het arbeidshof aan de ver-
weerster een vergoeding toe die meer bedraagt dan de schade die wordt geleden 
ingevolge het aan de eiser ten laste gelegde misdrijf, en schendt derhalve de arti-
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en voor zoveel als nodig, de ar-
tikelen 14 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en 19, 
§2, 2°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de 
wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 be-
treffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, in zijn versie zoals van 
kracht zowel vóór als na de wijziging bij koninklijk besluit van 10 juni 2001.

III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
Eerste onderdeel
(...)
Tweede onderdeel
2. Anders dan het onderdeel aanvoert, kan de vordering tot betaling van ach-

terstallig loon als herstel in natura van de door het misdrijf "niet-betaling van het 
verschuldigde loon" veroorzaakte schade niet alleen tegen de werkgever worden 
ingesteld, maar ook tegen een aangestelde of lasthebber die zich in de zin van ar-
tikel 42 van de Loonbeschermingswet aan dit misdrijf schuldig heeft gemaakt.

Het onderdeel faalt naar recht.
Derde onderdeel
3. Enerzijds oordeelt het arrest dat de eiser veroordeeld dient te worden tot be-

taling van de loonbijslagen als herstel in natura, onder aftrek van socialezeker-
heidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Anderzijds veroordeelt het arrest de eiser tot betaling van het saldo loonbijpas-
sing, te verminderen met de wettelijk voorgeschreven bijdragen voor de sociale 
zekerheid en de bedrijfsvoorheffing, voor zover deze verschuldigd zijn.

4. Aldus houdt het arrest tegenstrijdige beschikkingen in omtrent de al dan niet 
vermindering van het brutobedrag met de al dan niet in te houden en aan de be-
voegde instellingen door te betalen socialezekerheidsbijdragen en de bedrijfs-
voorheffing en schendt het zodoende artikel 149 van de Grondwet.

Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de bijdragen 

voor de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing. 
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

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

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

22 januari 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Geinger.

Nr. 40

3° KAMER - 22 januari 2007

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - OVERTREDING VAN ALGEMEEN VERBINDEND 
VERKLAARDE C.A.O. - REPRESENTATIEVE WERKNEMERSORGANISATIE - RECHTSVORDERING EX 
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DELICTO - HOEDANIGHEID - BELANG - VOORWAARDEN

Wanneer de door de organisatie ingestelde vordering strekkende tot het verkrijgen van een 
schadevergoeding gesteund is op een misdrijf moet de organisatie blijk geven van een 
persoonlijke schade. (Art. 3, V.T.Sv.; Art. 4, C.A.O.-Wet)

(LANDELIJKE BEDIENDENCENTRALE - NATIONAAL VERBOND VOOR KADERPERSONEEL, REPRESENTATIEVE 
WERKNEMERSORGANISATIE T. EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL bvba)

ARREST

(A.R. S.05.0120.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 mei 2005 gewezen door 

het Arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Luidens artikel 3 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvor-

dering behoort de rechtsvordering tot herstel van schade aan hen die de schade 
hebben geleden.

2. Volgens artikel 4 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectie-
ve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités mogen de in artikel 3 van die 
wet bedoelde representatieve werkgevers- en werknemers-organisaties in rechte 
optreden in alle geschillen die uit de toepassing van deze wet kunnen ontstaan en 
ter verdediging van de rechten welke hun leden putten in de door hen gesloten 
overeenkomsten.

Wanneer de door de organisatie ingestelde vordering strekkende tot het ver-
krijgen van schadevergoeding gesteund is op een misdrijf, moet deze vordering 
voldoen aan het vereiste van artikel 3 van de Voorafgaande Titel van het Wet-
boek van Strafvordering. De organisatie moet met name blijk geven van een per-
soonlijke schade.

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de eiseres 
“een vordering ex delicto (instelt) wegens de overtreding van de algemeen ver-
bindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst (…) zodat zij op basis hier-
van een vordering tot schadevergoeding (instelt) en herstel in natura nastreeft”.

De appelrechters oordelen dat wanneer de eiseres een burgerlijke vordering in-
stelt op grond van een misdrijf, zij, afgezien van de verplichting een misdrijf te 
bewijzen, gehouden is een concrete eigen schade, materiële dan wel morele, te 
vorderen en te bewijzen en dat de schade waarvan het herstel wordt gevorderd 
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geen persoonlijke schade van de eiseres is maar enkel de leden van de eiseres 
treft.

4. Door op grond hiervan te beslissen dat de door de eiseres ingestelde vorde-
ring tot schadevergoeding niet ontvankelijk is omdat zij niet beantwoordt aan ar-
tikel 3 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, verant-
woorden zij hun beslissing naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

22 januari 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 41

2° KAMER - 23 januari 2007

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - TERMIJN VOOR MEMORIE

Niet ontvankelijk is de memorie die eiser in cassatie minder dan acht vrije dagen voor de  
terechtzitting  van  het  Hof  heeft  ingediend  tot  staving  van  zijn  cassatieberoep  in 
strafzaken1. (Art. 420bis, Sv.)

(B.)

(A.R. P.06.1468.N)

23 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal – Ad-
vocaat: mr. H. Vanheusden, Turnhout.

Nr. 42

2° KAMER - 23 januari 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET 
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - AKTE VAN CASSATIEBEROEP - TAAL VAN 

1 Cass. 27 aug. 2002, A.R. P.02.1106.N, nr. 412.
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DE RECHTSPLEGING - ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP

2º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN CASSATIE 
— STRAFZAKEN - AKTE VAN CASSATIEBEROEP - TAAL VAN DE RECHTSPLEGING - GEVOLG

1º en 2º Niet ontvankelijk  is  het cassatieberoep in strafzaken,  ingesteld bij  akte in  een 
andere taal dan deze van de rechtspleging1. (Artt. 27 en 40, Taalwet Gerechtszaken)

(I.)

ARREST

(A.R. P.07.0075.N)

23 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal.

Nr. 43

2° KAMER - 24 januari 2007

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 62 - MATERIËLE BEWIJSMIDDELEN DIE DOOR BEMANDE AUTOMATISCH WERKENDE 
TOESTELLEN WORDEN OPGELEVERD - VASTSTELLINGEN - BIJZONDERE WETTELIJKE BEWIJSWAARDE - 
VOORWAARDE - VOORAFGAANDE OPLEIDING

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 62 - ARTIKEL 62, EERSTE LID - BEWIJSKRACHT VAN PROCES-VERBAAL TOT BEWIJS 
VAN HET TEGENDEEL - WETTELIJKE BEWIJSWAARDE - BEOORDELINGSVRIJHEID VAN DE 
FEITENRECHTER

3º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 62 - MATERIËLE BEWIJSMIDDELEN DIE DOOR BEMANDE AUTOMATISCH WERKENDE 
TOESTELLEN WORDEN OPGELEVERD - VASTSTELLINGEN - BIJZONDERE WETTELIJKE BEWIJSWAARDE - 
VOORWAARDE - HANDLEIDING VAN HET RADARTOESTEL

1º De bijzondere wettelijke bewijswaarde, zolang het tegendeel niet is bewezen, die de wet 
toekent  aan  de  vaststellingen  die,  met  betrekking  tot  overtredingen  van  de 
Wegverkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten, gesteund zijn op materiële bewijsmiddelen 
die door bemande automatisch werkende toestellen zijn opgeleverd, is niet afhankelijk  
van de voorwaarde dat de door de voormelde bevoegde persoon gevolgde opleiding  
werd verstrekt door de fabrikant van het gebruikte radartoestel1. (Art. 62, eerste, tweede 
en vierde lid, Wegverkeerswet; K.B. 11 okt. 1997)

2º De ambtenaren van de overheid die door de Koning zijn aangesteld om toezicht  te  
houden op de uitvoering van de Wegverkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten, stellen de  
overtredingen vast door processen-verbaal  die bewijs opleveren zolang het tegendeel  
niet is bewezen; de rechter moet de materiële vaststellingen die door de verbalisanten  
persoonlijk binnen de perken van hun bevoegdheid zijn verricht, voor waar aannemen, tot  
bewijs van het tegendeel2.

1 Cass. 25 sept. 2002, A.R. P.02.0998.F, nr. 481.
1 Zie Cass. 5 april 2006, A.R. P.05.1642.F, nr. 201.
2 Zie Cass. 15 jan. 1992, A.R. 9140, nr. 246.
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3º De bijzondere wettelijke bewijswaarde, zolang het tegendeel niet is bewezen, die de wet  
toekent  aan  de  vaststellingen  die,  met  betrekking  tot  overtredingen  van  de 
Wegverkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten, gesteund zijn op materiële bewijsmiddelen 
die door bemande automatisch werkende toestellen zijn opgeleverd, is niet afhankelijk  
van het bewijs dat de handleiding van het radartoestel in het bezit was van de bevoegde 
persoon die met een dergelijk toestel een overtreding heeft vastgesteld noch van het feit  
dat die handleiding bij het strafdossier werd gevoegd. (Art. 62, eerste, tweede en vierde 
lid, Wegverkeerswet; K.B. 11 okt. 1997)

(M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1195.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 23 juni 2006 door de 

Correctionele Rechtbank te Hoei in hoger beroep is gewezen.
De eiseres voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel:
Artikel 62, eerste en tweede lid, van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de 

politie over het wegverkeer kent een bijzondere wettelijke bewijswaarde toe, zo-
lang het tegendeel niet is bewezen, aan de vaststellingen die, met betrekking tot 
overtredingen van de voormelde wet en haar uitvoeringsbesluiten, gesteund zijn 
op materiële bewijsmiddelen die door bemande automatisch werkende toestellen 
zijn opgeleverd in aanwezigheid van een bevoegd persoon.

Die wettelijke bewijswaarde veronderstelt, naar luid van het vierde lid van het-
zelfde artikel, dat het automatisch werkende toestel is goedgekeurd overeenkom-
stig de bepalingen in het Koninklijk besluit van 11 oktober 1997 betreffende de 
goedkeuring en homologatie van de automatisch werkende toestellen gebruikt 
om toezicht te houden op de naleving van de vermelde wet en haar uitvoerings-
besluiten.

Noch dit Koninklijk besluit noch de drie bijlagen ervan, maken de bijzondere 
wettelijke bewijswaarde die bij het voormelde artikel 62 is bepaald, afhankelijk 
van de voorwaarde dat de bevoegde persoon een opleiding kreeg door de fabri-
kant van het gebruikte radartoestel.

Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Over het tweede middel:
In zoverre het middel een onderzoek van feitelijke gegevens vereist, waarvoor 

het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
Krachtens artikel  62, eerste lid,  van de Wet betreffende de politie over het 

wegverkeer, stellen de ambtenaren van de overheid, die door de Koning zijn aan-
gesteld om toezicht te houden op de uitvoering van deze wet en haar uitvoerings-
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besluiten, de overtredingen vast door processen-verbaal die bewijs opleveren zo-
lang het tegendeel niet is bewezen.

De rechter moet de materiële vaststellingen die door de verbalisanten persoon-
lijk binnen de perken van hun bevoegdheid zijn verricht, voor waar aannemen, 
tot bewijs van het tegendeel.

Het tweede lid van het voormelde artikel 62 kent een bijzondere wettelijke be-
wijswaarde toe, zolang het tegendeel niet is bewezen, aan de vaststellingen die, 
met betrekking tot overtredingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, ge-
steund zijn op materiële bewijsmiddelen die door bemande automatisch werken-
de toestellen zijn opgeleverd in aanwezigheid van een bevoegd persoon.

Geen enkele wettelijke of verordenende bepaling doet die bijzondere wettelij-
ke bewijswaarde afhangen van het bewijs dat de gebruikershandleiding van het 
radartoestel in het bezit was van de bevoegde persoon die met een dergelijk toe-
stel een overtreding heeft vastgesteld, noch van het feit dat die handleiding bij 
het strafdossier werd gevoegd.

In zoverre het middel het tegendeel aanvoert, faalt het naar recht.
Voor het overige zijn, zoals het vonnis deze beschrijft, de vaststellingen van de 

verbalisanten, opgenomen in hun proces-verbaal, dat "alle maatregelen van plaat-
sing en opstelling van het materiaal voor de snelheidscontrole werden nageleefd 
volgens de regels en voorschriften die in het gebruiksreglement van de Multano-
va zijn bepaald", materiële vaststellingen die bewijs opleveren zolang het tegen-
deel niet is bewezen, in de zin van het voormelde artikel 62.

Zonder bewijs van het tegendeel en door die vaststellingen voor waar aan te 
nemen,  schenden  de  appelrechters  bijgevolg,  noch  het  voormelde  artikel  62, 
noch het Koninklijk besluit van 11 oktober 1997 dat in het eerste middel is be-
doeld.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

24 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. P. Baudinet, Luik en D. Willems, Luik.

Nr. 44

2° KAMER - 24 januari 2007

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE 
REGELS) - HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - UITBREIDING OF WIJZIGING VAN DE 
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OORSPRONKELIJKE VORDERING - VOORWAARDEN

2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - STRAFGERECHT - HOGER BEROEP VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ - UITBREIDING OF WIJZIGING VAN DE OORSPRONKELIJKE VORDERING - 
VOORWAARDEN

1º en 2º De burgerlijke partij waaraan de eerste rechter het gevorderde heeft toegewezen,  
behoudt een belang om een hoofdberoep in te stellen met het oog op de uitbreiding of 
wijziging  van de vordering  die  zij  bij  het  strafgerecht  aanhangig  heeft  gemaakt,  voor 
zover de uitbreiding of  de wijziging gegrond blijft  op het  aan de beklaagde ten laste 
gelegde misdrijf1.

(L. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1343.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep, dat in de Duitse taal is gesteld, is gericht tegen een vonnis, 

dat in diezelfde taal in hoger beroep is gewezen op 27 september 2006 door de 
Correctionele Rechtbank te Eupen.

Bij beschikking van 19 oktober 2006 heeft de Eerste Voorzitter van het Hof 
beslist dat de rechtspleging vanaf de terechtzitting in de Franse taal zal gebeuren.

De eiseres voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel:
Overeenkomstig de artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek be-

houdt de burgerlijke partij waaraan de eerste rechter het gevorderde heeft toege-
wezen, een belang om een hoofdberoep in te stellen met het oog op de uitbrei-
ding of wijziging van de vordering die zij met toepassing van de artikelen 3 en 4 
van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering bij het strafge-
recht aanhangig heeft gemaakt,  voor zover de uitbreiding of de wijziging ge-
grond blijft op het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf.

De eerste rechter heeft de verweerder schuldig verklaard aan vrijwillige slagen 
en verwondingen die bij de eiseres een ziekte of persoonlijke arbeidsongeschikt-
heid hebben veroorzaakt. Hij heeft haar, bij wijze van schadevergoeding voor die 
feiten, de vergoeding toegekend die zij vorderde.

Het bestreden vonnis verklaart het hoofdberoep van de eiseres niet ontvanke-
lijk, op grond dat de eerste rechter is ingegaan op de volledige vordering die voor 
hem is gebracht en dit hoger beroep alleen tot doel heeft om uitspraak te horen 
doen over nieuwe vorderingen.

De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing niet naar recht.

1 Zie Cass. 16 okt. 2001, A.R. P.00.0207.N, nr. 548; Cass. 2 nov. 2005, A.R. P.05.1013.F, nr. 557.
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Het middel is gegrond. 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van het ver-

nietigde vonnis.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Eupen, anders samenge-

steld, zitting houdende in hoger beroep.

24 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. D. Barth, Eupen.

Nr. 45

2° KAMER - 24 januari 2007

1º BEROEPSGEHEIM - RECHTER - SCHENDING VAN HET BEROEPSGEHEIM - BEGRIP

2º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — 
RECHTVAARDIGING - NOODTOESTAND - BEGRIP

3º BELEDIGING EN SMAAD - SMAAD DOOR DADEN, GEBAREN OF BEDREIGINGEN - BEGRIP

1º  Het  geheim  van  de  beraadslaging  belet  dat  de  rechter  die  eraan  deelneemt  zijn  
persoonlijke mening kenbaar maakt door openlijk zijn onmin te doen kennen door zijn 
weigering om het vonnis te ondertekenen; een dergelijke omstandigheid komt neer op de  
schending van een geheim, bestraft door artikel 458, Sw.1. (Art. 458, Sw.)

2º Noodtoestand vormt alleen een rechtvaardigingsgrond als hij verschillende voorwaarden 
vervult, te weten dat de waarde van hetgeen wordt prijsgegeven lager moet zijn dan of  
althans gelijk moet zijn aan de waarde van het goed dat men wil vrijwaren, dat het te  
vrijwaren recht of belang een dadelijk en ernstig gevaar moet lopen, dat het kwaad alleen  
door het misdrijf kan worden voorkomen en dat de betrokkene de noodtoestand niet zelf  
heeft doen ontstaan2. (Art. 71, Sw.)

3º Artikel 275, Sw. vereist niet dat de gesmade persoon getuige is van de tegen hem in zijn  
aanwezigheid gerichte smaad3. (Art. 275, Sw.)

(M. T. M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1399.F)

1 R.P.D.B., v° Secret professionnel, nr. 70; Pandectes, v° Juge, nrs. 90 en 92.
2 Zie  Cass.  (ver.  kamers)  5  april  1996,  A.R.  A.94.0002.F,  nr.  111;  Cass.  28  april  1999,  A.R. 
P.98.1596.F, nr. 245; Cass. 13 nov. 2001, A.R. P.00.0366.N, nr. 613 en concl. adv.-gen. DE SWAEF.
3 NYPELS en SERVAIS, Le Code pénal belge interprété, dl. II, Bruylant, 1897, nr. 20, p. 224; R. DEZEURE, 
Outrage et violences à fonctionnaires, in Qualifications et jurisprudence pénale, Die Keure, p. 3.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten, respectievelijk op 12 sep-

tember en 10 oktober 2006 gewezen door het Hof van Beroep te Luik, correctio-
nele kamer. 

De eiser voert vijf middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-
dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep ingesteld tegen het arrest van 10 oktober 2006:
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring:
Over het eerste middel:
Het middel verwijt de appelrechters dat zij de artikelen 447, derde lid, van het 

Strafwetboek, 479, 480, 481, 483, 484 en 485 van het Wetboek van Strafvorde-
ring schenden door de opschorting van de uitspraak niet te hebben bevolen of-
schoon de eiser aangifte had gedaan van het aan de verweerder tenlastegelegde 
feit en over die aangifte geen uitspraak was gedaan.

Sub telastleggingen 2 en 3 wordt de eiser vervolgd wegens laster en lasterlijke 
aangifte omdat hij in een brief aan de ondervoorzitter van de Rechtbank van Eer-
ste Aanleg te Dinant heeft geschreven dat de verweerder, substituut Procureur 
des Konings, op de terechtzitting heeft gelogen.

Zonder door het middel dienaangaande te worden bekritiseerd, vermeldt het 
arrest, waarbij het zich op eisers conclusie grondt, dat deze het feit niet heeft be-
twist dat de verweerder, op het ogenblik van zijn tussenkomst op de terechtzit-
ting van de Correctionele Rechtbank te Dinant van 14 juni 2005, slechts een in-
lichting had doorgegeven die hem door zijn hiërarchische overste was verstrekt 
en die hij geenszins verplicht was, noch dat daar ook maar een reden toe was, om 
na te trekken. Het arrest leidt daaruit af dat het onbelangrijk is of de aldus ver-
strekte inlichting al dan niet juist was.

Vermits de leugen een bewering inhoudt die willens en wetens onwaar is en de 
eiser de verweerder niets dergelijks verweet, doch alleen het feit bode te zijn van 
een inlichting, doorgegeven door een derde, en met de inhoud waarvan hij geen 
uitstaans had, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht om de 
strafvordering niet op te schorten tot over de aangifte uitspraak is gedaan.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel:
Het middel voert aan dat de appelrechters de artikelen 6.1 en 6.3.d van het 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrij-
heden en 149 van de Grondwet schenden alsook dat zij het recht van verdediging 
van de eiser miskennen, door hun weigering om verschillende getuigen ter zit-
ting te horen.

Eerste onderdeel:
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Het arrest weigert het door de eiser gevorderde getuigenverhoor niet wegens 
diens houding tijdens het voorbereidend onderzoek.

Die weigering is immers gegrond op de reden dat dit verhoor zonder belang 
lijkt om de waarheid aan het licht te brengen "vermits het hof [van beroep] over 
alle nuttige gegevens beschikt om tot zijn overtuiging te komen en de vragen 
waarvan de [eiser] wenst dat zij aan de gevorderde getuigen worden gesteld, of-
wel reeds beantwoord zijn zowel in het kader van het onderzoek dat door de on-
derzoeksraadsheer werd gevoerd als in het gevoegde dossier ten laste van E. D., 
ofwel totaal geen verband houden met de feiten van de zaak of zonder belang 
zijn voor de beoordeling ervan". 

Het onderdeel dat van een onjuiste lezing van het arrest uitgaat, mist feitelijke 
grondslag.

Tweede onderdeel:
De appelrechters hebben eerst geoordeeld dat de eiser vruchteloos aanvoerde 

dat het onderzoek partijdig of toch onvolledig was gevoerd, om reden van de 
wijze van verweer waarvoor hij in die fase van de rechtspleging had gekozen.

Zij hebben vervolgens geoordeeld dat er op de openbare terechtzitting geen re-
den was om getuigen te horen omdat een dergelijk verhoor zonder belang leek 
voor het aan het licht brengen van de waarheid.

De appelrechters omkleden aldus hun beslissing regelmatig met redenen, zon-
der dat zij in de dubbelzinnigheid vervallen die de eiser hen verwijt.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Over het derde middel:
Eerste onderdeel:
In zoverre het onderdeel eigenlijk aanvoert dat de loutere omstandigheid dat 

een rechter openlijk zijn onmin doet kennen door zijn weigering om een vonnis 
te ondertekenen, niet neerkomt op de schending van een geheim bestraft door ar-
tikel 458 van het Strafwetboek, faalt het naar recht.

Tweede onderdeel:
Het onderdeel voert aan dat het arrest de artikelen 149 van de Grondwet en 71 

en 458 van het Strafwetboek schendt, door te beslissen dat de weigering van de 
eiser  om een vonnis te  ondertekenen aan de beraadslaging waarvan hij  heeft 
deelgenomen, niet door noodtoestand wordt gerechtvaardigd.

Noodtoestand  vormt  alleen  een  rechtvaardigingsgrond  als  hij  verschillende 
voorwaarden vervult, te weten dat de waarde van hetgeen wordt prijsgegeven la-
ger moet zijn dan of althans gelijk moet zijn aan de waarde van het goed dat men 
wil vrijwaren, dat het te vrijwaren recht of belang een dadelijk en ernstig gevaar 
moet lopen, dat het kwaad alleen door het misdrijf kan worden voorkomen en dat 
de betrokkene de noodtoestand niet zelf heeft doen ontstaan.

In antwoord op de conclusie van de eiser waarin hij aanvoert dat zijn verzet te-
gen het ondertekenen van een vonnis gegrond was op "redenen van openbare 
orde", en met name op "de weigering om in te stemmen met een 'valsheid'", ver-
werpt het arrest elke kans op een ernstig en dreigend kwaad voor de beklaagde E. 
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D. door te oordelen dat er te dezen geen kwestie kon zijn van een onrechtvaardi-
ge, vooringenomen of "door welk gebrek dan ook aangetaste" veroordeling.

Door te oordelen dat de te wijzen beslissing niet door welk gebrek dan ook 
mocht aangetast zijn, heeft het arrest de mogelijkheid van een ernstig en drei-
gend kwaad voor zowel een derde als voor de eiser, uitgesloten.

De appelrechters verantwoorden bijgevolg hun beslissing regelmatig met rede-
nen en verantwoorden deze naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Over het vierde middel:
Het middel voert de schending aan van de artikelen 29, eerste lid, en 149 van 

de Grondwet, 6.1, 6.3 en 8 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van 
de mens en de Fundamentele Vrijheden, 452 en 458 van het Strafwetboek, de re-
gels betreffende het bewijs in strafzaken en de miskenning van het algemeen 
rechtsbeginsel van eerbiediging van het recht van verdediging.

Eerste onderdeel:
In zoverre het onderdeel een schending aanvoert van artikel 6.3 van het voor-

melde verdrag, zonder te preciseren hoe het arrest die bepaling schendt, is het 
niet ontvankelijk.

De eiser voert aan dat de appelrechters hun beslissing gronden op bewijsmate-
riaal dat op onregelmatige wijze uit de briefwisseling tussen de rechters tijdens 
hun beraadslaging is gehaald.

Uit het arrest blijkt evenwel dat de feiten die de eiser worden tenlastegelegd 
zich onmiddellijk tijdens en na de uitspraak van het vonnis van de correctionele 
rechtbank hebben voorgedaan, m.a.w. nà de beraadslaging.

Het onderdeel dat op een verkeerde lezing van het arrest berust, mist in zover-
re feitelijke grondslag.

De omstandigheid dat de mededelingen tussen magistraten in de raadkamer 
door het beroepsgeheim zijn gedekt, staat aan de vaststelling van bestanddelen 
van misdrijven die naar aanleiding daarvan zijn gepleegd, niet in de weg.

In zoverre het onderdeel het tegendeel aanvoert, faalt het naar recht.
Het  arrest  vermeldt  dat  "de  [eiser],  duidelijk,  een  maximale  ruchtbaarheid 

heeft willen geven aan zijn weigering om met het in zake E. D. uitgesproken 
vonnis in te stemmen, waarvan niet alleen de wijze getuigt waarop het incident 
heeft plaatsgevonden maar ook de eigenlijke woorden van de [eiser] in zijn brief 
ter verantwoording, naar luid waarvan hij die wil openbaar wenste te maken [...]; 
dat het voor de hand ligt dat, door tijdens de openbare terechtzitting een brief aan 
de voorzitter te overhandigen waarin hij, in de bewoordingen van zijn openbare 
verklaring,  de  redenen van zijn  daad  uitlegt,  daar  wettig  en  noodzakelijk  uit 
voortvloeit dat de zittingsvoorzitter die brief aan het proces-verbaal van de te-
rechtzitting toevoegt, wat reeds een voorspelbare en evidente publiciteit van zijn 
uitlatingen met zich meebracht". Het voegt daaraan toe "dat uit de stukken waar-
op het hof [van beroep] vermag acht te slaan niet blijkt dat de [eiser] zich tegen 
die voeging heeft verzet, aangezien niet gebleken en ook niet aangevoerd is dat 
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hij de aangehaalde brief uitdrukkelijk als vertrouwelijk omschrijft  of verzocht 
heeft dat dit het geval zou zijn" en dat "rekening houdend met de aard van het in-
cident en de uitlatingen in de brief ter rechtvaardiging, daaruit noodzakelijker-
wijs volgde dat minstens de zetelende magistraten en hun respectieve korpsover-
sten [in] de bewoordingen ervan geïnteresseerd zouden zijn en geneigd om ken-
nis ervan te nemen, temeer omdat diezelfde beschuldigingen reeds geuit werden 
in de brief die [de andere rechter assessor] ter hand is gesteld".

Door met die redenen te oordelen dat de schrijver van de brief, waaraan deze 
geen  enkel  vertrouwelijk  karakter  had toegekend,  die  brief  niet  tegen  lekken 
wenste te beschermen, doch integendeel openlijk de wil had laten blijken om de 
inhoud ervan publiekelijk kenbaar te maken, schenden de appelrechters noch ar-
tikel 8 van het voormelde verdrag, noch artikel 29 van de Grondwet, noch de be-
wijsregels in strafzaken, noch miskennen zij het recht van verdediging van de ei-
ser.

Voor het overige, om te beoordelen of een zaak eerlijk in de zin van artikel 6.1 
van het voormelde verdrag werd behandeld, moet onderzocht worden of de zaak, 
in zijn geheel, het voorwerp van een eerlijk proces uitmaakte. Vermits de eiser 
de mogelijkheid heeft gehad om vrij, voor het vonnisgerecht, de gegevens tegen 
te spreken die tegen hem door de vervolgende partij zijn aangebracht, kan hij 
niet beweren dat hij geen recht op een eerlijk proces heeft gehad.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel:
De eiser wordt vervolgd wegens feiten die, op 13 september 2005, tijdens de 

terechtzitting van de Correctionele Rechtbank te Dinant zijn gepleegd.
Inderdaad neemt het arrest een verklaring van de eiser tegen de verweerder 

over, gedaan op de terechtzitting van het hof van beroep van 15 mei 2006 en 
waarbij hij de uitlatingen in zijn beide brieven aan zijn collega's op de terechtzit-
ting van de correctionele rechtbank van 13 september 2005, bevestigt.

Uit de beslissing blijkt evenwel niet dat de eiser vervolgd en veroordeeld werd 
wegens zijn verklaringen op de terechtzitting van het hof van beroep.

Het onderdeel dat op een verkeerde lezing van het arrest berust, mist feitelijke 
grondslag.

Over het vijfde middel:
Eerste onderdeel:
De eiser werd schuldig verklaard aan smaad tegen een magistraat door daden, 

gebaren of bedreigingen.
In zoverre het  onderdeel  aanvoert  dat  die  veroordeling betrekking heeft  op 

smaad door woorden, berust het op een verkeerde lezing van het arrest en mist 
het bijgevolg feitelijke grondslag.

Artikel 275 van het Strafwetboek vereist niet dat de gesmade persoon getuige 
is van de tegen hem in zijn aanwezigheid gerichte smaad.

Door te vermelden dat de eiser  de briefwisseling met de leugenachtige be-
schuldigingen  tegen  de  verweerder  heeft  neergelegd  tijdens  de  terechtzitting 
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waar deze aanwezig was, dat hij dit feit willens en wetens heeft gepleegd opdat 
die  beschuldigingen deze  zouden worden  medegedeeld en  dat  de  verweerder 
daadwerkelijk kennis ervan heeft gekregen, stelt het arrest, zonder die bepaling 
te schenden, het materieel bestanddeel van het misdrijf vast, dat bestaat in een ui-
ting van misprijzen van aard om de aan de verweerder verschuldigde eerbied te 
ondermijnen.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel:
Zoals blijkt uit het antwoord op het tweede onderdeel van het vierde middel, 

berust dit onderdeel eveneens op een verkeerde lezing van het arrest en mist het 
bijgevolg feitelijke grondslag.

Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-

lijke rechtsvordering:
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
B. Over het cassatieberoep tegen het arrest van 12 september 2006:
Over het eerste middel:
Om de redenen die hierboven in antwoord op dit middel onder A zijn uiteenge-

zet, kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

24 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. T'Kint en A. Masset, Verviers.

Nr. 46

2° KAMER - 24 januari 2007

MINDERJARIGHEID - INVERDENKINGGESTELDE - BEPALING VAN DE LEEFTIJD - MEDISCH 
ONDERZOEK - TOEPASSELIJKE BEPALINGEN

De bepalingen die toepasselijk zijn om een medisch onderzoek te doen verrichten met het  
oog op de vaststelling van de leeftijd van een inverdenkinggestelde, zijn die van het  
Wetboek van Strafvordering. 
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(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0050.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 10 januari 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jocelyne Bodson heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het eerste cassatieberoep:
Over het middel:
De eiser die van diefstal wordt verdacht en van zijn vrijheid is beroofd, werd 

op verzoek van de procureur des Konings medisch onderzocht met het oog op 
het vaststellen van zijn leeftijd en vervolgens werd tegen hem een bevel tot aan-
houding uitgevaardigd.

Het middel voert de schending aan van de artikelen 149 van de Grondwet, 5, 6, 
§1, en 7, §1, van Hoofdstuk 6, Titel XIII van de Programmawet (I) van 24 de-
cember 2002: Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 149 van de Grondwet, 
dat  niet  toepasselijk  is  op  de  onderzoeksgerechten die  uitspraak doen  inzake 
voorlopige hechtenis, faalt het naar recht.

De eiser voerde in een conclusie aan dat alleen de dienst Voogdij van de niet-
begeleide minderjarige vreemdelingen, waarvan sprake in de artikelen 6 en 7 van 
Titel XIII, Hoofdstuk 6, Afdeling 4 van de Programmawet (I) van 24 december 
2002, bevoegd was om het medisch onderzoek noodzakelijk voor de vaststelling 
van zijn leeftijd te laten uitvoeren.

Op die conclusie antwoorden de appelrechters dat "die bepalingen alleen van 
toepassing zijn op de persoon die in één van de voorwaarden verkeert die bij arti-
kel 5 van de voormelde wet zijn bepaald, ofwel wanneer deze de erkenning van 
de hoedanigheid van vluchteling vraagt, ofwel wanneer deze niet voldoet aan de 
voorwaarden inzake toegang tot en verblijf op het grondgebied vastgesteld in de 
wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen; dat te dezen alleen de bepalingen van het 
Wetboek van Strafvordering toepasselijk zijn om de botleeftijd van de inverden-
kinggestelde te bepalen".

De appelrechters omkleden aldus hun beslissing regelmatig met redenen en 
verantwoorden deze naar recht.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek
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De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

24 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. G-A Mindana, Brussel.

Nr. 47

1° KAMER - 25 januari 2007

DERDENVERZET - DAGVAARDING - APPELGERECHT - ONTVANKELIJKHEID

1º Derdenverzet ten principale is niet ontvankelijk wanneer het tegen het beroepen vonnis 
met dagvaarding voor de appelrechter wordt gebracht1. (Art. 1125, Ger.W.)

(D. T. ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LOUISE 351 et crts)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0522.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 1 juni 2005 in hoger beroep 

gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1068, inzonderheid eerste lid, 1122 en 1125 van het Gerechtelijk 

Wetboek;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het derdenverzet dat de eiser voor de Recht-

bank van Eerste Aanleg te Brussel heeft gebracht niet-ontvankelijk.
Het verantwoordt die beslissing op grond van al zijn redenen die geacht wor-

den hier integraal  te zijn weergegeven, inzonderheid op grond van de onder-

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr. 47.
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staande redenen:
"Uit [de artikelen 1122 en 1125 van het Gerechtelijk Wetboek] volgt dat der-

denverzet, met dagvaarding, gebracht wordt voor de rechter die de bestreden be-
slissing heeft gewezen.

Derdenverzet kan incidenteel bij schriftelijke conclusie worden gebracht voor 
de rechter die de gelijke of de meerdere is van de rechter die de bestreden beslis-
sing heeft gewezen. Om dit te doen, moet men partij zijn bij het geschil dat voor 
die gelijke of meerdere rechter aanhangig is.

Artikel 1125, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bevestigt immers, door 
te zeggen dat derdenverzet wordt ingesteld door neerlegging van een schriftelijke 
conclusie, dat een dergelijke akte slechts kan worden ingesteld door een partij in 
de  zaak  voor  het  hoofdgeding (Hof  van  Beroep te  Bergen,  14  januari  1998, 
J.L.M.B., 1999, p 497).

In casu is [de eiser] geen partij in het appelgeding dat ingesteld is tegen het 
vonnis van de vrederechter van het tweede kanton Brussel van 11 oktober 2000.

[Hij] kan niet redelijkerwijs staande houden dat hij partij in die zaak is gewor-
den door de instelling van zijn - niet-ontvankelijke - dagvaarding tot derdenver-
zet en dat hij bijgevolg een schriftelijke conclusie kan neerleggen waarbij hij in-
cidenteel derdenverzet instelt tegen het beroepen vonnis.

Ten overvloede herinnert de rechtbank eraan dat een agressieve tussenkomst 
niet in hoger beroep kan gebeuren. Dit is hier het geval, aangezien [de eiser] er 
geen genoegen mee neemt de tenietdoening van het vonnis van 11 oktober 2000 
te vorderen, maar vordert dat de vereniging van mede-eigenaars wordt veroor-
deeld om hem 5.000 euro schadevergoeding te betalen voor haar foutieve ge-
drag".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt:
"Ieder die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de 

zaak is tussengekomen, kan derdenverzet doen tegen een, zij het voorlopige, be-
slissing die zijn rechten benadeelt en die gewezen is door een burgerlijk gerecht, 
of door een strafgerecht in zover dit over burgerlijke belangen uitspraak heeft ge-
daan".

Artikel 1125 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt:
"Derdenverzet  wordt,  met  dagvaarding  aan  alle  partijen,  gebracht  voor  de 

rechter die de bestreden beslissing heeft gewezen. Het kan incidenteel bij schrif-
telijke conclusie worden gebracht voor de rechter bij wie het geschil aanhangig 
is, indien deze de gelijke of de meerdere is van de rechter die de bestreden be-
slissing heeft gewezen, voor zover alle partijen tussen wie deze beslissing is ge-
vallen, in het geding zijn. Bij niet-nakoming van de in dit artikel gestelde regels 
wordt het derdenverzet niet toegelaten".

En artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt:
"Hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen 
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maakt het geschil zelf aanhangig bij de rechter in hoger beroep".
Door de devolutieve kracht van het hoger beroep, zoals die is neergelegd in ar-

tikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de appelrechter kennis van het 
geschil met alle feitelijke en rechtskwesties die het bevat. Er zijn verschillende 
uitzonderingen op die devolutieve kracht, maar geen enkele ervan is van toepas-
sing in de huidige zaak. Het Gerechtelijk Wetboek heeft in geen enkele andere 
uitzondering op de devolutieve werking van het hoger beroep voorzien, welke 
uitzondering uitsluitend de eerste rechter  de mogelijkheid zou bieden om op-
nieuw van de zaak kennis te nemen in geval van derdenverzet tegen zijn beslis-
sing, waartegen naderhand hoger beroep is ingesteld, op gevaar af dat hij een uit-
spraak doet die strijdig is met de uitspraak die het hof van beroep later gedaan 
zou hebben of zou doen.

Derdenverzet is een autonoom rechtsmiddel, dat ingesteld is ten behoeve van 
derden, waarvan de uitoefening niet kan worden beperkt door het hoger beroep 
dat een procespartij heeft ingesteld.

Het moet, in de regel, met dagvaarding worden gedaan.
Die dagvaarding kan weliswaar worden ingesteld voor de rechter die het be-

doelde vonnis heeft uitgesproken, ook al is daartegen hoger beroep ingesteld, zo-
lang de appelrechter over dat hoger beroep geen uitspraak heeft gedaan, wanneer 
degene die derdenverzet  doet  het  voordeel  van de  dubbele aanleg van recht-
spraak over zijn eigen vordering wil genieten. Hieruit volgt niet dat die dagvaar-
ding slechts voor de eerste rechter zou kunnen worden ingesteld en dat zij niet 
mag worden ingesteld voor de appelrechter die heeft  kennisgenomen van het 
door het derdenverzet beoogde vonnis. Aangezien die appelrechter, overeenkom-
stig artikel 1125, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bevoegd is om uit-
spraak te doen over derdenverzet dat incidenteel gedaan is bij schriftelijke con-
clusie van een van de partijen bij het appelgeding, is hij eveneens bevoegd om 
uitspraak te doen over derdenverzet dat ingesteld is tegen het beroepen vonnis 
dat naar hem is verwezen door een partij die nog niet betrokken is bij het appel-
geding, en zulks bij hoofdvordering, via dagvaarding, waarbij degene die derden-
verzet doet in dat geval afziet van het voordeel van de dubbele aanleg van recht-
spraak.

De dagvaarding tot derdenverzet, die de eiser voor de appelrechters heeft ge-
bracht, strekte inderdaad ertoe het vonnis 11 oktober 2000 dat naar hen verwezen 
was, te doen vernietigen. De door de eiser voor de appelrechters gebrachte con-
clusie had slechts tot doel de met die dagvaarding ten principale ingestelde vor-
dering tot derdenverzet te bevestigen.

Het bestreden vonnis, in zoverre dit het bij dagvaarding van 13 december 2004 
ingestelde derdenverzet  niet-ontvankelijk verklaart, schendt bijgevolg de regel 
van de devolutieve werking van het hoger beroep die neergelegd is in artikel 
1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek en schendt bovendien de artikelen 
1122 en 1125, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Bovendien, doordat het bestreden vonnis oordeelt dat het derdenverzet van de 
eiser incidenteel bij schriftelijke conclusie is ingesteld en het niet-ontvankelijk 
verklaart met toepassing van artikel 1125, tweede lid, van het Gerechtelijk Wet-
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boek, past het die regel toe op een geval waarmee het geen verband houdt en 
schendt het bijgevolg die regel.

De overweging, volgens welke de bij dagvaarding van 13 december 2004 in-
gestelde vordering niet-ontvankelijk is in zoverre zij ertoe strekt de verweerster 
de eiser 5000 euro te doen betalen, verantwoordt niet naar recht de beslissing 
waarbij het bestreden vonnis de hoofdvordering die ertoe strekt het vonnis van 
11 oktober 2000, via derdenverzet,  te doen vernietigen, niet-ontvankelijk ver-
klaart.

Door om die reden de vordering niet-ontvankelijk te verklaren, maakt het be-
streden vonnis een verkeerde toepassing van de artikelen 1122 en 1125 van het 
Gerechtelijk Wetboek en schendt het ze bijgevolg.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste onderdeel
Artikel 1125 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat derdenverzet, met dag-

vaarding aan alle partijen, gebracht wordt voor de rechter die de bestreden beslis-
sing heeft gewezen, dat het incidenteel bij schriftelijke conclusie kan worden ge-
bracht voor de rechter bij wie het geschil aanhangig is, indien deze de gelijke of 
de meerdere is van de rechter die de bestreden beslissing heeft gewezen, voor zo-
ver alle partijen tussen wie deze beslissing is gevallen in het geding zijn en dat 
bij niet-nakoming van die regels het derdenverzet niet wordt toegelaten. 

Krachtens die bepaling moet derdenverzet bij  hoofdvordering, dat met dag-
vaarding is ingesteld, gebracht worden voor de rechter die de bestreden beslis-
sing heeft gewezen, ook al is tegen die beslissing hoger beroep ingesteld waar-
over nog geen uitspraak is gedaan.

Het bestreden vonnis, dat vaststelt dat de eiser voor het appelgerecht derden-
verzet heeft gedaan tegen het beroepen vonnis, verantwoordt naar recht zijn be-
slissing om dat rechtsmiddel niet-ontvankelijk te verklaren.

De overige overwegingen van het bestreden vonnis waartegen het onderdeel 
opkomt zijn bijgevolg ten overvloede gegeven.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

25 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Mahieu.
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Nr. 48

1° KAMER - 25 januari 2007

1º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED - 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - VOORLOPIGE MAATREGELEN - ECHTGENOOT - 
ONDERHOUDSUITKERING - BEDRAG - VASTSTELLING - CRITERIA

2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — VOORLOPIGE MAATREGELEN - 
ECHTGENOOT - ONDERHOUDSUITKERING - BEDRAG - VASTSTELLING - CRITERIA

1º  en  2º  Het  arrest  dat  oordeelt  dat  de  onderhoudsuitkering  die  tijdens  een  
echtscheidingsprocedure, op grond van art. 213 B.W. wordt toegekend, de economisch  
zwakste echtgenoot dezelfde levensstandaard moet verzekeren als zijn echtgenoot door  
het  eventuele  evenwichtsgebrek  tussen  de  inkomsten  van  de  beide  echtgenoten  te  
herstellen zodat elkeen over hetzelfde bedrag beschikt, is niet naar recht verantwoord,  
aangezien uit de artt. 213, 217 en 221 B.W. volgt dat de bijdrage in de gezinslasten niet  
impliceert dat de inkomsten van de echtgenoten op gelijke wijze onder elkaar worden  
verdeeld1. (Art. 1280, Ger.W.; Artt. 213, 217 en 221, B.W.)

(G. T. T.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0384.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 november 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn memorie twee middelen aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 213, 217, 221 en 223 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het  bestreden  arrest  hervormt  de  beroepen  beschikking  in  kort  geding,  en 

rechtdoende op het hoger beroep van de verweerster, veroordeelt het bijgevolg 
de eiser tot betaling jegens haar van de bedragen van 174 euro per maand vanaf 1 
oktober 2002 tot 31 december 2003, en van 342 euro per maand vanaf 1 januari 
2004 en, uitspraak doende over de kosten van de beide aanleggen, compenseert 
het die kosten tussen de partijen, op grond:

"dat, aangezien het huwelijk tijdens heel de echtscheidingsprocedure is blijven 
bestaan, de in artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde verplichting tot 
hulp, de grondslag vormt van de onderhoudsuitkering; (...) die verplichting im-
pliceert dat de echtgenoten hun inkomsten verdelen, teneinde er een gelijkwaar-

1 Zie Cass. 25 nov. 2005, A.R. C.04.0592.F, nr. 628.
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dige levensstandaard op aan te houden en zodat de economisch zwakke echtge-
noot dezelfde levenstandaard als zijn echtgenoot heeft (...); de op grond van arti-
kel 213 van het Burgerlijk Wetboek vastgestelde uitkering tot levensonderhoud 
moet de economisch zwakste echtgenoot dezelfde levensstandaard als die van 
zijn echtgenoot garanderen door het eventuele gebrek aan evenwicht tussen de 
inkomsten van de echtgenoten te herstellen zodat elk over hetzelfde bedrag be-
schikt en het vervolgens naar zijn eigen goeddunken kan besteden aan zijn gewo-
ne  uitgaven; alvorens uitspraak te  doen over  de gegrondheid van een onder-
houdsuitkering en het eventuele bedrag ervan te ramen, komt het er dus eerst op 
aan concreet de levensstandaard van de echtgenoten te berekenen alsof er geen 
scheiding was en hem te vergelijken met die van de gescheiden echtgenoten tij-
dens de litigieuze periode op grond van hun samengevoegde werkelijke netto-in-
komsten en van de voordelen die zij genieten, dat alles verminderd met de niet-
samendrukbare kosten; als blijkt dat de economisch zwakste echtgenoot inkom-
sten heeft die hem niet in staat stellen dezelfde levensstijl aan te houden als die 
wanneer er geen scheiding was geweest, zal de andere echtgenoot eventueel een 
onderhoudsbijdrage moeten betalen, voor zover zijn inkomsten uiteraard toerei-
kend zijn om dergelijke hulp te bieden".

dat "de grondslag van de vordering tot onderhoudsuitkering [bestaat in] de ver-
plichting tot hulp tussen echtgenoten, welke verplichting impliceert dat de echt-
genoten,  tot  op  de  dag  waarop  de  beslissing  die  de  echtscheiding  uitspreekt 
kracht van gewijsde verkrijgt, het recht hebben de levensstandaard van hun echt-
genoot te delen",

en, na te hebben geoordeeld dat de economische draagkracht van de eiser, tot 
31 december 2003, 694 euro per maand bedroeg, met daaraan toe te voegen het 
voordeel  het  pand te  bewonen waarvan hij  eigenaar  is,  zijnde een totaal  van 
1.041 euro, en vanaf 1 januari 2004, 1.377 euro, terwijl de verweerster slechts 
over een maandelijks bedrag van 692 euro zou beschikken,

"dat de partijen, tijdens de periode van 1 oktober 2002 tot 31 december 2003, 
samen beschikt zouden hebben over het bedrag van (...) 1.733 euro, of 866 euro 
per echtgenoot", waaruit volgt dat, aangezien de verweerster slechts over 692 
euro beschikt, de gelijkheid tussen echtgenoten die artikel 213 van het Burgerlijk 
Wetboek impliceert, vereist dat de eiser, voor die periode, aan de verweerster een 
maandelijkse onderhoudsbijdrage van 174 euro betaalt, terwijl dat bedrag, voor 
de periode na 1 januari 2004, met hetzelfde oogmerk, verhoogd moet worden tot 
342 euro per maand".

Grieven
De onderhoudsuitkering die tijdens het de echtscheidingsprocedure wordt toe-

gekend door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, die zitting houdt 
op grond van artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, is ongetwijfeld een wij-
ze van uitvoering van de verplichting tot hulp tussen echtgenoten die elk van 
hen, krachtens artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek, moet nakomen.

De artikelen 217 en 221 van dat wetboek leggen de echtgenoten op, tijdens het 
gemeenschappelijk leven, volgens hun respectieve mogelijkheden bij te dragen 
in de gezinslasten en hun persoonlijke inkomsten bij voorrang voor die lasten te 
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gebruiken. Daarbij kunnen zij het overschot besteden ofwel voor hetgeen nood-
zakelijk is voor de uitoefening van hun beroep, ofwel zelfs voor strikt persoonlij-
ke uitgaven, die geen verband houden met de lasten van het huwelijk. Het ge-
deelte van de inkomsten dat niet gebruikt werd voor de voldoening van die las-
ten, is onderworpen aan de regels van het huwelijksvermogensstelsel.

Aldus moet het bedrag van de onderhoudsuitkering tijdens de echtscheidings-
procedure strikt vastgesteld worden met inachtneming van de behoeften en de in-
komsten van elk van de echtgenoten en geraamd worden, niet in verhouding tot 
de  levensstandaard  van  de  echtgenoten  tijdens  het  gemeenschappelijk  leven, 
maar wel zodanig dat de uitkeringsgerechtigde echtgenoot in staat is de levens-
standaard aan te houden die hij zou hebben gehad indien er geen scheiding was 
geweest, hetgeen het bestreden arrest niet concreet vaststelt.

Krachtens artikel 217 van het Burgerlijk Wetboek, ontvangt elke echtgenoot 
zijn inkomsten alleen en besteedt hij ze bij voorrang aan zijn bijdrage in de las-
ten van het huwelijk of aan andere doeleinden.

Bijgevolg kan uit die bepalingen, inzonderheid uit artikel 217 van het Burger-
lijk Wetboek, niet worden afgeleid dat de inkomsten van de echtgenoten op gelij-
ke wijze onder elkaar moeten worden verdeeld, en dat iedere echtgenoot aldus 
het recht zou hebben op het genot, laat staan op het gebruik, van precies de helft 
van de totale inkomsten van het echtpaar zodat tussen hen een "evenwicht" wordt 
bereikt en geëerbiedigd, en dat in geval van scheiding van de echtgenoten, dat 
exacte wiskundige evenwicht behouden zou moeten blijven, zodat  "de econo-
misch zwakke echtgenoot" het recht zou hebben om ten laste van de andere echt-
genoot een bedrag te ontvangen waardoor hij, als dat bedrag bij zijn eigen in-
komsten wordt gevoegd, over een bedrag beschikt dat gelijk is aan de helft van 
de inkomsten van het echtpaar vóór de scheiding.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, dat oordeelt dat, om de onderhoudsuitke-
ring te bepalen waarop de gescheiden echtgenoot ten laste van de andere aan-
spraak kan maken, de gezamenlijke inkomsten van de echtgenoten, vóór en na de 
scheiding, in twee gelijke delen moeten worden verdeeld, aangezien elke echtge-
noot recht heeft op een van de helften, erop wijst dat de eisende echtgenoot, na 
de scheiding, niet langer een inkomen ontvangt dat de helft bereikt van de geza-
menlijk beschouwde inkomsten, die bestonden vóór en na het verbreken van de 
echtverbintenis, en bijgevolg beslist dat een onderhoudsbijdrage verschuldigd is 
om dat wiskundige evenwicht tussen de inkomsten van de gescheiden echtgeno-
ten te herstellen, die beslissing niet naar recht verantwoordt en de in het middel 
aangewezen bepalingen schendt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
De uitkering die tijdens een echtscheidingsgeding op grond van artikel 1280 

van het Gerechtelijk Wetboek wordt toegekend door de voorzitter van de recht-
bank van eerste aanleg, is een wijze van uitvoering van de plicht tot wederzijdse 
hulp die door artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek aan de echtgenoten wordt 
opgelegd.

Krachtens artikel 221 van dat wetboek draagt iedere echtgenoot naar zijn ver-



216 HOF VAN CASSATIE 25.1.07 - Nr. 48 

mogen bij in de lasten van het huwelijk.
Overeenkomstig artikel 217 van dat wetboek ontvangt iedere echtgenoot zijn 

inkomsten alleen en besteedt ze bij voorrang aan zijn bijdragen in de lasten van 
het huwelijk, kan hij het overschot besteden voor de aanschaf van goederen in 
zoverre dit verantwoord is voor de uitoefening van zijn beroep en is wat er daar-
na overblijft onderworpen aan de regels van het huwelijksvermogensstelsel van 
de echtgenoten. 

Uit die bepalingen volgt dat de bijdrage in de lasten van het huwelijk niet im-
pliceert dat de inkomsten van de echtgenoten op gelijke wijze onder elkaar wor-
den verdeeld.

Het arrest dat oordeelt dat "de op grond van artikel 213 van het Burgerlijk 
Wetboek vastgestelde uitkering tot levensonderhoud [...] de economisch zwakste 
echtgenoot dezelfde levensstandaard als die van zijn echtgenoot [moet] garande-
ren door het eventuele gebrek aan evenwicht tussen de inkomsten van de echtge-
noten te herstellen zodat elk over hetzelfde bedrag beschikt", verantwoordt zijn 
beslissing niet naar recht.

Het middel is, in zoverre, gegrond.
Wat de overige grieven betreft:
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede middel dat niet tot ruimere 

cassatie kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

kelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het gedeelte-

lijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

25 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. T'Kint.

Nr. 49

1° KAMER - 26 januari 2007

1º OVEREENKOMST — EINDE - ONTBINDING - CONTRACTUELE WANPRESTATIE - SCHADE - 
RAMING - PEILDATUM - LATERE GEGEVENS - BEOORDELING

2º VERBINTENIS - OVEREENKOMST - ONTBINDING - CONTRACTUELE WANPRESTATIE - SCHADE 
- RAMING - PEILDATUM - LATERE GEGEVENS - BEOORDELING

1º en 2º Om de schade wegens contractuele wanprestatie ingeval van ontbinding van een  
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overeenkomst  integraal  te  vergoeden,  dient  de  rechter  zich  bij  het  begroten  van de 
schadevergoeding  te  plaatsen  op  het  ogenblik  van  zijn  einduitspraak;  hij  kan  bij  de  
beoordeling  van  die  schade  geen  gegevens  in  aanmerking  nemen  die  zich  na  de 
tekortkoming  hebben  voorgedaan  en  met  die  tekortkoming  en  de  schade  zelf  geen  
verband houden en tengevolge waarvan de toestand van de schuldeiser verbeterd of  
verergerd is1. (Artt. 1149 en 1184, B.W.)

(B. T. M.)

ARREST

(A.R. C.05.0374.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 17 januari 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1149, 1150, 1151, 1184, 1234 en 1654 van het Burgerlijk Wet-

boek.
Aangevochten beslissingen
De eerste kamer van het Hof van Beroep te Antwerpen verklaart in het bestre-

den arrest van 17 januari 2005 eiseres' hoger beroep evenals verweerders inci-
denteel beroep ontvankelijk en deels gegrond, en het bestreden vonnis hervor-
mend, verklaart de koopovereenkomst van 2 september 1998 met betrekking tot 
het onroerend goed gelegen te Geel, Collegestraat 51, ontbonden ten laste van de 
verweerder, veroordeelt deze laatste tot betaling van een schadevergoeding van 
500,00 euro, te vermeerderen met de gerechtelijke interest vanaf 16 maart 2000 
en verklaart de huurovereenkomst van 2 september 1998 tussen partijen met be-
trekking tot de in het beschikkend gedeelte omschreven onroerend goederen nie-
tig. Wat de kosten betreft, verwijst het hof van beroep de eiseres in een tiende en 
de verweerder in negen tienden van de kosten van het geding in beide aanleggen.

Na te  hebben  geoordeeld  dat  de  koopovereenkomst  van  2 september  1998 
rechtsgeldig was aangegaan en dat de verweerder flagrant in gebreke bleef zijn 
contractuele verplichtingen na te komen, wat de ontbinding van de overeenkomst 
te zijnen laste rechtvaardigde, en dienvolgens de eis tot ontbinding van de koop 
ten laste van de verweerder te hebben ingewilligd, verklaart het hof van beroep 
de eiseres gerechtigd op schadevergoeding ten bedrage van 500,00 euro op vol-
gende gronden (arrest p. 13):

"5. De schade:

1 Zie Cass. 30 jan. 2004, A.R. C.02.0045.F, nr. 54; Cass. 13 feb. 2006, A.R. S.05.0089.F, nr. 93 met 
concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ in Pas. en J.T.T. 2006, 209-210 inzake ontslag om dringende reden. 
Volgens het O.M. was de omstandigheid dat eiseres zich in een opzeggingsperiode bevond vreemd 
aan de schade die door haar was opgelopen.
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(De  eiseres)  vordert  een  schadevergoeding  van  20.362,07  euro  (voorheen 
821.404 BEF) als volgt samengesteld:

- interesten op de koopsom vanaf dagvaarding d.d. 16 oktober 1998 tot datum 
van verkoop aan derden, zijnde: 92.960,07 euro (voorheen 3.750.000 BEF) x 7 
pct. (725 dagen) of 12.925,27 euro (voorheen 521.404 BEF).

- meerkost en inspanningen die (de eiseres) zich heeft moeten getroosten om 
het onroerend goed alsnog verkocht te krijgen via twee makelaars alsmede voor 
de kosten tot het instandhouden en onderhouden van het pand: ex aequo et bono 
7.436,81 euro (voorheen 300.000 BEF).

(De verweerder)  betwist  dat  (de eiseres)  schade heeft  geleden nu het  goed 
werd verkocht tegen 109.073,15 euro (voorheen 4.400.000 BEF).

Volgens de meegedeelde stukken realiseerde (de eiseres) in maart (2001) een 
verkoopprijs van 109.073,15 euro (voorheen 4.400.000 BEF), zijnde 16.113,08 
euro  (voorheen  650.000  BEF)  meer  dan  de  tussen  partijen  overeengekomen 
koopprijs van 92.960,07 euro (voorheen 3.750.000 BEF). Deze meerprijs com-
penseert het door (de eiseres) geleden verlies aan interesten en meerkosten inge-
volge de contractuele wanprestatie van (de verweerder) en de ontbinding van de 
koop ten laste van (de verweerder).

(De eiseres) heeft echter bijkomende inspanningen geleverd om haar pand aan 
derden te verkopen en alzo haar schade te beperken. Deze schade wordt ex aequo 
et bono geraamd op 500,00 euro. Hierop loopt de gerechtelijke interest vanaf het 
instellen van de gewijzigde vordering op 16 maart 2000".

Grieven
1. Overeenkomstig artikel 1234 van het Burgerlijk Wetboek gaan verbintenis-

sen teniet door ontbinding.
Luidens artikel 1654 van het Burgerlijk Wetboek kan de verkoper, indien de 

koper de prijs niet betaalt, de ontbinding van de koop vorderen.
Artikel 1184, tweede lid, van het Burgerlijk wetboek bepaalt dat de partij je-

gens wie de verbintenis niet is uitgevoerd, de keuze heeft om ofwel de andere 
partij te noodzaken de overeenkomst uit te voeren, wanneer de uitvoering moge-
lijk is, ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, met schadevergoe-
ding.

In dat geval kan de rechter aan de benadeelde een vervangende schadevergoe-
ding toekennen. De maat met behulp waarvan die vergoeding wordt berekend 
ligt in een vergelijking van de situatie waarin de schuldeiser zich zou bevonden 
hebben zo het contract naar behoren zou zijn uitgevoerd, met de situatie waarin 
de schuldeiser zich nu bevindt ingevolge de niet-uitvoering van de verbintenis.

Overeenkomstig artikel 1149 van het Burgerlijk Wetboek bestaat de aan de 
schuldeiser verschuldigde schadevergoeding in het verlies dat hij heeft geleden 
en in de winst die hij heeft moeten derven. Bovendien stelt artikel 1150 van het 
Burgerlijk Wetboek dat de schuldenaar slechts gehouden is tot vergoeding van 
de schade die was voorzien of die men heeft kunnen voorzien ten tijde van het 
aangaan van het contract.

Luidens artikel 1151 van het Burgerlijk wetboek dient enkel de schade die een 
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rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van het niet uitvoeren van de overeen-
komst vergoed te worden. Alleen de schade, die in oorzakelijk verband staat met 
de contractuele wanprestatie, wordt vergoed. Dit oorzakelijk verband moet wor-
den beoordeeld met toepassing van de equivalentieleer, zodat ook indirecte scha-
de voor vergoeding in aanmerking komt.

De rechter moet voor de raming van de schade het tijdstip van zijn uitspraak in 
aanmerking nemen, zonder rekening te houden met voorvallen die zich na het 
begaan van de fout hebben voorgedaan, die in geen enkel verband staan met de 
fout of de schade zelf en die de toestand van de getroffene hebben verbeterd of 
verslechterd. Die voorvallen staan immers niet in verband met de door de getrof-
fene ingevolge de fout van de medecontractant geleden schade die de tekortko-
mende medecontractant moet vergoeden.

Betalingen, die derden aan de schuldeiser doen, mogen slechts op de schade-
vergoeding die de tekortkomende medecontractant verschuldigd is worden aan-
gerekend, voor zover die uitkeringen vergoeding beogen van dezelfde schade, 
die voortvloeit uit de wanprestatie van de tekortkomende medecontractant.

2. De eiseres vorderde de ontbinding van de koopovereenkomst ten laste van 
de verweerder, met schadevergoeding. Die schadevergoeding moest volgens haar 
begroot worden als volgt:

a) interest op de koopsom vanaf de dagvaarding van 16 oktober 1998 tot op de 
datum van de verkoop van het pand aan een derde op 14 maart 2001, aan de wet-
telijke  interestvoet,  wegens  derving  van  het  kapitaal  van  de  koopsom,  hetzij 
3.750.000 BEF (thans 92.960,07 euro) x 7 pct. of 521.404 BEF (thans 12.925,27 
euro).

b) de meerkost en inspanningen die zij zich moest getroosten om het onroe-
rend goed alsnog verkocht te krijgen evenals de kosten tot het instandhouden en 
onderhouden  van  het  pand  van  oktober  1998  tot  medio  2001,  geraamd  op 
300.000 BEF (of 7.437 euro) (beroepsconclusies p. 15 en 16).

De eiseres voerde aan dat zij getracht had het onroerend goed eerst openbaar te 
verkopen, verkoop die werd ingehouden wegens ontoereikend bod. Vervolgens 
gaf de eiseres het onroerend goed in verkoop aan een immobiliënkantoor, dat er 
niet in slaagde het pand te verkopen, en nadien aan een tweede makelaar (be-
roepsconclusies p. 15, onderaan).

De eiseres wees er tevens op dat ondertussen het pand in stand moest worden 
gehouden en onderhouden, zodat zij gedurende 29 maanden, van oktober 1998 
tot en met maart 2001, alle abonnementen en verbruik diende te betalen van wa-
ter, gas en elektriciteit, er opkuis en onderhoud diende te gebeuren, verzekerin-
gen betaald moesten worden, evenals onroerende voorheffing, gemeentelijke en 
provinciale taksen, zoals voor huisvuil, oppervlaktewateren en dergelijke meer 
(beroepsconclusies p. 16, bovenaan).

Bovendien stelde de eiseres in haar beroepsconclusies dat zij zich ter beschik-
king moest houden voor menigvuldige bezichtigingen en dat zij de kosten aan de 
notaris betaalde voor de organisatie van de openbare verkoop (beroepsconclusies 
p. 16, tweede alinea).
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De verweerder voerde daartegen aan dat de eiseres uiteindelijk een hogere ver-
koopprijs had weten te bekomen, zodat zij winst maakte. Die meerprijs compen-
seerde volgens de verweerder ruimschoots het door de eiseres geleden verlies 
(aanvullende beroepsbesluiten p. 2).

Het hof van beroep oordeelt in het bestreden arrest dat de door de eiseres in 
maart 2001 gerealiseerde meerprijs bij de verkoop van het kwestieuze goed het 
door haar geleden verlies aan interest en meerkosten ingevolge de verweerders 
contractuele wanprestatie en de ontbinding van de overeenkomst compenseert 
(arrest p. 13, voorlaatste alinea).

3. Ingevolge de contractuele wanprestatie van de verweerder, die aanleiding 
gaf tot de ontbinding van de koopovereenkomst, leed de eiseres ontegenspreke-
lijk schade, wat door het hof van beroep wordt erkend.

De volledige schade, die de eiseres daarbij leed, dient vergoed te worden. Bij 
de begroting ervan mag geen rekening gehouden worden met voorvallen,  die 
zich na het begaan van de contractuele wanprestatie van de verweerder voorde-
den en die in geen enkel verband stonden met de wanprestatie of de schade zelf 
en die de toestand van de eiseres verbeterden. Zoals door de eiseres in conclusie 
aangevoerd,  getroostte zij  zich vele inspanningen, waardoor zij  het onroerend 
goed tegen een meerprijs kon verkopen aan een derde. Het realiseren van een 
meerprijs door de eigen inspanningen van de eiseres staat geenszins in verband 
met de schade die zij leed ingevolge de verweerders wanprestatie, die de ontbin-
ding van de koopovereenkomst rechtvaardigde, en die door de verweerder moest 
worden vergoed.

De meerprijs die een derde voor het onroerend goed aan de eiseres betaalde, 
betrof geenszins een betaling uit hoofde van vergoeding van de schade die de ei-
seres leed ingevolge verweerders contractuele wanprestatie en de ontbinding van 
de koopovereenkomst te zijnen laste. De betaling van de meerprijs door de der-
de-koper aan de eiseres mocht dan ook niet op de schadevergoeding die de ver-
weerder verschuldigd was, worden aangerekend.

Het hof van beroep kon derhalve in het bestreden arrest niet wettig beslissen 
dat voornoemde meerprijs de door de eiseres geleden schade ingevolge de con-
tractuele wanprestatie van de verweerder en de ontbinding van de koopovereen-
komst te zijnen laste compenseert en op die grond oordelen dat de eiseres niet 
langer recht had op een schadevergoeding lastens de verweerder voor de door 
haar gederfde interest op de koopprijs en gedane meerkosten (schending van de 
artikelen 1149, 1150, 1151, 1184, 1234 en 1654 van het Burgerlijk wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 1149 van het Burgerlijk Wetboek, moet de schuldenaar, 

bij de foutieve niet-uitvoering van een contractuele verbintenis, volledig instaan 
voor het verlies van de schuldeiser en voor de winst die hij heeft moeten derven, 
onder voorbehoud van de toepassing van de artikelen 1150 en 1151 van het Bur-
gerlijk Wetboek.

Krachtens artikel 1184, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek heeft in weder-
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kerige contracten de partij jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd, de keus 
om ofwel de andere partij te noodzaken de overeenkomst uit te voeren, wanneer 
de uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, 
met schadevergoeding.

De schadevergoeding wegens contractuele wanprestatie  ingeval  van ontbin-
ding op grond van voormeld artikel, heeft tot doel de schuldeiser te plaatsen in 
de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden indien de schuldenaar zijn ver-
bintenis zou zijn nagekomen.

2. Om de schade integraal te vergoeden, dient de rechter zich bij het begroten 
van de schadevergoeding te plaatsen op het ogenblik van zijn einduitspraak.

3. De rechter kan bij de beoordeling van die schade geen gegevens in aanmer-
king nemen die zich na de tekortkoming hebben voorgedaan en met die tekortko-
ming en de schade zelf geen verband houden en ten gevolge waarvan de toestand 
van de schuldeiser verbeterd of verergerd is.

4. Het bestreden arrest stelt vast dat:
- de onderhandse koop-verkoopovereenkomst tussen partijen dateert van 2 sep-

tember 1998 en ten nadele van de verweerder werd ontbonden;
- er alsdan een koopprijs overeengekomen was van 92.960,07 euro; 
- het desbetreffende pand inmiddels door de eiseres op 14 maart 2001 aan der-

den werd verkocht tegen een prijs van 109.073,15 euro;
- de eiseres een schadevergoeding vordert omvattend, enerzijds, de rente op de 

koopsom vanaf de dagvaarding tot datum van verkoop aan derden, en anderzijds, 
een vergoeding voor meerkost en inspanningen voor de nieuwe verkoop, alsme-
de voor het instandhouden en onderhouden van het pand.

Het arrest oordeelt dat de aldus gerealiseerde meerprijs het door de eiseres ge-
leden verlies aan interest en meerkosten ingevolge de contractuele wanprestatie 
van de verweerder en de ontbinding te zijnen laste compenseert.

Het kent verder een schadevergoeding in billijkheid toe voor de bijkomende 
inspanningen tot verkoop.

5.  Door rekening te houden met het ingevolge de latere verkoop verkregen 
voordeel, schenden de appelrechters de in het middel aangewezen wetsbepalin-
gen.

Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre het hoger beroep ontvan-

kelijk wordt verklaard.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigd arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
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26 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Cornelis, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaten: mrs. Geinger en De Gryse.

Nr. 50

1° KAMER - 26 januari 2007

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER - DEVOLUTIEVE KRACHT - WIJZIGING VAN HET BEROEPEN VONNIS - GEDEELTELIJKE 
BEVESTIGING VAN DE DOOR DE EERSTE RECHTER BEVOLEN ONDERZOEKSMAATREGEL - GEVOLGEN

2º VERWIJZING NA CASSATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - CASSATIE ZONDER 
VERWIJZING - HOF VAN BEROEP DAT TEN ONRECHTE DE ZAAK HEEFT VERWEZEN NAAR DE EERSTE 
RECHTER - VERDERE BEHANDELING VAN DE ZAAK - BEVOEGDHEID VAN HETZELFDE HOF VAN BEROEP

1º Wanneer de rechter in hoger beroep, na het hoger beroep gegrond te hebben verklaard,  
het beroepen vonnis wijzigt en zelf uitspraak doet over het geschil, dient hij de zaak niet  
naar de eerste rechter te verwijzen wanneer hij vervolgens zelf een onderzoeksmaatregel  
beveelt,  ook al is die onderzoeksmaatregel  grotendeels dezelfde als diegene bevolen  
door het beroepen vonnis1. (Art. 1068, tweede lid, Ger.W.)

2º Het hof van beroep dat ten onrechte de zaak heeft verwezen naar de eerste rechter  
moet de zaak verder behandelen; er is geen aanleiding tot verwijzing naar een ander hof  
van beroep2.

(VEDIOR INTERIM nv T. W.)

ARREST

(A.R. C.06.0077.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 31 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1325, vierde lid, 1341, 1347, 1350, 4°, 1352, 1354, 1355 en 1715 

van het Burgerlijk Wetboek (art. 1341 gewijzigd bij de wet van 10 december 
1990);

1 Cass. 29 jan. 2004, A.R. C.01.0537.N, nr. 53, met concl. van adv.-gen. THIJS,  R.W., 2004-2005, 
339, met noot S. MOSSELMANS.
2 Het O.M. concludeerde ook tot vernietiging, doch met verwijzing naar een ander hof van beroep, in 
toepassing  van  art.  110,  Ger.W.  Er  dient  opgemerkt  te  worden  dat  het  Hof,  zonder  de  zaak  te 
verwijzen, toch de rechter aanduidt die de zaak verder moet behandelen. 
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- artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van hervorming verklaart de vordering van de eiseres om 

de verweerder te veroordelen tot terugbetaling van 56.836,26 euro teveel inge-
houden erelonen en kosten ongegrond en stelt aan als deskundige Meester D.W. 
met opdracht na te gaan of het door de verweerder aangerekende ereloon in de 
118 nog hangende zaken al dan niet met billijke matigheid werd begroot en dit 
rekening houdend met de specifieke kenmerken van elk dossier en de afrekening 
tussen partijen op te maken, en verwijst de zaak naar de eerste rechter op de vol-
gende gronden:

De eerste rechter oordeelde dat de afspraken tussen partijen voldoende werden 
aangetoond door de feitelijke uitvoering ervan. Hij vervolgde nog dat het niet op-
gaat dat de verweerder eenzijdig deze afspraken wijzigde.

De eerste rechter stelde een deskundige aan, aan wie werd gevraagd na te gaan 
of de aangerekende erelonen al dan niet met billijke gematigdheid werden be-
groot en dit rekening houdend met de afspraken die bestonden tussen partijen en 
met de specifieke kenmerken van elk dossier.

De verweerder blijft met klem betwisten dat er concrete afspraken werden ge-
maakt tussen partijen omtrent de ereloonstaten. Hij houdt voor dat er inderdaad 
een gewoonte was om de erelonen beperkt op te stellen doch dit geschiedde en-
kel en alleen om commerciële redenen nl. met het oog op de verdere samenwer-
king in de toekomst. Hij beweert dat bij de beëindiging van de samenwerking de 
normale gangbare tarieven mochten gehanteerd worden.

De eiseres houdt staande dat volgende afspraken werden gemaakt:
- de gerechtsdeurwaarderskosten werden door de verweerder aan de eiseres 

overgemaakt en rechtstreeks door haar betaald;
- door de verweerder werden maandelijks afrekeningen opgesteld van zijn ere-

loonstaten in de afgesloten dossiers;
- de derdengelden werden maandelijks integraal aan de eiseres doorgestort;
- bij volledige recuperatie rekende de verweerder het schadebeding aan. Eerst 

was dit 15% en nadien 10% en behield hij de rechtsplegingsvergoeding;
- werd er niets gerecupereerd bij faillissement of insolvabiliteit dan werd een 

forfaitair bedrag aangerekend gaande van 2.000 BEF tot 10.000 BEF, sporadisch 
iets meer.

Artikel 459 Ger. W. bepaalt dat de advocaten hun ereloon begroten met de be-
scheidenheid die van hun ambt moet worden verwacht. Een beding daaromtrent, 
dat verbonden is aan de uitslag van het geschil, is verboden. In geval de begro-
ting niet met een billijke gematigdheid is vastgesteld, wordt zij door de raad van 
de Orde verminderd, met inachtneming onder meer van de belangrijkheid van de 
zaak en de aard van het werk, onder voorbehoud van de teruggave die hij beveelt 
en van de tuchtstraffen die hij oplegt, indien daartoe grond bestaat, dit alles on-
verminderd het recht van de partij om zich tot het gerecht te wenden indien de 
zaak niet aan een scheidsgerecht is onderworpen.
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Gelet op voormelde wettelijke bepaling is het de advocaat zelf die de bereke-
ningswijze bepaalt die hij zal aanwenden.

De verweerder kan een ereloonregeling overeenkomen met de eiseres, die hij 
niet zonder haar akkoord mag wijzigen.

De verweerder betwist ten stelligste dat een ereloonregeling werd overeenge-
komen.

Een schriftelijke overeenkomst wordt niet voorgebracht.
De eiseres beweert dat er een mondelinge afspraak bestond en meent dat zij 

het bewijs ervan levert aan de hand van de jarenlange uitvoering.
Zij verwijst naar haar stuk 24.
Lezing van dit stuk, dat bestaat uit diverse maandelijkse afrekeningen, hetzij 

"fiches klanten boekhouding" per dossier, verwezen naar de hiervoor door de ei-
seres beweerde afspraken.

Anders dan de eerste rechter, oordeelt het hof van beroep dat uit stuk 6 van de 
bundel van de verweerder geen ereloonregeling blijkt. Voornoemd stuk 6 bevat 
de eindafrekening van de hangende zaken, die met schrijven van 13 juli 2001 
werd overgemaakt aan de eiseres.

Deze ereloonstaat bevat per dossier in het kort de verstrekte prestaties en de 
administratiekosten. Deze eindafrekening wordt betwist door de eiseres.

Stuk 19 van de bundel van de verweerder bevat de ereloonstaten in de zaken P. 
C. Support, Ligne à Suivre, C., D., De Zeemeeuw en M.A. & C. Europe. Deze 
eindafrekeningen melden dat de verweerder zijn staat van ereloon en onkosten 
beperkt  tot de bekomen forfaitaire schadevergoeding met uitzondering van de 
rechtsplegingsvergoeding.

Voornoemd stuk vormt echter nog geen bewijs van een voorafgaandelijke af-
spraak tussen partijen.

Zoals hiervoor aangehaald is het de verweerder die de berekeningswijze van 
het ereloon bepaalt.

Hij kan inderdaad, zoals hij voorhoudt, om commerciële redenen het ereloon 
beperken met het oog op een verdere samenwerking.

Dit is blijkbaar in voornoemde zaken gebeurd waar hij het ereloon beperkte tot 
de bekomen forfaitaire schadevergoeding.

Deze beperking bij de berekeningwijze die de verweerder overeenkomstig arti-
kel 459 Ger. W. per dossier doet, levert niet het bewijs van een mondelinge af-
spraak tussen partijen dat in alle dossiers dezelfde berekeningswijze moet wor-
den gehanteerd.

b) een deskundigenonderzoek
De eiseres betwist dat de door verweerder aangerekende erelonen geschiedden 

met de vereiste bescheidenheid en billijke gematigdheid. Verder verwijst zij ook 
naar het gebrek aan goeder trouw bij de "partijbeslissing".

De verweerder houdt voor dat de erelonen werden begroot overeenkomstig de 
gebruikelijke tarieven.
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Een deskundigenonderzoek dient bevolen te worden, zoals hierna bepaald. De 
opdracht zoals gegeven door de eerste rechter kan behouden blijven, behalve wat 
het rekening houden betreft met de zogenaamde afspraken van partijen, nu deze - 
zoals hiervoor aangehaald - door het hof van beroep niet bewezen worden ge-
acht.

Nu de bevolen onderzoeksmaatregel - weze het gedeeltelijk - wordt bevestigd, 
dient de zaak overeenkomstig artikel 1068, 2, Ger. W. te worden verwezen naar 
de eerste rechter.

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, verwijst de 

appelrechter de zaak alleen dan naar de eerste rechter indien hij, zelfs gedeelte-
lijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt.

Indien de appelrechter daarentegen het beroepen vonnis hervormt en indien de 
aan de deskundige door de appelrechter gegeven opdracht vertrekt vanuit een an-
der uitgangspunt dan dat gekozen door de eerste rechter, dan moet de appelrech-
ter de zaak aan zich houden, ook al mocht blijken dat de respectievelijk door de 
eerste rechter en de appelrechter gegeven opdrachten aan dezelfde deskundige 
werden toevertrouwd en voor een deel gelijklopend zijn.

De eerste rechter oordeelde dat de afspraken tussen partijen voldoende werden 
aangetoond door de feitelijke uitvoering ervan en hij stelde een deskundige aan 
met opdracht na te gaan of de aangerekende erelonen al dan niet met billijke ge-
matigdheid werden begroot en dit rekening houdend met de afspraken die be-
stonden tussen partijen.

De appelrechters hervormden het vonnis van de eerste rechter, zij oordeelden 
dat de afspraken tussen partijen niet bewezen waren en zij gaven de door de eer-
ste rechter aangestelde deskundige de opdracht na te gaan of de aangerekende 
erelonen al dan niet  met billijke gematigdheid waren begroot en dit rekening 
houdend met de specifieke kenmerken van elk dossier.

De appelrechters hebben aldus de door de eerste rechter bevolen onderzoeks-
maatregel niet geheel of gedeeltelijk bevestigd zodat de zaak ten onrechte naar 
de eerste rechter verwezen werd (schending van artikel 1068, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Het bewijs van een mondelinge overeenkomst kan worden geleverd door de 

uitvoering die partijen aan hun mondelinge overeenkomst hebben gegeven.
De eiseres stelde volgens het bestreden vonnis dat de volgende mondelinge af-

spraken werden gemaakt met de verweerder:
- de gerechtsdeurwaarderskosten werden door de verweerder aan de eiseres 

overgemaakt en rechtstreeks door haar betaald;
- door de verweerder werden maandelijks afrekeningen opgesteld van zijn ere-

loonstaten in de afgesloten dossiers;
- de derdengelden werden maandelijks integraal aan de eiseres doorgestort;
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- bij volledige recuperatie rekende de verweerder de eiseres het schadebeding 
aan. Eerst was dit 15 pct. en nadien 10 pct. en behield hij de rechtsplegingsver-
goeding;

- werd er niets gerecupereerd bij faling of insolvabiliteit werd een forfaitair be-
drag aangerekend gaande van 2.000 BEF tot 10.000 BEF, sporadisch iets meer 
(bestreden arrest, p. 4).

De eiseres stelde dat het bewijs van deze mondelinge overeenkomst geleverd 
werd door haar uitvoering (samenvattende beroepsbesluiten van de eiseres, neer-
gelegd op 20 juni 2005, p. 23).

Het bestreden arrest stelt vast dat de eiseres meent dat zij het bewijs van deze 
mondelinge afspraak leverde aan de hand van de jarenlange uitvoering en dat de 
eiseres hiervoor verwijst naar haar stuk 24. Dit stuk bestaat volgens het bestreden 
arrest uit diverse maandelijkse afrekeningen van ereloon en onkosten over een 
periode van januari 1999 tot december 2000.

Het bestreden arrest beslist echter dat dit stuk niet toelaat hieruit af te leiden 
dat er concrete afspraken tussen partijen werden gemaakt louter omdat nergens 
op deze maandelijkse afrekeningen verwezen wordt naar de door de eiseres be-
weerde afspraken.

Door te beslissen dat het bewijs van de concrete afspraken tussen partijen niet 
geleverd werd door de maandelijkse afrekeningen van ereloon en onkosten louter 
omdat in deze afrekeningen niet uitdrukkelijk verwezen werd naar die afspraken 
en zonder te onderzoeken of deze afrekeningen niet de uitvoering inhouden die 
partijen aan hun afspraken hebben gegeven, heeft het bestreden arrest zijn beslis-
sing niet wettelijk verantwoord vermits het bewijs van die afspraken kon gele-
verd worden door hun uitvoering (schending van de artikelen 1325, vierde lid, 
1350, 4°, 1352, 1354, 1355 en 1715 van het Burgerlijk Wetboek) te meer daar de 
maandelijkse afrekeningen van ereloon en onkosten uitgingen van verweerder 
zodat het aangevoerde bewijs in ieder geval toelaatbaar was (schending van de 
artikelen 1341, 1347 en 1355 van het Burgerlijk wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1.  Overeenkomstig artikel  1068, tweede lid,  van het  Gerechtelijk Wetboek, 

verwijst de rechter in hoger beroep de zaak alleen dan naar de eerste rechter in-
dien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeks-
maatregel bevestigt.

2. Wanneer evenwel de rechter in hoger beroep, na het hoger beroep gegrond 
te hebben verklaard, het beroepen vonnis wijzigt en zelf uitspraak doet over het 
geschil, dient hij de zaak niet naar de eerste rechter te verwijzen wanneer hij ver-
volgens zelf een onderzoeksmaatregel beveelt, ook al is die onderzoeksmaatregel 
grotendeels dezelfde als diegene bevolen door het beroepen vonnis.

3. Het arrest oordeelt, anders dan het beroepen vonnis, dat niet bewezen is dat 
er  tussen  partijen  mondelinge  afspraken  werden  gemaakt  omtrent  de  bereke-
ningswijze van het ereloon van de verweerder en verklaart dienvolgens het hoger 
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beroep van deze laatste gegrond.
Vervolgens beveelt het arrest een deskundigenonderzoek met dien verstande 

dat "de opdracht zoals gegeven door de eerste rechter kan behouden blijven, be-
halve wat het rekening houden betreft met de zogenaamde afspraken van partij-
en, nu deze - zoals hiervoor aangehaald - door het hof (van beroep) niet bewezen 
worden geacht".

4. Het arrest dat vervolgens oordeelt dat "nu de bevolen onderzoeksmaatregel - 
weze  het  gedeeltelijk-  wordt  bevestigd,  dient  de  zaak overeenkomstig  artikel 
1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek te worden verwezen naar de eer-
ste rechter", schendt artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek".

Het onderdeel is gegrond. 
Tweede onderdeel
5. Het arrest oordeelt, met verwijzing naar het stuk 24 van de eiseres dat "le-

zing van dit stuk, dat bestaat uit diverse maandelijkse afrekeningen van ereloon 
en onkosten over een periode van januari 1999 tot december 2000, niet toe(laat) 
hieruit af te leiden dat er concrete afspraken tussen partijen werden gemaakt".

Anders dan het onderdeel aanvoert, laat het arrest zijn beslissing dat het niet 
bewezen is dat er tussen de partijen afspraken werden gemaakt omtrent de bere-
kening van de erelonen van de verweerder niet louter steunen op de reden dat in 
de maandelijkse afrekeningen, vermeld in stuk 24, niet verwezen wordt naar af-
spraken tussen partijen.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Verwijzing

6. Het Hof van Beroep dat ten onrechte de zaak heeft verwezen naar de eerste 
rechte moet de zaak verder behandelen. Er is geen aanleiding tot verwijzing naar 
een ander Hof van Beroep.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de zaak verwijst naar de eerste 
rechter. 

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

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

Veroordeelt de eiseres tot de helft van de kosten.

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

Zegt dat er geen aanleiding is tot verwijzing.

26 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
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ver: de h. Londers – Gedeeltelijk andersluidende conclusie3 van de h. Cornelis, advocaat-
generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Houtekier en Nelissen Grade.

Nr. 51

1° KAMER - 26 januari 2007

1º OVEREENKOMST — EINDE - ONTBINDING - CONTRACTUELE WANPRESTATIE - SCHADE - 
RAMING - PEILDATUM - LATERE GEGEVENS - BEOORDELING

2º VERBINTENIS - OVEREENKOMST - ONTBINDING - CONTRACTUELE WANPRESTATIE - SCHADE 
- RAMING - PEILDATUM - LATERE GEGEVENS - BEOORDELING

1º en 2º Om de schade wegens contractuele wanprestatie ingeval van ontbinding van een  
overeenkomst  integraal  te  vergoeden,  dient  de  rechter  zich  bij  het  begroten  van  de 
schadevergoeding  te  plaatsen  op  het  ogenblik  van  zijn  einduitspraak;  hij  kan  bij  de  
beoordeling  van  die  schade  geen  gegevens  in  aanmerking  nemen  die  zich  na  de 
tekortkoming  hebben  voorgedaan  en  met  die  tekortkoming  en  de  schade  zelf  geen  
verband houden en tengevolge waarvan de toestand van de schuldeiser verbeterd of  
verergerd is1. (Artt. 1149 en 1184, B.W.)

(P. T. W.)

ARREST

(A.R. C.06.0232.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 januari 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 1149 van het Burgerlijk Wetboek moet, in geval van de 

foutieve  niet-uitvoering  van  een  contractuele  verbintenis,  de  schuldenaar  van 
deze verbintenis, onder voorbehoud van de toepassing van de artikelen 1150 en 
1151 van het Burgerlijk Wetboek, de schuldeiser volledig vergoeden voor het 
verlies dat hij heeft geleden en de winst die hij heeft moeten derven.

Krachtens artikel 1184, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek heeft in weder-
kerige contracten de partij jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd, de keus 
om ofwel de andere partij te noodzaken de overeenkomst uit te voeren, wanneer 

3 Ibid.
1 Cass. 26 jan. 2006, A.R. C.05.0374.N (supra) en de voetnoot 1.
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de uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, 
met schadevergoeding.

De schadevergoeding wegens contractuele wanprestatie  ingeval  van ontbin-
ding op grond van voormeld artikel, heeft tot doel de schuldeiser te plaatsen in 
de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden indien de schuldenaar zijn ver-
bintenis zou zijn nagekomen.

2. Om de schade integraal te vergoeden, dient de rechter zich bij het begroten 
van de schadevergoeding te plaatsen op het ogenblik van de uitspraak.

3. De rechter kan bij de beoordeling van die schade geen gegevens in aanmer-
king nemen die zich na de tekortkoming hebben voorgedaan en met die tekortko-
ming en de schade zelf geen verband houden en ten gevolge waarvan de toestand 
van de schuldeiser verbeterd of verergerd is.

4. Het arrest stelt vast dat:
- de verweerder en de eiser overeenkwamen dat de eiser één derde van alle 

aandelen zou overnemen;
- de eiser in gebreke bleef zijn aandeel volledig te betalen;
- de eiser een wanprestatie had begaan die voldoende ernstig was om de ont-

binding van de overeenkomst in zijn nadeel uit te spreken;
- de verweerder bij de latere doorverkoop van de aandelen een meerwaarde 

heeft kunnen realiseren.
Het arrest oordeelt dat:
- de eiser na de wederzijdse teruggave ingevolge de ontbinding nog een bijko-

mende schadevergoeding is verschuldigd;
- de meerwaarde die verweerder kon realiseren bij de latere doorverkoop van 

de aandelen het gevolg is van een juridische oorzaak - met name de verkoop-
overeenkomst met het consortium van vennootschappen - die los staat van de 
wanprestatie vanwege de (eiser) en de erop volgende ontbinding van de overeen-
komst;

- de eiser niet kan verwijzen naar de gebeurlijke winst om die "gecompen-
seerd" te zien met de nalatigheidsinterest die de verweerder ten gevolge van zijn 
wanprestatie aan de consoorten H. heeft betaald.

5. Het arrest kon aldus wettig oordelen dat er geen rekening mocht worden ge-
houden met de meerwaarde verkregen naar aanleiding van de doorverkoop van 
de aandelen bij de begroting van de schade die de verweerder heeft geleden inge-
volge de wanprestatie van de eiser.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep. 
Veroordeelt de eiser in de kosten.

26 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht – Ad-
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vocaten: mrs. De Gryse en Geinger.

Nr. 52

3° KAMER - 29 januari 2007

1º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — BURGERLIJKE 
ZAKEN - OMVANG

2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL - OVERTREDING - 
RONDZWERVEN VAN KWAADAARDIGE OF WOESTE DIEREN

1º Het gezag van het rechterlijk gewijsde is beperkt tot wat de rechter heeft beslist over een 
punt dat in betwisting was en tot wat, om reden van het geschil dat voor de rechter was  
gebracht en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, de noodzakelijke  
grondslag, al weze het impliciet, van de beslissing uitmaakt1. (Art. 23, Ger.W.)

2º Artikel 556, 2°, Sw., vereist geen fout van de beklaagde opdat de overtreding bewezen  
zou  zijn;  deze  kan  zich,  te  zijner  rechtvaardiging,  echter  beroepen  op  toeval  of  
overmacht2. (Art. 556, 2°, Sw.)

(N.M.B.S. nv naar publiek recht T. P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0600.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 april 2004 door het Hof 

van Beroep te Bergen.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 24 januari 2007 naar de 

derde kamer verwezen.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320, 1322 en 1385 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 23 tot en met 27 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 556, 2°, van het Strafwetboek (zowel vóór als na de wijziging ervan 

bij de wet van 2 augustus 2002).
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart de vordering van de eiseres niet-gegrond en veroordeelt 

haar in de kosten, op grond

1 Cass. 13 juni 2002, A.R. C.99.0405.N, nr. 355.
2 Zie Cass. 19 nov. 2002, A.R. P.01.1502.N, nr. 615. 
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"dat de Correctionele Rechtbank te Doornik, op het hoger beroep van (de eise-
res)  alleen, de burgerlijke beschikkingen (van het)  vonnis (van 24 mei 1993, 
waarbij de politierechtbank zich onbevoegd verklaarde) in hoger beroep beves-
tigt, na in het dictum met name erop gewezen te hebben dat '(de verweerder) zich 
terecht op een toevallig feit of overmacht beroept';

dat (de eiseres), voor de burgerlijke kamer van de Rechtbank van Eerste Aan-
leg te Doornik, tegen dezelfde persoon vervolgens dezelfde vordering tot vergoe-
ding heeft ingesteld, ditmaal op grond van artikel 1385 van het Burgerlijk Wet-
boek;

dat (de eiseres) immers meent dat het gezag van gewijsde van de beslissing 
van de Correctionele Rechtbank te  Doornik haar ongetwijfeld belette om een 
nieuwe burgerlijke rechtsvordering in te stellen op grond van de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, aangezien reeds was vastgesteld dat (de 
verweerder) geen fout had begaan, maar niet om een nieuwe rechtsvordering in 
te stellen op grond van artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek, dat de aanspra-
kelijkheid van de bewaarder van het dier in het gedrang kan brengen, zelfs al 
heeft die bewaarder geen enkele fout begaan;

dat (de eiseres) nochtans erkent dat artikel 556, 2°, van het Strafwetboek een 
overtreding bestraft dat geen bijzondere wil van de beklaagde vereist en dat kan 
bestaan zodra het materiële feit (het rondzwerven van het dier) is aangetoond;

dat het betrokken dier te dezen voor 'kwaadaardig' kon worden gehouden we-
gens de schade die het veroorzaakt heeft;

dat, aldus,  de vaststelling alleen dat (de verweerder) geen persoonlijke fout 
heeft begaan, niet volstond om de beslissing van 1 april 1994 van de Correctio-
nele Rechtbank te Doornik te verantwoorden;

dat, daarentegen, de overweging dat de eigenaar van het dier zich terecht op 
een toevallig feit of overmacht beriep, de noodzakelijke grondslag van de voor-
melde beslissing vormde;

dat er dus een definitief oordeel is geveld in een geschil dat tussen de partijen 
was gerezen ten gevolge van dezelfde schade, die door dezelfde feiten was ver-
oorzaakt en waarbij hetzelfde dier was betrokken, dat (de verweerder) zich te-
recht op overmacht mocht beroepen;

dat, nu dit punt is berecht, de huidige vordering zo niet onontvankelijk, dan 
toch ongegrond verklaard moet worden;

dat overmacht de eigenaar van een dier dat schade heeft aangericht, immers in 
staat stelt zich aan zijn aansprakelijkheid te onttrekken, zowel op grond van arti-
kel 556, 2°, van het Strafwetboek, als van artikel 1385 van het Burgerlijk Wet-
boek".

Grieven
Eerste onderdeel
Het vonnis van 1 april 1994 van de Correctionele Rechtbank te Doornik, dat 

over de burgerlijke rechtsvordering van de eiseres uitspraak doet, oordeelt:
"dat uit de gegevens van het dossier en uit het debat in hoger beroep volgt dat 
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de weide waaruit de koe is ontsnapt die door de trein van (de eiseres) is gedood, 
'perfect omheind' was en dat '(de koe), om die spoorweg te bereiken, een berm 
van ongeveer tien meter hoog heeft moeten beklimmen' (inlichtingen uit het pro-
ces-verbaal van 5 augustus 1992 van de rijkswacht van Aat);

dat (de verweerder), die zich met de verbalisanten naar de plaats van het onge-
val had begeven, zijn uiteengereten koe herkende en verklaarde 'dit begrijp ik 
niet, want mijn weide langs de spoorweg is zeer goed omheind'".

De correctionele rechtbank beslist, na die feiten te hebben beoordeeld:
"dat geenszins is bewezen dat (de verweerder) dit dier heeft 'laten rondzwer-

ven';
dat niet is aangetoond dat de eigenaar-bewaarder van deze koe het dier heeft 

verlaten of niet goed heeft bewaakt".
Uit  de  context  van  die  beslissing  blijkt  dat  de  correctionele  rechtbank,  op 

grond van de precieze feiten die ze vermeldt, aldus [beslist] dat niet is aange-
toond dat  de verweerder  het  betrokken dier heeft  "laten rondzwerven" en dat 
evenmin is bewezen dat hij het dier heeft verlaten of slecht heeft bewaakt.

Die redenen kunnen dus geenszins teruggebracht worden tot "de vaststelling 
alleen dat (de verweerder) geen persoonlijke fout heeft begaan".

Het arrest dat deze omstandige redenen van de correctionele rechtbank beperkt 
tot "de vaststelling alleen dat (de verweerder) geen persoonlijke fout heeft be-
gaan" en beslist dat de correctionele rechtbank (...) de burgerlijke beschikkingen 
(van het  vonnis van de politierechtbank) bevestigde,  na in de motivering met 
name erop gewezen te hebben dat '(de verweerder) terecht een toevallig feit of 
overmacht aanvoert', geeft van die redenen van de correctionele rechtbank bijge-
volg een uitlegging die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent 
derhalve de bewijskracht van het vonnis van 1 april 1994 van de Correctionele 
Rechtbank te Doornik (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek).

Het arrest, dat op grond van die onwettige uitlegging van de redenen van het 
correctionele vonnis [beslist] dat "de vaststelling alleen dat (de verweerder) geen 
persoonlijke fout heeft begaan, niet volstond om de beslissing van 1 april 1994 
van de Correctionele Rechtbank te Doornik te verantwoorden" en "dat, daarente-
gen, de overweging dat de eigenaar van het dier zich terecht op een toevallig feit 
of overmacht beriep, de noodzakelijke grondslag van de voormelde beslissing 
vormde", "dat er dus definitief is (geoordeeld) (...) dat (de verweerder) zich te-
recht op overmacht mocht beroepen" en dat de vordering van de eiseres niet ge-
grond is, schendt daarenboven de artikelen 23 tot 27 van het Gerechtelijk Wet-
boek. Het gezag van gewijsde in burgerlijke zaken is immers beperkt tot wat de 
rechter over een litigieus punt heeft beslist en wat, om reden van het geschil dat 
voor hem was gebracht, de noodzakelijke grondslag [van die beslissing] vormt. 
In tegenstelling tot wat het arrest beslist, vormde de overweging dat de verweer-
der zich terecht op een toevallig feit of overmacht beriep, geenszins de noodza-
kelijke grondslag van de voormelde beslissing van de correctionele rechtbank.

Die overweging is derhalve overtollig en heeft geen gezag van gewijsde.



Nr. 52 - 29.1.07 HOF VAN CASSATIE 233 

De beslissing die de vordering van de eiseres verwerpt, is bijgevolg niet naar 
recht verantwoord. Het arrest schendt derhalve tevens artikel 1385 van het Bur-
gerlijk Wetboek, dat als grondslag voor de rechtsvordering van de eiseres aange-
voerd wordt, door die vordering te verwerpen wegens het vermeende gezag van 
gewijsde van het vonnis van 1 april  1994 van de Correctionele Rechtbank te 
Doornik.

Tweede onderdeel
De overtreding die bestraft wordt door artikel 556, 2°, van het Strafwetboek 

(zowel vóór als na de wijziging ervan bij de wet van 2 augustus 2002), met name 
kwaadaardige of woeste dieren te hebben laten rondzwerven, vereist als bestand-
delen (naast het feit dat het kwaadaardige of woeste dieren betreft) aan de zijde 
van de bewaarder dat hij het dier heeft laten rondzwerven en een fout (nalatig-
heid of onvoorzichtigheid) heeft begaan die het moreel bestanddeel van de over-
treding vormt.

Hoewel artikel 556, 2°, van het Strafwetboek noch over opzet noch over on-
voorzichtigheid spreekt, is de schending van die wetsbepaling immers niet straf-
baar, enkel omdat het feit materieel is gepleegd.

Het arrest beslist bijgevolg onwettig dat de schending van artikel 556, 2°, van 
het Strafwetboek is aangetoond zodra het materieel feit is bewezen; Zodoende 
schendt het artikel 556, 2°, van het Strafwetboek, dat de openbare orde raakt.

Het arrest, dat op grond van die beslissing of onwettige uitlegging van artikel 
556, 2°, van het Strafwetboek oordeelt dat de vaststelling alleen dat de verweer-
der geen persoonlijke fout had begaan, niet volstond om de beslissing van 1 april 
1994 van de Correctionele Rechtbank te Doornik te verantwoorden, dat, daaren-
tegen, de overweging dat de eigenaar van het dier zich terecht op een toevallig 
feit of overmacht beriep, de noodzakelijke grondslag van de voormelde beslis-
sing vormde, dat dus definitief is geoordeeld dat de verweerder zich terecht op 
overmacht mocht beroepen en dat, nu dit punt was berecht, de huidige vordering 
ongegrond moest worden verklaard, schendt daarenboven de artikelen 23 tot 27 
van het Gerechtelijk Wetboek. Het gezag van gewijsde in burgerlijke zaken is 
immers beperkt tot wat de rechter over een litigieus punt beslist heeft en wat, we-
gens de voor hem gebrachte betwisting, de noodzakelijke grondslag [van zijn be-
slissing] vormt. In tegenstelling tot wat het arrest beslist, vormde de overweging 
dat de verweerder zich terecht op een toevallig feit of overmacht beriep, geens-
zins de noodzakelijke grondslag van de voormelde beslissing van de correctione-
le rechtbank.

Die overweging is derhalve overtollig en heeft geen gezag van gewijsde.
Derde onderdeel
In tegenstelling tot wat het arrest beslist, volstond de vaststelling alleen dat de 

eigenaar van het dier (dus de verweerder) geen persoonlijke fout had begaan, om 
de beslissing van 1 april 1994 van de correctionele rechtbank te verantwoorden 
en vormde het de noodzakelijke grondslag ervan. Te dezen wordt niet betwist dat 
dit vonnis van 1 april 1994 verklaard heeft dat niet bewezen was dat de verweer-
der het betrokken dier heeft laten rondzwerven.
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Dit is des te juister, daar uit het eerste onderdeel van dit middel en uit de be-
woordingen van dat vonnis van 1 april 1994 volgt dat de correctionele rechtbank, 
op grond van de precieze feiten die het weergeeft, verklaart dat niet is aange-
toond dat de verweerder het betrokken dier heeft 'laten rondzwerven' en dat niet 
is bewezen dat het dier verlaten werd of dat de verweerder hem niet goed be-
waakt had.

Die overweging is bijgevolg overtollig en heeft geen gezag van gewijsde.
De beslissing die de Correctionele Rechtbank te Doornik op 1 april 1994 heeft 

gewezen over de burgerlijke rechtsvordering die bijkomend voor haar was ge-
bracht, heeft immers slechts gezag van gewijsde binnen de grenzen die bepaald 
zijn bij artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek. Het gezag van gewijsde in bur-
gerlijke zaken is immers beperkt tot wat de rechter over een litigieus punt heeft 
beslist en tot wat, om reden van het geschil dat voor hem is gebracht en waarover 
de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, de noodzakelijke grondslag - al 
weze het impliciet - van zijn beslissing uitmaakt. 

Het arrest, dat beslist dat de vaststelling alleen dat de verweerder geen per-
soonlijke fout heeft begaan, niet volstond om de beslissing van 1 april 1994 van 
de Correctionele Rechtbank te Doornik te verantwoorden, dat, daarentegen, de 
overweging dat de verweerder zich terecht op een toevallig feit of overmacht be-
riep, de noodzakelijke grondslag van de voormelde beslissing vormde, dat dus 
definitief is geoordeeld dat de verweerder zich terecht op overmacht mocht be-
roepen en dat, nu dit punt was berecht, de huidige vordering ongegrond moest 
worden verklaard, schendt bijgevolg de artikelen 23 tot 27 van het Gerechtelijk 
Wetboek.

De beslissing die de vordering van de eiseres verwerpt, is bijgevolg niet naar 
recht verantwoord. Het arrest schendt derhalve ook artikel 1385 van het Burger-
lijk Wetboek, dat als grondslag voor de rechtsvordering van de eiseres aange-
voerd wordt, door die vordering te verwerpen wegens het vermeende gezag van 
gewijsde van het vonnis van 1 april 1994 van de Correctionele Rechtbank te 
Doornik.

Vierde onderdeel
Uit  de  vaststellingen  van  het  arrest  volgt,  eensdeels,  dat  de  Correctionele 

Rechtbank te Doornik moest onderzoeken of, met betrekking tot de burgerlijke 
rechtsvordering van de eiseres, de schending van artikel 556, 2°, van het Straf-
wetboek al dan niet bewezen was en, anderdeels, dat de voor de appelrechters 
aanhangige vordering gegrond was op artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek.

De beslissing die de strafrechter gewezen heeft op de bijkomend voor hem ge-
brachte burgerlijke rechtsvordering, zoals te dezen het voormelde vonnis van de 
correctionele rechtbank, heeft alleen binnen de grenzen bepaald bij artikel 23 van 
het Gerechtelijk Wetboek gezag van gewijsde.

Krachtens die wetsbepaling strekt het gezag van gewijsde zich slechts uit tot 
het voorwerp van de beslissing. Vereist wordt dat de gevorderde zaak dezelfde 
is, dat de vordering op dezelfde oorzaak berust, dat de vordering tussen dezelfde 
partijen bestaat, en door hen en tegen hen in dezelfde hoedanigheid gedaan is.
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Om binnen het kader van artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek te bepalen 
of de oorzaak van de nieuwe vordering (te dezen die welke bij de appelrechter 
aanhangig was gemaakt) dezelfde is als die van de vordering die daarvóór was 
berecht (te dezen door de correctionele rechtbank), moeten enerzijds de aange-
voerde feiten en anderzijds de toegepaste rechtsregel met elkaar vergeleken wor-
den.

Het gezag van gewijsde van de beslissing van de correctionele rechtbank over 
de burgerlijke rechtsvordering kan dus niet worden tegengeworpen in de voor de 
appelrechter aanhangige procedure, die een andere oorzaak heeft (met name de 
aansprakelijkheid op grond van artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek) dan die 
welke voor de correctionele rechtbank was gebracht op grond van artikel 556, 2°, 
van het Strafwetboek, en bijgevolg op grond van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek.

De correctionele rechtbank moest  immers onderzoeken of de verweerder al 
dan niet een woest of kwaadaardig dier had laten rondzwerven en dus of hem een 
fout in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek kon 
worden aangewreven.

Artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek, daarentegen, legt de eigenaar van 
het dier een wettelijk en onweerlegbaar vermoeden van een fout op die deze ei-
genaar aansprakelijk stelt voor de door het dier veroorzaakte schade. Dat artikel 
voert bijgevolg een aansprakelijkheidsregeling in die geen verband houdt met de 
fout.

De respectieve rechtsvorderingen die de eiseres voor de correctionele recht-
bank, eensdeels, en voor de appelrechters, anderdeels, heeft ingesteld, hebben 
dus niet dezelfde grondslag. De respectieve oorzaken waren in de zin van artikel 
23 van het Gerechtelijk Wetboek dus niet dezelfde, hoewel het om dezelfde fei-
ten ging, in tegenstelling tot wat het arrest impliciet oordeelt, gelet op de be-
woordingen ervan: "veroorzaakt door dezelfde feiten".

De overweging van de correctionele rechtbank dat de verweerder zich terecht 
op een toevallig feit of overmacht beriep, heeft dus geen gezag van gewijsde ten 
aanzien van de voor de appelrechter aanhangige vordering.

Het arrest, dat er anders over beslist, met name dat er dus een definitief oor-
deel is geveld in een geschil dat tussen de partijen was gerezen ten gevolge van 
dezelfde schade, die door dezelfde feiten was veroorzaakt en waarbij hetzelfde 
dier was betrokken, dat de verweerder zich terecht op overmacht mocht beroepen 
en dat, nu dit punt was berecht, de huidige vordering zo niet onontvankelijk, dan 
wel ongegrond verklaard moest worden, schendt de artikelen 23 tot 27 van het 
Gerechtelijk Wetboek.

De beslissing die de vordering van de eiseres verwerpt, is derhalve niet naar 
recht verantwoord. Het arrest schendt bijgevolg ook artikel 1385 van het Gerech-
telijk Wetboek, dat als grondslag voor de rechtsvordering van de eiseres wordt 
aangevoerd, door die vordering te verwerpen wegens het vermeende gezag van 
gewijsde van het vonnis dat de Correctionele Rechtbank te Doornik op 1 april 
1994 heeft gewezen.

Vijfde onderdeel
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Uit het voorgaande blijkt in elk geval dat de vordering die de eiseres voor de 
correctionele rechtbank ingesteld heeft, en die welke zij voor de appelrechter in-
gesteld heeft, helemaal niet dezelfde zijn. De grondslag van de vordering die zij 
voor die  rechter  heeft  ingesteld (artikel  1385 van het  Burgerlijk Wetboek) is 
geenszins onverenigbaar met de zaak die daarvóór was berecht door de correctio-
nele rechtbank (artikelen 556, 2°, van het Strafwetboek, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk  Wetboek).  De beoordeling,  door  de  appelrechter,  van  verweerders 
aansprakelijkheid op grond van artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek is, met 
andere woorden, niet onverenigbaar met de zaak die de correctionele rechtbank 
daarvóór berecht heeft op grond van artikel 556, 2°, van het Strafwetboek, en bij-
komend op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

De overwegingen dat dus definitief is geoordeeld dat de verweerder zich op 
overmacht heeft kunnen beroepen en "dat overmacht de eigenaar van een dier (te 
dezen de verweerder) dat schade heeft aangericht, immers in staat stelt zich aan 
zijn aansprakelijkheid te onttrekken, zowel op grond van artikel 556, 2°, van het 
Strafwetboek, als van artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek", verantwoorden 
de beslissing om de vordering van de eiseres te verwerpen, bijgevolg niet naar 
recht (schending van de artikelen 23 tot 27 van het Gerechtelijk Wetboek en van 
artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Het vonnis dat de Correctionele Rechtbank te Doornik op 1 april 1994 gewe-

zen heeft, oordeelt, zoals het arrest erop wijst, dat de verweerder "zich terecht op 
een toevallig feit of overmacht beroept".

Het arrest, dat uit die vermeldingen afleidt dat de verweerder geen persoonlij-
ke fout heeft begaan en de inhoud van die laatste overweging opnieuw weer-
geeft, geeft aan de redenen van dat vonnis dus geen uitlegging die onverenigbaar 
is met de bewoordingen ervan en miskent de bewijskracht van dat vonnis niet.

Voor het overige zijn de andere grieven volledig afgeleid uit die vergeefs aan-
gevoerde miskenning van de bewijskracht van de akten.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede en derde onderdeel
Artikel 556, 2°, van het Strafwetboek, dat te dezen van toepassing is, vereist 

geen fout van de beklaagde opdat de overtreding bewezen zou zijn.
Deze kan zich, te zijner rechtvaardiging, echter beroepen op toeval of over-

macht.
Het arrest dat oordeelt dat, onder voorbehoud van het bestaan van een andere 

rechtvaardigingsgrond,  artikel  556,  2°,  van het  Strafwetboek  geschonden kan 
zijn zodra het materiële feit, met name het rondzwerven van het dier, aangetoond 
is, schendt die bepaling niet en beslist wettig dat de vaststelling alleen dat de ver-
weerder geen persoonlijke fout begaan had, niet volstond om de beslissing van 
de Correctionele Rechtbank te Doornik te verantwoorden.
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Die onderdelen kunnen niet worden aangenomen.
Vierde en vijfde onderdeel
Het gezag van het rechterlijk gewijsde is beperkt tot wat de rechter heeft be-

slist over een litigieus punt en tot wat, om reden van het geschil dat voor hem 
was gebracht en waarover  de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren,  de 
noodzakelijke grondslag, al weze het impliciet, van zijn beslissing uitmaakt.

Wanneer een partij achtereenvolgens tegen dezelfde verweerder twee vorde-
ringen instelt, de ene op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, de andere op grond van artikel 1385 van dat wetboek, dan staat het ge-
zag van gewijsde van de rechterlijke beslissing die, op de eerste vordering, deze 
vordering verwerpt op grond dat de verweerder zich terecht op een toevallig feit 
of overmacht beroept, eraan in de weg dat de eiser een nieuwe vordering instelt 
die gegrond is op verweerders fout die, zelfs als ze wettelijk verondersteld wordt, 
wegens het bestaan van een reeds erkende grond tot ontheffing van aansprake-
lijkheid niet tot de veroordeling van die verweerder kan leiden.

Het middel, dat het tegendeel betoogt, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten. 

29 januari 2007 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Storck, afdelingsvoor-
zitter  – Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaat: mr. 
De Gryse.

Nr. 53

3° KAMER - 29 januari 2007

1º NOTARIS - TESTAMENT BIJ OPENBARE AKTE - GETUIGE - HUISBEDIENDE VAN DE NOTARIS - 
BEGRIP

2º SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN - TESTAMENT BIJ OPENBARE AKTE - GETUIGE - 
HUISBEDIENDE VAN DE NOTARIS - BEGRIP

1º en 2º Het verbod om als getuige van een testament bij  openbare akte genomen te  
worden, beperkt zich niet tot de huisbedienden met een nauwe band van afhankelijkheid 
t.a.v. de notaris en tot de daarin bedoelde personen. (Art. 975, vóór de opheffing ervan bij 
Wet 4 mei 1999, B.W.; Art. 10, tweede lid, Wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt)

(S. T. S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0606.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 16 juni 2004 is gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel.

De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 24 januari 2007 verwe-
zen naar de derde kamer.

Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 971, 972, 973, 974 (vóór de opheffing ervan bij wet van 4 mei 

1999), 975 (zoals gewijzigd bij wet van 16 december 1922 en vóór de opheffing 
ervan bij wet van 4 mei 1999), 1001, 1315, 1349, 1350 en 1352, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek;

- de artikelen 9, tweede lid, 1°, a) (zoals gewijzigd bij wet van 2 februari 1983 
en vóór de wijziging ervan bij wet van 4 mei 1999), 10, tweede lid (zoals gewij-
zigd bij de wet van 16 december 1922 en vóór de wijziging ervan bij de wet van 
4 mei 1999), en 10, vierde lid (zoals gewijzigd bij de wet van 4 mei 1999), van 
de wet van 25 ventôse en 5 germinal jaar XI (16 maart 1803) op het notarisambt;

- artikel 58 van de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van de wet van 25 ventôse 
jaar XI op het notarisambt;

- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest stelt vast dat de eiser en de verweerder de twee zonen zijn 

van D.S., overleden op 30 april 1990, en van E.G., overleden op 20 december 
1994; dat de echtgenoten S.-G., tijdens hun leven, een pand bezaten (...) te Sint-
Gillis; dat het aandeel van D.S. in het pand (hetzij de helft), na zijn overlijden op 
30 april 1990, voor een zesde is overgegaan op de eiser, voor een zesde op de 
verweerder en voor een zesde op E.G., die aldus eigenares van vier zesden van 
het goed is geworden; dat E.G., op 7 juli 1993, een testament bij openbare akte 
heeft laten opmaken dat ze gedicteerd heeft aan notaris S., met kantoor te V., 
waarbij ze de verweerder "alles legateert wat zij wettelijk mag legateren", als-
ook, bij vooruitmaking, buiten erfdeel en met vrijstelling van inbreng, de volle 
eigendom van het pand gelegen (...) te Sint-Gillis, of de rechten die zij daarin be-
zit; dat de eiser "aanvoert dat het testament nietig is krachtens de bepalingen van 
de artikelen 9 tot 12 van de wet van 25 ventôse en 5 germinal jaar XI, 975 en 
1001 van het Burgerlijk Wetboek, op grond dat C.K., die als getuige is opgetre-
den, in dienst zou staan van notaris S., die de akte verleden heeft; dat hij zich wat 
dat betreft beroept op het proces-verbaal van vaststelling, dat op zijn verzoek op 
17 en 20 maart 1995 door gerechtsdeurwaarder C. is opgesteld", en verklaart de 
vordering van de eiser vervolgens, met bevestiging van het beroepen vonnis, on-
gegrond, in zoverre hij de nietigheid van het testament van 7 juli 1993 vordert; 
beslist dat het aandeel van E.G. in het pand gelegen (...) te Sint-Gillis, onder 
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voorbehoud van de andere rekeningen tussen partijen na afsluiting van de reke-
ningen van vereffening en verdeling van de erfenissen van D.S. en E.G., dit zijn 
vier zesden in volle eigendom, op de verweerder overgaat "die dus eigenaar van 
het pand wordt tot beloop van vijf zesden, terwijl (de eiser) eigenaar ervan is tot 
beloop van een zesde"; dat (de verweerder), "bijgevolg, indien hij het onverdeeld 
aandeel (van de eiser) wil terugkopen, laatstgenoemde, onder voorbehoud van de 
andere rekeningen tussen de partijen na afsluiting van de rekeningen van vereffe-
ning en verdeling van de erfenissen, een zesde van de waarde van dat pand zal 
moeten betalen"; "zegt dat er geen grond bestaat tot consignatie van de verkoop-
prijs van dat pand".

Het bestreden arrest grondt zijn beslissing op de volgende redenen:
"De voormelde bepalingen verbieden met name dat de geassocieerde notaris, 

de klerken en de personeelsleden van de instrumenterende notaris bij een notarië-
le akte als getuige optreden. De ratio legis van die bepalingen bestaat erin de ge-
tuigenis te weigeren van die personen die beroepshalve met de instrumenterende 
notaris samenwerken in een sterke gezagsverhouding, die niet verenigbaar is met 
de onpartijdigheid die van notariële getuigen vereist wordt. In de onderstelling 
wordt dat de vaststelling van 17 en 20 maart 1995 van de gerechtsdeurwaarder 
Cailliau aantoont dat C.K. in dienst van notaris S. werkte - wat tegengesproken 
lijkt te worden door de brief van 3 april 1995 van laatstgenoemde -, levert (de ei-
ser) geen enkel bewijs naar genoegen van recht van een sterke gezagsverhouding 
tussen C.K. en de notaris S., zoals die bij de voormelde bepalingen verboden 
wordt. Wat dat betreft verschilt de situatie van C.K. - zowel in 1993 als in 1995 - 
van die welke bedoeld wordt bij het vonnis van 21 december 1999 van de Recht-
bank van Eerste Aanleg te Brussel, waar de getuige bij  de notariële akte een 
klerk was wiens naam als medewerker op het briefpapier van de instrumenteren-
de notaris voorkwam. Uit het voorgaande volgt dat (de eiser) niet aantoont dat 
C.K. als een klerk of een huisbediende van de instrumenterende notaris moet 
worden beschouwd in de zin van de voormelde wettelijke bepalingen, zodat zijn 
getuigenis bij het authentiek testament niet aangevochten kan worden en (...) het 
authentiek testament van 7 juli 1993 dus geldig is".

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Luidens artikel 971 van het Burgerlijk Wetboek "is een testament bij openbare 

akte het testament dat voor een notaris in tegenwoordigheid van twee getuigen, 
of voor twee notarissen verleden wordt". Artikel 972 van hetzelfde wetboek be-
paalt: "Indien het testament voor twee notarissen wordt verleden, wordt het hun 
door de erflater gedicteerd, en moet het door een van die notarissen worden ge-
schreven zoals het gedicteerd is. Indien er slechts één notaris is, moet het even-
eens door de erflater gedicteerd en door de notaris geschreven worden. In beide 
gevallen moet het aan de erflater worden voorgelezen. Indien er slechts één nota-
ris is, geschiedt de voorlezing in tegenwoordigheid van de getuigen. Van een en 
ander wordt uitdrukkelijk melding gemaakt". Volgens artikel 973 van hetzelfde 
wetboek "moet dit testament door de erflater getekend worden; indien hij ver-
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klaart dat hij niet kan tekenen of daartoe niet in staat is, wordt in de akte uitdruk-
kelijk melding gemaakt van zijn verklaring, alsook van de oorzaak die hem ver-
hindert te tekenen". Artikel 974 van datzelfde wetboek bepaalde, vóór de ophef-
fing ervan bij de wet van 4 mei 1999: "wanneer een testament voor slechts één 
notaris verleden wordt, moet het door de getuigen worden getekend". Artikel 975 
van datzelfde wetboek bepaalde, vóór de opheffing ervan bij de wet van 4 mei 
1999, dat "tot getuigen van een testament bij openbare akte niet genomen kunnen 
worden  legatarissen,  onder  welke  titel  ook,  noch  hun  echtgenoot,  noch  hun 
bloedverwanten of aanverwanten tot en met inbegrip van de vierde graad, noch 
de echtgenote, noch de klerken en huisbedienden van de notaris voor wie de akte 
verleden wordt".

Luidens artikel  1001 van het  Burgerlijk  Wetboek "moeten de formaliteiten 
waaraan de onderscheiden testamenten, krachtens de bepalingen van deze en van 
de vorige afdeling, zijn onderworpen, in acht genomen worden op straffe van 
nietigheid".

Vóór de wijziging ervan bij de wet van 4 mei 1999, bepaalde artikel 9, tweede 
lid, van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt: "de notaris, die de akte al-
leen opmaakt,  moet door twee meerderjarige getuigen bijgestaan worden, be-
kwaam om te tekenen: 1° bij het verlijden van de hierna gemelde akten: a) de 
testamenten bij openbare akte." Artikel 10, tweede lid, van die wet, eveneens 
vóór de wijziging ervan bij de wet van 4 mei 1999, bepaalde: "De echtgenoot, 
hetzij van de notaris, hetzij van de contracterende partijen, of hun bloed- en aan-
verwanten in de bij artikel 8 verboden graad, hun klerken en hun dienstlieden 
kunnen niet getuigen zijn. Man en vrouw kunnen niet getuigen zijn bij een en de-
zelfde akte". Artikel 11 van de wet op het notarisambt, vóór de wijziging ervan 
bij de wet van 4 mei 1999, bepaalde dat de notariële getuigen de naam, de staat 
en de woonplaats van de partijen bevestigen. Artikel 12, eveneens vóór de wijzi-
ging ervan bij de wet van 4 mei 1999, bepaalde dat in de akte melding moest 
worden gemaakt van de namen, voornamen, hoedanigheid en woonplaats van de 
partijen en van de attesterende of notariële getuigen. 

Uit de voormelde wetsbepalingen, zoals ze op 7 juli 1993, datum van het testa-
ment, van toepassing waren, blijkt dat de getuigen die bijstand verlenen aan de 
notaris die een testament bij openbare akte alleen opmaakt en het testament on-
dertekenen, onafhankelijk van de notaris moeten zijn om daadwerkelijk te kun-
nen nagaan of erover te waken dat de bij de artikelen 972, 973 en 974 van dat 
wetboek bepaalde formaliteiten voor het verlijden van het in artikel 971 bedoelde 
testament bij openbare akte, met name het dicteren van het testament door de erf-
later aan de notaris die het schrijft, de voorlezing van het testament aan de erfla-
ter en de ondertekening van de erflater of de vermelding van de oorzaak die hem 
verhindert te tekenen, zijn nageleefd, teneinde te waarborgen dat de erflater zijn 
wil vrij heeft geuit. Door de echtgenote, de huisdienaars en de klerken van de in-
strumenterende notaris te verbieden bij het verlijden van het testament bij open-
bare akte getuige te zijn, hebben de artikelen 975 van het Burgerlijk Wetboek en 
10, tweede lid, van de wet op het notarisambt tot doel de onafhankelijkheid, ten 
aanzien van de notaris, te waarborgen van de getuigen die in een geschil over de 
geldigheid van het testament gehoord kunnen worden.
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Aangezien de betekenis van het woord "huisdienaar" in beide voormelde wets-
bepalingen niet verder verduidelijkt worden, moet dat woord in de gebruikelijke 
betekenis begrepen worden, namelijk een persoon die een ander dient, jegens wie 
hij plichten heeft en aldus in zijn dienst werkt, zonder dat er daarom een sterke 
gezagsverhouding of verhouding van ondergeschiktheid vereist is.  Door in de 
voormelde bepalingen de echtgenote, de huisbedienden en de klerken van de in-
strumenterende notaris de mogelijkheid te ontzeggen de notaris bij het verlijden 
van een testament bij openbare akte als getuige bij te staan, heeft de wetgever ge-
oordeeld dat die personen niet de vereiste onafhankelijkheid bezaten om rechts-
geldig de aan de getuigen toevertrouwde opdracht te vervullen, die erin bestaat 
na te gaan of de notaris de formaliteiten, bepaald bij de artikelen 972, 973 en 974 
van het Burgerlijk Wetboek, wel heeft nageleefd.

Te dezen ontkent het bestreden arrest niet dat de vaststelling die op 17 en 20 
maart 1995 is opgemaakt door gerechtsdeurwaarder Cailliau, kan aantonen dat 
C.K. "in dienst van notaris S." stond, zelfs al "lijkt" de brief van de notaris van 
30 april 1995 dat tegen te spreken. Het bestreden arrest beslist dat het testament, 
verleden in het bijzijn van C.K., die als getuige is opgetreden, evenwel niet nietig 
is, op grond dat de eiser "levert geen enkel bewijs naar genoegen van recht van 
een sterke gezagsverhouding tussen C.K. en de notaris S., zoals die bij de voor-
melde bepalingen verboden wordt", met name door de artikelen 9 tot 12 van de 
wet van 25 ventôse en 5 germinal jaar XI, 975 en 1001 van het Burgerlijk Wet-
boek, en dat de eiser "niet aantoont dat C.K. als (...) een huisbediende van de in-
strumenterende notaris moet worden beschouwd in de zin van de voormelde wet-
telijke bepalingen".

Het bestreden arrest beperkt het begrip "huisdienaar" van de instrumenterende 
notaris tot de personen die met "een sterke gezagsverhouding" in dienst van de 
notaris staan en voegt aldus aan de wet een gegeven toe dat er niet in voorkomt, 
miskent het begrip huisdienaar bedoeld in de artikelen 975 van het Burgerlijk 
Wetboek en 10, tweede lid, van de wet op het notarisambt en schendt bijgevolg 
de voormelde wetsbepalingen. Het bestreden arrest, dat derhalve weigert het liti-
gieuze testament nietig te verklaren op grond dat niet is aangetoond dat er tussen 
C.K. en de notaris een verboden sterke gezagsverhouding bestond, schendt daar-
enboven de artikelen 971 tot 975 van het Burgerlijk Wetboek, in zoverre die arti-
kelen de "huisdienaars" van de notaris verbieden om, door middel van hun hand-
tekening, te getuigen dat de formaliteiten voor het verlijden van het testament bij 
openbare akte zijn nageleefd, alsook artikel 1001 van datzelfde wetboek, dat het 
testament bij openbare akte nietig verklaart in geval van niet-naleving van de bij 
de voormelde bepalingen voorgeschreven formaliteiten.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Tweede onderdeel
Naar luid van artikel 975 van het Burgerlijk Wetboek, vóór de opheffing ervan 

bij de wet van 4 mei 1999, kunnen niet tot getuigen van een testament bij open-
bare akte genomen worden, legatarissen, onder welke titel ook, noch hun echtge-
noot, noch hun bloedverwanten of aanverwanten tot en met inbegrip van de vier-
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de graad, noch de echtgenote, noch de klerken en huisbedienden van de notaris 
voor wie de akte verleden wordt.

Artikel 10, tweede lid, van de wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, zoals 
het te dezen van toepassing is, bepaalt dat de echtgenoot, hetzij van de notaris, 
hetzij van de contracterende partijen, of hun bloed- en aanverwanten in de bij ar-
tikel 8 verboden graad, hun klerken en hun dienstlieden niet getuige kunnen zijn. 

Die bepalingen beperken het daarin opgelegde verbod niet tot de huisbedien-
den met een sterke gezagsverhouding jegens de notaris en de andere daarin be-
doelde personen.

Het arrest dat niet uitsluit dat de getuige K. in dienst van de instrumenterende 
notaris stond en hem de hoedanigheid van huisbediende weigert, op grond dat 
niet is aangetoond dat "er tussen C.K. en de notaris een sterke gezagsverhouding 
bestond", verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is in die mate gegrond.
Andere grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de andere onderdelen van het middel, 

die niet tot een ruimere cassatie kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de nietigheid 

van het testament van 7 juli 1993, de rechten van de partijen op het pand, de con-
signatie van de verkoopprijs en de kosten;

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest;

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.

29 januari 2007 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Storck, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Mahieu en Nelissen Grade.

Nr. 54

2° KAMER - 30 januari 2007

1º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - BURGERLIJKE PARTIJ DIE IN HET ONGELIJK WORDT GESTELD - 
RECHTSTREEKSE DAGVAARDING DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ OF OPENING VAN EEN GERECHTELIJK 
ONDERZOEK TENGEVOLGE VAN HAAR OPTREDEN - VEROORDELING IN DE KOSTEN - VERPLICHTING 
VAN DE RECHTER - DRAAGWIJDTE

2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJ - RECHTSTREEKSE 
DAGVAARDING DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ OF OPENING VAN EEN GERECHTELIJK ONDERZOEK 
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TENGEVOLGE VAN HAAR OPTREDEN - BURGERLIJKE PARTIJ DIE IN HET ONGELIJK WORDT GESTELD - 
VEROORDELING IN DE KOSTEN - VERPLICHTING VAN DE RECHTER - DRAAGWIJDTE

1º en 2º Krachtens artikel 162, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, is de rechter in  
strafzaken,  zonder  dat  enige  partij  daartoe  moet  hebben  geconcludeerd,  ambtshalve 
verplicht  de  burgerlijke  partij  die  in  het  ongelijk  wordt  gesteld,  te  veroordelen  in  alle  
kosten door de Staat en door de beklaagde gemaakt,  wanneer zij  het initiatief  tot de  
rechtstreekse  dagvaarding  heeft  genomen  of  wanneer  een  gerechtelijk  onderzoek  is  
geopend ten gevolge van haar optreden als burgerlijke partij1.

(KONINKLIJKE HARMONIE "DE DRIJ KONINGEN" vzw T. R.)

(A.R. P.06.1371.N)

30 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. C. Van Acker, Antwerpen.

Nr. 55

2° KAMER - 30 januari 2007

1º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - VERKLARING VAN DE JURY - 
ARTIKEL 342 SV. - DRAAGWIJDTE

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - HOF VAN ASSISEN - VERKLARING VAN DE JURY - ARTIKEL 342 SV. - 
DRAAGWIJDTE

3º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - VEROORDELEND ARREST OP DE 
STRAFVORDERING - MOTIVERING

4º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - HOF VAN ASSISEN - EINDARREST - VEROORDELEND ARREST OP DE 
STRAFVORDERING - MOTIVERING

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - HOF VAN ASSISEN - 
VERKLARING VAN DE JURY - GEEN MOTIVERINGSPLICHT - GEVOLG

6º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.1 - RECHT OP EEN 
EERLIJK PROCES - HOF VAN ASSISEN - VERKLARING VAN DE JURY - GEEN MOTIVERINGSPLICHT - 
GEVOLG

7º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - VERKLARING VAN DE JURY - 
GEEN MOTIVERINGSPLICHT - EERLIJK PROCES

1 Zie Cass. 26 sept. 2001, A.R. P.01.1043.F, nr. 500; Cass. 28 juni 2006, A.R. P.05.0297.F, nr.360.
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8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - RECHTSPLEGING VOOR HET 
HOF VAN ASSISEN - BEGRIP

9º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 
VAN ASSISEN - BEGRIP

10º HOF VAN ASSISEN — ALGEMEEN - WIJZE WAAROP DE RECHTSPLEGING GEREGELD 
IS - GEVOLG

11º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - VERKLARING VAN DE JURY - 
EENPARIG OORDEEL VAN DE RECHTERS DAT DE GEZWORENEN ZICH IN DE ZAAK ZELF HEBBEN 
VERGIST - ARTIKEL 352, SV. - DRAAGWIJDTE

12º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - VERPLICHTING VOOR HET HOF - GRENZEN 
- VRAAG BEDOELD IN ARTIKEL 26, §1 BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF

13º GRONDWETTELIJK HOF - HOF VAN CASSATIE - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING 
VOOR HET HOF - GRENZEN - VRAAG BEDOELD IN ARTIKEL 26, §1 BIJZONDERE WET 
ARBITRAGEHOF

14º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - VERPLICHTING VOOR HET HOF - GRENZEN 
- PREJUDICIËLE VRAAG - VRAAG DIE VERSCHILLENDE PROCEDURES MET ELKAAR VERGELIJKT - 
ONDERSCHEID TUSSEN PERSONEN IN DEZELFDE HOEDANIGHEID MAAR IN VERSCHILLENDE 
RECHTSTOESTANDEN - GEVOLG

15º GRONDWETTELIJK HOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING VOOR HET HOF - 
GRENZEN - PREJUDICIËLE VRAAG - VRAAG DIE VERSCHILLENDE PROCEDURES MET ELKAAR 
VERGELIJKT - ONDERSCHEID TUSSEN PERSONEN IN DEZELFDE HOEDANIGHEID MAAR IN 
VERSCHILLENDE RECHTSTOESTANDEN - GEVOLG

16º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - VERKLARING VAN DE JURY - 
WIJZE WAAROP DE GEZWORENEN HUN OVERTUIGING MOETEN VORMEN

17º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING - 
AKTE VAN BESCHULDIGING - UITLEGGING DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE VAN FEITELIJKE 
GEGEVENS - GEVOLG

1º en 2º Overeenkomstig artikel 342 Wetboek van Strafvordering moeten de gezworenen 
geen rekenschap geven van de middelen waardoor zij tot hun overtuiging zijn gekomen,  
moeten zij geen bijzondere regels in acht nemen om uit te maken of een bewijs volkomen  
en genoegzaam is en welk hun oordeel is over de tegen de beschuldigde aangevoerde 
bewijzen en zijn middelen van verdediging, en dienen zij ten slotte hun beslissing over de  
schuld niet te motiveren.

3º en 4º Het veroordelend arrest van het hof van assisen is, ook wat de schuld betreft,  
regelmatig  met  redenen  omkleedt  wanneer  het  de  vaststelling  bevat  dat  de  jury  
bevestigend heeft geantwoord op de vragen over de ten laste gelegde misdrijven die in 
de  bewoordingen  van  de  wet  zijn  omschreven  en  waarvan  alle  bestanddelen  zijn 
aangegeven1.

5º, 6º en 7º De enkele omstandigheid dat de gezworenen voor het hof van assisen niet  
verplicht zijn hun beslissing over de schuld te motiveren, levert geen miskenning op van 

1 Cass. 31 mei 1995, A.R. P.95.0345.F, nr. 268.
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de  artikelen  6.1  E.V.R.M.  en  14.1  I.V.B.P.R.;  deze  bepalingen  houden  voor  de 
gezworenen geen enkele verplichting in hun overtuiging te motiveren2.

8º en 9º Het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging zijn gewaarborgd  
wanneer de beschuldigde tijdens de procedure voor het hof van assisen de mogelijkheid 
heeft al zijn verweermiddelen te laten gelden; het feit dat de gezworenen niet verplicht  
zijn  te  antwoorden  op  de  door  de  beschuldigde  neergelegde  conclusie  over  de  
schuldvraag doet daaraan niet af en houdt geen gevaar voor willekeur in, aangezien de  
samenstelling  van  de  jury  en  de  procedure  voor  het  hof  van  assisen,  die  niet  
vergelijkbaar is met deze voor de correctionele rechtbank of voor de politierechtbank, de 
nodige waarborgen tegen willekeur bieden3.

10º De procedure voor het hof van assisen, zoals deze geregeld wordt door, onder meer,  
de artikelen 214, 294, 312bis,  313 en 377 en volgende, Wetboek van Strafvordering,  
houdt in dat de beschuldigde een gemotiveerde uitspraak kan krijgen over de wettigheid  
en de regelmatigheid van het bewijs en voldoende kan weten welke bewijzen of verweer  
de jury overtuigend heeft geacht en welke niet. 

11º Artikel 352 Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat indien de rechters, buiten het 
geval van artikel 118 van de wet van 18 juni 1869 op de rechterlijke organisatie, éénparig 
overtuigd zijn dat de gezworenen, al hebben zij de vormen in acht genomen, zich in de 
zaak zelf hebben vergist, het hof van assisen verklaart dat het vonnis uitgesteld is en de  
zaak naar een volgende zitting verwijst om te worden onderworpen aan een nieuwe jury,  
waarvan geen van de gezworenen deel  mag uitmaken,  houdt  niet  in dat  de rechters  
moeten motiveren waarom zij oordelen dat de gezworenen zich over de schuldvraag niet  
hebben vergist.

12º en 13º De bestaanbaarheid van een wet met artikel 149 Grondwet en de artikelen 6.1  
E.V.R.M.  en  14.1  I.V.B.P.R.  kan  geen  aanleiding  geven  tot  het  stellen  van  een 
prejudiciële vraag aan het Arbitragehof; deze bepalingen maken immers geen deel uit  
van de bepalingen vermeld in artikel 26, §1, Bijzondere Wet Arbitragehof. 

14º en 15º Er is geen aanleiding om een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof  
wanneer de vraag verschillende procedures vergelijkt en dus geen onderscheid betreft  
tussen personen of partijen  die zich in  eenzelfde rechtstoestand bevinden,  maar wel  
tussen personen in dezelfde hoedanigheid  die  zich in  verschillende rechtstoestanden 
bevinden die zonder onderscheid voor alle partijen gelden4.  (Artt. 10 en 11, Gw. 1994; 
Art. 26, Bijzondere Wet Arbitragehof)

16º Artikel 342 Wetboek van Strafvordering legt de gezworenen geen bijzondere regels op 
voor het vormen van hun overtuiging, maar legt hen op na te gaan welke indruk de tegen 
de  beschuldigde  aangevoerde  bewijzen  en  middelen  van  verweer  op  hen  hebben 
gemaakt; hieruit volgt dat de gezworenen hun innerlijke overtuiging vormen op grond van  
alle gegevens van de zaak, dit is na afweging van de bewijswaarde van de verschillende  
tijdens het geding voorgebrachte elementen.

17º In zijn akte van beschuldiging mag het openbaar ministerie aan de feitelijke gegevens  
die hij vermeldt de uitlegging geven die hij juist en gepast acht; die uitlegging, die de  
verdediging kan aanvechten en die de jury vrij beoordeelt, heeft geen incidentie op de 
regelmatigheid van de bewijsvoering5.

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

2 Cass. 1 feb. 1995, A.R. P.94.1545.F, nr. 62; Cass. 31 mei 1995, A.R. P.95.0345.F, nr. 268; Cass. 16 
juni 2004, A.R. P.04.0281.F, nr. 333.
3 Cass. 1 feb. 1995, A.R. P.94.1545.F, nr. 62; Cass. 31 mei 1995, A.R. P.95.0345.F, nr. 268.
4 Zie Cass. 8 sept. 1998, A.R. P.98.1060.N, nr. 393; Cass. 19 mei 2004, A.R. P.04.0548.F, nr. 268.
5 Zie Cass. 1 dec. 1993, A.R. P.93.1381.F, nr. 496.
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ARREST

(A.R. P.06.1390.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Assisen van de 

Provincie Vlaams Brabant van 26 september 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan. 
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel 
1. Overeenkomstig artikel 342 Wetboek van Strafvordering moeten de gezwo-

renen geen rekenschap geven van de middelen waardoor zij tot hun overtuiging 
zijn gekomen, moeten zij geen bijzondere regels in acht nemen om uit te maken 
of een bewijs volkomen en genoegzaam is en welk hun oordeel is over de tegen 
de beschuldigde aangevoerde bewijzen en zijn middelen van verdediging, en die-
nen zij ten slotte hun beslissing over de schuld niet te motiveren.

2. Het veroordelend arrest van het hof van assisen is, ook wat de schuld be-
treft, regelmatig met redenen omkleed wanneer het, zoals hier, de vaststelling be-
vat dat de jury bevestigend heeft geantwoord op de vragen over de ten laste ge-
legde misdrijven die in de bewoordingen van de wet zijn omschreven en waar-
van alle bestanddelen zijn aangegeven. 

In zoverre het schending van artikel 149 Grondwet aanvoert, faalt het middel 
naar recht.

3. De enkele omstandigheid dat de gezworenen voor het hof van assisen niet 
verplicht zijn hun beslissing over de schuld te motiveren, levert geen miskenning 
op van de artikelen 6.1 EVRM en 14.1 IVBPR. Deze bepalingen houden voor de 
gezworenen geen enkele verplichting in hun overtuiging te motiveren. 

Het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging zijn gewaarborgd 
wanneer de beschuldigde, zoals hier, tijdens de procedure voor het hof van assi-
sen de mogelijkheid heeft al zijn verweermiddelen te laten gelden. Het feit dat de 
gezworenen, anders dan de correctionele of de politierechtbank, niet verplicht 
zijn te antwoorden op de door de beschuldigde neergelegde conclusie over de 
schuldvraag doet daaraan niet af en houdt geen gevaar voor willekeur in. De sa-
menstelling van de jury en de procedure voor het hof van assisen die niet verge-
lijkbaar is met deze voor de correctionele of de politierechtbank, bieden immers 
de nodige waarborgen tegen willekeur. 

4. Zo verplicht artikel 241 Wetboek van Strafvordering de procureur-generaal 
een akte van beschuldigingstelling op te stellen die beschrijft:

1° de aard van het misdrijf dat aan de beschuldiging ten grondslag ligt;
2° het feit en alle omstandigheden die de straf kunnen verzwaren of verminde-

ren.
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Artikel 294 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de akte van beschuldiging 
aan de beschuldigde moet worden betekend samen met de dagvaarding om voor 
het hof van assisen te verschijnen.

Overeenkomstig artikel 312bis Wetboek van Strafvordering dienen de partijen 
onmiddellijk na de eedaflegging van de jury en voor de aanvang van de verdere 
rechtspleging de middelen bedoeld in artikel 235bis Wetboek van Strafvordering 
die zij aan de feitenrechter kunnen onderwerpen, bij conclusie omschrijven. Het 
hof van assisen moet daarover onmiddellijk uitspraak doen. Tegen dit arrest kan 
cassatieberoep  worden  ingesteld  samen  [met]  het  cassatieberoep  tegen  het 
eindarrest. 

Overeenkomstig artikel  313 Wetboek van Strafvordering moet onmiddellijk 
daarna onder meer de procureur-generaal de akte van beschuldiging voorlezen en 
de raadsman de akte van verdediging. De verdere procedure voor het hof van as-
sisen verloopt geheel anders dan voor de correctionele en politierechtbank. Ze 
kenmerkt zich door onmiddellijkheid van het mondeling voorstellen en bediscus-
siëren van het bewijs en huldigt een maximaal recht op tegenspraak en verdedi-
ging. 

Overeenkomstig  artikel  [337]  en  volgende  Wetboek  van  Strafvordering 
spreekt ten slotte de jury zich uit over de schuld aan de hand van precieze vragen 
die uit de vele akte van beschuldiging volgen en eventuele vragen over een of 
meer verzwarende omstandigheden of over een door de beschuldigde aangevoer-
de grond van verschoning. 

Deze procedure voor het hof van assisen houdt in dat de beschuldigde een ge-
motiveerde uitspraak kan krijgen over de wettigheid en de regelmatigheid van 
het bewijs en voldoende kan weten welke bewijzen of verweer de jury overtuigd 
heeft geacht en welke niet.

5. Artikel 352 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat indien de rechters, bui-
ten het geval van artikel 118 van de wet van 18 juni 1869 op de rechterlijke orga-
nisatie, éénparig overtuigd zijn dat de gezworenen, al hebben zij de vormen in 
acht genomen, zich in de zaak zelf hebben vergist, het hof van assisen verklaart 
dat het vonnis uitgesteld is en de zaak naar een volgende zitting verwijst om te 
worden onderworpen aan een nieuwe jury waarvan geen van de gezworenen deel 
mag uitmaken. 

Die bepaling houdt niet in dat de rechters moeten motiveren waarom zij oorde-
len dat de gezworenen zich over de schuldvraag niet hebben vergist. 

Het middel faalt in zoverre evenzeer naar recht.
6.  De  eiser  verzoekt  de  volgende  vraag  te  stellen  aan  het  Arbitragehof: 

"Schendt artikel 342 Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de 
gecoördineerde Grondwet, in samenlezing met de artikelen 149 van de gecoördi-
neerde Grondwet en de artikelen 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (ondertekend te Rome 
op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955) en 14.1 van het 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (gesloten op 19 
december 1966 en goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981), in zoverre uit deze be-
palingen moet worden afgeleid dat de beschuldigde die beoordeeld wordt door 
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het hof van assisen, niet het recht heeft op een gemotiveerde beslissing nopens 
de schuldvraag en dienaangaande ook door het neerleggen van conclusies geen 
gemotiveerde beslissing over de schuldvraag kan uitlokken, terwijl de beklaagde 
die beoordeeld wordt voor de gewone strafrechtbanken (politierechtbank, correc-
tionele rechtbank, hof van beroep), wèl recht heeft op een gemotiveerde beslis-
sing nopens de schuldvraag en in dit verband dan ook door het neerleggen van 
conclusies, houdende verweermiddelen, desgewenst een nader gemotiveerde be-
slissing van de strafrechter kan uitlokken".

De bestaanbaarheid van een wet met artikel 149 Grondwet en de artikelen 6.1 
EVRM en 14.1 IVBPR geeft geen aanleiding tot het stellen van een prejudiciële 
vraag aan het Arbitragehof. Deze bepalingen maken immers geen deel uit van de 
bepalingen vermeld in artikel 26, §1, Bijzondere Wet Arbitragehof.

Voor het overige blijkt uit het hiervoor beschreven onderscheid tussen de pro-
cedure voor het hof van assisen en deze voor de correctionele of de politierecht-
bank dat de voorgestelde vraag niet een onderscheid betreft tussen personen of 
partijen die zich in eenzelfde rechtstoestand bevinden maar wel tussen personen 
in dezelfde hoedanigheid die zich in verschillende rechtstoestanden bevinden die 
zonder onderscheid voor alle partijen gelden. 

Er is geen aanleiding de voorgestelde vraag te stellen.
Tweede middel
7. Artikel 342 Wetboek van Strafvordering legt de gezworenen geen bijzonde-

re regels op voor het vormen van hun overtuiging. Het legt hen op na te gaan 
welke indruk de tegen de beschuldigde aangevoerde bewijzen en middelen van 
verweer op hen hebben gemaakt. 

Hieruit volgt dat de gezworenen hun innerlijke overtuiging vormen op grond 
van alle gegevens van de zaak, dit is na afweging van de bewijswaarde van de 
verschillende tijdens het geding voorgebrachte elementen. 

Het middel dat aanvoert dat de innerlijke overtuiging van de gezworenen der-
gelijke afweging niet inhoudt, faalt naar recht.

Derde middel
8. Het middel, in zoverre het ervan uitgaat dat het verhoor van de getuige G. C. 

voor de eiser belastend was, verplicht het Hof tot een onderzoek van feiten waar-
voor het niet bevoegd is.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk. 
9. In zijn akte van beschuldiging mag het openbaar ministerie aan de feitelijke 

gegevens die hij vermeldt, zoals de weigering van de beschuldigde zich te onder-
werpen aan een polygraaftest, de uitlegging geven die hij juist en gepast acht. 
Die uitlegging die de verdediging kan aanvechten en de jury vrij  beoordeelt, 
heeft geen incidentie op de regelmatigheid van de bewijsvoering. 

Het middel faalt in zoverre naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek
11. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
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zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

30 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 56

2° KAMER - 30 januari 2007

SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - SLAGEN DIE GEEN 
VERWONDINGEN VEROORZAKEN - GEVOLG

Het  toebrengen van slagen hoeft  geen verwondingen tot  gevolg te  hebben,  zodat  ook  
wanneer  er  geen  letsels  of  verwondingen  zijn,  een veroordeling  wegens  opzettelijke  
slagen kan worden uitgesproken1. (Artt. 392 en 398, eerste lid, Sw.)

(S. T. K.)

ARREST

(A.R. P.06.1417.N)

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

correctionele kamer, van 26 september 2006.
De eiser voert in een verzoekschrift die aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan.
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De eiser wordt vervolgd wegens het opzettelijk toebrengen van slagen of 

verwondingen.
In zoverre het middel ervan uitgaat dat de eiser wordt vervolgd wegens het op-

zettelijk toebrengen van slagen "en" verwondingen, mist het feitelijke grondslag.
2. Het toebrengen van slagen hoeft geen verwondingen tot gevolg te hebben.
In zoverre het middel ervan uitgaat dat wanneer er geen letsels of verwondin-

gen zijn, er geen veroordeling kan worden uitgesproken wegens opzettelijke sla-

1 Zie Cass. 7 jan. 1957, A.C., 1957, 305. 
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gen, faalt het naar recht.
3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiser 

voor de appelrechters heeft aangevoerd dat er geen sprake was van verwondin-
gen bij de verweerder.

In zoverre het middel een gebrek aan antwoord aanvoert, mist het feitelijke 
grondslag.

4. Aangezien de appelrechters hun beslissing op de strafvervolging naar recht 
verantwoorden, konden zij oordelen over de daarop gesteunde burgerlijke rechts-
vordering.

In zoverre het middel aanvoert dat de eiser niet kon worden veroordeeld tot het 
vergoeden van de verweerder, kan het niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

30 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. A. De Roeck, Gent.

Nr. 57

2° KAMER - 30 januari 2007

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 42 - VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN WEGENS LICHAMELIJKE ONGESCHIKTHEID - 
HOUDER VAN EEN RIJBEWIJS - OVERTREDING VAN DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER OF 
VERKEERSONGEVAL AAN ZIJN PERSOONLIJK TOEDOEN TE WIJTEN - VEROORDELING - VASTSTELLING 
VAN HET BESTAAN VAN ALCOHOLVERSLAVING - GEVOLG

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 42 - VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN WEGENS LICHAMELIJKE ONGESCHIKTHEID - 
AARD VAN DEZE MAATREGEL

1º en 2º Uit de artikelen 42 Wegverkeerswet en N6, 1.1° en 2.2, van de bijlagen aan het  
koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, volgt dat de houder van  
een rijbewijs die aan alcohol verslaafd is, lijdt aan een lichamelijke ongeschiktheid als 
bedoeld in artikel 42 Wegverkeerswet; wanneer naar aanleiding van een veroordeling 
wegens overtreding van de politie over het wegverkeer of wegens een verkeersongeval  
te  wijten  aan  het  persoonlijke  toedoen  van  de  dader,  de  rechter  vaststelt  dat  de 
schuldige,  houder  van  een  rijbewijs,  lijdt  aan  alcoholverslaving,  moet  hij,  naast  de 
uitgesproken straf, het in die wetsbepaling bedoelde verval, dat een veiligheidsmaatregel  
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is, uitspreken1 2.

(PROCUREUR DES KONINGS TE IEPER T. C.)

ARREST

(A.R. P.06.1496.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Ieper van 19 oktober 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
2. Artikel 42 Wegverkeerwet bepaalt: "Verval van het recht tot sturen moet 

uitgesproken  worden  wanneer,  naar  aanleiding  van  een  veroordeling  wegens 
overtreding van de politie over het wegverkeer of wegens een verkeersongeval te 
wijten aan het persoonlijk toedoen van de dader, de schuldige lichamelijk onge-
schikt  wordt  bevonden tot  het  besturen  van  een  motorvoertuig;  in  dat  geval 
wordt het verval uitgesproken hetzij voorgoed, hetzij voor een termijn gelijk aan 
de waarschijnlijke duur van de ongeschiktheid al naargelang deze blijvend of 
voorlopig blijkt te zijn".

Dit  verval  is  een veiligheidsmaatregel  die  naast  de uitgesproken straf moet 
worden uitgesproken.

3. Artikel N6 van de bijlagen aan het Koninklijk besluit van 23 maart 1998 be-
treffende het rijbewijs, bepaalt de minimumnormen en attesten inzake lichamelij-
ke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van een motorvoertuig. Die bij-
lage beschrijft de functionele stoornissen en aandoeningen die de uitsluiting tot 
gevolg hebben, en de geneeskundige normen waaraan de kandidaat voor een rij-
bewijs, een voorlopig rijbewijs of een leervergunning en de houder van een rijbe-

1 Cass. 12 juni 1979, A.R. 5473, A.C., 1978(79), 1213; Cass. 24 okt. 1984, A.R. 3725, nr. 141.
2 Als de vastgestelde nietigheid, die tot cassatie aanleiding geeft, uitsluitend betrekking heeft op een 
bijkomende straf of maatregel (zie voetnoot 1) dan wordt de omvang van de cassatie, in de regel,  
beperkt tot die bijkomende straf of maatregel (Cass. 24 okt. 1984, A.R. 3725, nr. 141; DECLERCQ, R., 
Beginselen  van  Strafrechtspleging,  3de  Ed.  2003,  p.  1249,  nr.  2899).  In  het  geval  waarop  het 
geannoteerde arrest betrekking heeft, zou de strikte toepassing van deze regel geleid hebben tot een 
situatie waarin het Hof niet anders kon dan het bestreden vonnis te vernietigen in zoverre het geen 
uitspraak  deed  over  het  in  artikel  42  Wegverkeerswet  bepaalde  verval  wegens  lichamelijke 
ongeschiktheid.  Een  dergelijke  beslissing  zou  onvermijdelijk  tot  gevolg  hebben  dat  de 
verwijzingsrechter alsnog een dergelijk verval zou hebben dienen uit te spreken. Door de omvang 
van de cassatie uit te breiden tot de gehele straf (maar met behoud van de schuldigverklaring), laat 
het Hof thans aan de verwijzingsrechter de mogelijkheid om, desgevallend, de eerder uitgesproken 
straf te behouden, maar de motivering van de straf  aan te passen: de door het  Hof aangenomen 
onwettigheid ligt  immers niet  bij  de uitgesproken straf  zelf,  maar  wel bij  de motivering van de 
strafmaat.
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wijs moeten voldoen.
Punt 2.2 van dat artikel bepaalt dat "de kandidaat die aan de alcohol verslaafd 

is of zich niet kan onthouden van alcoholgebruik wanneer hij een motorvoertuig 
bestuurt, (...) niet rijgeschikt (is)". 

Overeenkomstig punt 1.1° van hetzelfde artikel voor de toepassing van deze 
bijlage wordt onder "kandidaat" verstaan onder meer "(...) de houder van een rij-
bewijs van wie de lichamelijke of geestelijke toestand niet meer in overeenstem-
ming is met de in deze bijlagen vermelde minimumnormen".

4. Uit deze bepalingen volgt dat de houder van een rijbewijs die aan alcohol 
verslaafd is, lijdt aan een lichamelijke ongeschiktheid als bedoeld in artikel 42 
Wegverkeerwet. Wanneer naar aanleiding van een veroordeling wegens overtre-
ding van de politie over het wegverkeer of wegens een verkeersongeval te wijten 
aan het persoonlijke toedoen van de dader, de rechter vaststelt dat de schuldige, 
houder van een rijbewijs, lijdt aan alcoholverslaving, moet hij het in die wetsbe-
paling bedoelde verval uitspreken. 

5. Het bestreden vonnis veroordeelt de verweerder tot straf wegens overtreding 
van artikel 34, §2, 1°, Wegverkeerwet. Om de strafmaat te bepalen oordeelt het 
vonnis dat de bewezen verklaarde feiten kaderen in een verslavingsprobleem met 
betrekking tot zijn alcoholgebruik. Aldus stelt het bestreden vonnis vast dat de 
verweerder lichamelijk ongeschikt is om een motorvoertuig te besturen als be-
doeld in artikel 42 Wegverkeerwet en dienden de appelrechters bijgevolg het in 
die  wetsbepaling  bedoelde  verval  wegens  lichamelijke  ongeschiktheid  uit  te 
spreken.

Het bestreden vonnis spreekt, naast de opgelegde straf, dit verval niet uit en is 
derhalve niet naar recht verantwoord.

Het middel is gegrond.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
6. In zoverre het bestreden vonnis uitspraak doet over de schuld, zijn de sub-

stantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht geno-
men en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de straf en 
de bijdragen.

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

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

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

30 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
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ver: de h. Maffei – Andersluidende conclusie3 van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.

Nr. 58

2° KAMER - 31 januari 2007

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 2 — ARTIKEL 2.47 - OPENBARE WEG - 
BEGRIP

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 2 — ARTIKEL 2.47 - OPENBARE WEG - 
PLAATSELIJKE BEDIENING

1º Het gebruik door voertuigen van iedere voor het verkeer van het publiek in het algemeen  
openstaande weg, zelfs als de bedding ervan privé-eigendom is, wordt geregeld door het  
Wegverkeersreglement1.

2º Een plaatselijke bediening is een openbare weg.  (Art. 2, §47, Wegverkeersreglement 
1975)

(J.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1178.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 22 juni 2006 door de 

Correctionele Rechtbank te Brussel in hoger beroep is gewezen. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel:
Eerste onderdeel:
Het Wegverkeersreglement regelt met name het gebruik door voertuigen van 

iedere voor het verkeer van het publiek in het algemeen openstaande weg, zelfs 
als de bedding ervan privé-eigendom is en uit artikel 2.47 van dit wetboek blijkt 
dat de plaatselijke bediening een openbare weg is.

3 Het openbaar ministerie concludeerde tot de verwerping van het cassatieberoep omdat, naar zijn 
oordeel, de appelrechters, met de redenen die zij vermelden, niet vaststellen dat de verweerder op het 
ogenblik  van  de  uitspraak,  nog  “aan  de  alcohol  verslaafd  is  of  zich  niet  kan  onthouden  van 
alcoholgebruik wanneer hij een motorvoertuig bestuurt”. Volgens het openbaar ministerie waren de 
appelrechters,  anders  dan  het  tweede  middel  aanvoerde,  bijgevolg  niet  verplicht  om  het  verval 
wegens lichamelijke ongeschiktheid uit te spreken.
1 Cass. 16 nov. 1993, A.R. 6748, nr. 646; Cass. 2 nov. 1992, A.R. 7822, nr. 745.
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De appelrechters die vaststellen dat de berijdbare doorgang met verkeersbord 
C3 tevens gepaard gaat met een bord "uitgezonderd plaatselijke bediening" en 
dat "de weg in kwestie privé-eigendom is doch toegankelijk is voor het publiek", 
verantwoorden naar recht dat het Wegverkeersreglement erop van toepassing is.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...) 
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

31 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. P. Vanderosieren, Brussel.

Nr. 59

2° KAMER - 31 januari 2007

1º BOSSEN - PROCES-VERBAAL VAN DE AMBTENAREN VAN HET BOSBEHEER OF VAN DE 
BOSWACHTERS - GEEN VOEGING BIJ DE DAGVAARDING - BEWIJSWAARDE

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSWAARDE - BOSSEN - 
PROCES-VERBAAL VAN DE AMBTENAREN VAN HET BOSBEHEER OF VAN DE BOSWACHTERS - GEEN 
VOEGING BIJ DE DAGVAARDING

3º BOSSEN - BEWIJS - STRAFZAKEN - GESCHRIFTEN - BEWIJSWAARDE - AMBTENAAR VAN HET 
BOSBEHEER - PLAATSOPNEMING - VERKLARING ONDER EDE

4º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSWAARDE - BOSSEN - 
AMBTENAAR VAN HET BOSBEHEER - PLAATSOPNEMING - VERKLARING ONDER EDE

1º  en  2º  De  processen-verbaal  van  de  ambtenaren  van  het  bosbeheer  of  van  de 
boswachters  die  niet  bij  de  dagvaarding  zijn  gevoegd,  gelden  alleen  als  gewone  
inlichtingen1 2. (Art. 133, Bosw.)

3º en 4º Een verklaring onder ede van een ambtenaar van het bosbeheer, naar aanleiding  
van  een  plaatsopneming  bevolen  door  de  feitenrechter,  geldt  niet  als  bewijs  tot  
inschrijving wegens valsheid3.

(B. e.a.)

1 Cass. 16 feb. 2000, A.R. P.99.1533.F, nr. 127.
2 Het O.M. had besloten tot vernietiging op grond van een schending van artikel 149, Grondwet.
3 Ibid.
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1375.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis dat op 8 september 2006 

door de Correctionele Rechtbank te Hoei in hoger beroep is gewezen. 
De eisers voeren drie middelen aan in een verzoekschrift waarvan een voor 

eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing die, met be-

vestiging van het beroepen vonnis, de nieuwe vervolgingen, ingezet bij dagvaar-
ding van 25 januari 2005 (telastleggingen II.A, B en C), niet ontvankelijk ver-
klaart:

De cassatieberoepen zijn bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
B. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de veroordelende beslis-

singen:
Over het eerste middel:
Enerzijds ontneemt de omstandigheid dat de processen-verbaal van de ambte-

naren van het bosbeheer of van de boswachters niet bij de dagvaarding zijn ge-
voegd, zoals door artikel 133 van het Boswetboek is bepaald, de vervolgende 
partij het recht om zich te beroepen op de bijzondere wettelijke bewijswaarde 
van dergelijke processen-verbaal die, krachtens de artikelen 137 en 138 van het 
voormelde wetboek, gelden als bewijs tot inschrijving wegens valsheid. Dergelij-
ke processen-verbaal gelden alleen als gewone inlichtingen.

Anderzijds geldt een verklaring onder ede van een ambtenaar van het bosbe-
heer naar aanleiding van een plaatsopneming bevolen door de feitenrechter niet 
als bewijs tot inschrijving wegens valsheid.

Teneinde de telastleggingen I.A, B en C bewezen te verklaren wegens, met 
overtreding van artikel 194 van het Boswetboek, ingevoegd voor het Waalse Ge-
west bij decreet van 16 februari 1995, rijden met een motorvoertuig zonder de 
vereiste vergunningen, in het bos, buiten de banen of de daartoe afgebakende 
plaatsen steunt het bestreden vonnis op de reden dat "het aanvankelijke proces-
verbaal [dat niet bij de dagvaarding was gevoegd] vergezeld was van het verhoor 
onder ede van inspecteur Bernard [tijdens de plaatsopneming op bevel van de 
eerste rechter] en de [eisers] tegen de aldus opgemaakte verklaring geen vals-
heidsprocedure hebben ingesteld".

De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing niet naar recht.
Het middel is in zoverre gegrond.
Er is geen grond om de andere middelen te onderzoeken die niet tot ruimere 

vernietiging of tot vernietiging zonder verwijzing kunnen leiden. 
Dictum
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Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de telastleg-

gingen I.A, B en C.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt ieder van de eisers in een zesde van de kosten van zijn cassatiebe-

roep en laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Luik, zit-

ting houdende in hoger beroep.

31 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Close – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. L. Bihain, Luik.
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Nr. 60

1° KAMER - 1 februari 2007

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. 
TERMIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL - TERMIJN - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - 
VONNIS - KENNISGEVING - GEVOLG

2º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — GERECHTSBRIEF - COLLECTIEVE 
SCHULDENREGELING - VONNIS - KENNISGEVING - GEVOLG

3º BESLAG — ALLERLEI - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - VONNIS - KENNISGEVING - 
GEVOLG

1º, 2º en 3º De aan de partijen gedane kennisgeving van een door de beslagrechter inzake 
collectieve schuldenregeling gewezen vonnis strekt ertoe de termijn van hoger beroep te 
doen ingaan1. (Artt. 1051 en 1675/16, Ger.W.)

(L. e.a. T. OCCHIOLINO nv e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0168.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 5 januari 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 57, eerste lid, 792, 1051, eerste lid, 1675/9, §1, 1675/14, §2 en 

1675/16 van het Gerechtelijk Wetboek, de laatste drie bepalingen zoals ze be-
stonden voor de wijziging ervan bij de wet van 13 december 2005.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eisers tegen het vonnis 

van 5 augustus 2005 niet ontvankelijk op grond
"dat in het kader van de wet op de collectieve schuldenregeling de mededeling 

van de beschikking van toelaatbaarheid aan alle partijen geschiedt door kennis-
geving per gerechtsbrief die geldt als betekening overeenkomstig artikel 1675/9 
van het Gerechtelijk Wetboek;

dat, wat betreft de beslissingen die de rechter achteraf in het raam van de pro-
cedure van collectieve schuldenregeling neemt, artikel 1675/16 van het Gerech-
telijk Wetboek bepaalt dat zij door de griffier per gerechtsbrief ter kennis ge-

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr. 60.
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bracht worden; dat die kennisgeving eveneens geldt als betekening, aangezien 
dat procedé wordt aangewend om de kosten te drukken;

dat het beroepen vonnis ter kennis van de partijen is gebracht op 16 augustus 
2005;

dat de in artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde appeltermijn van 
een maand derhalve verstreken was bij  de neerlegging van het  appelverzoek-
schrift, zodat het niet ontvankelijk moet worden verklaard".

Grieven
Krachtens artikel 1675/9, §1, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het bestond 

voor de wijziging ervan bij de wet van 13 december 2005, wordt de beschikking 
om een persoon tot de procedure van collectieve schuldenregeling toe te laten 
door de griffier bij gerechtsbrief ter kennis gebracht van onder meer de verzoe-
ker; het tweede lid van die bepaling preciseert dat die kennisgeving geldt als be-
tekening.

Volgens artikel 1675/14, §2, van dat wetboek, zoals het bestond voor voor-
noemde wet, blijft de zaak ingeschreven op de rol van de beslagrechter en kan zij 
bij moeilijkheden die de tenuitvoerlegging van de regeling belemmeren of wan-
neer nieuwe feiten opduiken die de aanpassing of de herziening van de regeling 
rechtvaardigen, door een eenvoudige schriftelijke verklaring, neergelegd ter grif-
fie of aan de griffie verzonden, opnieuw voor de rechter worden gebracht.

De beslissing die de rechter in dat geval neemt "in het raam van de procedure 
van de collectieve schuldenregeling" wordt naar luid van artikel 1675/16 van het 
Gerechtelijk Wetboek door de griffier per gerechtsbrief ter kennis gebracht. In 
die tekst, zoals hij bestond voor de wet van 13 december 2005, was niet vermeld 
dat die kennisgeving gold als betekening; die precisering is bij voormelde wet 
voortaan toegevoegd aan artikel 1675/16.

Krachtens artikel 57 van het Gerechtelijk Wetboek begint de termijn voor ho-
ger beroep, tenzij de wet anders bepaalt, bij de betekening van de beslissing. Ar-
tikel 1051 van dat wetboek bepaalt dat de termijn om hoger beroep aan te teke-
nen één maand is, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis of de kennisge-
ving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid. Laatstgenoemde be-
paling heeft betrekking op de in artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wet-
boek opgesomde aangelegenheden, waartoe de procedure van collectieve schul-
denregeling niet behoort.

Uit die bepalingen blijkt dat, behoudens afwijking door de wet, de termijn om 
hoger beroep aan te tekenen pas begint te lopen vanaf de betekening van de be-
slissing. Inzake collectieve schuldenregeling hadden de teksten, zoals zij beston-
den voor de wet van 13 december 2005, een dergelijke afwijking opgenomen 
voor de beschikking van toelaatbaarheid, maar niet voor de daaropvolgende be-
slissingen van de beslagrechter, zoals te dezen het bestreden vonnis.

Bij ontstentenis van een uitdrukkelijke wettelijke afwijking voor deze procedu-
re, begon de termijn voor hoger beroep dus pas te lopen vanaf de betekening van 
het vonnis en niet vanaf de kennisgeving door de griffie; daaruit volgt dat, aan-
gezien het vonnis van 5 augustus 2005 aan de eiser is betekend op 20 oktober 
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2005, het hoger beroep tegen die beslissing, dat bij een op 18 november 2005 ter 
griffie van het hof van beroep neergelegd verzoekschrift was ingesteld, wel de-
gelijk ontvankelijk was in strijd met wat het bestreden arrest ten onrechte heeft 
beslist.

Door het hoger beroep van de eisers niet ontvankelijk te verklaren, schendt het 
bestreden arrest derhalve het geheel van de in het middel vermelde bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek is de termijn om hoger 

beroep aan te tekenen één maand, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis 
of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, dat 
wil zeggen in de aangelegenheden die worden opgesomd in artikel 704, eerste 
lid, van dat wetboek.

Die opsomming is evenwel niet beperkend.
Uit  het  onderling  verband  tussen  de  artikelen  1675/9,  §1,  1675/14,  §2  en 

1675/16 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals ze te dezen van toepassing zijn, en 
uit het ermee beoogde doel, namelijk de versnelling van de procedure van de col-
lectieve schuldenregeling en de beperking van de eraan verbonden kosten, blijkt 
dat de kennisgeving aan de partijen, van een door de beslagrechter terzake gewe-
zen vonnis, waartoe de griffier met toepassing van artikel 1675/16, eerste lid, per 
gerechtsbrief dient over te gaan, bedoeld is om de termijn van hoger beroep te 
doen ingaan.

Het middel dat aanvoert dat die kennisgeving de termijn van hoger beroep niet 
doet ingaan, faalt naar recht.

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

1 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter:  de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-gene-
raal met opdracht – Advocaat: mr. Draps.

Nr. 61

1° KAMER - 1 februari 2007

BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - BESLAG OP ONROEREND GOED - 
GESCHILLEN - TOEWIJZING - TERMIJN VOOR DE TOEWIJZING - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

De rechter kan een nieuwe termijn voor de toewijzing bepalen zodra de geschillen door de  
neerlegging van het  proces-verbaal  van de notaris  ter  griffie  bij  hem aanhangig zijn,  
ongeacht of de in artikel 1587 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde oorspronkelijke  
termijn van zes maanden al dan niet verstreken is1. (Artt. 1582 en 1587, Ger.W.)

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr. 61.



260 HOF VAN CASSATIE 1.2.07 - Nr. 61 

(TOWER OPTIONS LTD, vennootschap naar Engels recht T. FORTIS BANK nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0254.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 21 februari 2006 in laatste 

aanleg gewezen door de beslagrechter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel.

Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 51, 1582, inzonderheid vijfde lid, 1587 en 1622 van het Gerech-

telijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart de "tegenvordering" van de verweerster "ont-

vankelijk en gegrond" en bepaalt bijgevolg "voor de toewijzing van het op 5 ja-
nuari 2004 in beslag genomen pand een nieuwe termijn van zes maanden te reke-
nen van de uitspraak van dit vonnis".

Het voert voor die beslissing als gronden aan dat de eiseres "betoogt dat het 
verzoek tot vaststelling van een nieuwe termijn voor de toewijzing, dat (de ver-
weerster) had gedaan in de door haar op 2 juni 2005 neergelegde conclusie, niet 
ontvankelijk is op grond dat genoemd verzoek dat omschreven was als een op ar-
tikel 51 van het Gerechtelijk Wetboek gegrond verzoek tot verlenging, is inge-
steld na het verstrijken van de in artikel 1587 van het Gerechtelijk Wetboek be-
paalde termijn van zes maanden, aangezien de beschikking waarbij de notaris H. 
werd benoemd, dagtekent van 20 augustus 2004", dat de verweerster "evenwel 
terecht opwerpt dat haar tegenvordering geen verzoek tot termijnverlenging en 
evenmin een verzoek tot benoeming van een notaris is, maar uitsluitend gegrond 
is op de voorlaatste zin van het vijfde lid van artikel 1582 van het Gerechtelijk 
Wetboek. Volgens die bepaling immers 'stelt de rechter in voorkomend geval een 
nieuwe termijn voor de toewijzing' na uitspraak te hebben gedaan over een be-
zwaar tegen de verkoopsvoorwaarden. De tegenvordering is derhalve ontvanke-
lijk" en dat "te dezen moet worden bepaald dat de toewijzing zal plaatsvinden 
binnen zes maanden na de uitspraak van dit vonnis (...)".

Grieven
De toewijzing van het  in beslag genomen pand moet,  naar luid van artikel 

1587 van het Gerechtelijk Wetboek, geschieden binnen zes maanden na de be-
schikking tot benoeming van de notaris die ermee belast is. De regel is voorge-
schreven op straffe van nietigheid van de toewijzing (artikel 1622 van het Ge-
rechtelijk Wetboek). De termijn van zes maanden kan door de rechter worden 
verlengd, mits de verlenging wordt gevorderd voor het verval (artikel 51 van het 
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Gerechtelijk Wetboek).
Volgens artikel 1582, vijfde lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan de beslag-

rechter in voorkomend geval in de beslissing waarbij hij uitspraak doet over de 
geschillen waartoe de door de aangewezen notaris opgemaakte verkoopsvoor-
waarden aanleiding geeft een nieuwe termijn stellen voor de toewijzing. 

Uit de samenlezing van die bepalingen blijkt dat, wanneer de in artikel 1587 
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde termijn verstreken is en dus niet meer 
kan worden verlengd, de beslagrechter niet bevoegd is om een nieuwe termijn te 
bepalen voor de toewijzing. De vervolgende schuldeiser moet in dat geval ver-
zoeken om de benoeming van een nieuwe notaris, die tot de toewijzing zal over-
gaan.

Het staat te dezen vast dat de notaris, die was belast met de toewijzing van het 
in beslag genomen pand is benoemd bij beschikking van 20 augustus 2004, dat 
die notaris op 21 januari 2005 een uitgifte van de door hem op 21 december 2004 
opgemaakte verkoopsvoorwaarden alsook het proces-verbaal van de geschillen 
heeft neergelegd, en dat de verweerster pas in de door haar op 2 juni 2005 neer-
gelegde conclusie om de vaststelling van een nieuwe termijn heeft verzocht, ter-
wijl de termijn van zes maanden, bedoeld in artikel 1587 van het Gerechtelijk 
Wetboek reeds op 20 februari 2005 verstreken was.

Daaruit volgt dat de beslagrechter te dezen niet bevoegd was om een nieuwe 
termijn te stellen voor de toewijzing : de in artikel 1587 bedoelde termijn van zes 
maanden was immers reeds verstreken op 20 februari 2002, de verweerster heeft 
haar op artikel 1582 gegrond verzoek tot bepaling van een nieuwe termijn pas in-
gediend in een op 2 juni 2005 neergelegde conclusie en zij heeft niet, al was het 
maar voor zover dat nodig was, gevraagd dat een nieuwe notaris zou worden be-
noemd om tot de toewijzing over te gaan.

Derhalve is het bestreden vonnis waarbij een nieuwe termijn van zes maanden 
wordt gesteld voor de toewijzing van het in beslag genomen pand, niet naar recht 
verantwoord.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 1582, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek maakt de no-

taris, in geval van geschil over de verkoopsvoorwaarden, daarvan proces-verbaal 
op en schorst hij alle verrichtingen.

Het vijfde lid van dat artikel bepaalt dat, na neerlegging van het proces-verbaal 
door de notaris ter griffie, de rechter de dag en het uur voor het onderzoek en de 
berechting van de geschillen bepaalt, de partijen vooraf gehoord of bij gerechts-
brief opgeroepen door toedoen van de griffier en dat, in voorkomend geval, de 
rechter een nieuwe termijn stelt voor de toewijzing.

Uit die bepalingen volgt dat de rechter een nieuwe termijn kan bepalen voor de 
toewijzing zodra hij door de neerlegging van het proces-verbaal van de notaris 
ter griffie uitspraak moet doen over de geschillen en dat het wat dat betreft niet 
terzake doet dat de oorspronkelijke termijn van zes maanden, bedoeld in artikel 
1587 van hetzelfde wetboek, al dan niet verstreken is op het ogenblik waarop hij 
uitspraak doet.
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Het middel dat het tegenovergestelde aanvoert, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

1 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter:  de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-gene-
raal met opdracht – Advocaten: mrs. Gérard en Van Ommeslaghe.

Nr. 62

1° KAMER - 1 februari 2007

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
TUCHTZAKEN - GENEESKUNDE - BEROEPSORDEN - GENEESHEER - RAAD VAN DE ORDE - 
TUCHTVERVOLGINGEN - GEWETTIGDE VERDENKING - GRIEVEN - SCHIJN

2º GENEESKUNDE — BEROEPSORDEN - GENEESHEER - RAAD VAN DE ORDE - 
TUCHTVERVOLGINGEN - GEWETTIGDE VERDENKING - GRIEVEN - SCHIJN

1º en 2º Wanneer de verdenking is geuit dat leden van de provinciale raad van de Orde van 
geneesheren over de eiser  inlichtingen die onder het  beroepsgeheim vallen aan een 
gedingvoerende partij hebben medegedeeld en de aard van de tegen leden van die raad 
geuite grieven en de betrokkenheid van die leden bij  de eiser gewettigde verdenking  
kunnen wekken aangaande de onafhankelijkheid of de onpartijdigheid van die raad, is,  
ter voorkoming van die verdenking, onttrekking verantwoord. (Art. 648, 2°, Ger.W.)

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0674.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een met redenen omklede akte die is ondertekend door meester Thierry De-

lobel, advocaat bij de balie te Verviers en die op de griffie van het Hof is neerge-
legd op 19 december 2006, vordert de verzoeker dat de tegen hem ingestelde 
tuchtprocedure op grond van gewettigde verdenking zou worden onttrokken aan 
de raad van de Orde van geneesheren van de provincie Luik.

Het Hof heeft in een arrest van 4 januari 2007 beslist dat het verzoek kennelijk 
niet ontvankelijk is.

De voorzitter van de provinciale raad en de door hem aangewezen leden heb-
ben de bij artikel 656, vierde lid, 1°, b), van het Gerechtelijk Wetboek voorge-
schreven verklaring gesteld.

Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Uit de bij het verzoek gevoegde stukken blijkt dat de eiser die partij was in een 

proces tegen de c.v.b.a. Polyclinique de Fléron et Ans-Alleur, een klacht met 
burgerlijke partijstelling heeft ingediend, met name wegens schending van het 
beroepsgeheim, omdat hij leden van de provinciale raad van de Orde van genees-
heren ervan verdenkt inlichtingen over de tegen de eiser gevoerde tuchtvervol-
ging die vertrouwelijk hadden moeten blijven, aan die gedingvoerende partij te 
hebben medegedeeld.

De aard van de tegen leden van de provinciale raad geuite grieven en de be-
trokkenheid van die leden zijn blijkbaar van die aard dat ze zowel bij de eiser als 
bij derden gewettigde verdenking wekken aangaande de onafhankelijkheid en de 
onpartijdigheid van de raad van de Orde die de nieuwe, tegen de eiser ingestelde 
tuchtvervolgingen moet onderzoeken en daarover achteraf uitspraak moet doen.

Teneinde die verdenking te voorkomen is de onttrekking van de zaak aan de 
rechtsmacht van de Orde verantwoord.

Dictum
Het Hof,
Beveelt dat de tegen de verzoeker ingestelde tuchtvervolgingen zouden wor-

den ondertrokken aan de raad van de Orde van geneesheren van de provincie 
Luik.

Verwijst de zaak naar de Raad van de Orde van geneesheren van de provincie 
Namen.

Veroordeelt de Orde van geneesheren in de kosten.

1 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaat: mr. Th. Delobel, Verviers.

Nr. 63

1° KAMER - 2 februari 2007

1º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
ALLERLEI - MINNELIJK KANTONNEMENT - SAMENLOOP - GEVOLG

2º BETALING - MINNELIJK KANTONNEMENT - SAMENLOOP - GEVOLG

3º INBETALINGGEVING - MINNELIJK KANTONNEMENT - SAMENLOOP - GEVOLG

4º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — ALLERLEI - MINNELIJK KANTONNEMENT - GEVOLG

5º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) - 
MINNELIJK KANTONNEMENT - CURATOR - OPDRACHT

1º, 2º en 3º Gelden die minnelijk gekantonneerd worden, komen uiteindelijk toe hetzij aan  
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de debiteur-solvens, hetzij aan de schuldeiser, naargelang de uitspraak over de rechten  
van de ene of andere partij; samenloop doet hieraan geen afbreuk.

4º en 5º Als de debiteur-solvens na het minnelijk kantonnement failliet wordt verklaard, kan 
de  curator  niettemin  de  afgifte  van  het  gekantonneerde  bedrag  vorderen,  en  er  de  
bestemming aan geven die zal volgen uit de beslissing van de rechter. (Artt. 16, 43, 45 en 
51, Faillissementswet 1997)

(KBC BANK nv T. K. CREYF in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement van DATAFER nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0367.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 december 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
de artikelen 15, 16, 19, 21, 22 en 44, tweede lid, van de wet van 17 juli 1997 

betreffende het gerechtelijk akkoord;
de artikelen 7, 8, 9, 17, 19, 1°, 20, 4°, 21 en 87 van de Hypotheekwet;
de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 en 12 van de wet van 25 oktober 1919 betreffen-

de het in pand geven van een handelszaak, het endossement van de factuur, als-
mede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane 
leveringen;

de artikelen 16, 43, 45, 51, zoals van toepassing vóór de wetswijziging van 4 
september 2002, en 51, zoals van toepassing sinds de wetswijziging van 4 sep-
tember 2002, van de wet van 8 augustus 1997 betreffende het faillissement;

de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek;
de  artikelen 1134,  1168,  1179,  1181,  1183,  1234,  1235 van het  Burgerlijk 

Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 20 december 2004 verklaart het Hof van Beroep te 

Gent het hoger beroep van de verweerders gedeeltelijk gegrond en het inciden-
teel hoger beroep van de eiseres ongegrond, vernietigt de bestreden vonnissen in 
zoverre zij (1) de aanspraak van mr. D. op de vereffening van zijn onkosten- en 
ereloonstaat voor de som van 3.460 euro met de door de commissaris inzake op-
schorting  behaalde  verkoopprijs  voor  het  Waitermate-project  ongegrond  ver-
klaarden en (2) van de curator het nauwgezette en precies bewijs eisten van het 
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voordeel dat de schulden eigen aan de instandhouding "going concern" van het 
Waitermate-project  hebben  opgeleverd  voor  de  bank  die  als  pandhoudende 
schuldeiseres gerechtigd is op de behaalde verkoopsom, zegt voor recht dat de ti-
tularissen van de kwaliteitsrekening de som 3.460 euro, vermeerderd met de in-
tresten die deze rekening heeft opgeleverd in verhouding tot de som van 3.460 
euro, van de kwaliteitsrekening kunnen voorafnemen voor de vereffening van de 
onkosten en erelonen die tweede verweerder in het voordeel van de overdracht 
van het Waitermate-project heeft gepresteerd, slaat de gedingkosten betreffende 
de eis van mr. D. tussen Mr. D. en de KBC Bank om en verwijst elke partij hier 
in de eigen gedingkosten en beveelt de heropening van de debatten betreffende 
de eis van de curator.

Deze beslissing is onder meer op volgende overwegingen gegrond:
"KBC Bank NV is eerst ingeschreven pandhoudend schuldeiser op de handels-

zaak van Datafer NV/Keylogic NV en heeft zich op 16 januari 2001 met de ver-
koop akkoord verklaard onder de voorwaarde, dat zij de uitbetaling van de ver-
koopprijs werd gegarandeerd (zie stuk 1 in de bundel van KBC Bank NV ... ge-
garandeerde betaling van de overnameprijs ...).

Datafer NV/Keylogic NV zou zich tegen de uitbetaling van de verkoopprijs 
aan KBC Bank NV verzet hebben (zie de brief van 20 maart 2001 van de raads-
man van KBC Bank NV, stuk 2 in haar bundel) en eerst op 3/4 april 2001 bereik-
te de commissaris inzake opschorting volgend akkoord over de ontvangen ver-
koopsom van 13.500.000 BEF:

- KBC Bank bekwam de onmiddellijke betaling van 7.000.000 BEF op haar 
rekening;

- het saldo van de verkoopprijs van 6.500.000 BEF werd gestort op de kwali-
teitsrekening Keylogic nr. 470-0516421-17 met als titularissen de commissaris 
inzake opschorting van Datafer NV en de raadsman van KBC Bank NV en waar-
bij voorzien werd '... uitdrukkelijk mee in te stemmen dat de storting op de ru-
briekrekening dezelfde gevolgen heeft als het kantonnement, bedoeld in artikel 
1404 Ger.WB' (zie stukken 3 tot 9 in de bundel van KBC Bank NV).

(...)
1.3 Het hof weerhoudt volgende relevante overwegingen die de eerste rechter 

betreffende de resterende betwistingen maakte.
1.3.1. Wat de aanspraak van de curator van het faillissement Datafer NV op 

uitbetaling van de verkoopsom van 13.500.000 BEF betreft, stelde hij vast:
'(...) ... het volgrecht van de pandhoudende schuldeiseres gaat door de goedge-

keurde overdracht buiten het herstelplan teloor ... maar het recht van deze bijzon-
der bevoorrechte schuldeiser gaat daarentegen over op de prijs (verg. De Page, 
H. Traité, T. VII, (uig. 1943) nr. 844).

(...)
De commissaris inzake opschorting heeft met de pandhoudende schuldeiseres 

(KBC Bank NV) een overeenkomst gesloten waarbij het betwiste gedeelte van 
de overnamesom op een kwaliteitsrekening werd geplaatst bij wijze van minne-
lijk kantonnement, dat ongetwijfeld de curator kan worden tegengesteld en dat in 
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voorkomend geval buiten de massa van het faillissement valt en aan (KBC Bank 
NV) toekomt (nochtans infra).

Enkel het bedrag dat als boedelschuld kan worden afgenomen van dit provenu 
van de overdracht dient aan de curator te worden uitbetaald (infra). De rechtbank 
neemt aan dat deze betaling een voorwaardelijke inbetalinggeving is in afwach-
ting dat uitspraak wordt gedaan over het probleem van de schulden die ontstaan 
zijn tijdens het gerechtelijk akkoord en 'bevoeglijk' werden aangegaan.

Daarbij is het onjuist te stellen dat er tussen de commissaris inzake opschor-
ting en de pandhoudende schuldeiseres een akkoord zou bestaan dat deze som in-
tegraal naar de laatste  zou gaan. Het gerezen meningverschil  gold precies de 
vraag of de onder het gerechtelijk akkoord aangegane schulden mochten worden 
afgenomen van de prijs van de overdracht en in welke mate'.

1.3.2 Wat de verrekening betreft van de schulden voor de handelingen, die Da-
tafer/ Keylogic NV tijdens de akkoordprocedure heeft verricht en die als eventu-
ele boedelschuld van het faillissement in samenloop komen met de bijzonder be-
voorrechte schuldvordering die KBC Bank NV als pandhoudend schuldeiser van 
de handelszaak geniet, stelde hij vast:

'Artikel 44, alinea 2, van de wet op het gerechtelijk akkoord voorziet (...) in 
een bijkomende bescherming voor de schuldeisers die het risico namen om met 
de schuldenaar verder te handelen onder het gerechtelijk akkoord. Zoals terecht 
door de commissaris inzake opschorting opgemerkt moet deze bepaling de conti-
nuïteit van de onderneming tijdens het gerechtelijk akkoord garanderen doordat 
de leveranciers op die manier hun vertrouwen behouden in de schuldenaar en de 
noodzakelijke leveringen en prestaties worden voortgezet onder het gerechtelijk 
akkoord. Dit zou geen enkele slaagkans hebben wanneer deze schuldeisers geen 
beschermde (bevoorrechte) positie verwerven (...).

Concreet betekent dit dat alle schulden aangegaan tijdens de voorlopige op-
schorting met instemming, medewerking of bijstand van de commissaris inzake 
opschorting als boedelschulden in het faillissement van Datafer NV zijn te be-
schouwen.

Dit betekent niet dat al deze schulden vooraf dienen genomen te worden op de 
opbrengst  van de  overdracht.  Zoals  de curator  terecht  opmerkt kunnen enkel 
deze boedelschulden die nuttig waren voor het behoud en de verwezenlijking van 
het onderpand worden afgenomen van het provenu van de overdracht.

(...)
De rechtbank preciseert dat de boedelschulden een direct verband moeten heb-

ben met het behoud of de realisatie van het onderpand.
De curator draagt de bewijslast. Hij moet dus aantonen welke schulden moeten 

worden aangezien als boedelschulden, nuttig met het oog op het behoud en de re-
alisatie van het onderpand van KBC Bank NV en meer bepaald het Waitermate-
project.  Immers alleen deze kosten kunnen ingevolge de hierboven herhaalde 
principes van de gelden, die op de kwaliteitsrekening zijn gedeponeerd en af-
komstig zijn van de verkoop van het Waitermate-project, worden afgenomen en 
aan de curator betaald. Ten aanzien van KBC Bank NV volstaat een eenvoudige 
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verklaring van de curator vanzelfsprekend niet. De curator dient concreet aan te 
tonen dat de opgegeven boedelschulden concreet en direct nuttig waren voor het 
behoud dan wel de overdracht van het Waitermate-project.

2. Beoordeling
2.1 Het hof onderschrijft integraal het vonnis dat de aanspraak van de curator 

van het faillissement Datafer NV op de gelden, die de commissaris inzake op-
schorting van Datafer NV heeft gerealiseerd met de verkoop van het Waitermate-
project, alleen gegrond verklaarde voor de boedelschulden die nuttig waren voor 
het behoud en de verzilvering van de handelszaak, waarop KBC Bank NV het 
bijzonder voorrecht van de pandhoudend schuldeiser kon uitoefenen. Het ver-
wijst partijen naar de hierboven onder punt 1.3.1 weerhouden overwegingen die 
het juist bevindt. Aanvullend laat het alleen nog volgende overwegingen gelden.

De commissaris  inzake opschorting besloot  tot  het  minnelijk  kantonnement 
van het saldo op de verkoopprijs van 6.500.000 BEF op de kwaliteitsrekening 
Keylogic nr. 470-0516421-17 met als titularisen de commissaris inzake opschor-
ting van Datafer NV en de raadsman van KBC Bank NV ingevolge de betwisting 
over de verrekening van de schulden voor de handelingen, die Datafer/Keylogic 
NV tijdens de akkoordprocedure heeft verricht. Deze schulden lopen samen met 
de schuldvordering van KBC Bank NV, die zich als pandhoudend schuldeiser 
van de handelszaak verzette tegen de verrekening van de schulden die gedurende 
de akkoordprocedure werden aangegaan op de verkoopprijs van het Waitermate-
project (zie de laatste alinea van pg. 1 van de brief van 20 maart van de raadsman 
van KBC Bank, stuk 2 in de bundel van KBC Bank NV). Datafer/Keylogic NV 
stelden dat de schulden die gedurende de akkoordprocedure werden aangegaan 
de schuldvordering van KBC Bank NV voorafgaan, omdat zij hebben bijgedra-
gen tot de verzilvering van een gedeelte van de handelszaak.

De fax van 3 april 2001 van de commissaris inzake opschorting, die verwijst 
naar 'het inbouwen van een veiligheidsmarge voor het geval een faillissement 
zou  tussenkomen  en  uitputtende  procedures  zouden  moeten  gevoerd  worden 
door de curator', moet in eenzelfde context gesitueerd worden (zie laatste alinea 
van pg. 1 van stuk 5 in de bundel van KBC BANK NV). Hij verwijst impliciet 
naar de mogelijke samenloop tussen 'de schuldvordering van de pandhoudende 
schuldeiser van de handelszaak' met 'de schulden die gedurende de akkoordpro-
cedure werden aangegaan' en die bij een eventueel later faillissement overeen-
komstig artikel 44, lid 2 als boedelschulden zouden gelden. Het voorwerp van de 
betwisting die het minnelijk kantonnement verantwoordde, blijft onveranderd de 
betwisting over  de verrekening van de samenlopende vorderingen op de ver-
koopprijs van het Waitermate-project.

Het  minnelijk  kantonnement  van  6.500.000  BEF  op  de  kwaliteitsrekening 
Keylogic nr. 470-0516421-17 gold duidelijk niet als bewaargeving, maar als be-
taling in het voordeel van de schuldeisers die gerechtigd waren op de verkoop-
prijs (zie o. a. Cass. 1990-11-09, R. W. 1991( 92), pg. 535-538). De rechtbank 
machtigde bij toepassing van artikel 41 van de wet op het gerechtelijk akkoord 
de commissaris inzake opschorting met de overdracht van een gedeelte van de 
onderneming. Hij bekwam de verkoopprijs en waar hij onder zijn verantwoorde-
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lijkheid de verkoop realiseerde, is hij ook de betaling van de verkoopprijs ver-
schuldigd aan KBC Bank NV, die als pandhoudende schuldeiser haar volgrecht 
op de handelszaak verloor en zag overgaan op de verkoopprijs. De betwisting 
over de verrekening van de schulden die Datafer/Keylogic NV gedurende het ge-
rechtelijk akkoord aanging, voorkwam alleen dat KBC Bank NV vrij kon be-
schikken over de minnelijk gekantonneerde gelden zolang de betwisting niet was 
beslecht.

De curator van het faillissement Datafer NV put zijn rechten uit de faillietver-
klaring van Datafer NV en zijn aanstelling als curator. Hij kan alleen de rechten 
uitoefenen die de wetgever voor de curator reserveerde. Hij behartigt de belan-
gen van de bijzonder bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers niet. Deze laat-
ste zijn bij faillissement van hun schuldenaar - zelfs al volgt dit op een gerechte-
lijk  akkoord  -  gerechtigd,  om  hun  bijzonder  bevoorrechte  en  hypothecaire 
schuldvorderingen bij voorrang te verhalen op het onderpand van hun schuldvor-
deringen, zo de curator hun schuldvordering niet door een betaling inlost. Bij 
toepassing van de artikelen 88 en 89 van de Faillissementswet van 8 augustus 
1997 kan de curator van het faillissement Datafer NV alleen het saldo na vereffe-
ning van de schuld van KBC Bank NV innen en op het eventueel beschikbaar 
saldo de boedelschulden van het faillissement verhalen.

De schulden die niet hebben bijgedragen tot het behoud en de verzilvering van 
de handelszaak, waarop KBC Bank NV het bijzonder voorrecht van de pandhou-
dende schuldeiser kon uitoefenen, kunnen dan ook niet op de verkoopprijs van 
het pand verhaald worden.

Dit geldt ook voor de schulden, die onder het gerechtelijk akkoord met mede-
werking, machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschorting werden 
aangegaan; artikel 44, lid 2, van de wet op het gerechtelijk akkoord houdt geen 
bepalingen in die afbreuk doen aan de wettelijke regeling op de rangregeling van 
de diverse schuldvorderingen, die kunnen opgedeeld worden in gewone schuld-
vorderingen, algemeen bevoorrechte schuldvorderingen, bijzondere bevoorrechte 
schuldvorderingen  en  schuldvorderingen  in  of  van  de  boedel;  het  stelt  deze 
schulden alleen met boedelschulden van het faillissement gelijk (...).

Het is een uitgemaakte zaak dat de kosten die in het voordeel van de bijzonde-
re schuldeiser werden gemaakt, moet verhandeld worden op het pand waarover 
de bijzondere schuldeiser beschikt en niet op de boedel (zie o.a. Cass. 13 septem-
ber 1991, Arr. Cass. 1991/92, 43).

Het komt de commissaris inzake opschorting - die onder zijn verantwoorde-
lijkheid de verkoop realiseerde - toe, om de rangregeling onder de bevoorrechte 
schuldeisers op te maken. De curator van het faillissement Datafer NV is dan 
ook alleen gerechtigd op de afgifte van boedelschulden, die hebben bijgedragen 
tot het behoud en de verzilvering van de handelszaak, aangezien:

- de schuldvordering van KBC Bank NV de verkoopprijs overtreft die de com-
missaris inzake opschorting met de verkoop van het Waitermate-project haalde,

- de commissaris inzake opschorting bij vonnis van 6 februari 2002 kwijting 
bekwam voor het uitgeoefende mandaat en de curator instaat voor de vereffening 
van de boedelschulden van het faillissement.
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2.2 Rest de vraag 'welke schulden - waartoe de commissaris inzake opschor-
ting Datafer/Keylogic NV liet overgaan gedurende het gerechtelijk akkoord - bij-
gedragen hebben tot het behoud en de verzilvering van het Waltermate-projet dat 
deel uitmaakte van de handelszaak'. Op dit punt volstaat het bewijs, dat deze 
schulden hebben bijgedragen tot het instandhouden 'going concern' van de han-
delszaak en dat de verkoop als 'going concern' juist heeft bijgedragen tot een 
voordelige verkoopprijs van de handelszaak. Alleen de schulden die geen ver-
band houden met de verkoop 'going concern' van het Waitermate-project kunnen 
niet op de verkoopprijs verhaald worden.

- De curator bewijst dat de handelszaak 'going concern' - met behoud van de 
activiteit - werd gerealiseerd en gedurende het gerechtelijk akkoord juist belang-
rijke kosten werden gemaakt voor het behoud van het cliënteel, voor de voorraad 
(waaronder de afgewerkte producten)  en het  verder  ontwikkelen van een be-
staand programma. Zonder deze kosten had de commissaris inzake opschorting 
het Waitermate-project waarop KBC Bank NV als pandhoudend schuldeiser be-
voorrecht was, niet aan dezelfde voorwaarden kunnen realiseren.

- Evenmin betwist is dat er alleen een onbeduidende faillissementsboedel aan-
wezig is, aangezien de belangrijkste handelsactiviteit van Datafer/Keylogic NV 
met alle bestaansdelen die zij inhield, werd verkocht en de opbrengst van het 
Waitermate-project buiten de faillissementsboedel valt. Kosten gemaakt voor het 
Waitermate-project, waarvan de opbrengst niet in de boedel van het faillissement 
terechtkwam, moeten in beginsel dan ook op de behaalde verkoopprijs, die het 
onderpand van KBC Bank NV uitmaakt, verhaald worden en niet op de nog res-
terende faillissementsboedel voor wie de uitgaven niet bestemd waren.

(...)
2.3 Het hof moet zich alleen nog uitspreken over de schulden, waarvan curator 

van het faillissement Datafer NV en M. D. de betaling vorderen.
2.3.1 De curator legt het proces-verbaal van de aanvaarde schuldvordering het 

faillissement niet over en deed evenmin een nauwgezette opgave van de aanvaar-
de schuldvorderingen, die rechtstreeks verband houden met de instandhouding 
'going concern' van het Waitermate-project. Het hof kan alleen een aantal alge-
mene vaststellingen maken en beveelt voor het overige de heropening van de de-
batten, om de curator toe te laten een nauwgezette opgave en verantwoording te 
doen naast elke schuld, die in het faillissement werd aanvaard en die naar zijn 
oordeel bijdroeg tot het instandhouden 'going concern' van het Waitermate-pro-
ject.

Tot de schulden die bijgedragen hebben tot de instandhouding 'going concern' 
van het Waitermate-project behoren het inzetten van het personeel voor-, en de 
verdere ontwikkeling van de activiteiten en projecten eigen aan het Waitermate-
project.  Verbrekingsvergoedingen behoren hier niet toe, wel de eindejaarspre-
mies en vakantiegelden die verworven werden op de tewerkstelling om de han-
delsactiviteit 'going concern' te houden, alsook de hierop verschuldigde fiscale 
heffingen en sociale bijdragen.

(...)
Het minnelijk kantonnement hield de betaling in in het voordeel van de ge-
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rechtigde schuldeisers, die dan ook alleen gerechtigd zijn op de intresten die de 
gekantonneerde gelden opbrachten en dit in verhouding tot hun eigen schuldvor-
dering".

(...)
Vierde onderdeel
De curator heeft als opdracht de rechten die deel uitmaken van het buitenbezit-

gestelde vermogen uit te oefenen, zulks met het oog op de wedersamenstelling 
en tegeldemaking van het vermogen van de gefailleerde en de verdeling van de 
opbrengst  van  deze  tegeldemaking  onder  de  verschillende  schuldeisers,  zulks 
met inachtneming van de redenen van voorrang.

Behoren tot het vermogen van de gefailleerde alle goederen, zowel roerende 
als onroerende, die de gefailleerde toebehoren op datum van het faillissement, 
met uitsluiting van de goederen die het vermogen van de gefailleerde op voor-
noemde datum op rechtsgeldige wijze hebben verlaten.

Te dezen maakte de curator van de NV Datafer blijkens de samenvatting van 
het bestreden arrest uitdrukkelijk aanspraak, in hoofdorde, op de volledige koop-
som voor het Waitermate-project, aanvoerende dat deze bedragen het patrimoni-
um van de gefailleerde niet hadden verlaten en voerde, ondergeschikt, aan dat in 
ieder geval de som van 6.500.000 BEF het vermogen van de gefailleerde nooit 
zou verlaten hebben, maar gereserveerd zou zijn gebleven voor een rangregeling 
onder alle schuldeisers van Datafer/Keylogic.

Het hof van beroep stelt zelf op pagina 9, met overname van de redenen van de 
eerste rechter, vast dat het betwiste gedeelte, dat bij wijze van minnelijk kanton-
nement werd geplaatst op een kwaliteitsrekening een voorwaardelijke inbetaling-
geving is, in afwachting dat uitspraak werd gedaan over het probleem van de 
schulden die zijn ontstaan tijdens het gerechtelijk akkoord en bevoeglijk werden 
aangegaan, voorts op pagina 13 dat de curator alleen de rechten kan uitoefenen 
die de wetgever voor de curator reserveerde en dat hij alleen het saldo na veref-
fening van de schuld van de KBC Bank kan innen en op het eventueel beschik-
baar saldo de boedelschulden van het faillissement verhalen, en ten slotte op pa-
gina 14 dat het aan de commissaris inzake opschorting toekwam om de rangrege-
ling onder de bevoorrechte schuldeisers op te maken en dat de curator alleen ge-
rechtigd is op de afgifte van boedelschulden die hebben bijgedragen tot het be-
houd en de verzilvering van de handelszaak, aangezien de curator instaat voor de 
vereffening van de boedelschulden van het faillissement.

Op pagina 13 stelt het hof van beroep daarentegen dat het minnelijk kantonne-
ment duidelijk als betaling in het voordeel van de schuldeisers die gerechtigd 
waren op de verkoopprijs gold.

Op pagina 17 onderaan van het bestreden arrest stelt het hof van beroep voorts 
dat het minnelijk kantonnement betaling inhield in het voordeel van de gerech-
tigde schuldeisers die dan ook alleen gerechtigd zijn op de intresten die de ge-
kantonneerde gelden opbrengen en dit in verhouding tot hun eigen schuldvorde-
ring.

In de mate dat het hof van beroep aanvaardt dat alleen de gerechtigde schuldei-
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sers op het gekantonneerde bedrag, dat gold als voorwaardelijke inbetalingge-
ving,  aanspraak konden maken,  met  name eiseres  en/of  de  schuldeisers  wier 
schuldvorderingen hadden bijgedragen tot het behoud en de verzilvering van de 
handelszaak, maakte voornoemd bedrag in het geheel geen deel meer uit van het 
vermogen van de gefailleerde, zodat de curator op voornoemd bedrag evenmin 
enige aanspraak kon laten gelden namens deze schuldeisers.

Besluit
Waar het hof van beroep uitdrukkelijk vaststelt  dat het minnelijk kantonne-

ment van 3-4 april 2001 gold als een voorwaardelijke inbetalinggeving ten voor-
dele van de eiseres en/of de andere gerechtigde schuldeisers uit hoofde van de 
prestaties die zij leverden met het oog op het behoud en de verzilvering van de 
handelszaak tijdens de akkoordprocedure, impliceert deze vaststelling dat voor-
noemd bedrag geen deel meer uitmaakte van het vermogen van de gefailleerde 
op datum van faillietverklaring, zodat het hof van beroep niet wettig kon beslis-
sen dat de curator, die de rechten van de gezamenlijke schuldeisers, met uitslui-
ting van de eigen rechten van de individuele schuldeisers, uitoefent, op de afgifte 
van voornoemd bedrag ten belope van de boedelschulden aanspraak kon maken, 
aldus de onmiddellijke werking van deze voorwaardelijke betaling miskennend 
(schending van de artikelen 1134, 1168, 1179, 1181, 1183, 1234, 1235 van het 
Burgerlijk Wetboek, 7 en 8 van de Hypotheekwet en 16 van de wet van 8 augus-
tus 1997 betreffende het faillissement), evenals de opdracht van de curator, aan 
wie het enkel toekomt om de gezamelijke rechten van de schuldeisers uit te oefe-
nen (schending van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, 16, 43, 
45, 51, zoals van toepassing vóór de wetswijziging van 4 september 2002, en 51, 
zoals van toepassing sinds de wetswijziging van 4 september 2002, van de wet 
van 8 augustus 1997 betreffende het faillissement).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
(...)
Vierde onderdeel
10. De gelden die minnelijk gekantonneerd worden, komen uiteindelijk toe 

hetzij aan de debiteur-solvens, hetzij aan de schuldeiser, naargelang de uitspraak 
over de rechten van de ene of andere partij. Samenloop doet hieraan geen af-
breuk.

Als de debiteur-solvens na het kantonnement failliet wordt verklaard, kan de 
curator niettemin de afgifte van het gekantonneerde bedrag vorderen, en er de 
bestemming aan geven die zal volgen uit de beslissing van de rechter.

Het onderdeel faalt naar recht.
(...)
Dictum
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Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

2 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Geinger en De Gryse.

Nr. 64

1° KAMER - 2 februari 2007

1º GEMEENSCHAP EN GEWEST - GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN DIE DE STAAT 
OPVOLGEN - SCHULDEN - ANDERE UITGAVEN - BEGRIP

2º GEMEENSCHAP EN GEWEST - GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN DIE DE STAAT 
OPVOLGEN - SCHULDEN - VERPLICHTINGEN INZAKE INVESTERINGEN - BEGRIP

3º GEMEENSCHAP EN GEWEST - GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN DIE DE STAAT 
OPVOLGEN - WEGENFONDS - CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN INZAKE INVESTERINGEN - 
INVESTERINGEN AANGEGAAN VOOR DE INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 16 JAN. 1989 - TEN 
LASTE VAN DE VASTLEGGINGSKREDIETEN IN DE BEGROTING VAN HET WEGENFONDS - GEVOLG

1º en 2º Het begrip "andere uitgaven" moet worden onderscheiden van de verplichtingen 
inzake investeringen1.  (Art. 61, §1, eerste, tweede, derde, vierde, vijfdede en zesde lid, 
Financieringswet 1989)

3º De contractuele verplichtingen inzake investeringen aangegaan door het Wegenfonds  
voor  de  inwerkingtreding  van  de  Bijzondere  Wet  Financiering  Gemeenschappen  en 
Gewesten ten laste van de vastleggingskredieten, die voorkomen in de begroting van 
deze  instelling,  kunnen  niet  worden  aangemerkt  als  andere  uitgaven bedoeld  in  het  
artikel 61, §1, zesde lid van die wet. (Art. 61, §1, eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en 
zesde lid, Financieringswet 1989)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN MOBILITEIT T. CONSTRUCTIES, ELECTRICITEITSWERKEN EN 
INDUSTRIEBOUW nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0589.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 juni 2005 gewezen door het 

Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan. 
Eerste middel

1 Cass. 16 maart 2001, A.R. C.99.0156.N, nr. 140.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 61, §1, eerste, derde, vierde, vijfde en zesde lid, en 82 van de bij-

zondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeen-
schappen en Gewesten; 

- artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet. 
Aangevochten beslissingen
Het  bestreden  arrest:  "Verklaart  de  ingestelde  rechtsmiddelen  ontvankelijk 

doch ongegrond. Zegt voor recht dat er geen aanleiding toe bestaat het hoger be-
roep tergend en roekeloos te verklaren. Zegt voor recht dat de in eerste aanleg 
toegekende bedragen, die verwijzingen inhouden naar de Belgische Frank, met 
toepassing van art. 14 van de E.G. Verordening nr. 974/98 d.d. 3 mei 1998 over 
de invoering van de euro (...) moet gelezen worden, bij wijze van verwijzing naar 
de euro-eenheid als:

het bedrag in Belgische Frank: wordt in euro gelezen als:
906.587 22.548,07
8.791 217,82
12.900 319,78
veroordeelt (de eiser) tot de kosten van het hoger beroep, begroot “(...)
na vastgesteld te hebben op p. 2:
De aldus ingestelde vordering vond haar oorzaak in de volgende feiten:
- (...)
- De storting op 31 augustus 1989 van 29.074.673 BEF, terwijl toen een be-

drag verschuldigd was van 29.981.260 BEF, hetzij 2.220.834 BEF aan intresten 
en 27.760.426 BEF in hoofdsom.

- Ingevolge de toerekening van de gedane betaling op de intresten en vervol-
gens op het kapitaal bleef er een bedrag in hoofdsom verschuldigd van 906.587 
BEF",

op p. 4:
"(...) sloten het Wegenfonds en (de eerste verweerster)(...) een overeenkomst 

waarbij het Wegenfonds aan (de eerste verweerster) een vergoeding toekende 
'van 27.760.426 BEF, betaalbaar op 31.8.1988. Voormelde som wordt verhoogd 
met de wettelijke intresten ingeval van betaling op een latere datum'.

De  Juridische  Dienst  voor  de  aannemingsopdrachten  van  het  Wegenfonds 
maakte op 8 november 1988 aan de Directie Comptabiliteit een vereffeningsbor-
derel nr. 95/88 over (...) voor een bedrag van 27.760.426 BEF 'te vermeerderen 
met de wettelijke intresten vanaf 31.8.88 tot datum van betaling'",

en op p. 6
"De vereffening en vastlegging gebeurden slechts op 20 maart 1989, met bere-

kening der intresten per 3 april 1989",
op grond van de motieven op p.7-9:
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"16.  De Financieringswet  van 16 januari  1989,  gepubliceerd op 17 januari 
1989, maar in werking getreden op 1 januari 1989, bepaalt in art. 61, §1, dat de 
Gemeenschappen en de Gewesten, 'tenzij in deze wet anders wordt bepaald', de 
rechten en de verplichtingen overnemen van de Staat die betrekking hebben op 
de bevoegdheden die hun worden toegekend bij de wet van 8 augustus 1988 tot 
wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instel-
lingen, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortkomen uit han-
gende en toekomstige gerechtelijke procedures.

Op deze algemene regel van het eerste lid van art. 61, §1, worden in het twee-
de lid uitzonderingen gemaakt voor bepaalde leningen en in het derde lid voor 
contractuele verplichtingen met betrekking tot investeringen.

Het vierde lid van art. 61, §1, van de Financieringswet bepaalt: 'Dezelfde rege-
ling is van toepassing op de contractuele verplichtingen die door het Wegenfonds 
werden aangegaan vóór de inwerkingtreding van deze wet ten laste van de vast-
leggings kredieten die voorkomen in de begroting van deze instelling'.

Art. 61, §1, van de Financieringswet vervolgt ( leden 5 tot en met 8):
De in de twee voorgaande leden bepaalde contractuele verplichtingen hebben 

betrekking op de vóór de inwerkingtreding van deze wet aangegane vastleggin-
gen, zoals blijkt uit de boekhouding der controleurs der vastleggingen of uit de 
boekhouding van het Wegenfonds.

Wat andere uitgaven betreft dan deze die beoogd worden in de hierboven ver-
melde leden 2, 3 en 4 blijft de Staat eveneens gebonden door de bestaande ver-
plichtingen op 31 december 1988:

- hetzij wanneer de betaling ervan verschuldigd is op deze datum als het gaat 
over vaste uitgaven of uitgaven waarvoor geen betalingsaanvraag moet voorge-
legd worden;

- hetzij voor de andere schulden, wanneer ze vaststaan en de betaling ervan op 
regelmatige wijze werd aangevraagd op dezelfde datum in overeenstemming met 
geldende wetten en reglementen.

De Staat bezorgt onverwijld aan de Gemeenschappen en Gewesten, ieder wat 
hem betreft, de akten en bescheiden die de rechten en verplichtingen vermelden 
die door hen krachtens deze paragraaf worden overgenomen. Een inventaris van 
de verstrekte akten en documenten wordt opgemaakt en ondertekend door de be-
voegde Executieve of haar afgevaardigde.

In geval van geschil kan de Gemeenschap of het Gewest steeds de staat bij de 
zaak betrekken en kan laatstgenoemde steeds in de zaak tussenkomen.

17. 'Uit deze bepalingen blijkt dat, opdat de Staat gebonden zou zijn, de ver-
bintenis moet zijn aangegaan vóór 1 januari 1989 én eveneens budgettair moet 
zijn vastgelegd vóór 1 januari 1989. Vallen derhalve ten laste van de deelgebie-
den: hetzij betalingen die buiten de uitvoering van de oorspronkelijke overeen-
komst vallen, hetzij betalingen die weliswaar de uitvoering van de overeenkomst 
zijn  maar  waarvoor het  vóór  1  januari  1989 vastgelegd bedrag  niet  volstaat. 
Prijsherzieningen, aanhangsels en dergelijke, die nieuwe vastleggingen vereisen 
vanaf 1 januari 1989, zijn ten laste van de deelgebieden'.
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Er werd reeds onderstreept dat de besproken regels vereisen dat een onder-
scheid wordt  gemaakt tussen, enerzijds,  'de andere uitgaven'  en anderzijds de 
contractuele verplichtingen m.b.t. investeringen.

Opdat de Staat gebonden zou blijven door contractuele verplichtingen inzake 
investeringen die aangegaan werden vóór de inwerkingtreding van de Financie-
ringswet,  moeten deze verplichtingen m.b.t.  investeringen ook zijn vastgelegd 
vóór deze inwerkingtreding en voorkomen in de begroting.

Indien de vastlegging niet tijdig geschiedde vallen de contractuele verplichtin-
gen inzake investeringen eventueel, indien de voorwaarden verenigd zijn, onder 
de 'andere uitgaven' bedoeld in het zesde lid van art. 61, §1.

18. Ter zake blijkt duidelijk uit de voorgelegde stukken dat de contractuele 
verplichtingen, voortvloeiende uit de dading, op 1 januari 1989 niet voorkwamen 
in de begroting van het Wegenfonds. De vereffening en de vastlegging geschied-
den pas op 20 maart 1989.

19. Wel wordt bewezen door het geschrift van de dading zelf dat de schuld, 
meer bepaald de hoofdsom, vermeerderd met de wettelijke interesten vanaf 31 
augustus 1988 tot op de dag van betaling, vaststond en dat niet alleen de betaling 
ervan werd aangevraagd maar door de schuldenaar ook werd toegestaan vóór 31 
december 1988.

Met toepassing van het zesde lid van art. 61, §1, van de Bijzondere Wet van 16 
januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewes-
ten, blijft deze schuld bijgevolg ten laste van de Staat.

20. Uit de door (de eiser) omtrent art. 1254 B.W. ingeroepen elementen kan 
helemaal niet worden afgeleid dat de schuldeiser erin zou hebben toegestemd de 
betaling niet in de eerste plaats op de interesten toe te rekenen.

21. Het hoger beroep is ongegrond. Het incidenteel beroep werd slechts in on-
dergeschikte orde ingesteld".

Grieven
Krachtens artikel 61, §1, eerste lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 

betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tenzij in 
deze wet anders wordt bepaald, nemen de Gemeenschappen en de Gewesten de 
rechten en verplichtingen van de Staat  over  die  betrekking hebben op de be-
voegdheden die hen worden toegekend bij de wet van 8 augustus 1988 tot wijzi-
ging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, 
met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortkomen uit hangende en 
toekomstige gerechtelijke procedures.

Krachtens artikel 61, §1, derde lid, van genoemde Financieringswet, onver-
minderd het bepaalde bij artikel 73, §1, van die wet, blijft de Staat alleen gebon-
den door de contractuele verplichtingen die hij heeft aangegaan en vastgelegd 
voor de inwerkingtreding van deze wet op 1 januari 1989, blijkens artikel 82 van 
dezelfde wet, ten laste van de gesplitste kredieten van het deel I - Kredieten be-
stemd voor de uitvoering van het investeringsprogramma, van de Titel II - Kapi-
taaluitgaven, of van de Fondsen van de Titel VI - Afzonderlijke sectie van de be-
groting die worden gestijfd door niet gesplitste kredieten van het voormelde Deel 
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I van de Titel II van de begroting.
Krachtens dat derde lid blijven contractuele verplichtingen met betrekking tot 

investeringen, met inbegrip van de eventuele verwijlintresten, ten laste van de 
Staat, dit alles beperkt tot het bedrag van de openstaande vastlegging blijkens ar-
tikel 61, §1, vijfde lid, van genoemde Financieringswet en wat de verwijlintres-
ten betreft beperkt tot de periode die eindigt op 31 december 1988.

Krachtens het vierde lid van genoemd artikel 61, §1, van de Financieringswet 
is dezelfde regeling van het derde lid van toepassing op de contractuele verplich-
tingen die door het Wegenfonds werden aangegaan vóór de inwerkingtreding 
van deze wet op 1 januari 1989, blijkens artikel 82 van dezelfde wet, ten laste 
van de vastleggingskredieten die voorkomen in de begroting van deze instelling.

De in de voormelde leden drie en vier bedoelde contractuele verplichtingen 
hebben, krachtens het vijfde lid van voormeld artikel van de Financieringswet, 
betrekking op de vóór 1 januari 1989 aangegane vastleggingen, zoals, naarge-
lang, blijkt uit de boekhouding der controleurs der vastleggingen of uit de boek-
houding van het Wegenfonds.

Het is enkel voor de "andere uitgaven" geviseerd in het zesde lid van genoemd 
artikel 61, §1, van de Financieringswet , nl. de andere uitgaven dan deze die be-
oogd worden in de hierboven vermelde leden 2, 3 en 4, dat de Staat eveneens ge-
bonden blijft door de bestaande verplichtingen op 31 december 1988, hetzij wan-
neer de betaling ervan verschuldigd is op deze datum als het gaat over vaste uit-
gaven of uitgaven waarvoor geen betalingsaanvraag moet voorgelegd worden, 
hetzij voor de andere schulden, wanneer ze vaststaan en de betaling ervan op re-
gelmatige wijze werd aangevraagd op dezelfde datum in overeenstemming met 
geldende wetten en reglementen.

Eerste onderdeel
Uit het samenlezen van de aangehaalde leden één, drie, vier en vijf van artikel 

61, §1, van de Financieringswet volgt dat de contractuele verplichtingen die wor-
den aangegaan door het Wegenfonds die ten laste komen van de vastleggingskre-
dieten die voorkomen in zijn begroting, wanneer zij niet zijn aangegaan én vast-
gelegd vóór 1 januari 1989 zoals blijkt uit de boekhouding van het Wegenfonds, 
desondanks overgenomen worden door de Gemeenschappen en Gewesten krach-
tens de algemene regel vervat in het aangehaalde eerste lid van artikel 61, §1.

Immers,  de  genoemde contractuele verplichtingen zijn  en blijven te  onder-
scheiden van het begrip "andere uitgaven", geviseerd in het zesde lid van het 
aangehaald  artikel  61,  §1,  van de  Financieringswet,  hetwelk  geen betrekking 
heeft op de voormelde contractuele verplichtingen aangegaan door het Wegen-
fonds.

M.a.w. de voormelde contractuele verplichtingen vormen een aparte categorie, 
die ten laste blijven van de Staat indien uit de begroting van het Wegenfonds 
blijkt dat de vastlegging vóór 1 januari 1989 geschiedde, maar binnen welke ca-
tegorie de rechtsopvolging door, naargelang, de Gemeenscheppen en de Gewes-
ten wel optreedt zo uit de begroting van het Wegenfonds blijkt dat de vastlegging 
na 31 december 1988 geschiedde.
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Hieruit volgt dat het bestreden arrest, eens het beslist dat het "duidelijk uit de 
voorgelegde stukken (blijkt) dat de contractuele verplichtingen, voortvloeiend uit 
de dading, op 1 januari 1989 niet voorkwamen in de begroting van het Wegen-
fonds" omdat "De vereffening en de vastlegging (pas) geschiedden (...) op 20 
maart 1989 ", onwettig beslist dat die contractuele verplichtingen, voortvloeiend 
uit de dading, hetzij de erin toegekende vergoeding "van 27.760.426 BEF betaal-
baar op 31.8.1988. Voormelde som wordt verhoogd met de wettelijke intresten 
ingeval van betaling op een latere datum", ten laste blijft van de eiser met toepas-
sing van het zesde lid van artikel 61, §1, van de Financieringswet, omdat de con-
tractuele verplichtingen inzake investeringen, die geviseerd zijn door het derde, 
vierde en vijfde lid van voormeld artikel 61, §1, wanneer hun vastlegging niet tij-
dig geschiedde, in strijd met wat de appelrechters beslissen, niet eventueel onder 
de "andere uitgaven" van voormeld zesde lid vallen, mits de voorwaarden van 
deze categorie verenigd zijn (schending van artikel 61, §1, zesde lid, van de Fi-
nancieringswet),  maar  ook  die  contractuele  verplichtingen  blijven  aangegaan 
door het Wegenfonds (schending van artikel 61, §1, derde, vierde en vijfde lid, 
en artikel 82 van de Financieringswet), die overgenomen worden door, naarge-
lang, de Gemeenschappen en de Gewesten, op grond van de algemene regel van 
het eerste lid van hetzelfde artikel 61, §1. (schending van de artikelen 61, §1, lid 
1, en 82 van de Financieringswet).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel 
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 61, §1, eerste lid, van de bijzondere wet van 16 januari 

1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, (hier-
na: Financieringswet) nemen de Gemeenschappen en Gewesten, tenzij in deze 
wet anders wordt bepaald, de rechten en verplichtingen van de Staat over die be-
trekking hebben op de bevoegdheden die hen worden toegekend bij de wet van 8 
augustus 1988 tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot her-
vorming  der  instellingen,  met  inbegrip  van  de  rechten  en  verplichtingen  die 
voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke procedures.

Het tweede lid laat echter ten last van de Staat de verplichtingen bedoeld in het 
eerste lid met betrekking tot de leningen aangegaan door het Wegenfonds voor 
de inwerkingtreding van deze wet.

Het derde lid bepaalt dat onverminderd het bepaalde bij artikel 73, §1, van de 
bijzondere wet, de Staat daarenboven alleen gebonden blijft door de contractuele 
verplichtingen die hij heeft aangegaan en vastgelegd vóór de inwerkingtreding 
van deze wet ten laste van de gesplitste kredieten van het Deel I - Kredieten be-
stemd voor de uitvoering van het Investeringsprogramma, van de Titel II - Kapi-
taaluitgaven, of van de Fondsen van de Titel IV - Afzonderlijke sectie van de be-
groting, die  worden gestijfd  door niet  gesplitste  kredieten van het  voormelde 
Deel I van de Titel II van de begroting.



278 HOF VAN CASSATIE 2.2.07 - Nr. 64 

Het vierde lid bepaalt dat dezelfde regeling van toepassing is op de contractue-
le verplichtingen die door het Wegenfonds werden aangegaan vóór de inwer-
kingtreding van deze wet ten laste van de vastleggingskredieten die voorkomen 
in de begroting van deze instelling.

Het vijfde lid bepaalt dat de contractuele verplichtingen bedoeld in het derde 
en het vierde lid betrekking hebben op de vóór de inwerkingtreding van deze wet 
aangegane  vastleggingen,  zoals  blijkt  uit  de  boekhouding  der  controleurs  der 
vastleggingen of uit de boekhouding van het Wegenfonds.

Het zesde lid bepaalt dat wat andere uitgaven betreft dan deze die beoogd wor-
den in het tweede, derde en vierde lid, de Staat eveneens gebonden blijft door de 
bestaande verplichtingen op 31 december 1988:

- hetzij wanneer de betaling ervan verschuldigd is op deze datum als het gaat 
over vast uitgaven of uitgaven waarvoor geen betalingsaanvraag moet voorge-
legd worden;

- hetzij voor de andere schulden, wanneer ze vaststaan en de betaling ervan op 
regelmatige wijze werd aangevraagd op dezelfde datum in overeenstemming met 
geldende wetten en reglementen.

2. Uit die wetsbepalingen volgt dat het begrip "andere uitgaven" moet onder-
scheiden worden van de  verplichtingen inzake investeringen.  De contractuele 
verplichtingen inzake investeringen aangegaan door het Wegenfonds voor de in-
werkingtreding van de Financieringswet ten laste van de vastleggingskredieten, 
die voorkomen in de begroting van deze instelling, kunnen niet worden aange-
merkt als andere uitgaven bedoeld in het zesde lid van artikel 61, §1, van de Fi-
nancieringswet.

3. De appelrechters oordelen:
- er kwam een dading tot stand tussen partijen voorafgaand aan 31 augustus 

1988;
- de contractuele verplichtingen voortvloeiend uit de dading kwamen op 1 ja-

nuari 1989 niet voor in de begroting van het Wegenfonds, terwijl de vereffening 
en vastlegging dateert van na 1 januari 1989;

- ingevolge de toerekening van de gedane betaling op de interest en vervolgens 
op het kapitaal bleef er een bedrag in hoofdsom verschuldigd van 906.587 BEF;

- indien de vastlegging niet tijdig geschiedde vallen de contractuele verplich-
tingen inzake investeringen eventueel, indien de voorwaarden verenigd zijn, on-
der de "andere uitgaven" bedoeld in het zesde lid van artikel 61, §1, van de Fi-
nancieringswet;

- ingevolge de dading, de schuld omvattend de hoofdsom vermeerderd met de 
wettelijke interest vanaf 31 augustus 1988 tot de dag van betaling vaststond en 
"niet alleen de betaling ervan werd aangevraagd maar door de schuldenaar ook 
werd toegestaan voor 31 december 1988".

4. Door hun oordeel dat de betwiste schuld op grond van het zesde lid van arti-
kel 61, §1, van de voormelde wet ten laste blijft van de Staat, schenden de appel-
rechters dit artikel.
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Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

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

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

2 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Wouters en Simont.

Nr. 65

1° KAMER - 2 februari 2007

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GERECHTELIJK AKKOORD - AKKOORDPROCEDURE - HANDELINGEN, 
DOOR DE SCHULDENAAR VERRICHT MET DE MEDEWERKING, MACHTIGING OF BIJSTAND VAN DE 
COMMISSARIS INZAKE OPSCHORTING - BEGRIP

2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) - 
AKKOORDPROCEDURE - HANDELINGEN, DOOR DE SCHULDENAAR VERRICHT MET DE MEDEWERKING, 
MACHTIGING OF BIJSTAND VAN DE COMMISSARIS INZAKE OPSCHORTING - BEGRIP

3º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GERECHTELIJK AKKOORD - AKKOORDPROCEDURE - HANDELINGEN 
VERRICHT DOOR DE SCHULDENAAR - BOEDELSCHULDEN - VOORWAARDEN

4º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) - 
AKKOORDPROCEDURE - BOEDELSCHULDEN - BEGRIP

1º en 2º Onder handelingen door de schuldenaar tijdens de akkoordprocedure verricht met  
medewerking, machtiging of  bijstand van de commissaris  inzake opschorting, moeten 
worden verstaan die tijdens de periode van voorlopige opschorting van betaling verrichte  
handelingen1. (Art. 44, tweede lid, Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord)

1 Zie Cass. 8 sept. 2006, A.R. C.05.0284.N, nr. 397; J. CAEYMAEX, "Les dettes de masse antérieures à 
la faillite", (noot onder Kh. Brussel, 25 jan. 2001), J.L.M.B. 2001, 1756-1761; P. COUSSEMENT, "De 
overgang van gerechtelijk akkoord naar faillissement en de vaststelling van de datum van staking van 
betaling", R.W. 2003-04, (1677) 1684; A. CUYPERS, De invloed van de nieuwe wetten betreffende het  
gerechtelijk akkoord en het faillissement op de kredieten en de kredietzekerheden. Voorrechten en  
hypotheken. Grondige Studies, Antwerpen, Kluwer, 1998, 64; A. DE WILDE, "Opeenvolgende situaties 
van samenloop en artikel 44, tweede lid W.G.A.", (noot onder Kh. Turnhout, 26 juni 2001), T.B.H., 
2003,  (345)  347-349;  E.  DIRIX,  "Posities  van  schuldeisers  en  hun  zekerheidsrechten",  in  H. 
BRAECKANS,  E.  DIRIX en  E.  WYMEERSCH,  Faillissement  en Gerechtelijk  Akkoord:  het  nieuwe recht, 
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3º en 4º Alleen de schulden die ontstaan uit handelingen door de schuldenaar tijdens de 
akkoordprocedure verricht met medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris  
inzake opschorting tijdens de periode van voorlopige opschorting van betaling gelden als  
boedelschulden  van  het  latere  faillissement2.  (Art.  44,  tweede  lid,  Wet  17  juli  1997 
betreffende het gerechtelijk akkoord)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN T. H. WILLAERT, C. MATTHYS en K. CHANTERIE in hun 
hoedanigheid van curator van het faillissement van SOFINAL-COTESA nv, e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0162.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
16. Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 december 2005 gewe-

zen door het Hof van Beroep te Gent.
17. Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
18. Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 9, 15, 19, 26, 27, 29, 36, 37, 38, 40 en 44, in het bijzonder het 

tweede lid, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord;
- artikel 99 van de faillissementswet van 8 augustus 1997.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest vernietigt het vonnis van de eerste rechter in zoverre het 

voor  recht  zegde  dat  eiser  wordt  aanvaard  voor 124.929,06  euro als  boedel-
schuld.

Opnieuw recht doende, zegt het bestreden arrest voor recht dat de eiser, naast 
de 129.753 euro, waarvoor hij al opgenomen is in het bevoorrecht passief, bijko-
mend voor 124.929,06 euro wordt opgenomen in het bevoorrecht passief. 

Het bestreden arrest oordeelt op grond van de volgende overwegingen dat en-
kel de schulden die ontstaan zijn tijdens de periode van de voorlopige opschor-
ting van betaling het karakter van boedelschuld kunnen verwerven in de zin van 
artikel 44, tweede lid, van de wet van 17 juli 1997. 

"De opdracht van de commissaris inzake opschorting is volledig anders binnen 
het kader van de periode van voorlopige opschorting dan binnen het kader van de 
periode van definitieve opschorting. 

De door de wetgever gebruikte termen tot omschrijving van diens opdracht 
zijn volkomen verschillend naargelang van de periode waarop ze betrekking heb-
ben. 

De periode van voorlopige opschorting is  een 'precaire'  periode,  waarin de 

Antwerpen, Kluwer, 1998, 378-383; M. TISON, "Schuldeisers en het gerechtelijk akkoord", Gandaius 
Actueel IV, Antwerpen, Kluwer, 1999, 192; J. WINDEY en T. HÜRNER, "Les dettes de masse de l'article 
44, alinéa 2", (noot onder Luik, 17 juni 2003), T.B.H. 2005, (262) 265-266.
2 Ibid.
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commissaris inzake opschorting de centrale figuur is in het delicate begeleiden 
van het bedrijf dat, enerzijds, verder moet werken ('going concern') en, ander-
zijds, een voor de schuldeisers aanvaardbaar plan moet opstellen. 

Voor diegene die schuldeisers worden in die periode van voorlopige opschor-
ting, moet een garantie worden gegeven dat zij een 'supervoorrecht' hebben, zo-
niet zullen zij afhaken. 

Ingeval zij niet een bijzondere bescherming genieten, is het niet meer mogelijk 
het bedrijf aan de gang te houden; de bedoeling van de gerechtelijk akkoordpro-
cedure, nl. het redden van de onderneming, wordt onmogelijk. 

Om die reden heeft  de wetgever voorzien in het statuut van 'boedelschuld', 
doch onder die voorwaarde dat die schuld is tot stand gekomen ten gevolge van 
handelingen die zijn verricht met 'medewerking, machtiging of bijstand' van de 
commissaris inzake opschorting (toepassing artikel 44, tweede lid, WGA). 

De periode van de definitieve opschorting is van geheel andere aard dan de pe-
riode voorlopige opschorting. 

In de periode van definitieve opschorting is het plan aanvaard en moet het be-
drijf werken binnen de krijtlijnen zoals uitgestippeld in het plan.

Het bedrijf staat in de periode van definitieve opschorting weer volledig onaf-
hankelijk: de bestuursorganen hebben volledig de macht. Het bedrijf kan weerom 
onbelemmerd  deelnemen  aan  het  commerciële  leven:  schulden  aangaan  en 
schuldvorderingen scheppen, zonder enige restrictie. 

Het enige waaraan de onderneming zich dient te houden, is het nakomen van 
het plan dat een betalings- en afbetalingsschema ten opzichte van de schuldeisers 
die betrokken waren in de gerechtelijk akkoordprocedure. 

De commissaris inzake opschorting heeft slechts de opdracht toezicht en con-
trole over de uitvoering van dat plan uit te oefenen. 

Tot medewerking, machtiging of bijstand is hij geenszins gerechtelijk gemach-
tigd noch kan hij daartoe gerechtelijk gemachtigd worden. 

Aldus  kan  er  tijdens  de  periode  van  definitieve  opschorting  gewoon  géén 
schuldvordering ontstaan ten gevolge van een verrichting die geschied is met 
medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschorting en 
kan er bijgevolg ook geen boedelschuld ontstaan. 

Wie schuldeiser wordt van een bedrijf in de periode van definitieve opschor-
ting is een 'gewone speler' in het commerciële leven, zoals de firma die de defini-
tieve opschorting heeft bekomen eveneens (opnieuw) een 'gewone speler' in het 
commerciële leven is geworden.

Een en ander kan tot gevolg hebben dat het kwestieuze bedrijf geen of nauwe-
lijks enig krediet van leveranciers of andere nieuwe schuldeisers kan bekomen en 
uiteindelijk toch het faillissement tegemoet gaat. 

Dit is een vrijemarktgegeven waarbij niets anders kan worden vastgesteld dan 
dat de markt geen voldoende geloof en vertrouwen heeft in het commerciële pro-
ject van die kwestieuze firma. 

Voorafgaande is evenwel geen reden om schulden die ontstaan zijn in de peri-
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ode van definitieve opschorting het statuut van boedelschuld te geven. 
Tenslotte is het juist dat de (eiser) als fiscale overheid, vaak geen vrije keuze 

heeft om al dan niet met een schuldenaar samen te werken: indien de schuldenaar 
mensen tewerkstelt is er (meestal) automatisch bedrijfsvoorheffing verschuldigd. 

Een en ander heeft evenwel niet als gevolg dat de (eiser) op een andere wijze 
zou moeten worden behandeld als een 'gewone' schuldeiser wiens schuldvorde-
ring ook is ontstaan in de periode van definitieve opschorting. 

Het verlenen van het 'statuut' van boedelschuld is een uitzondering op de regel 
dat de schulden die ontstaan zijn vóór de faillietverklaring worden opgenomen in 
het (al dan niet bevoorrecht) passief van het faillissment. 

Een restrictieve benadering van de aanspraken om als boedelschuld te worden 
erkend, dringt zich bijgevolg op. 

Uit wat voorafgaat, volgt dat er geen overtuigende wettelijke grondslag is om 
de schulden die ontstaan zijn tijdens de periode van definitieve opschorting, het 
statuut van boedelschuld te verlenen.

In die omstandigheden dringt zich de opname op van de volledige schuldvor-
dering van (de eiser) in het bevoorrecht passief" (arrest, p. 2-4). 

Grieven
Het gerechtelijk akkoord kan aan de schuldenaar worden toegestaan indien hij 

tijdelijk zijn schulden niet kan voldoen of indien de continuïteit van zijn onder-
neming bedreigd wordt door moeilijkheden die op min of meer korte termijn 
kunnen leiden tot het ophouden van betalen. Het akkoord kan alleen worden toe-
gestaan indien de financiële toestand van de onderneming kan worden gesaneerd 
en het economisch herstel ervan mogelijk lijkt (artikel 9 van de wet van 17 juli 
1997). 

Indien voldaan is aan deze voorwaarden en de rechtbank op grond van een 
voorlopige beoordeling oordeelt dat de continuïteit van de onderneming geheel 
of gedeeltelijk kan worden gehandhaafd, kent deze een voorlopige opschorting 
van betaling toe voor een observatieperiode die niet langer dan zes maanden mag 
zijn (artikel 15, §1, eerste lid). 

In het  vonnis dat  de voorlopige opschorting van betaling toestaat,  wijst  de 
rechtbank een of meer commissarissen inzake opschorting aan, dewelke indivi-
dueel alle handelingen kunnen verrichten die nodig of nuttig zijn voor de vervul-
ling van hun gemeenschappelijke opdrachten (artikel 15, §1, tweede lid). 

De rechtbank kan bepalen dat de schuldenaar geen daden van bestuur of be-
schikking  mag verrichten  zonder  machtiging  van  de  commissaris  inzake  op-
schorting (artikel 15, §1, derde lid).

In het  algemeen wordt de commissaris  inzake opschorting ermee belast  de 
schuldenaar tijdens de akkoordprocedure bij te staan bij het bestuur, onder toe-
zicht van de rechtbank, hij brengt verslag uit telkens als de omstandigheden het 
vereisen en in ieder geval op verzoek van de rechtbank (artikel 19, eerste lid). 

Specifiek tijdens de voorlopige opschorting van betaling onderzoekt de com-
missaris inzake opschorting de aangegeven schuldvordering en de ingediende ti-
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tels  (artikel 26),  verwijst,  bij betwisting, de niet-toegelaten schuldvorderingen 
naar de rechtbank (artikel 27) en staat de schuldenaar bij met het opstellen van 
het herstel- of betalingsplan (artikel 29, §1).

Tijdens de definitieve opschorting van betaling oefent de commissaris inzake 
opschorting toezicht en controle uit over de uitvoering van het plan en de ak-
koordprocedure,  waarbij hij ten minste om de zes maanden en telkens als de 
rechtbank erom verzoekt, verslag uitbrengt aan de rechtbank over de uitvoering 
van het plan en het akkoord (artikel 36); bij niet-uitvoering van geheel of een 
deel van het plan kan hij in zijn verslag aan de rechtbank de herroeping van de 
opschorting vorderen (artikel 37), terwijl op zijn verzoek de rechtbank ook wijzi-
gingen aan het plan kan goedkeuren (artikel 38). 

De algemene bijstandsverplichting van de commissaris inzake opschorting, zo-
als omschreven in artikel 19, eerste lid, dooft na de goedkeuring van het plan niet 
uit zodat de schuldenaar ook tijdens de definitieve opschorting van betaling han-
delingen kan verrichten met medewerking, machtiging of bijstand van de com-
missaris inzake opschorting. 

Een maand vóór het verstrijken van de termijn van de definitieve opschorting 
brengt de commissaris inzake opschorting een eindverslag uit omtrent de uitvoe-
ring van het plan, waarna de rechtbank, op verzoek van de commissaris inzake 
opschorting, het einde van de opschorting uitspreekt (artikel 20).

Luidens artikel 44, tweede lid, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het ge-
rechtelijk akkoord, worden de handelingen door de schuldenaar, tijdens de ak-
koordprocedure verricht met medewerking, machtiging of bijstand van de com-
missaris inzake opschorting, bij faillissement beschouwd als handelingen van de 
curator, waarbij de schulden gedurende de akkoordprocedure aangegaan gelden 
als boedelschulden van het faillissement.

De wetgever heeft met de uitvoering van het statuut van boedelschuld voor de 
schulden, aangegaan tijdens de akkoordprocedure met tussenkomst van de com-
missaris inzake opschorting, een zekerheid willen verschaffen aan de schuldei-
sers die bereid zijn om, spijts de precaire toestand van de schuldenaar tijdens het 
gerechtelijk akkoord, met hem te contracteren.

In de mate dat de schuldenaar ook tijdens de definitieve opschorting van beta-
ling in een precaire positie blijft verkeren, gelet onder meer op het risico dat het 
akkoord steeds kan worden herroepen van zodra de schuldenaar een deel van het 
plan niet uitvoert, komt het statuut van boedelschuld ook toe aan de schulden die 
tijdens de definitieve opschorting van betaling met medewerking, machtiging of 
bijstand van de commissaris inzake opschorting door de schuldenaar zijn aange-
gaan.

In zoverre in de tekst van artikel 44, tweede lid, uitdrukkelijk wordt verwezen 
naar handelingen verricht tijdens de akkoordprocedure en naar schulden aange-
gaan gedurende de akkoordprocedure was het duidelijk de intentie van de wetge-
ver om ook aan deze schulden die tijdens de definitieve opschorting van betaling 
met tussenkomst van de commissaris inzake opschorting zijn ontstaan het "su-
pervoorrecht" van boedelschuld te verlenen. 

Het herstel en het voortbestaan van de onderneming na afloop van de definitie-
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ve opschorting is de enige finaliteit van het gerechtelijk akkoord zodat ook tij-
dens de  definitieve  opschorting  van  betaling de  bestaande  medecontractanten 
blijvend moeten worden gemotiveerd om met de schuldenaar te contracteren ter-
wijl ook nieuwe schuldeisers via artikel 44, tweede lid, moeten worden aange-
moedigd om met de schuldenaar handelsbetrekkingen aan te knopen tijdens de 
definitieve opschorting van betaling. 

Het bestreden arrest oordeelt evenwel dat er tijdens de periode van de defini-
tieve opschorting geen schuldvordering kan ontstaan ten gevolge van een ver-
richting die geschied is met medewerking, machtiging of bijstand van de com-
missaris inzake opschorting omdat de commissaris inzake opschorting in die pe-
riode slechts de opdracht heeft om toezicht en controle uit te oefenen over de uit-
voering van het plan en niet gemachtigd is tot medewerking, machtiging of bij-
stand zodat er tijdens de definitieve opschorting van betaling gewoon geen boe-
delschuld kan ontstaan.

Volgens het bestreden arrest worden de schuldenaar en de nieuwe schuldeisers 
tijdens de definitieve opschorting van betaling bovendien "gewone spelers in het 
commerciële leven" en kan de precaire toestand van de schuldenaar op zich niet 
verantwoorden dat aan de schulden die zijn ontstaan tijdens de definitieve op-
schorting van betaling het statuut van boedelschuld wordt gegeven. Aldus uit-
zondering op de regel dat de schulden die ontstaan zijn vóór de faillietverklaring 
in het passief van het faillissement worden opgenomen, behoeft het statuut van 
boedelschuld een restrictieve benadering, aldus het bestreden arrest. 

In zoverre het arrest oordeelde dat er tijdens de definitieve opschorting van be-
talingen geen handelingen kunnen worden verricht door de schuldenaar met bij-
stand, machtiging of medewerking van de commissaris inzake opschorting, mis-
kent het bestreden arrest de opdracht van de commissaris inzake opschorting, zo-
als die omschreven is in de artikelen 9, 15, 19, 26, 27, 29, 36, 37, 38 en 40 van 
de wet van 17 juli 1997, en waaruit volgt dat zijn bijstandsverplichting ex artikel 
19 een algemene draagwijdte heeft die geldt voor de hele duur van de akkoord-
procedure. 

Door op die gronden het temporeel toepassingsgebied van artikel 44, tweede 
lid, te beperken tot de schulden die slechts tijdens de voorlopige opschorting van 
betaling met bijstand, machtiging of medewerking van de commissaris inzake 
opschorting kunnen worden aangegaan, waardoor het de kwalificatie van boedel-
schuld zonder meer ontzegt aan alle schulden die tijdens de definitieve opschor-
ting van betaling zijn aangegaan, schendt het bestreden arrest zowel de tekst als 
de ratio legis van artikel 44, tweede lid, van de wet van 17 juli 1997. 

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft beslist dat de bedrijfs-
voorheffing die betrekking heeft op de periode van de definitieve opschorting 
van betaling (124.929,06 euro) niet als boedelschuld kan worden erkend maar in 
het bevoorrecht passief van het faillissement dient te worden opgenomen (schen-
ding van alle bepalingen aangehaald in de aanhef van het middel).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Krachtens artikel 44, tweede lid, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het 



Nr. 65 - 2.2.07 HOF VAN CASSATIE 285 

gerechtelijk akkoord (hierna WGA), worden handelingen door de schuldenaar 
tijdens de akkoordprocedure verricht met medewerking, machtiging of bijstand 
van de commissaris inzake opschorting, bij faillissement beschouwd als hande-
lingen van de curator, waarbij de schulden gedurende de akkoordprocedure aan-
gegaan gelden als boedelschulden van het faillissement.

Voor de periode van de voorlopige opschorting van betaling en observatieperi-
ode, wordt krachtens artikel 19, eerste lid, van de WGA, de commissaris inzake 
opschorting door de rechtbank aangewezen en ermee belast de schuldenaar bij te 
staan bij het bestuur, onder toezicht van de rechtbank.

Tijdens de periode van de definitieve opschorting van betaling oefent de com-
missaris inzake opschorting, overeenkomstig artikel 36, eerste lid, van de WGA, 
daarentegen slechts toezicht en controle uit over de uitvoering van het plan en de 
akkoordprocedure. De schuldenaar wordt immers geacht tijdens die periode de 
leiding van de onderneming op zelfstandige wijze in handen te nemen.

2.  Hieruit  volgt  dat  onder "handelingen door de schuldenaar tijdens de ak-
koordprocedure verricht met medewerking, machtiging of bijstand van de com-
missaris inzake opschorting" zoals bedoeld in vermeld artikel  44,  tweede lid, 
moeten worden verstaan, de handelingen die door de schuldenaar zijn verricht 
met medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschor-
ting, tijdens de periode van de voorlopige opschorting van betaling. Het zijn der-
halve slechts de schulden die uit die handelingen ontstaan, die gelden als boedel-
schulden van het faillissement.

3. Het middel gaat ervan uit dat het statuut van boedelschuld ook toekomt aan 
de schulden die tijdens de periode van de definitieve opschorting van betaling 
met medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschor-
ting, door de schuldenaar zijn aangegaan.

Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

2 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
De Bruyn en Geinger.

Nr. 66

3° KAMER - 5 februari 2007

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM — 
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - GEZAG - BEWIJSLEVERING - BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER - FEITELIJKE GEGEVENS - NIET-ONVERENIGBARE GEGEVENS
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2º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM — 
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - GEZAG - KWALIFICATIE DOOR DE PARTIJEN - 
ZELFSTANDIGE SAMENWERKING - BEWIJSLAST

3º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
- ARBEIDSOVEREENKOMST - GEZAG - BEWIJS - BEWIJSLAST - DRAAGWIJDTE

1º en 2º Het is de taak van de rechter om na te gaan of de gegevens die aangevoerd  
worden  om  het  bestaan  van  een  gezagsrelatie  te  staven  een  toepassing  of  de  
mogelijkheid  tot  toepassing  van gezag op  de  uitvoering  van de  arbeid  zoals  in  een  
arbeidsovereenkomst  aantonen,  die  onverenigbaar  is  met  de  loutere  uitvoering  van 
controle  en  het  geven  van  instructies  in  het  kader  van  een  overeenkomst  voor  
zelfstandige arbeid1. (Artt. 2 en 3, Arbeidsovereenkomstenwet)

3º  Wanneer  de  partijen  hun verhouding  kwalificeren als  de  uitvoering  van zelfstandige 
arbeid  door  de  ene in opdracht  van de andere,  schept  dit  geen vermoeden van het 
bestaan  van  een  overeenkomst  tot  uitvoering  van  zelfstandige  arbeid;  wanneer  de 
Rijksdienst  voor  Sociale  Zekerheid  in  dit  geval  socialezekerheidsbijdragen  voor  
werknemers opvordert, moet hij het bestaan van een arbeidsovereenkomst bewijzen, wat  
inhoudt  dat het  bewijs zal  dienen te worden geleverd dat  de arbeid  uitgevoerd werd  
onder het gezag van de opdrachtgever-werkgever; zodoende wordt de bewijslast van de  
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid niet verzwaard: deze dienst dient louter het bewijs te  
leveren van het werkelijk bestaan van een arbeidsovereenkomst wanneer hij op die basis 
socialezekerheidsbijdragen  opvordert.  Evenmin  wordt  in  deze  bewijsregeling  een 
bijzondere waarde gehecht aan de kwalificatie van een overeenkomst tot uitvoering van  
zelfstandige  arbeid,  die  geveinsd  kan  zijn.  In  zoverre  de  gegevens  die  aangevoerd  
worden om de gezagsrelatie te staven ook passen in het kader van een overeenkomst tot  
uitvoering van zelfstandige arbeid en dus daarmee niet  onverenigbaar zijn,  zijn  deze 
gegevens gewoonweg geen sluitend bewijs van een gezagsrelatie in het kader van een 
arbeidsovereenkomst2.  (Artt.  2  en  3,  Arbeidsovereenkomstenwet;  Artt.  1315 en 1321, 
B.W.; Algemeen rechtsbeginsel "Fraus omnia corrumpit"; Algemeen rechtsbeginsel van 
het verbod op wetsontduiking)

(R.S.Z. T. V.)

ARREST

(A.R. S.06.0024.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 februari 2005 gewezen 

door het Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in een verzoekschrift middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel

1 Cass. 20 maart 2006, A.R. S.05.0069.N, nr. 160.
2 Ibid.
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1. Wanneer de partijen hun verhouding kwalificeren als de uitvoering van zelf-
standige arbeid door de ene in opdracht van de andere, schept dit geen vermoe-
den van het bestaan van een overeenkomst tot uitvoering van zelfstandige arbeid.

Wanneer de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in dit geval socialezekerheids-
bijdragen voor werknemers opvordert, moet hij het bestaan van een arbeidsover-
eenkomst bewijzen, wat inhoudt dat het bewijs zal dienen te worden geleverd dat 
de arbeid uitgevoerd werd onder het gezag van de opdrachtgever-werkgever.

De rechter moet de werkelijke toestand nagaan aan de hand van de gegevens 
waarvan het bewijs wordt verstrekt.

Omtrent de gegevens die aangevoerd worden om het bestaan van een gezags-
relatie te staven, is het de taak van de rechter na te gaan of deze gegevens een 
toepassing of de mogelijkheid tot toepassing van gezag op de uitvoering van de 
arbeid zoals in een arbeidsovereenkomst aantonen, die onverenigbaar is met de 
loutere uitvoering van controle en instructies in het kader van een overeenkomst 
voor zelfstandige arbeid.

2. Zodoende wordt de bewijslast van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
niet verzwaard. Deze dienst dient louter het bewijs te leveren van het bestaan van 
een arbeidsovereenkomst wanneer het op die basis socialezekerheids- bijdragen 
opvordert.

Evenmin wordt in deze bewijsregeling een bijzondere waarde gehecht aan de 
kwalificatie van een overeenkomst tot uitvoering van zelfstandige arbeid, die ge-
veinsd kan zijn.

In zoverre de gegevens die aangevoerd worden om de gezagsrelatie te staven 
ook passen in het kader van een overeenkomst tot uitvoering van zelfstandige ar-
beid en dus daarmee niet  onverenigbaar zijn,  zijn deze gegevens gewoonweg 
geen sluitend bewijs van een gezagsrelatie in het kader van een arbeidsovereen-
komst.

3. Op grond van de vaststelling dat de verweerder geen beslag kon leggen op 
hun tijdsgebruik en er van toezicht en controle op de uitvoering van de arbeid 
geen sprake is ten aanzien van L.K., J.O. en J.B., oordeelt het arrest dat de door 
de eiser aangevoerde elementen de kwalificatie van zelfstandige samenwerking 
niet uitsluiten en dat de eiser er niet in slaagt het bewijs van een werkgeversge-
zag te leveren.

Door aldus te oordelen schendt het arrest de aangewezen wetsbepalingen niet 
en miskent het evenmin het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit".

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
4. Het onderdeel dat aanvoert dat het arrest bij de beoordeling van de gezags-

elementen die door de eiser werden aangevoerd om het bestaan van een arbeids-
overeenkomst aan te tonen, de overeenkomst van zelfstandige samenwerking ten 
aanzien van J.B. als uitgangspunt heeft genomen, mist feitelijke grondslag, zoals 
blijkt uit het antwoord op het eerste onderdeel, bijzonder om de onder randnum-
mer 3 vermelde redenen.

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

5 februari 2007 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzit-
ter  – Gelijkluidende conclusie  van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –  Advocaat: mr. 
De Bruyn.

Nr. 67

3° KAMER - 5 februari 2007

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — BESCHERMDE 
WERKNEMERS - ONTSLAGREGELING - DRINGENDE REDENEN - RECHTERLIJKE PROCEDURE - 
ARBEIDSOVEREENKOMST - SCHORSING - INKOMENSGARANTIE - WERKGEVER - AANVULLENDE 
VERGOEDING - OMVANG

De wetgever beoogt de afgevaardigde of de kandidaat-afgevaardigde tijdens de schorsing  
van  de  arbeidsovereenkomst  een  inkomen  te  waarborgen  doordat  hij  naast  de  
werkloosheidsuitrusting  een  bijkomende  vergoeding  ontvangt,  betaald  door  de 
werkgever, die samen gelijk zijn aan het voorheen verdiende nettoloon; met nettoloon  
wordt  niet  bedoeld het  fiscaal  netto-inkomen,  te weten na aftrek  van de belastingen,  
gezien de belastingen afhankelijk zijn van een aantal factoren die vreemd zijn aan de 
dienstbetrekking. (Art. 9, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden; Art. 1, K.B. 21 
mei  1991  tot  vaststelling  van  de  berekenings-  en  betalingsmodaliteiten  van  de 
bijkomende vergoeding verschuldigd aan de (kandidaat) personeelsafgevaardigde in het 
kader van de procedure tot erkenning van een dringende reden)

(V. T. DELTA AIR TRANSPORT nv e.a.)

ARREST

(A.R. S.06.0030.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 februari 2005 gewezen 

door het Arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11 en 159 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grond-

wet;
- de artikelen 2 (inzonderheid §1 en §3), 4 (inzonderheid §1), 5 (inzonderheid 

§5 en voor zoveel als nodig ook §3), 6 en 9 van de wet van 19 maart 1991, hou-
dende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de onder-
nemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de 
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werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden;
- artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 mei 1991 tot vaststelling van de 

berekenings- en betalingsmodaliteiten van de bijkomende vergoeding verschul-
digd aan de personeelsafgevaardigde of de kandidaat-personeelsafgevaardigde in 
het kader van de procedure tot erkenning van een dringende reden.

Bestreden beslissing
Het Arbeidshof te Antwerpen verklaart in het bestreden arrest van 28 februari 

2005 eiseres' hoger beroep ontvankelijk en deels gegrond. Het arbeidshof beves-
tigt het bestreden vonnis van 12 januari 2000 van de Arbeidsrechtbank te Ant-
werpen in de mate dat het de eis strekkende tot veroordeling van de verweerster 
tot betaling van de aanpassingen voor anciënniteit en leeftijd van de bijkomende 
vergoeding zoals bedoeld in artikel 9 van de wet ontslagregeling personeelsafge-
vaardigden die verschuldigd is aan de eiseres en de eis strekkend tot veroorde-
ling van verweerster tot betaling van socialezekerheidsbijdragen op deze bijko-
mende vergoeding aan de RSZ, ongegrond heeft verklaard. Het arbeidshof ver-
nietigt het vonnis van 12 januari 2000 van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen in 
de mate dat het de eis van (de eiseres) strekkend tot betaling van indexaanpassin-
gen op de bijkomende vergoedingen ongegrond heeft verklaard. Opnieuw recht-
sprekend daarover, verklaart het de eis zonder voorwerp. Aldus bevestigt het ar-
beidshof (behalve wat de indexering betreft) minstens impliciet de beslissing van 
de eerste rechter waar deze de oorspronkelijke vordering (die ertoe strekte te ho-
ren beslissen dat de aanvullende vergoeding die de verweerster in uitvoering van 
genoemd artikel 9 van de wet van 19 maart 1991 betaalde, te gering was) afwees 
als ongegrond.

Het arbeidshof beveelt  de heropening der  debatten alvorens verder recht  te 
spreken over de tegenvordering van de verweerster tegen de eiseres.

Het arbeidshof verklaart zijn arrest verbindend ten aanzien van de Belgische 
Staat en stelt de beslissing over de kosten uit.

Het arbeidshof grondt zijn beslissing op volgende motieven (arrest vanaf p. 5, 
in het midden tot p. 8, bovenaan):

"2.1. de verplichting van de werkgever tot betaling van een inkomen gelijk aan 
het nettoloon (artikel 9 van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden)

Artikel 9 van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden luidt als volgt:
(..)
Artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 mei 1991 genomen in uitvoering 

van voormelde wet, luidt als volgt:
(...)
Mevrouw V. voert aan dat zij van de NV (Delta Air Transport) na de schorsing 

van de arbeidsovereen-komst in het jaar 1995 en de daaropvolgende jaren niet 
het netto inkomen heeft ontvangen zoals haar dat door artikel 9 van voormelde 
wet zou worden gegarandeerd.

Uit de dagvaarding blijkt dat zij dit afleidt uit de omstandigheid dat zij voor 
het inkomstenjaar 1995 aan de fiscus nog een bedrag van 268.171 BEF verschul-
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digd bleef, daar waar zij in de voorgaande aanslagjaren nooit bijkomende belas-
ting diende te betalen.

Uitgaande van een volgens de naamloze vennootschap verschuldigd nettoloon 
van 80.535 BEF per maand, en dat volgens mevrouw V. minimaal verschuldigd 
was, zou de NV jaarlijks minimaal nog een nettobedrag van 264.152 BEF moe-
ten ophoesten om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

Mevrouw V. gaat ervan uit dat de NV op grond van de wet gehouden is haar 
een inkomen te waarborgen dat gelijk is aan het nettoloon dat zij verdiende voor-
afgaand aan de schorsing van de arbeidsovereenkomst.

Blijkbaar wil mevrouw V. dat haar een gelijk fiscaal netto-inkomen op jaarba-
sis wordt gewaarborgd, dit wil zeggen niet alleen na aftrek van socialezeker-
heidsbijdragen (voor zover die al verschuldigd zijn) en bedrijfsvoorheffing, maar 
na aftrek van de eigenlijke belasting.

Het (arbeidshof) oordeelt ter zake als volgt:
Krachtens artikel 9 van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden moet 

de werkgever op het einde van elke gewone betaalperiode een vergoeding boven-
op de werkloosheidsuitkeringen betalen, waardoor aan de personeelsafgevaardig-
de of aan de kandidaat personeelsafgevaardigde een inkomen wordt gewaarborgd 
dat gelijk is aan zijn nettoloon.

In diezelfde bepaling wordt het aan de Koning overgelaten de wijze van bere-
kening van die bijkomende vergoeding vast te stellen, waaronder dient te worden 
verstaan dat hij meteen ook kan vaststellen op welke wijze een inkomen wordt 
gewaarborgd dat geacht wordt gelijk te zijn aan het nettoloon.

Naar het oordeel van het (arbeidshof) blijkt uit de tekst van artikel 9 niet dat 
aan de beschermde werknemer wiens arbeidsovereenkomst is geschorst een in-
komen wordt gegarandeerd dat gelijk is aan zijn netto maandelijks inkomen, zo-
als mevrouw V. dat verstaat.

Bijgevolg staat niets eraan in de weg dat de Koning, door gebruik te maken 
van de bevoegdheid die de wetgever hem heeft gegeven, de omvang van de bij-
komende vergoeding derwijze vaststelt dat ze niet noodzakelijk een inkomen ga-
randeert dat gelijk is aan het netto-inkomen, zoals mevrouw V. dat verstaat.

Naar het oordeel van het (arbeidshof) bestaat er dan ook geen aanleiding om in 
toepassing van artikel 159 van de Grondwet de toepassing van artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 21 mei 1991 te weigeren.

De overige door partijen aangevoerde feiten en middelen doen naar het oordeel 
van het (arbeidshof) daaraan geen afbreuk.

Ten overvloede merkt het (arbeidshof) op dat uit niets blijkt dat het de bedoe-
ling van de wetgever zou geweest zijn om aan de beschermde werknemer als be-
doeld in artikel 9 van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden, een ge-
lijk fiscaal netto inkomen op jaarbasis te waarborgen, in de zin dat van het bruto-
loon niet alleen de socialezekerheidsbijdragen (voor zover die al verschuldigd 
zijn) en bedrijfsvoorheffing zouden moeten worden afgetrokken, maar bovendien 
ook de eigenlijke belasting, temeer omdat dat inkomen mede kan beïnvloed wor-
den door andere - aan de tewerkstelling geheel vreemde - factoren die het voor 
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de werkgever overigens quasi onmogelijk zouden maken zulk een inkomen te 
becijferen.

Bovendien wordt in het sociaal recht onder 'netto-inkomen' doorgaans het loon 
bedoeld dat overblijft na aftrek van socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoor-
heffing en dus niet na aftrek van de socialezekerheidsbijdragen en de eigenlijke 
belasting".

Grieven
Het arbeidshof stelt vast dat de eiseres, in dienst van de verweerster, voor de 

sociale  verkiezingen van 1991 als kandidaat  voor  de ondernemingsraad werd 
voorgedragen, doch niet verkozen werd (arrest p. 4, V, 1, eerste en tweede ali-
nea).

Luidens artikel 2, §1, van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ont-
slagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de 
comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede 
voor de kandidaat- personeelsafgevaardigden, kunnen de personeelsafgevaardig-
den en de kandidaat-personeelsafgevaardigden, zoals omschreven in artikel  1, 
§2, van dezelfde wet, worden ontslagen om een dringende reden die vooraf door 
het arbeidsgerecht werd aangenomen. Er werd tussen partijen niet betwist dat de 
eiseres als niet-verkozen kandidate een beschermd statuut genoot, nu het door de 
verweerster voorgenomen ontslag wegens dringende reden zich situeerde in de 
bij artikel 2, §3, van genoemde wet van 19 maart 1991 omschreven bescher-
mingsperiode.

Het arbeidshof stelt tevens vast dat de verweerster op 25 oktober 1994 bij de 
Arbeidsrechtbank te Antwerpen de in artikel 4 van genoemde wet van 19 maart 
1991 voorziene procedure, strekkend tot voorafgaande aanneming van dringende 
reden teneinde te kunnen overgaan tot het ontslag van de eiseres, startte.

Het was evenmin tussen partijen betwist dat de arbeidsovereenkomst van eise-
res tussen de gerechtelijke procedure geschorst werd, het weze overeenkomstig 
artikel 5, §3, van genoemde wet van 19 maart 1991, zoals impliciet voorgehou-
den door het arbeidshof (arrest p. 4, in fine), het weze overeenkomstig artikel 5, 
§5, van dezelfde wet, zoals voorgehouden door partijen (samenvattende conclu-
sie in hoger beroep, p. 2, nr. 1.2.; eerste conclusie voor de verweerster voor de 
Arbeidsrechtbank te Antwerpen, p. 2, eerste alinea, in fine).

Evenmin werd betwist dat de eiseres aldus, benevens haar werkloosheidsuitke-
ring, recht had op een aanvullende vergoeding lastens verweerster, haar werkge-
ver, op grond van artikel 9 van de genoemde wet van 19 maart 1991, dat luidt:

"Indien de voorzitter van de arbeidsrechtbank bij wijze van voorlopige maatre-
gel voor een personeelsafgevaardigde beslist of indien de werkgever voor een 
kandidaat-personeelsafgevaardigde beslist dat de uitvoering van de arbeidsover-
eenkomst moet geschorst blijven tot hem de in kracht van gewijsde gegane uit-
spraak over de ernst van de door de werkgever ingeroepen redenen wordt bete-
kend of, indien er geen hoger beroep geweest is, tot bij het verstrijken van de ter-
mijn voor hoger beroep moet de werkgever op het einde van elke gewone betaal-
periode een vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkeringen betalen, waardoor 
aan  de  personeelsafgevaardigde  of  aan  de  kandidaat-personeelsafgevaardigde 
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een inkomen wordt gewaarborgd dat gelijk is aan zijn nettoloon.
De Koning bepaalt de wijze van berekening van deze bijkomende vergoeding. 

Het referteloon dat als basis dient voor de berekening van de bijkomende vergoe-
ding is gebonden aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen 
(...).

De bepalingen van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van 
het loon der werknemers zijn van toepassing op de betaling door de werkgever 
van de bij dit artikel bedoelde bijkomende vergoeding.

De bijkomende vergoeding bedoeld in het eerste lid blijft verworven voor de 
personeelsafgevaardigde en aan de kandidaat-personeelsafgevaardigde, ongeacht 
de beslissing van het arbeidsgerecht over de door de werkgever ingeroepen rede-
nen.

De Koning kan de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de in geval van 
sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers uitbreiden tot de betaling van 
deze bijkomende vergoeding (...)".

Deze bepaling werd uitgevoerd door het koninklijk besluit van 21 mei 1991 tot 
vaststelling  van  de  berekenings-  en  betalingsmodaliteiten  van  de  bijkomende 
vergoeding verschuldigd aan de personeelsafgevaardigde of de kandidaat-perso-
neelsafgevaardigde in het kader van de procedure tot erkenning van een dringen-
de reden, waarvan artikel 1 bepaalt:

"§1. De vergoeding, verschuldigd aan de werknemer in uitvoering van artikel 
9 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de 
personeels-afgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor vei-
ligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandi-
daat-personeelsafgevaardigden, is gelijk aan het verschil tussen het maandelijks 
bedrag van de werkloosheidsvergoedingen en het netto referteloon.

§2. Het netto referteloon bestaat uit:
- het gemiddeld bedrag van het nettoloon vermeerderd met de voordelen ver-

worven krachtens de arbeidsovereenkomst, en in voorkomend geval, 
- het gemiddeld nettobedrag van de voordelen in natura.
Om het nettobedrag van het loon en de voordelen te bepalen, dient men het 

brutobedrag te verminderen met de persoonlijke bijdragen inzake sociale zeker-
heid en de fiscale afhouding.

Het netto referteloon wordt afgerond naar de hogere honderd franken.
Het gemiddelde bedoeld in het eerste lid wordt berekend op basis van het loon 

of de voordelen die werden betaald of hadden moeten betaald worden in de loop 
van de twaalf maanden, voorafgaand aan de maand gedurende dewelke de schor-
sing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst begon, gedeeld door twaalf. 
Wanneer de werknemer geen recht heeft gehad op een loon en op voordelen ge-
durende al de maanden van de referteperiode, zal het gemiddelde slechts bere-
kend worden voor de maanden gedurende dewelke een recht verworven werd.

§3. Het maandelijks bedrag van de werkloosheidsuitkering bedoeld in artikel 
1, wordt bekomen door het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering te verme-
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nigvuldigen met 26".
Het arbeidshof stelde vast (arrest p. 8, nr. 2.2.1., eerste alinea) dat tussen par-

tijen niet betwist werd dat het netto referteloon zoals bedoeld in artikel 1 van het 
genoemde koninklijk besluit van 21 mei 1991, 80.535 BEF beliep of 1.996,41 
euro.

De eiseres erkende (samenvattende conclusie in hoger beroep p. 11, 3.1.7.) dat 
zij vanaf de schorsing van de arbeidsovereenkomst een werkloosheidsuitkering 
genoot en, anderzijds, een aanvullende vergoeding van de werkgever.

De eiseres preciseerde, zonder dat dit door de verweerster werd betwist:
(1) dat zij ongeveer 30.000 BEF werkloosheidsuitkeringen genoot;
(2) dat op deze uitkering zowat 3.000 BEF bedrijfsvoorheffing werd geheven 

en zij dus netto ongeveer 27.000 BEF per maand ontving;
(3) dat de werkgever een aanvullende vergoeding voorzag van 50.466 BEF,
(4) waarop 5.197 BEF bedrijfsvoorheffing werd ingehouden zodat een nett-

overgoeding van 44.909 BEF overbleef.
De eiseres wees er aldus op dat zij netto 27.000 BEF werkloosheidsuitkeringen 

en 44.909 BEF bijkomende vergoeding ontving, wat tesamen 71.909 BEF netto 
opleverde, terwijl, zoals door het arbeidshof vastgesteld, partijen het erover eens 
waren dat het netto referteloon 80.535 BEF beliep.

Eerste onderdeel
Luidens bovengenoemde wettelijke regeling, die hier als uitdrukkelijk herno-

men dient te worden aangezien, legt de wetgever, in de bij artikel 9 van de ge-
noemde wet van 19 maart 1991 bedoelde gevallen, aan de werkgever van de be-
schermde werknemer op, bij het verstrijken van elke gewone betaalperiode, een 
vergoeding te betalen bovenop de werkloosheidsuitkeringen, waardoor aan de 
werknemer een bepaald inkomen wordt gewaarborgd, te weten een inkomen "dat 
gelijk is aan zijn nettoloon". De wetgever bepaalt de maatstaf van de vergoeding: 
zij moet bovenop de werkloosheidsuitkering een inkomen waarborgen dat gelijk 
is aan het bij de werkgever verdiende nettoloon.

De wetgever verleent aan de Koning de bevoegdheid de berekeningsmodalitei-
ten van deze aldus omschreven bijkomende vergoeding te bepalen.

De Koning kan aldus de regels preciseren waardoor de lastens de werkgever 
vallende  bijkomende  vergoeding  een  gelijkheid  moet  waarborgen  tussen  het 
voorheen verdiende nettoloon enerzijds, en de werkloosheidsuitkeringen en de 
aanvullende vergoeding anderzijds.

Ten onrechte oordeelt het arbeidshof dat de bewoordingen van genoemd arti-
kel 9 zouden toelaten te stellen dat de Koning "meteen ook kan vaststellen op 
welke wijze een inkomen wordt gewaarborgd dat geacht wordt gelijk te zijn aan 
het nettoloon" (arrest p. 7, vijfde volle alinea; eisers benadrukt). Het behoort niet 
tot de door de wetgever aan de Koning toegemeten bevoegdheid om een vermoe-
den van gelijkstelling tussen de bedoelde bedragen in te stellen, nu de Koning 
slechts bevoegdheid bekwam de berekeningsregels vast te stellen die de bedoel-
de inkomensgelijkheid in werkelijkheid en effectief moeten waarborgen.
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Overigens blijkt uit geen enkele bepaling van het genoemde koninklijk besluit 
van 21 mei 1991 dat de Koning met de aldus uitgevaardigde regels een vermoe-
den van gelijkheid heeft willen instellen tussen, enerzijds, het nettoloon en, an-
derzijds, de samenvoeging van werkloosheidsuitkeringen en de bijkomende ver-
goeding, tot vaststelling waarvan dit koninklijk besluit werd uitgevaardigd.

Voor zover de beslissing van het arbeidshof aldus moet worden begrepen dat 
het genoemde koninklijk besluit van 21 mei 1991 ertoe strekt de berekeningsmo-
daliteiten van de in artikel 9 van de genoemde wet van 19 maart 1991 bedoelde 
bijkomende vergoeding in die zin vast te leggen dat het inkomen moet worden 
geacht gelijk te zijn aan het door hetzelfde artikel 9 bedoelde nettoloon, miskent 
het arbeidshof de genoemde bepalingen (schending van de artikelen 2 (inzonder-
heid §1 en §3), 4 (inzonderheid §1), 5 (inzonderheid §5 en voor zoveel als nodig 
ook §3), 6 en 9 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagrege-
ling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comi-
tés voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor 
de kandidaat-personeelsafgevaardigden en van artikel 1 van het koninklijk be-
sluit van 21 mei 1991 tot vaststelling van de berekenings- en betalingsmodalitei-
ten van de bijkomende vergoeding verschuldigd aan de personeelsafgevaardigde 
of de kandidaat-personeelsafgevaardigde in het kader van de procedure tot er-
kenning van een dringende reden).

Tweede onderdeel
Artikel 9 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling 

voor  de personeelsafgevaardigden in  de  ondernemingsraden en in  de comités 
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de 
kandidaat-personeelsafgevaardigden legt  aan de werkgever op om aan de be-
schermde werknemer wiens arbeidsovereenkomst is geschorst, op het einde van 
elke gewone betaalperiode bovenop de werkloosheidsuitkeringen een bijkomen-
de vergoeding te betalen waardoor "een inkomen wordt gewaarborgd dat gelijk is 
aan zijn nettoloon".

Zoals door de eiseres in conclusie aangevoerd (samenvattende conclusie in ho-
ger beroep, p. 4 e.v.) blijkt uit de voorbereidende werken van de wet van 19 
maart 1991 dat de wetgever in bovengenoemd geval aan de (kandidaat-) perso-
neelsafgevaardigde heeft willen waarborgen dat zijn financiële situatie tijdens de 
duur van de procedure ongewijzigd bleef, zodat hij geen inkomensschade onder-
vindt wanneer zijn arbeidsovereenkomst wordt geschorst (wat voor de kandidaat-
personeelsafgevaardigde kan ingevolge een loutere beslissing van de werkgever) 
gedurende de gerechtelijke procedure die strekt tot het bekomen van de erken-
ning van een dringende reden tot ontslag.

Zoals door de eiseres aangevoerd, laten de bewoordingen van artikel 9 van de 
genoemde wet van 19 maart 1991, zoals toegelicht in de voorbereidende werken 
op de wet, niet toe dat de beschermde werknemer wiens arbeidsovereenkomst 
geschorst wordt tijdens de procedure tot erkenning van een dringende reden tot 
ontslag, enig financieel nadeel zou lijden in vergelijking met de situatie dat zijn 
arbeidsovereenkomst niet wordt geschorst tijdens deze procedure.

Het arbeidshof kon dienvolgens niet wettig oordelen dat "niets eraan in de weg 
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(staat) dat de Koning, door gebruik te maken van de bevoegdheid die de wetge-
ver hem heeft gegeven, de omvang van de bijkomende vergoeding derwijze vast-
stelt dat ze niet noodzakelijk een inkomen garandeert dat gelijk is aan het netto-
inkomen, zoals mevrouw V. dat verstaat" (arrest p. 7, vierde laatste alinea).

Luidens  artikel  159  van  de  gecoördineerde  Grondwet  passen  de  hoven  en 
rechtbanken de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen 
alleen toe in zoverre zij met de wetten overeenstemmen. Zoals terecht door de ei-
seres aangevoerd in conclusie (samenvattende conclusie in hoger beroep, pp. 7-
8) moet worden aangenomen dat de berekeningsregels van hogerbedoelde ver-
goeding, zoals opgenomen in het genoemde koninklijk besluit van 21 mei 1991, 
de bij artikel 9 van genoemde wet van 19 maart 1991 gewaarborgde inkomens-
gelijkheid niet waarborgen, zodat dit koninklijk besluit in strijd was met deze 
wet en dienvolgens niet kon worden toegepast (schending van artikel 159 van de 
gecoördineerde Grondwet).

Luidens artikel 10 van de gecoördineerde Grondwet zijn de Belgen gelijk voor 
de wet en overeenkomstig artikel 11 van dezelfde Grondwet moeten rechten en 
vrijheden aan de Belgen worden verzekerd zonder discriminatie.

Genoemd artikel 9 van de wet van 19 maart 1991, dat zelf overigens bepaalt 
dat een inkomensgelijkheid moet worden gewaarborgd aan de beschermde werk-
nemer wiens arbeidsovereenkomst geschorst wordt tijdens de gerechtelijke pro-
cedure tot erkenning van een dringende reden tot ontslag, zou derhalve, zoals 
door de eiseres aangevoerd in haar repliek op het advies van het openbaar minis-
terie (p. 3), een ongelijkheid creëren tussen de beschermde werknemer wiens ar-
beidsovereenkomst niet geschorst wordt tijdens de gerechtelijke procedure tot er-
kenning van de dringende reden tot ontslag (die zijn "nettoloon" blijft behouden) 
en de werknemer wiens arbeidsovereenkomst wel geschorst wordt tijdens deze 
gerechtelijke procedure (die aanspraak kan maken op een werkloosheidsuitke-
ring, verhoogd met een lastens de werkgever vallende aanvullende vergoeding), 
wanneer zou worden aangenomen dat in deze laatste hypothese de samenstelling 
van de werkloosheidsuitkeringen en de bedoelde bijkomende vergoeding die de 
werkgever bij het einde van elke betaalperiode moet betalen, niet noodzakelijk 
gelijk moet zijn aan het nettoloon dat de werknemer zou genieten indien zijn ar-
beidsovereenkomst niet zou zijn geschorst.

Hieraan doet geen afbreuk de vaststelling dat het voor de werkgever "quasi on-
mogelijk" zou zijn het netto-inkomen te becijferen.

Het arbeidshof geeft derhalve aan artikel 9 van de genoemde wet van 19 maart 
1991 een draagwijdte die het niet bezit (schending van de artikelen 2 (inzonder-
heid §1 en §3), 4 (inzonderheid §1), 5 (inzonderheid §5 en voor zoveel als nodig 
ook §3), 6 en 9 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagrege-
ling voor de personeels-afgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comi-
tés voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor 
de kandidaat-personeelsafgevaardigden en van artikel 1 van het koninklijk be-
sluit van 21 mei 1991 tot vaststelling van de berekenings- en betalingsmodalitei-
ten van de bijkomende vergoeding verschuldigd aan de personeelsafgevaardigde 
of de kandidaat-personeelsafgevaardigde in het kader van de procedure tot er-
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kenning van een dringende reden) en oordeelt ten onrechte dat er geen aanleiding 
was om de toepassing van artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 mei 1991 te 
weigeren (schending van artikel  159 van de gecoördineerde Grondwet).  Min-
stens miskent het arbeidshof aldus het grondwettelijk gewaarborgd gelijkheids- 
en niet-discriminatiebeginsel (schending van de artikelen 10 en 11 van de geco-
ördineerde Grondwet).

Het behage het Hof, gelet op artikel 26, §2, van de bijzondere wet van 6 janua-
ri 1989 op het Arbitragehof, de in het dispositief van deze voorziening nader om-
schreven prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof.

Derde onderdeel
Zoals reeds aangegeven, stelde het arbeidshof vast (arrest p. 8, nr. 2.2.1., eerste 

alinea) dat tussen partijen niet betwist werd dat het netto referteloon zoals be-
doeld in artikel 1 van het genoemde koninklijk besluit van 21 mei 1991, 80.535 
BEF beliep of 1.996,41 euro.

De  eiseres  voerde  aan,  zoals  hierboven  verduidelijkt,  dat  zij  maandelijks 
slechts kon beschikken over een netto-inkomen van 71.909 BEF, bestaande uit 
netto 27.000 BEF werkloosheidsuitkeringen en netto 44.909 BEF bijkomende 
vergoeding lastens de werkgever.

Aldus kon het arbeidshof niet wettig eiseres' vordering, die ertoe strekte te ho-
ren vaststellen dat de bijkomende vergoeding die de werkgever haar uitkeerde 
tijdens de periode van schorsing van de arbeidsovereenkomst ter gelegenheid 
van een gerechtelijke procedure in erkenning van een dringende reden tot ont-
slag,  te  laag  werd  bepaald  en dienvolgens moest  worden verhoogd,  afwijzen 
(schending van artikelen 2 (inzonderheid §1 en §3), 4 (inzonderheid §1), 5 (in-
zonderheid §5 en voor zoveel als nodig ook §3), 6 en 9 van de wet van 19 maart 
1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in 
de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraai-
ing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden en 
van artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 mei 1991 tot vaststelling van de 
berekenings- en betalingsmodaliteiten van de bijkomende vergoeding verschul-
digd aan de personeelsafgevaardigde of de kandidaat-personeelsafgevaardigde in 
het kader van de procedure tot erkenning van een dringende reden).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. De appelrechters oordelen dat artikel 9 van de wet van 19 maart 1991 hou-

dende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de onder-
nemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen, alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden (hierna wet 
ontslagregeling personeelsafgevaardigden) het aan de Koning overlaat de wijze 
van berekening van de bijkomende vergoeding vast te stellen "waaronder dient te 
worden verstaan dat Hij meteen ook kan vaststellen op welke wijze een inkomen 
wordt gewaarborgd dat geacht wordt gelijk te zijn aan het nettoloon".

2. Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, blijkt uit de context van het ar-
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rest dat de appelrechters aldus niet oordelen dat voormeld artikel 9 de Koning 
machtigt een vermoeden van gelijkstelling in te stellen tussen, enerzijds, het net-
toloon dat de beschermde werknemer ontving en, anderzijds, de samengevoegde 
werkloosheidsuitkering en de bijkomende vergoeding vastgesteld overeenkom-
stig de in het koninklijk besluit van 21 mei 1991 bepaalde regels.

Het onderdeel dat berust op een onjuiste lezing van het arrest, mist feitelijke 
grondslag.

Tweede onderdeel
3. Overeenkomstig artikel 9, eerste lid, van de wet ontslagregeling personeels-

afgevaardigden, moet de werkgever indien de voorzitter van de arbeidsrechtbank 
bij wijze van voorlopige maatregel voor een personeelsafgevaardigde beslist of 
indien de werkgever voor een kandidaat-personeelsafgevaardigde beslist dat de 
uitvoering van de  arbeidsovereenkomst  moet geschorst  blijven tot  hem de in 
kracht van gewijsde gegane uitspraak over de ernst van de door de werkgever in-
geroepen reden wordt betekend of, indien er geen hoger beroep geweest is, tot bij 
het verstrijken van de termijn voor hoger beroep, op het einde van elke gewone 
betaalperiode,  een  vergoeding  bovenop  de  werkloosheidsuitkeringen  betalen, 
waardoor aan de personeelsafgevaardigde of aan de kandidaat-personeelsafge-
vaardigde een inkomen wordt gewaarborgd dat gelijk is aan zijn nettoloon.

Krachtens het tweede lid van dat artikel, bepaalt de Koning de wijze van bere-
kening van deze bijkomende vergoeding en is het referteloon dat als basis dient 
voor de berekening van de bijkomende vergoeding gebonden aan de evolutie van 
het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig de formule geregeld bij 
de collectieve arbeidsovereenkomst die op de werknemer van toepassing is of, 
bij ontstentenis van dergelijke overeenkomst, volgens de formule die normaal 
van toepassing is op het loon van deze werknemer.

4. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 mei 1991 tot vaststelling van de 
berekenings- en betalingsmodaliteiten van de bijkomende vergoeding verschul-
digd aan de personeelsafgevaardigde of de kandidaat-personeels-afgevaardigde 
in het kader van de procedure tot erkenning van een dringende reden, genomen 
in uitvoering van voormeld artikel 9, eerste lid, bepaalt: 

"§1. De vergoeding, verschuldigd aan de werknemer in uitvoering van artikel 
9 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de 
personeels-afgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor vei-
ligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandi-
daat-personeelsafgevaardigden, is gelijk aan het verschil tussen het maandelijks 
bedrag van de werkloosheidsvergoedingen en het netto referteloon.

§2. Het netto referteloon bestaat uit:
- het gemiddeld bedrag van het nettoloon vermeerderd met de voordelen ver-

worven krachtens de arbeidsovereenkomst, en, in voorkomend geval,
- het gemiddeld netto bedrag van de voordelen in natura. 
Om het nettobedrag van het loon en de voordelen te bepalen, dient men het 

brutobedrag te verminderen met de persoonlijke bijdragen inzake sociale zeker-
heid en de fiscale afhouding. Het netto referteloon wordt afgerond naar de hoge-



298 HOF VAN CASSATIE 5.2.07 - Nr. 67 

re honderd franken.
Het gemiddelde bedoeld in het eerste lid wordt berekend op basis van het loon 

of de voordelen die werden betaald of hadden moeten betaald worden in de loop 
van de twaalf maanden, voorafgaand aan de maand gedurende dewelke de schor-
sing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst begon, gedeeld door twaalf. 
Wanneer de werknemer geen recht gehad heeft op een loon en op voordelen ge-
durende al de maanden van de referteperiode, zal het gemiddelde slechts bere-
kend worden voor de maanden gedurende dewelke een recht verworven werd.

§3. Het maandelijks bedrag van de werkloosheidsuitkering bedoeld in artikel 
1, wordt bekomen door het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering te verme-
nigvuldigen met 26".

5. Uit de wetsgeschiedenis van de wet ontslagregeling personeels-afgevaardig-
den blijkt dat artikel 9 van die wet beoogt de afgevaardigde of de kandidaat-afge-
vaardigde  tijdens  de  schorsing  van  de  arbeidsovereenkomst  een  inkomen  te 
waarborgen doordat hij naast de werkloosheidsuitkering een bijkomende vergoe-
ding ontvangt, betaald door de werkgever, die samen gelijk zijn aan het voorheen 
verdiende nettoloon.

Het blijkt niet dat met nettoloon bedoeld wordt het fiscaal netto-inkomen, te 
weten na aftrek van de belastingen, gezien de belastingen afhankelijk zijn van 
een aantal factoren die vreemd zijn aan de dienstbetrekking.

6. De appelrechters stellen vast, zonder dat er op dit punt miskenning van be-
wijskracht van akten wordt aangevoerd, dat de eiseres er van uitgaat dat voor-
meld artikel 9 haar een gelijk fiscaal netto-inkomen op jaarbasis waarborgt, "dit 
wil zeggen niet alleen na aftrek van socialezekerheidsbijdragen (...) en bedijfs-
voorheffing, maar na aftrek van de eigenlijke belasting".

Vervolgens oordelen de appelrechters dat voormeld artikel 9 en artikel 1 van 
het in uitvoering hiervan genomen koninklijk besluit van 21 mei 1991 aan de be-
schermde  werknemer  wiens  arbeidsovereenkomst  is  geschorst  geen  inkomen 
waarborgt dat gelijk is aan zijn netto maandinkomen, zoals de eiseres dat ver-
staat.

Door aldus te oordelen verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar 
recht en schenden zij de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen niet.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
7. Gezien het onderdeel uitgaat van de onjuiste hypothese dat artikel 9 van de 

wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden de beschermde werknemer geen 
gelijkheid van netto-inkomen waarborgt, is er geen aanleiding om de door de ei-
seres voorgestelde prejudiciële vraag aan het Arbitragehof te stellen.

Derde onderdeel
8. De appelrechters stellen vast dat tussen de partijen niet wordt betwist dat het 

netto referteloon zoals bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 mei 
1991 voor de eiseres 80.535 BEF of 1.996,41 euro bedraagt.

De appelrechters stellen daarentegen niet vast dat, zoals het onderdeel voor-
houdt,  de eiseres maandelijks slechts kon beschikken over een netto-inkomen 
van 71.909 BEF.
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9. Het onderzoek van het onderdeel vergt een onderzoek van feiten waarvoor 
het Hof niet bevoegd is.

Het onderdeel is niet ontvankelijk. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten. 

5 februari 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger en van Eeckhoutte.

Nr. 68

2° KAMER - 6 februari 2007

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - AARD - GEVOLG

2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - MEDE-EIGENAAR - 
GEDING OVER DE VORDERING TOT HERSTEL - MEDE-EIGENAAR NIET BIJ HET GEDING BETROKKEN - 
VORDERING VOORAFGAANDELIJK NIET AAN DE MEDE-EIGENAAR MEDEGEDEELD - GEVOLG

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - TOEGANG TOT DE RECHTERLIJKE INSTANTIE - STEDENBOUW - 
HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT - HERSTELVORDERING - MEDE-EIGENAAR - GEDING 
OVER DE VORDERING TOT HERSTEL - MEDE-EIGENAAR NIET BIJ HET GEDING BETROKKEN - 
VORDERING VOORAFGAANDELIJK NIET AAN DE MEDE-EIGENAAR MEDEGEDEELD - GEVOLG

1º Het zakelijk karakter van de vordering tot herstel inzake stedenbouw heeft tot gevolg dat,  
onverminderd de toepassing van artikel 160 Stedenbouwdecreet 1999, ook de mede-
eigenaar die bij het geding over de vordering tot herstel niet werd betrokken en aan wie 
de  herstelvordering  voorafgaandelijk  niet  werd  medegedeeld,  de  gevolgen  dient  te 
ondergaan  die  uit  het  vonnis  voortvloeien  en  bijgevolg  de  uitvoering  ervan  dient  te  
gedogen1. (Artt. 149, §§1, 2, 3 en 4, en 160, vijfde lid, Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)

2º en 3º De omstandigheid dat de mede-eigenaar niet bij het geding over de vordering tot  
herstel inzake stedenbouw werd betrokken en dat de vordering hem voorafgaandelijk niet  
werd  medegedeeld  schendt  op  zich  het  door  artikel  6  E.V.R.M.  bepaalde  recht  van 
toegang tot een rechtbank niet; bij wijze van tijdig derdenverzet kan de mede-eigenaar 
tegen die vordering verweer voeren en daarbij zijn rechtmatige belangen voor de rechter  
doen gelden. (Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens; Artt. 149, §§1, 2, 3 en 4, en 160, 
vijfde lid, Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)

(L. T. B. e.a.)

ARREST

1 Zie: Cass. 22 feb. 2005, A.R. P.04.0998.N, nr. 107.
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(A.R. P.06.1286.N)

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

sel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 7 september 2006.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
(...)
Tweede onderdeel
2. De vordering tot herstel inzake stedenbouw heeft geen persoonlijk karakter, 

maar strekt tot het doen verdwijnen van de onrechtmatige toestand die met be-
trekking tot het onroerend goed door de uitgevoerde werken of de gegeven be-
stemming is ontstaan.

Dit zakelijke karakter van de vordering heeft tot gevolg dat, onverminderd de 
toepassing van artikel 160 Stedenbouwdecreet 1999, ook de mede-eigenaar die 
bij het geding over de vordering tot herstel niet werd betrokken en aan wie de 
herstelvordering voorafgaandelijk niet  werd meegedeeld, de gevolgen dient  te 
ondergaan die uit het vonnis voortvloeien en bijgevolg de uitvoering ervan dient 
te gedogen.

De omstandigheid dat deze mede-eigenaar niet bij het geding werd betrokken 
en dat de vordering hem voorafgaandelijk niet werd meegedeeld, staat niet eraan 
in de weg dat hij vooralsnog derden-verzet tegen die vordering kan doen en daar-
bij zijn rechtmatige belangen voor de rechter kan doen gelden.

3. In zoverre het onderdeel aanvoert dat dit gebrek aan voorafgaande medede-
ling en betrokkenheid hoe dan ook het door artikel 6 EVRM bepaalde recht van 
toegang tot een rechtbank schendt, faalt het naar recht.

4. Anders dan het onderdeel aanvoert, blijkt niet uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, dat eiseres onmogelijk haar rechten en belangen kon doen 
gelden, inzonderheid door derden-verzet.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
5.  Voor  het  overige  is  het  onderdeel  afgeleid  uit  de  vergeefs  aangevoerde 

schending van artikel 6.1 EVRM, en is het niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

6 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
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Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 69

2° KAMER - 6 februari 2007

1º VREEMDELINGEN - ASIELAANVRAAG - VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL - OVERDRACHT 
AAN DE VERANTWOORDELIJKE STAAT - WEDERRECHTELIJK VERZET - NIEUWE VRIJHEIDSBEROVENDE 
MAATREGEL - AARD - GEVOLG

2º VREEMDELINGEN - ASIELAANVRAAG - VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL - BEROEP - 
OVERDRACHT AAN DE VERANTWOORDELIJKE STAAT - WEDERRECHTELIJK VERZET - NIEUWE 
VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL - GEVOLG - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - GRENZEN

1º Noch artikel 51/5, §3, vierde lid Vreemdelingenwet, noch enige andere wetsbepaling of  
verdragsrechtelijke bepaling verzetten zich ertegen dat wanneer de verwijdering van de  
rechtens  vastgehouden  vreemdeling  omwille  van  zijn  wederrechtelijk  verzet  niet  is  
gebeurd,  een  nieuwe  beslissing  tot  vasthouding  overeenkomstig  artikel  27,  §3,  
Vreemdelingenwet wordt getroffen; deze nieuwe beslissing is geen verlenging van de 
aanvankelijke beslissing maar een autonome titel van vrijheidsberoving1 2.  (Artt. 27, §3, 
en 51, §3, vierde lid, Vreemdelingenwet)

2º  De  rechter  gevat  van  het  door  de  vreemdeling  bij  toepassing  van  artikel  71  
Vreemdelingenwet ingestelde beroep tegen de beslissing van vrijheidsberoving genomen 
bij  toepassing  van  artikel  51/5,  §3,  vierde  lid,  Vreemdelingenwet  kan,  wanneer  een  
nieuwe beslissing tot vasthouding overeenkomstig artikel 27, §3, Vreemdelingenwet werd  
getroffen omdat de verwijdering van de opgesloten of vastgehouden vreemdeling omwille  
van  zijn  wederrechtelijk  verzet  niet  is  gebeurd,  binnen  de  grenzen  van  het  bij  hem  
aanhangige beroep slechts het bestaan vaststellen van die nieuwe beslissing zonder dat 
hij  de  wettigheid  ervan  kan  onderzoeken;  door  deze  nieuwe  beslissing  verliest  de  
rechtspleging tegen de eerste beslissing tot vasthouding haar bestaansreden3.  (Artt. 27, 
§3, 71, 72, 51/5, §3, vierde lid, Vreemdelingenwet)

(S.)

ARREST

(A.R. P.06.1660.N)

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

sel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 21 december 2006.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

1 Zie: Cass. 27 nov. 2002, A.R. P.02.1402.F, nr. 635; Cass. 31 maart 2004, A.R. P.04.0363.F, nr.  
173.
2 Zie: Cass. 28 sept. 1999, A.R. P.99.1322.N, nr. 687 met conclusie eerste advocaat-generaal  DU 
JARDIN; Cass. 2 nov. 1999, A.R. P.99.1373.N, nr. 582; Cass. 26 aug. 2003, A.R. P.03.1002.F, nr. 407.
3 Ibid.
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II. FEITEN
De eiseres heeft op 30 augustus 2005 een asielaanvraag gedaan. Bij die gele-

genheid is gebleken dat de eiseres reeds voordien in Polen een asielaanvraag had 
ingediend. Polen verklaarde zich op 3 november 2005 akkoord met toepassing 
van de verordening EG nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 de ver-
antwoordelijkheid met betrekking tot de eiseres op zich te nemen. 

Met toepassing van artikel 26quater Vreemdelingenwet nam de dienst vreem-
delingenzaken op 20 april 2006 ten aanzien van de eiseres een beslissing tot wei-
gering van verblijf met bevel het grondgebied te verlaten. 

De eiseres maakte op 17 november 2006 het voorwerp uit van een beslissing 
tot vrijheidsberoving met toepassing van artikel 51/5 Vreemdelingenwet. Tegen 
die beslissing stelde de eiseres het in artikel 71 Vreemdelingenwet bedoelde be-
roep in, hetwelk afgewezen werd bij beschikking van de Raadkamer te Brussel 
van 7 december 2006. Het bestreden arrest doet uitspraak over het hoger beroep 
tegen die beschikking. 

De overdracht van de eiseres naar Polen was middels een doorlaatbewijs be-
paald op 11 december 2006. De eiseres weigerde op die datum gevolg te geven 
aan het bevel het grondgebied te verlaten. Dezelfde dag nam de gemachtigde van 
de minister een nieuw bevel tot opsluiting met toepassing van artikel 27, §1, en 
§3, Vreemdelingenwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1.  Artikel  51/5,  §1,  eerste  lid,  Vreemdelingenwet  bepaalt  dat  wanneer  een 

vreemdeling zich aan de grens overeenkomstig artikel 50, 50bis of 51 van dezelf-
de wet vluchteling verklaart, de minister of zijn gemachtigde, met toepassing van 
de internationale overeenkomsten die België binden, overgaat tot de vaststelling 
van de Staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van het asielverzoek.

Artikel 51/5, §3, eerste lid, Vreemdelingenwet van voornoemde wet bepaalt 
dat wanneer België niet verantwoordelijk is voor de behandeling van het ver-
zoek, de minister of zijn gemachtigde zich onder de voorwaarden bepaald bij in-
ternationale overeenkomsten die België binden, tot de verantwoordelijke Staat 
richt met het verzoek de asielzoeker over te nemen of opnieuw over te nemen. 

Artikel 51/5, §3, derde lid, Vreemdelingenwet bepaalt dat wanneer de asiel-
zoeker aan de verantwoordelijke Staat overgedragen dient te worden, de minister 
of zijn gemachtigde hem voor het waarborgen van de effectieve overdracht zon-
der verwijl naar de grens kan doen terugleiden. Overeenkomstig artikel 51/5, §3, 
vierde lid, Vreemdelingenwet kan de vreemdeling te dien einde in een welbe-
paalde plaats opgesloten of vastgehouden worden voor de tijd die strikt noodza-
kelijk is voor de uitvoering van de overdracht, zonder dat de duur van de hechte-
nis of van de vasthouding twee maanden te boven mag gaan. 

2. Die wetsbepaling noch enige andere wetsbepaling of verdragrechtelijke be-
paling verzetten zich ertegen dat wanneer de verwijdering van de rechtens vast-
gehouden vreemdeling omwille van zijn wederrechtelijk verzet niet is gebeurd, 
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een nieuwe beslissing tot vasthouding overeenkomstig artikel 27, §3, Vreemde-
lingenwet wordt getroffen.

Deze nieuwe beslissing is  geen verlenging van de aanvankelijke  beslissing 
maar een autonome titel van vrijheidsberoving, waarvan de rechter binnen de 
grenzen van het bij hem aanhangige beroep slechts het bestaan kan vaststellen. 
De rechter kan evenwel niet de wettigheid van die nieuwe beslissing die geno-
men werd na de beslissing waartegen de vreemdeling het bij artikel 71 Vreemde-
lingenwet bepaalde beroep heeft ingesteld, onderzoeken. Door deze nieuwe be-
slissing verliest de rechtspleging ingesteld tegen de eerste beslissing tot vasthou-
ding haar bestaansreden.

3. De eiseres is thans van haar vrijheid beroofd op grond van de beslissing tot 
opsluiting op 11 december 2006 genomen met toepassing van artikel 27,  §3, 
Vreemdelingenwet.

Het cassatieberoep heeft die beslissing niet tot voorwerp en heeft bijgevolg 
geen bestaansreden.

Middelen
4. De middelen hebben geen betrekking op de bestaansreden van het cassatie-

beroep en behoeven geen antwoord. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

6 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Maffei  – Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. H. Van Vreckom, Nijvel en M. Messiaen, Brussel.

Nr. 70

2° KAMER - 6 februari 2007

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - 
CASSATIEBEROEP TEGEN DE BESLISSING TOT VEROORDELING - VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - 
VERZOEKSCHRIFT - VERWERPING - MOTIVERING

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - 
VERZOEKSCHRIFT - VERWERPING - MOTIVERING

1º en 2º Wie van zijn vrijheid is beroofd krachtens een na zijn veroordeling uitgevaardigd  
bevel tot onmiddellijke aanhouding, en tegen die veroordeling cassatieberoep aantekent,  
kan om zijn  voorlopige invrijheidstelling verzoeken;  de beslissing  waarbij  dat  verzoek  
verworpen  wordt  dient  te  worden  gemotiveerd  met  inachtneming  van  hetgeen  
voorschreven is in artikel 16, §5, eerste en tweede lid, Voorlopige Hechteniswet1.  (Artt. 
16, §§1 en 5, eerste en tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990; Artt. 27, §1, 5° en §3, 
vierde lid, en 33, §2, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

1 Zie: Cass. 30 dec. 1997, A.R. P.97.1649.N, nr. 580.
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(C.)

ARREST

(A.R. P.07.0137.N)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 25 januari 2007. 
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Naar luid van artikel 33, §2, Wet Voorlopige Hechtenis, kan de onmiddellij-

ke aanhouding van een beklaagde, die tot een hoofdgevangenisstraf van een jaar 
of tot een zwaardere straf, zonder uitstel, is veroordeeld, worden gelast indien te 
vrezen is dat de beklaagde zich aan de uitvoering van de straf zou pogen te ont-
trekken.

2. Naar luid van artikel 27, §2, Wet Voorlopige Hechtenis kan de onmiddellijk 
aangehoudene die tegen zijn veroordeling cassatieberoep heeft aangetekend, wat 
te dezen het geval is, de voorlopige invrijheidstelling vragen. Artikel 27, §3, laat-
ste lid, Wet Voorlopige Hechtenis bepaalt dat de beslissing tot verwerping van 
dit verzoek dient te worden gemotiveerd met inachtneming van hetgeen voorge-
schreven is in artikel 16, §5, eerste en tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis.

3. Het middel dat ervan uitgaat dat de beslissing tot verwerping van het ver-
zoek tot  voorlopige invrijheidstelling van een onmiddellijk aangehoudene uit-
sluitend kan worden gemotiveerd op grond van de vrees dat de beklaagde zich 
aan de uitvoering van de straf zou pogen te onttrekken, faalt naar recht.

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

6 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Chr. Calewaert, Brussel.

Nr. 71
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2° KAMER - 7 februari 2007

VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - GEDEELTELIJKE VERNIETIGING - 
RECHTSMACHT VAN DE RECHTER OP VERWIJZING

Aan de rechter die kennis neemt van een geschil op verwijzing na gedeeltelijke cassatie,  
komt slechts rechtsmacht toe binnen de grenzen van die verwijzing; die verwijzing is in  
beginsel  beperkt  tot  de  omvang  van  de  vernietiging,  zij  het  met  inbegrip  van 
onafscheidbare beslissingen en beslissingen die het gevolg van de vernietigde beslissing  
zijn1.

(V. T. ASSUBEL nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0423.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis dat de Correctionele Rechtbank 

te Hoei op 11 februari 2005 op verwijzing heeft gewezen ingevolge het arrest 
van het Hof van 8 januari 2003.

De eiser voert een middel aan in een memorie.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De eiser werd als enige aansprakelijk gesteld voor een verkeersongeval op de 

weg van en naar het werk van het slachtoffer.
De verweerster heeft in haar hoedanigheid van arbeidsongevallenverzekeraar 

van de werkgever van het slachtoffer tegen de eiser de rechtsvordering ingesteld 
die bij artikel 47 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 is bepaald.

Voor de berekening van de materiële schade, heeft de eerste rechter bij de uit-
spraak over die rechtsvordering het jaarlijks inkomen van het slachtoffer in aan-
merking genomen op het ogenblik van de feiten. Hij heeft vervolgens daarvan de 
sociale zekerheidsbijdragen en de verschuldigde belasting afgetrokken.

De verweerster heeft tegen dat vonnis hoger beroep ingesteld en de eiser heeft 
een incidenteel beroep ingesteld tot wijziging van de raming van het basisloon.

Bij vonnis van 12 november 2001 heeft de Correctionele Rechtbank te Luik 
het incidenteel beroep niet ontvankelijk verklaard. Het heeft zich op het jaarloon 
gebaseerd zoals het door de eerste rechter was vastgesteld maar, in tegenstelling 
tot deze laatste, heeft het dit vermeerderd met de sociale zekerheidsbijdragen.

Dit vonnis werd gedeeltelijk vernietigd bij arrest van het Hof van 8 januari 
2003, gewezen op het cassatieberoep van de eiser.

Deze had vier middelen aangevoerd. Het eerste onderdeel van het eerste mid-
del bekritiseerde de beslissing om het incidenteel beroep niet ontvankelijk te ver-
klaren en het tweede onderdeel om het eveneens als niet gegrond te verwerpen. 

1 Zie Cass. 21 sept. 1992, A.R. 7704, nr. 624; Cass. 7 dec. 1999, A.R. P.97.0608.N, nr. 664; Cass. 15 
dec. 2003, A.R. S.03.0068.N, nr. 646. 
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Het tweede middel oefende kritiek uit op het bestreden vonnis omdat het in het 
basisloon de sociale bijdragen opneemt zonder vast te stellen dat die geëvenaard 
worden door deze welke zonder ongeval op het loon van het slachtoffer zouden 
rusten.  Het  derde middel  verweet  het  vonnis  om het  loon dat  in  aanmerking 
wordt genomen met twintig percent te vermeerderen en het vierde betrof de tijd-
spanne die het vonnis in aanmerking had genomen van de winstgevende overle-
vingsduur van het slachtoffer.

Nadat het Hof het  eerste onderdeel  van het  eerste middel  niet  ontvankelijk 
heeft verklaard, het tweede middel gegrond heeft verklaard en heeft gezegd dat 
er geen grond is om het tweede onderdeel van het eerste middel, het derde en het 
vierde middel te onderzoeken, die niet tot een ruimere vernietiging kunnen lei-
den, heeft het het bestreden vonnis vernietigd "behalve in zoverre het het inci-
denteel beroep van de eiser niet ontvankelijk heeft verklaard" en heeft het de 
zaak "aldus beperkt naar de Correctionele Rechtbank te Hoei" verwezen.

Het bestreden vonnis, dat door die rechtbank op verwijzing is gewezen, beslist 
met name dat de eiser daar geen tweede maal het geschil mag aanbrengen dat hij 
in het kader van zijn incidenteel beroep had opgeworpen voor het gerecht waar-
van de beslissing werd vernietigd. 

III. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan dat gesteld is als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 203, §4, 408, 413, 426 en 427 van het Wetboek van Strafvorde-

ring.
Aangevochten beslissing en redenen
Om de eiser te veroordelen om aan de verweerster het bedrag van 56.161,78 

euro te betalen vermeerderd met de interesten en de appelkosten, oordeelt het be-
streden vonnis dat definitief was beslist dat het incidenteel beroep van de eiser 
niet  ontvankelijk  was en,  bijgevolg,  dat  hij  alleen  nog  kon  "vorderen  dat  de 
grondslag van het verhaal van de verweerster niet wordt berekend op de basis-
wedde zoals vastgelegd op 27 juni 1994 naar luid van de overeenkomst tussen de 
arbeidsongevallenverzekeraar en het slachtoffer, doch op grond van de bedragen 
zoals die voorkomen op de inkomensattesten die door het slachtoffer zijn voor-
gelegd", op grond dat

"binnen de grenzen waarin de zaak aldaar aanhangig is gemaakt, zoals die zijn 
vastgelegd bij het arrest van het Hof van Cassatie van 8 januari 2003, moet het 
betreffende gerecht de omvang vaststellen van het verhaal dat door de [verweer-
ster],  arbeidsongevallenverzekeraar  van  de  werkgever  van  het  slachtoffer  dat 
schade heeft geleden ten gevolge van het verkeersongeval waarvoor [de eiser] op 
4 januari 1989 aansprakelijk was, is ingesteld;

vooreerst dient in aanmerking te worden genomen dat in tegenstelling tot wat 
[de eiser] aanvoert, het verwijzingsarrest dat zoals eerder gezegd door het Hof 
van Cassatie is uitgesproken, niet de tegenstrijdigheid bevat tussen de motivering 
en het beschikkende gedeelte die deze erin wil zien;

in beginsel is het inderdaad juist dat de eiser hoger beroep kan instellen tegen 
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een vonnis, zelfs als dit conform zijn conclusie is gewezen, teneinde een vergis-
sing recht te zetten die hij bij de verdediging van zijn belangen zou hebben be-
gaan;

het vernietigde vonnis heeft evenwel, te dezen, niet alleen het hoger beroep 
niet ontvankelijk verklaard, doch is eveneens ingegaan op de grond van de zaak, 
door te verklaren dat de inkomensattesten die de appellant in het incidenteel be-
roep aanvoert, geen betrouwbare grondslag waren voor de reconstruering van de 
berekeningsgrondslag van het inkomen dat in aanmerking moet worden genomen 
en door de grondslag van het verhaal op een andere basis te berekenen;

daaruit  volgt  dat  het  incidenteel  beroep,  dat  als  niet-ontvankelijk  is  aange-
merkt, door het vernietigde vonnis als niet gegrond werd beschouwd, en is het 
bijgevolg volkomen logisch dat het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat het 
eerste onderdeel - schending van artikel 203, §4, van het Wetboek van Strafvor-
dering- niet ontvankelijk was bij gebrek aan belang".

Grieven
Krachtens artikel 203, §4, van het Wetboek van Strafvordering, kan de ge-

daagde, in alle gevallen waarin de burgerlijke rechtsvordering gebracht wordt 
voor de rechter in hoger beroep, bij een op de terechtzitting genomen conclusie 
incidenteel  beroep instellen zolang de debatten in  hoger  beroep niet  gesloten 
zijn. Wanneer het beroepen vonnis conform zijn conclusie is, is de ontvankelijk-
heid van dat incidenteel beroep alleen onderworpen aan de voorwaarde dat de 
partij die het instelt meent dat zij een vergissing heeft begaan die nadelig is voor 
de verdediging van haar belangen en zij voor de appelrechters een ander verweer 
wenst te voeren.

In tegenstelling tot het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Luik van 12 
november 2001, vernietigd bij arrest van het Hof van 8 januari 2003, geeft het 
bestreden vonnis toe "dat de eiser in beginsel hoger beroep kan instellen tegen 
een vonnis, zelfs als dit conform zijn conclusie is gewezen, teneinde een vergis-
sing recht te zetten die hij bij de verdediging van zijn belangen zou hebben be-
gaan".

Het ontzegt de eiser evenwel het recht om, voor de vaststelling van de schade 
van de verweerster,  het jaarloon van 675.379 frank opnieuw te betwisten dat 
door de eerste rechter in zijn vonnis van 26 maart 1998 in aanmerking is geno-
men, ofschoon de eiser in zijn regelmatig voor hem neergelegde conclusie uit-
drukkelijk zijn incidenteel beroep had herhaald.

Het miskent aldus het arrest van het Hof van 8 januari 2003 in zoverre het, in 
al zijn bestanddelen, het beschikkende gedeelte van het vonnis van 12 november 
2001 heeft vernietigd dat de verweerster het bedrag van 2.265.561 frank had toe-
gekend, wat het de eiser mogelijk maakte om elke parameter die in aanmerking 
moet worden genomen, opnieuw te betwisten, in het bijzonder het jaarloon van 
het slachtoffer.

Het bestreden vonnis is weliswaar op dit arrest gegrond dat eveneens, in zijn 
dictum, heeft gezegd dat het Hof het vonnis van 12 november 2001 vernietigde, 
behalve in zoverre het het incidenteel beroep van de eiser niet ontvankelijk ver-
klaarde.
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Dit dictum moet evenwel worden gelezen samen met de redenen tot staving er-
van die vermelden dat het eerste onderdeel van het eerste middel - dat kritiek uit-
oefende op dit vonnis in zoverre het het hoger beroep niet ontvankelijk had ver-
klaard -, geen belang had en bijgevolg niet ontvankelijk was omdat de appelrech-
ter, ondanks deze beslissing, uitspraak had gedaan over de grondslag ervan.

Die grondslag werd eveneens bekritiseerd, ditmaal door het tweede onderdeel 
van het eerste middel, en het Hof, dat het tweede middel aanneemt, vermeldt dat 
er geen grond is om het tweede onderdeel van dit eerste middel te onderzoeken 
dat niet tot ruimere vernietiging kan leiden.

Hieruit volgt dat het arrest van het Hof van 8 januari 2003 de eiser het recht 
niet heeft kunnen ontzeggen om in de rechtspleging op verwijzing een inciden-
teel beroep in te stellen met kritiek op het jaarloon dat door de eerste rechter in 
aanmerking is genomen, waardoor de eiser zich krachtens de artikelen 203, §4, 
en 408, 413, 426 en 427 van het Wetboek van Strafvordering, opnieuw in de toe-
stand bevindt waarin hij zich bevond voor de rechter wiens beslissing nietig was 
verklaard. Het bestreden vonnis schendt bijgevolg al deze wetsbepalingen.

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Na een gedeeltelijke cassatie komt aan de rechter op verwijzing slechts rechts-

macht toe binnen de grenzen van de verwijzing. Die is in beginsel beperkt tot de 
omvang van de vernietiging, zij het met inbegrip van onafscheidbare beslissin-
gen en beslissingen die het gevolg van de vernietigde beslissing zijn.

Bij arrest van 8 januari 2003 heeft het Hof het vonnis waarvan het kennis had 
genomen vernietigd behalve in zoverre het het incidenteel beroep van de eiser 
niet ontvankelijk heeft verklaard.

In tegenstelling tot wat het middel aanvoert, blijkt noch uit het feit dat dit ar-
rest de niet-ontvankelijkheid van het eerste onderdeel van het eerste middel ver-
antwoordt door zijn gebrek aan belang, aangezien de appelrechters eveneens het 
incidenteel beroep van de eiser als niet gegrond hebben verworpen, noch uit de 
vermelding dat "er geen grond is om het tweede onderdeel van het eerste middel, 
het derde en het vierde middel te onderzoeken, die niet tot een ruimere vernieti-
ging kunnen leiden", dat de eiser, in strijd met de uitdrukkelijke bewoordingen 
van het dictum van het arrest, de betwisting die het voorwerp uitmaakte van zijn 
incidenteel beroep, opnieuw aan het rechtscollege op verwijzing kon voorleggen.

Het bestreden vonnis oordeelt dat definitief was beslecht dat het incidenteel 
beroep van de eiser niet ontvankelijk is en dat de grondslag ervan dus niet meer 
kan worden onderzocht.

Door aldus de perken te omschrijven waarin de zaak bij hen aanhangig is ge-
maakt, schenden de appelrechters geen enkele van de aangevoerde wettelijke be-
palingen.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.

7 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Velu – Andersluidende conclusie2 van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Draps en Geinger.

Nr. 72

2° KAMER - 7 februari 2007

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - STRAFVORDERING - TEGENSTRIJDIGE CONCLUSIES - VERPLICHTING EROP TE 
ANTWOORDEN

2º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - 
BESTANDDELEN - RECHTERLIJKE BEOORDELING

3º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - 
DUUR VAN HET MISDRIJF - VOORWAARDEN

4º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND 
MISDRIJF - VOORTGEZET MISDRIJF - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - DUUR VAN HET MISDRIJF - 
VOORWAARDEN

1º De rechter is niet verplicht te antwoorden op tegenstrijdige conclusies1.

2º Aangezien de wet het gebruik van een vals stuk niet bepaalt, moet de rechter in feite  
beoordelen wat een dergelijk gebruik uitmaakt en moet hij met name onderzoeken of dit  
een ander blijft misleiden of schaden en aldus de door de vervalser gewenste uitwerking  
blijft hebben2. (Artt. 196, 197 en 213, Sw.)

3º en 4º Het gebruik van valse stukken duurt voort, zelfs zonder een nieuw feit van de  
dader van de valsheid en zonder herhaalde tussenkomst van zijnentwege, zolang het  
door  hem  beoogde  doel  niet  volledig  is  bereikt  en  zolang  de  hem  verweten  
beginhandeling  zonder  verzet  van  zijn  kant,  het  nuttig  gevolg  heeft  dat  hij  ervan  
verwachtte; het strafbaar karakter van een gebruik van valse stukken voor de vervalser,  
vereist dus niet dat hij de duur ervan kon voorzien, het volstaat dat hij kon voorzien dat  
het valse stuk de door hem gewenste uitwerking zal hebben of zal kunnen hebben3. (Artt. 
196, 197 en 213, Sw.)

(H. e.a.)

ARREST (vertaling)

2 De advocaat-generaal heeft geconcludeerd dat het middel gegrond was omdat het bestreden vonnis, 
wegens  de  bevoegdheid  van  de  rechter  op  verwijzing  om de  grenzen  van  zijn  bevoegdheid  te 
beoordelen, de beslissing niet naar recht heeft verantwoord volgens welke definitief was beslecht dat 
de  grondslag  van  het  incidenteel  beroep  van  de  eiser  niet  meer  door  de  voormelde  rechter  op 
verwijzing kon worden onderzocht.
1 Cass. 24 juni 1975, A.C., 1975, p. 1141; Raoul DECLERCQ,  R.P.D.B., compl., v° Procédure pénale, 
nr. 1500.
2 Zie Cass. 5 dec. 1949, Arr. Verbr. 1950, p. 197.
3 Zie Cass. 6 maart 2001, A.R. P.00.1736.N, nr. 123; Cass. 12 feb. 2002, A.R. P.01.1448.N, nr. 98.
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(A.R. P.06.1491.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 31 oktober 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser M. H. voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor 

eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van M. H.:
Over het eerste middel:
Eerste onderdeel:
In dit  onderdeel  verwijt  de eiser  de kamer van inbeschuldigingstelling zijn 

conclusie niet te hebben beantwoord waarin hij aanvoerde dat de raadkamer zijn 
recht van verdediging had miskend door de incriminatieperiodes uit te breiden 
zonder hem daarvan te verwittigen.

Naar luid van punt 58 van de voormelde conclusie, zette de eiser evenwel uit-
een dat de raadkamer die beslissing had genomen op grond dat "De Heer Procu-
reur des Konings met reden [had] doen opmerken dat de valse stukken nog altijd 
kunnen aangewend worden in het kader van een fiscale rechtspleging". Die over-
weging toont aan dat het openbaar ministerie, tijdens het debat voor de raadka-
mer, de eiser verzocht om zich te verweren inzake de verlenging van de incrimi-
natieperiode.

Het is tegenstrijdig om aan te voeren dat er verwittigd werd terwijl men het 
verzuim ervan aanklaagt.

De kamer van inbeschuldigingstelling diende de conclusie van de eiser niet te 
beantwoorden vermits zij tegenstrijdigheid is.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel:
In zoverre het  onderdeel  de miskenning aanvoert van een onbestaand alge-

meen rechtsbeginsel zoals het verbod om zichzelf aan te klagen, faalt het naar 
recht.

Voor het overige oordeelt het onderdeel dat het arrest het begrip gebruik van 
valse stukken in belastingzaken schendt en dat het het recht van verdediging en 
het vermoeden van onschuld miskent zoals met name gewaarborgd door de arti-
kelen 6.1 en 6.2 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden en de artikelen 14.1, 14.2 en 14.3.g van het Inter-
nationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, in zoverre het be-
slist dat, "ofschoon het verweer tegen de aantijging dat het gebruikte stuk vals is, 
op zich geen gebruik van een vals stuk oplevert, is daarentegen het gebruik van 
een vals stuk in een fiscale bezwaarprocedure geen louter verweer maar strekt dit 
ertoe alsnog het oogmerk van die fiscale valsheid te verwezenlijken", en eraan 
toevoegt dat "de belastingplichtige geenszins verplicht is om een van valsheid 
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beticht stuk te blijven gebruiken in een fiscale bezwaarprocedure".
Aangezien de wet het gebruik van een vals stuk niet bepaalt, moet de rechter in 

feite beoordelen wat een dergelijk gebruik uitmaakt en moet hij met name onder-
zoeken of dit een ander blijft misleiden of schaden en aldus de door de vervalser 
gewenste uitwerking blijft hebben.

In zoverre het onderdeel kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling van de 
kamer van inbeschuldigingstelling, volgens welke er voldoende bezwaren zijn 
die aantonen dat de eiser gebruik zou hebben gemaakt van een vals stuk in een 
fiscale  rechtspleging,  niet  louter  in  het  "verlengde van het  verweer dat  in de 
strafrechtspleging is gevoerd", maar om in het kader daarvan het beoogde doel 
door de opmaak van het valse stuk te verwezenlijken, en in zoverre het integen-
deel aanvoert dat dit "zijn vermogen had verloren om zich aan de openbare trouw 
op te dringen" zodra de administratie van de belasting, zonder zelfs "de uitkomst 
van de strafrechtspleging af te wachten", de belasting of de aanvullende belasting 
had gevestigd, is het niet ontvankelijk.

Overigens duurt het gebruik van valse stukken voort, zelfs zonder een nieuw 
feit van de dader van de valsheid en zonder herhaalde tussenkomst van zijnent-
wege, zolang het door hem beoogde doel niet volledig is bereikt en zolang de 
hem verweten  beginhandeling  zonder  verzet  van  zijn  kant,  het  nuttig  gevolg 
heeft dat hij ervan verwachtte.

Het strafbaar karakter van een gebruik van valse stukken voor de vervalser, 
vereist dus niet dat hij de duur ervan kon voorzien, het volstaat dat hij kon voor-
zien dat het valse stuk de door hem gewenste uitwerking zal hebben of zal kun-
nen hebben.

In zoverre het onderdeel het tegendeel aanvoert, is het op een foutieve veron-
derstelling gegrond en faalt het bijgevolg naar recht.

In het kader van dat onderdeel verzoekt de eiser het Hof twee prejudiciële vra-
gen te stellen aan het Arbitragehof, de ene betreffende de schending van artikel 
14, de andere betreffende de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grond-
wet.

Het Hof moet die eerste vraag niet stellen vermits zij gegrond is, zoals hoger 
vermeld, op de verkeerde veronderstelling dat de dader van het gebruik van vals-
heid in geschriften of van valse stukken zoals bepaald bij artikel 450 van het 
Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 de duur van dit gebruik moet kunnen 
voorzien. 

Het moet evenmin de tweede vraag stellen, die betrekking heeft op de artikelen 
358 en 371 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 en 1385undecies 
van het Gerechtelijk Wetboek, vermits het arrest deze niet toepast.

Over het tweede middel:
Enerzijds, tenzij ze de partijdigheid van de deskundige opwerpen, wat het on-

derdeel  niet  aanvoert,  zijn  de  overschrijding van de  deskundigenopdracht  of, 
daarentegen, de onvolledigheid ervan onvoldoende om de nietigheid met zich 
mee te brengen van het volledige verslag.

Anderzijds blijkt uit de conclusie van de eiser voor de kamer van inbeschuldi-
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gingstelling en meer in het bijzonder uit punt 147 ervan dat hij de onpartijdigheid 
van de deskundige alleen betwistte wegens de aangevoerde gebreken en vergis-
singen in zijn verslag.

Door te vermelden dat "ongeacht de kritiek die door [de eiser] is geuit over de 
wijze waarop de deskundige zijn opdracht heeft uitgevoerd, er geen grond is om 
de nietigheid van het deskundigenverslag uit te spreken [...] vermits dit geen en-
kele onregelmatigheid bevat die met nietigheid wordt bestraft", beantwoorden de 
appelrechters de conclusie van de eiser en, zonder dubbelzinnigheid, omkleden 
zij hun beslissing regelmatig met redenen.

Overigens kan uit het feit alleen dat de kamer van inbeschuldigingstelling de 
eiser naar het vonnisgerecht heeft verwezen met verwerping van zijn verzoek om 
het deskundigenverslag waarvan hij de onpartijdigheid betwistte nietig te verkla-
ren, geen miskenning worden afgeleid van het algemeen rechtsbeginsel van de 
eerbiediging van het recht van verdediging of van het eerlijk proces, noch een 
schending van de in het middel aangehaalde bepalingen die deze vastleggen, ver-
mits, zoals het bestreden arrest vermeldt, "[de eiser] voor het bodemgerecht alle 
fouten en tekortkomingen van het deskundigenverslag mag aanbrengen [...] die 
hij meent te moeten opwerpen".

Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De beslissing op verwijzing die door het arrest is bevestigd houdt geen schen-

ding in van de wet en is door geen enkele nietigheid aangetast waarvan het on-
derzoek in deze fase van de rechtspleging aan het Hof toekomt.

(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep.

7 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. R. Verstraeten, Brussel, C. De Baets, Brussel en D. Dewandeleer, Brussel.

Nr. 73

2° KAMER - 7 februari 2007

1º MILIEURECHT - AFVALSTOFFEN - VERZOEK TOT VERWIJDERING VAN DE AFVALSTOFFEN EN 
SANERING VAN DE SITE - OVERHEID BEVOEGD OM HET VERZOEK IN TE DIENEN

2º GEMEENSCHAP EN GEWEST - WAALS GEWEST - VERTEGENWOORDIGING - VERZOEK 
TOT VERWIJDERING VAN DE AFVALSTOFFEN EN SANERING VAN DE SITE

3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
ALGEMEEN - GRONDWET - ARTIKEL 149 - WAARDE VAN DE REDENEN
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4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 
- MOTIVERINGSPLICHT - DRAAGWIJDTE - WAARDE VAN DE REDENEN

5º MILIEURECHT - AFVALSTOFFEN - VERZOEK TOT VERWIJDERING VAN DE AFVALSTOFFEN EN 
SANERING VAN DE SITE - BESTUURSHANDELING - MOTIVERINGSPLICHT

6º MILIEURECHT - AFVALSTOFFEN - VERZOEK TOT VERWIJDERING VAN DE AFVALSTOFFEN EN 
SANERING VAN DE SITE - CONCLUSIE NEERGELEGD TER ZITTING - BESTUURSHANDELING - 
MOTIVERING

7º PREJUDICIEEL GESCHIL - VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE VRAAG TE STELLEN - VRAAG 
DIE NIET STEUNT OP EEN MIDDEL VAN DE EISER EN DIE GEEN ANTWOORD OP DE CONCLUSIE VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE IS - GEVOLG

1º en 2º Het verzoek tot verwijdering van de afvalstoffen en de sanering van de site wordt  
regelmatig ingediend door "het Waalse Gewest, namens de Regering, ten verzoeke van  
de  minister  die  bevoegd  is  voor  het  leefmilieu,  vertegenwoordigd  door  de  directeur-
generaal van de algemene directie voor natuurlijke rijkdommen en leefmilieu, optredend 
overeenkomstig artikel 58, §3, decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen". (Art. 
82, Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 
aug. 1988; Art. 58, §3, Decr. W. Gew. R. 27 juni 1996)

3º en 4º Artikel 149, Grondwet verplicht de rechter alleen een vormvereiste na te leven dat  
geen verband houdt met de waarde van het antwoord op de conclusie1.

5º Het verzoek dat de Regering van het Waalse Gewest of, bij machtiging, de ambtenaar  
die het gewestelijk bestuur leidt, op grond van artikel 58, §3, eerste lid, Waals decreet 27 
juni  1996  betreffende de  afvalstoffen,  indient  tot  verwijdering  van  de  afvalstoffen  en  
sanering  van  de  site,  is  een  bestuurshandeling  die  uitdrukkelijk  moet  worden 
gemotiveerd2. (Artt. 1 en 2, Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 
de bestuurshandeling)

6º  Wanneer  het  Waalse  Gewest,  bij  conclusie,  een  verzoek  tot  verwijdering  van  de 
afvalstoffen en sanering van de site bij de correctionele rechtbank aanhangig maakt, is  
die  conclusie,  welke  de  voorschriften  preciseert  die  werden  geschonden,  de  
overtredingen die bewezen moeten worden verklaard alsook de redenen die het verzoek 
verantwoorden, een regelmatig gemotiveerd verzoek in de zin van artikel 2, wet 29 juli  
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

7º De prejudiciële vraag die niet op een middel berust dat door de eiser in cassatie was 
aangevoerd binnen de termijnen bepaald bij art. 420bis, Wetboek van Strafvordering en  
evenmin de conclusie van het openbaar ministerie beantwoordt, behoeft niet te worden  
gesteld. 

(P. T. L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1024.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 juni 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
De eiser voert vier middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

1 Cass. 23 okt. 2002, A.R. P.02.0958.F, nr. 561. 
2 Zie Cass. 4 dec. 2001, A.R. P.00.0540.N, nr. 664.
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Op de terechtzitting van 10 januari 2007 heeft raadsheer Paul Mathieu verslag 
uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.

Op 19 januari 2007 heeft de eiser op de griffie van het Hof een "aanvullende 
memorie" ingediend, in antwoord op de mondelinge conclusie van het openbaar 
ministerie dat met name het Hof voorstelde om in antwoord op het eerste onder-
deel van het derde middel, de redenen van het arrest te vervangen.

II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de strafrechtelijke veroorde-

ling van de eiser:
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing gewezen op het 

verzoek van het Waalse Gewest betreffende, voor de site in Perwez, de verwijde-
ring van de afvalstoffen en de sanering van de site:

Over het eerste middel:
Artikel 3 van de Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 

1980 kent het Waalse Gewest rechtspersoonlijkheid toe.
Krachtens artikel 82 van de voormelde wet, buiten het geval waarin het voor-

werp van het geschil of van de handeling tot de bevoegdheid behoort van de 
Waalse Gewestraad, momenteel het Waals Parlement, vertegenwoordigt de Re-
gering het Gewest in en buiten rechte, en worden de rechtsgedingen van het Ge-
west, als eiser of als verweerder, namens de Regering gevoerd ten verzoeke van 
het door haar aangewezen lid.

Artikel 58, §3, van het Waals decreet van 27 juni 1996 betreffende de afval-
stoffen bepaalt dat in geval van overtreding van de in de eerste paragraaf van dat 
artikel bedoelde bepalingen, de rechter op verzoek van de Regering of, bij mach-
tiging, van de ambtenaar die het gewestelijk bestuur leidt, de verwijdering gelast 
van de afvalstoffen en de sanering van de site, in voorkomend geval door de ver-
oordeelde zelf, volgens de voorschriften van de Waalse dienst voor afvalstoffen.

Het verzoek tot verwijdering van de afvalstoffen en sanering van de site door 
"het Waalse Gewest, namens de Regering, ten verzoeke van de minister die be-
voegd is voor het leefmilieu, vertegenwoordigd door de directeur-generaal van 
de algemene directie voor natuurlijke rijkdommen en leefmilieu, optredend [...] 
overeenkomstig artikel 58, §3, van het [voormelde] decreet van 27 juni 1996", 
eerbiedigt deze bepalingen.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel:
Volgens het middel antwoordt het arrest niet op de conclusie van de eiser die 

aanvoert dat "het verzoek tot verwijdering van de afvalstoffen en de sanering van 
de site zoals dit voor het hof [van beroep] is geformuleerd door de leidinggeven-
de ambtenaar, niet tot gevolg heeft een einde te stellen aan de strafrechtelijke 
overtreding die door de telastleggingen U.1 en 2 wordt vervolgd".

Artikel 149 van de Grondwet verplicht de rechter alleen een vormvereiste na te 
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leven dat geen verband houdt met de waarde van het antwoord op de conclusie.
Na te hebben herinnerd aan het geschil van de eiser, vermeldt het arrest "dat de 

[eiser] verzoekt dat de verwijdering en de sanering zou gebeuren door het weer 
op gang brengen van de compostering in situ, gevolgd door het ziften van de ma-
terie en de verwijdering van het niet opgewerkte gedeelte", dat "ofschoon zowel 
de [eiser] als het Waalse Gewest het eens zijn over de te bereiken doelstelling, te 
weten de verwijdering van het op de site te Perwez gestockeerde afval en de sa-
nering ervan, zij van mening verschillen over de middelen die daartoe moeten 
worden aangewend", dat "de kernvraag bijgevolg ligt in de omvang van de be-
voegdheid van het hof [van beroep] inzake de vaststelling van de middelen die 
dienen aangewend te worden om dat doel te bereiken". Het arrest preciseert ver-
volgens de bevoegdheden die het hof van beroep daartoe heeft.

Met het geheel van die overwegingen beantwoorden de appelrechters de con-
clusie van de eiser.

Het middel mist bijgevolg feitelijke grondslag.
Over het derde middel:
Eerste onderdeel:
Naar luid van artikel 2 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukke-

lijke motivering van de bestuurshandelingen moeten de bestuurshandelingen be-
doeld in artikel 1 van de voormelde wet uitdrukkelijk worden gemotiveerd.

Naar luid van het voormelde artikel 1, wordt onder bestuurshandeling verstaan 
de eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die uitgaat van een be-
stuur en die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor één of meer bestuurden of 
voor een ander bestuur.

Het verzoek dat de Regering van het Waalse Gewest of, bij machtiging, de 
ambtenaar die het gewestelijk bestuur leidt, op grond van artikel 58, §3, eerste 
lid, Waals decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, indient tot ver-
wijdering van de afvalstoffen en sanering van de site, is een bestuurshandeling 
zoals bedoeld in het vermelde artikel 1 die uitdrukkelijk moet worden gemoti-
veerd.

Weliswaar is de omvang van de motiveringsplicht evenredig aan de beoorde-
lingsbevoegdheid die de overheid toekomt, maar die verplichting geldt in alle ge-
vallen, in het bijzonder in het geval dat in de voormelde bepaling is bedoeld.

Het arrest dat oordeelt dat het verzoek dat daarop is gestoeld niet met redenen 
moet zijn omkleed, schendt artikel 2 van de voormelde wet van 29 juli 1991.

Het middel is gegrond.
Het Hof kan de in het middel bekritiseerde reden, waarop de bestreden beslis-

sing  steunt,  evenwel  vervangen  door  een  rechtsgrond  die  het  dictum verant-
woordt.

Uit de rechtspleging blijkt dat het Waalse Gewest, in de bewoordingen van de 
conclusie die het bij de eerste rechter op 29 maart 2002 heeft ingediend "over-
eenkomstig artikel 58, §3, van het Decreet van de Waalse Gewestraad van 27 
juni 1996, betreffende de afvalstoffen", de veroordeling heeft gevorderd van de 



316 HOF VAN CASSATIE 7.2.07 - Nr. 73 

eiser "tot verwijdering van alle afvalstoffen die zich nog op de site bevinden en 
[tot] sanering ervan, overeenkomstig de voorschriften van de ambtenaar die de 
Gewestelijke dienst voor afvalstoffen zal aanwijzen".

Met de voormelde conclusie heeft het Waalse Gewest een verzoek tot verwij-
dering van de afvalstoffen en sanering van de site overeenkomstig het voormelde 
artikel 58, bij de correctionele rechtbank aanhangig gemaakt. De brief van 21 no-
vember 2001 die de directeur-generaal van de natuurlijke rijkdommen en het 
leefmilieu van het Waalse Gewest aan de procureur des Konings heeft doen toe-
komen drukte alleen "de wens" en de intentie uit van die directeur om een derge-
lijk verzoek in te dienen.

Die conclusie preciseert de voorschriften die werden geschonden, de overtre-
dingen die bewezen moeten worden verklaard alsook de redenen die het verzoek 
verantwoorden.  Zij  geeft  aldus  de  juridische  en  feitelijke  overwegingen  aan 
waarop het verzoek van het Waalse Gewest redelijkerwijs is gegrond. Dit ver-
zoek is dus regelmatig met redenen omkleed in de zin van het voormelde artikel 
2 van de Wet van 29 juli 1991.

Het middel, ofschoon het gegrond is, kan niet tot vernietiging leiden en is bij-
gevolg niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

Tweede onderdeel:
Krachtens artikel 58, §3, eerste lid, van het voormelde decreet, gelast de rech-

ter, op verzoek van de Regering van het Waalse Gewest of, bij machtiging, van 
de ambtenaar die het gewestelijk bestuur leidt, de verwijdering van de afvalstof-
fen en de sanering van de site op kosten van de veroordeelde, hetzij door de ver-
oordeelde zelf, hetzij door de aangewezen persoon of personen.

Naar luid van artikel 2 van datzelfde decreet verstaat men, enerzijds, onder 
verwijdering, elke handeling bedoeld in bijlage II bij dit decreet en alle andere 
handelingen bepaald door de Regering overeenkomstig de vigerende Europese 
voorschriften, en, anderzijds, onder sanering, een geheel van handelingen met 
het oog op de reïntegratie van de site in het milieu, waardoor hij weer functioneel 
kan worden, en/of met het oog op het voorkomen van verontreinigingsgevaar 
vanaf deze site.

Noch het voormelde artikel 58, §3, noch enige andere wettelijke- of verdrags-
bepaling verplichten, enerzijds, de Regering van het Waalse Gewest om de me-
thodes die zij zal aanwenden met het oog op de verwijdering van de afvalstoffen 
en de sanering van de site nader te omschrijven, anderzijds, de rechter, om de 
modaliteiten aan te geven van tenuitvoerlegging van de maatregel die hij beveelt.

Het onderdeel dat het tegendeel beweert, faalt naar recht.
Over de vordering tot het stellen van een prejudiciële vraag:
In zijn "aanvullende memorie" verzoekt de eiser het Hof een prejudiciële vraag 

te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
Die vraag berust niet op een middel dat door de eiser was aangevoerd binnen 

de termijnen bepaald bij artikel 420bis van het Wetboek van Strafvordering en 
houdt evenmin een antwoord in op de conclusie van het openbaar ministerie.

Zij dient bijgevolg niet te worden gesteld.
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Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering 

tot betaling van schadevergoeding ingesteld door E. L. en B. R. tot herstel van de 
schade die voortvloeit uit de onbeschikbaarheid van de site.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de vier vijfden van de kosten en E. L. en B. R. ieder in 

één tiende van de voormelde kosten.
Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen, correctio-

nele kamer.

7 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. J. van Ypersele, Brussel, R. de Béco, Brussel en D. Jans, Brussel.

Nr. 74

1° KAMER - 8 februari 2007

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTBANKEN - VERZUIM VAN MEER DAN ZES MAAND OM DE ZAAK 
TE BERECHTEN - ONTTREKKING - BEOORDELING

2º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - VERZUIM VAN MEER DAN ZES MAAND OM DE ZAAK TE 
BERECHTEN - ONTTREKKING - BEOORDELING

3º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTBANKEN - VERZUIM VAN MEER DAN ZES MAAND OM DE ZAAK 
TE BERECHTEN - ONTTREKKING - SCHORSENDE KRACHT - TIJDSTIP

4º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTBANKEN - VERZUIM VAN MEER DAN ZES MAAND OM DE ZAAK 
TE BERECHTEN - ONTTREKKING - VERNIETIGING - BEVOEGDHEID VAN HET HOF - OMVANG

1º en 2ºOp een vordering tot onttrekking van een zaak aan een rechter die gedurende meer  
dan zes maanden verzuimd heeft de zaak te berechten die hij in beraad heeft genomen,  
neemt het Hof alle omstandigheden van de zaak in aanmerking om te beoordelen of het  
belang  van  een  goede  rechtsbedeling  die  onttrekking  rechtvaardigt,  met  name  de 
opmerkingen en bewijsstukken die neergelegd zijn door de rechter aan wie men de zaak 
wil onttrekken1. (Artt. 648, 4°, 652 en 655, Ger.W.)

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr. 74.
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3º Wanneer een verzoekschrift tot onttrekking van de zaak ter kennis is gebracht van een 
rechter,  kan  deze  niet  langer  uitspraak  doen  in  de  zaak  waarop  dat  verzoekschrift  
betrekking heeft2. (Art. 654, eerste lid, Ger.W.)

4º  Op  een  vordering  tot  onttrekking  van  een  zaak  aan  de  rechter  kan  het  Hof  de  
handelingen vernietigen die vóór de uitspraak van de beslissing zijn verricht door de 
rechters aan wie de zaak onttrokken is en zelfs de handelingen van een rechter aan wie 
de zaak niet onttrokken is, zoals een beschikking van de voorzitter van de rechtbank die 
een van de rechters aan wie de zaak onttrokken is, vervangt om de beslissing uit  te  
spreken3 4 (Art. 658, Ger.W.)

(N. T. S.A. WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES; M. c/S.A. WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0009.F-C.07.0010.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een met redenen omkleed en door Mr. Benoît Van Caillie, advocaat bij de 

balie van Brussel, ondertekend verzoekschrift dat op 9 januari 2007 ter griffie is 
neergelegd, vraagt elk der verzoeksters dat de zaken met de nummers 05/2447/A 
en 05/1069/A van de algemene rol van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Char-
leroi worden onttrokken aan de rechters die de derde burgerlijke kamer van die 
rechtbank uitmaken.

Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1. Er bestaat grond tot voeging van de twee verzoekschriften die betrekking 

hebben op samenhangende zaken.
2. Luidens artikel 654, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek heeft de vorde-

ring tot onttrekking van de zaak aan de rechter schorsende kracht.
Krachtens artikel  655,  eerste lid,  van dat  Wetboek wordt van het  verzoek-

schrift tot onttrekking van de zaak aan de rechter onder meer kennis gegeven aan 
de rechter tegenover wie onttrekking wordt gevorderd.

Hieruit volgt dat de rechter, vanaf die kennisgeving, niet langer uitspraak mag 
doen in de zaak waarop het verzoekschrift tot onttrekking betrekking heeft.

Blijkens de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, werd van de ver-
zoekschriften tot onttrekking van de zaken op 10 januari 2007 kennis gegeven 
aan de betrokken rechters, die ze 's anderendaags hebben ontvangen, en hebben 
die rechters bij vonnis van 17 januari 2007 uitspraak gedaan.

3. Op een vordering tot onttrekking van een zaak aan een rechter die geduren-
de meer dan zes maanden verzuimd heeft een zaak te berechten die hij in beraad 

2 Ibid.
3 Ibid.
4 Blijkbaar heeft het  Hof een verruimde toepassing gemaakt van artikel 658, vierde lid, Ger.W., 
aangezien  dat  artikel  slechts  voorziet  in  de  mogelijkheid,  voor  het  Hof,  om de  handelingen  te 
vernietigen die verricht zijn door de rechters aan wie de zaak onttrokken is. Overigens volgde uit de 
vernietiging  van  het  vonnis  dat  de  bewuste  rechters  in  strijd  met  artikel  654,  Ger.W.  hadden 
uitgesproken dat de beschikking van de voorzitter geen voorwerp meer had.



Nr. 74 - 8.2.07 HOF VAN CASSATIE 319 

heeft genomen, doet het Hof uitspraak met inachtneming van het belang van een 
goede rechtsbedeling.

Teneinde te beoordelen of de zaak al dan niet aan de rechter moet worden ont-
trokken, kan het alle omstandigheden van de zaak in aanmerking nemen.

Artikel 655, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechter 
tegenover wie onttrekking wordt gevorderd, binnen acht dagen na de kennisge-
ving, zijn opmerkingen indient in de vorm van een memorie alsook alle bewijs-
stukken die hij nuttig acht.

Die memorie en die stukken geven het Hof in het bijzonder toelichting over de 
omstandigheden op grond waarvan kan worden beoordeeld of de zaak al dan niet 
aan de rechter moet worden onttrokken.

Het Hof stelt in deze zaak vast dat de betrokken magistraten geen memorie 
hebben ingediend een geen enkele verklaring hebben gegeven voor de meer dan 
zes maanden durende vertraging in de berechting van de zaak die zij in beraad 
hebben genomen. Het proces verbaal van de openbare terechtzitting bevat even-
min enige vermelding die een verklaring voor de vertraging zou kunnen geven.

Het  belang van een goede rechtsbedeling verantwoordt  dat  de zaak aan de 
rechters wordt onttrokken en dat de zaak waarover zij dienden uitspraak te doen 
wordt verwezen naar dezelfde, anders samengestelde, rechtbank.

De vorderingen zijn gegrond.
4. Met toepassing van artikel 658, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek 

vernietigt het Hof het vonnis van 17 januari 2007, alsook de beschikkingen van 
12 januari 2007 van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charle-
roi tot vervanging van een van de rechters voor de uitspraak van het vonnis.

Dictum
Het Hof,
Voegt de twee verzoekschriften tot onttrekking van de zaak.
Onttrekt de zaken met de nummers 05/2447/A en 05/1069/A van de algemene 

rol van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi aan de rechters O., C. en H. 
die de derde burgerlijke kamer van die rechtbank uitmaken.

Verwijst de zaken naar de anders samengestelde Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Charleroi.

Vernietigt het vonnis van 17 januari 2007, gewezen door de rechters aan wie 
de zaken onttrokken zijn, alsook de beschikkingen van 12 januari 2007 van de 
voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

8 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaat: mr. B. Van Caillie, Brussel.
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Nr. 75

1° KAMER - 9 februari 2007

1º DERDENVERZET - FAILLISSEMENT - VONNIS VAN FAILLIETVERKLARING - HOGER BEROEP - 
BEVESTIGING - ONTVANKELIJKHEID

2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — RECHTSPLEGING - VONNIS VAN FAILLIETVERKLARING - HOGER BEROEP - 
BEVESTIGING - DERDENVERZET - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2º Het bijzonder recht om de rechtspleging inzake faillissement zonder verwijl en zo  
efficiënt mogelijk te laten verlopen primeert de algemene regeling van het derdenverzet 
en  sluit  uit  dat  alsnog  derdenverzet  kan  worden  gedaan  tegen  een  arrest  dat  een  
faillissementsvonnis bevestigt1. (Art. 14, tweede en derde lid, Faillissementswet 1997)

(V. e.a. T. PROCUREUR GENERAAL HOF VAN BEROEP te GENT e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal G. Dubrulle :
1.  Bij  arrest  van het hof van beroep te Gent van 8 december 2003 werd het hoger 

beroep van de derde verweerster  tegen het  vonnis,  dat  haar  in  staat  van faillissement 
verklaarde, als ongegrond afgewezen. Tegen dit arrest werd door de eisers derdenverzet 
gedaan.  Het  bestreden  arrest  van  het  hof  van  beroep  te  Gent  van  28  februari  2005 
verklaarde dit derdenverzet onontvankelijk. Hierbij werd onder meer overwogen:

- dat het derdenverzet, dat overeenkomstig het artikel 14 van de Faillissementswet kan 
worden gedaan tegen elk vonnis van faillietverklaring door de belanghebbenden, die daar-
bij geen partij zijn geweest, slechts ontvankelijk is, zo het wordt gedaan binnen vijftien 
dagen na de opneming van het vonnis in het Belgisch Staatsblad;

- dat de eisers hun derdenverzet niet instelden binnen de aldus voorziene termijn, zodat 
het vonnis van faillietverklaring te hunnen opzichte definitief is geworden en hun derden-
verzet dientengevolge als laattijdig en onontvankelijk dient worden afgewezen;

- dat de verwijzing naar de bepalingen van de artikelen 1124 en volgende van het Ge-
rechtelijk Wetboek niet relevant is, nu de Faillissementswet als bijzondere wet primeert 
op de gemeenrechtelijke procedureregels;

- dat de eisers foutief voorhouden dat het derdenverzet, nu het geschil ingevolge de de-
volutieve werking van het hoger beroep aan de eerste rechter was onttrokken, enkel kon 
worden ingesteld tegen het arrest, te meer de nuttige termijn voor het aantekenen van der-
denverzet reeds verstreken was op het ogenblik dat door de gefailleerde hoger beroep 
werd ingesteld.

2. In hun enig cassatiemiddel voeren de eisers de schending aan van de artikelen 1122 
en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, alsmede van het artikel 14 van de Faillisse-
mentswet van 8 augustus 1997.

Het tweede lid van dit artikel 14 bepaalt dat “tegen ieder vonnis van faillietverklaring 
of ieder vonnis waarbij het tijdstip van staking van betaling wordt vastgesteld verzet (kan) 
worden gedaan door de verstekdoende partijen en derdenverzet door de belanghebbenden 
die daarbij geen partij zijn geweest”.

Het derde lid bepaalt dat “het derdenverzet slechts ontvankelijk is wanneer het wordt 
gedaan binnen vijftien dagen na de opneming van het uittreksel van het vonnis in het 
Belgisch Staatsblad”.

Eisers stellen dat uit de bewoordingen van dit artikel volgt dat het geen betrekking heeft 
op het in graad van hoger beroep gewezen arrest, waarbij het vonnis van faillietverklaring 

1 Zie de conclusie O.M. 



Nr. 75 - 9.2.07 HOF VAN CASSATIE 321 

wordt bevestigd. Zulks zou onder meer dienen te worden afgeleid uit het feit dat geen 
wetsbepaling voorschrijft dat zodanig arrest bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt 
bekendgemaakt. Wanneer het derdenverzet gericht is tegen zulk arrest zouden de artikelen 
1122 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek dienen te worden toegepast.

3.  De door  het artikel 14,  derde lid van de Faillissementswet bepaalde termijn  van 
vijftien dagen voor (verzet en) derdenverzet is alleen toepasselijk op “ieder vonnis van 
faillietverklaring  of  ieder  vonnis  waarbij  het  tijdstip  van  staking  van  betaling  wordt 
vastgesteld”, zoals in het eerste lid bedoeld. Hij is derhalve niet toepasselijk op het vonnis 
dat  de  faillietverklaring  afwijst,  waarop,  voor  het  instellen  van  een  derdenverzet,  de 
termijnen van gemeen recht van toepassing zijn2. 

Daarmede is de vraag evenwel niet beantwoord of, ingeval hoger beroep werd ingesteld 
tegen een vonnis van faillietverklaring, de belanghebbenden, die geen partij waren in het 
geding, derdenverzet kunnen aantekenen tegen de beslissing van het hof van beroep, die 
de faillietverklaring bevestigt.

In het bestreden arrest wordt, nauw aansluitend bij de tekst van de wet, gesteld dat een 
derdenverzet  slechts  ontvankelijk  is  zo het  wordt  gedaan binnen vijftien dagen na de 
opneming van het in eerste aanleg gewezen vonnis in het Belgisch Staatsblad.

Veel aandacht aan de problematiek wordt in de rechtsleer niet besteed, terwijl er ter 
zake ook geen gepubliceerde rechtspraak voorhanden is. 

St. Loosveld, die wel dieper daarop ingaat, lijkt de mening toegedaan te zijn dat de be-
langhebbende derden die mogelijkheid hebben, met dien verstande dat niet de korte door 
de Faillissementswet voorziene termijn, doch wel de gemeenrechtelijke termijn om der-
denverzet in te stellen toepasselijk zou zijn3. 

4.  Ik  ben  van mening dat  het  cassatiemiddel,  dat  het  rechtsmiddel zelf  en  niet  de  
termijn om dat aan te wenden blijkt te betreffen en volgens hetwelk eisers ook nog recht 
hebben op derdenverzet, hoewel ze dat niet deden tegen het vonnis van faillietverklaring, 
noch, uiteraard, tussenkwamen in de beroepsprocedure, niet kan slagen.

In  zijn  uitgangspunt  –  namelijk:  “art.  14  is  niet  toepasselijk  op  een  arrest  dat  de 
faillietverklaring bevestigt” – viseert  het middel enkel een bevestigend arrest,  in welk 
geval de publicatie niet vereist is, zodat dan ook de termijn van 15 dagen niet kan lopen, 
en  niet  een faillietverklaring door de appelrechter  zelf, na hervorming, uitgesproken, in 
welk geval de publicatie wel vereist is en de termijn van verzet of derdenverzet ook doet 
lopen.

Het  middel  faalt,  m.i.,  naar  recht  omdat  het  met  de  doelstelling  van  de  wet  niet 
verenigbaar  is,  in  zoverre  het  stelt  dat  de  belanghebbende  die  bij  het  vonnis  van 
faillietverklaring geen partij is geweest en geen derdenverzet heeft gedaan binnen de door 
de wet bepaalde bijzondere termijn, alsnog verzet zou kunnen doen tegen het arrest dat dit 
vonnis bevestigt. Die van het gemeen recht afwijkende bepalingen beogen inderdaad de 
rechtspleging inzake faillissement, die uit haar aard geen verwijl duldt, zo efficiënt als 
mogelijk te laten verlopen. 

2 Ph. GÉRARD, J. WINDEY en M. GRÉGOIRE, “Le concordat judiciaire et la faillite, Lois des 17 juillet et 8 
août  1997”,  in  Les dossiers  du Journal  des  Tribunaux,  17,  Larcier,  nr.  139;  in  dezelfde  zin:  S. 
LOOSVELD,  “Het toepassingsgebied van art.  14 Faill.W.”,  noot onder Hof Antwerpen,  2 november 
1998,  R.W. 1998-1999,  1282,  nr.  5;  B.  MAILLEUX,  “De  Faillisementsuitspraak”  in  Het 
faillissementsrecht geactualiseerd, Deel 2, Die Keure, 1998, 54, nr. 2.a; K. WAGNER, “Derdenverzet”, 
in A.P.R., E.Story-Scientia, 2004, 81, nr. 108; klaarblijkelijk meer terughoudend evenwel: B. WINDEY, 
Commentaar op artikel 14 Faillissementswet 1997, in  Handels- en economisch recht, Commentaar  
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, 7, nr. 12.
3 S. LOOSVELD, “Het toepassingsgebied van art. 14 Faill.W.”, noot onder Hof Antwerpen, 2 nov. 1998, 
R.W. 1998-1999, 1282, nr. 5.
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Het  gemeen recht,  d.i.  artikel  1122  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  is  weliswaar  in 
algemene termen gesteld en laat derdenverzet toe tegen elke “beslissing” gewezen door 
een burgerlijk gerecht (of door een strafgerecht) die de rechten van een derde benadeelt4. 
Enkel tegen arresten van het Hof staat geen derdenverzet open (art. 1123 Ger. W.).

Het is echter niet aanvaardbaar dat een faillietverklaring in vraag kan gesteld worden 
gedurende de lange termijn van het gemeen recht, volgens hetwelk derdenverzet verjaart 
door verloop van dertig jaren (art. 1128 Ger. W.), behoudens betekening aan een derde, in 
welk geval de termijn voor derdenverzet drie maanden bedraagt (art. 1129 Ger. W.). Een 
vernietiging  van  het  vonnis  van  faillietverklaring  ingevolge  derdenverzet  volgens  het 
gemeen  recht  zou  bovendien  gelden  ten  aanzien  van  alle  partijen,  in  zover  de 
tenuitvoerlegging  van  dat  vonnis  onverenigbaar  is  met  de  tenuitvoerlegging  van  de 
vernietigende beslissing (art. 1130, tweede lid Ger. W.). En de tenuitvoerlegging van het 
vonnis van faillietverklaring, die per definitie reeds ruimschoots gerealiseerd is en waarbij 
talrijke schuldeisers kunnen betrokken zijn, zal inderdaad niet verenigbaar zijn met de 
tenuitvoerlegging van het veel latere arrest dat de faillietverklaring zou intrekken. Een 
dergelijke situatie op louter zeer laattijdig initiatief van een derde – en dan nog in tweede 
graad - is niet denkbaar. Daarom voorziet de afwijkende Faillissementswet voor zulke 
intrekking een korte termijn. 

5. Het middel gaat er dan ook verder ten onrechte vanuit dat, wanneer het derdenverzet 
niet is gericht tegen het vonnis van faillietverklaring maar tegen het in graad van hoger 
beroep gewezen arrest dat dit vonnis bevestigt, de gemeenrechtelijke bepalingen inzake 
het derdenverzet moeten worden toegepast.

Overigens lijkt de toelaatbaarheid van dit rechtsmiddel, spijts de voormelde algemene 
termen  van  artikel  1122  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  in  die  omstandigheden  niet 
verenigbaar met de verdere bepalingen van dat gemeen recht.

Artikel 1125 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt immers:
“Derdenverzet wordt, met dagvaarding aan alle partijen, gebracht voor de rechter die de 

bestreden beslissing heeft gewezen.”
Het kan incidenteel bij schriftelijke conclusie worden gebracht voor de rechter bij wie 

het geschil aanhangig is, indien deze de gelijke of de meerdere is van de rechter die de 
bestreden beslissing heeft gewezen, voor zover alle partijen tussen wie deze beslissing is 
gevallen, in het geding zijn.

Bij  niet-nakoming van de in  dit  artikel  gestelde  regels  wordt  het  derdenverzet  niet 
toegelaten.”

De  wet  voorziet  dus  geen  derdenverzet  tegen  de  beslissing  van  de  meerdere  zelf, 
althans niet uitdrukkelijk.

Het Hof heeft, in zijn arrest van 11 juni 19985, geoordeeld dat de door het tweede lid 
bepaalde mogelijkheid “inzonderheid geboden wordt aan de derde die bij ontstentenis van 
dergelijke  bepaling  verplicht  zou  kunnen  worden  de  uitspraak  in  hoger  beroep  af  te 
wachten vooraleer een principaal derdenverzet in te stellen voor de appelrechter.” Het Hof 
benadrukt het autonoom karakter van het derdenverzet, dat dus niet kan worden aangetast 
doordat een partij hoger beroep heeft ingesteld. Daarom werd de beslissing vernietigd die 
de eerste rechter onbevoegd achtte om een derdenverzet, hangend het hoger beroep van 
een partij, te beoordelen. 

Waar het Hof aldus weliswaar terecht de keuzevrijheid erkent van de derde om zijn 
verzet te doen voor de eerste rechter, spijts dat hoger beroep, wordt daardoor meteen toch 

4 A. LE PAIGE, Précis de droit judiciaire, T. IV Les voies de recours, Larcier, Brussel, 1973, p. 160, 
nr. 177.
5 A.R. C.95.0130.N, A.C., 1998, nr. 303 alsook R.W., 1998-1999, p. 1263.
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ook de opvatting bevestigd dat de wetgever de bedoelde verplichting voor de derde om 
slechts  tegen  de  beslissing  van  de  appelrechter  verzet  te  doen  inderdaad  niet  heeft 
gewenst. 

Artikel  1125,  tweede  lid,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  heeft  dus  tot  doel,  om 
proceseconomische redenen, te verhinderen wat de eisers precies beogen. Hoewel ze deze 
tweede hen door de wet geboden mogelijkheid om de faillietverklaring aan te vechten, 
door  rechtstreeks (incidenteel en dus proceseconomisch) derdenverzet te doen voor de 
appelrechter, evenmin hebben benut – menen ze dit alsnog te kunnen doen, louter nadat 
de gefailleerde - waarvan ze vennoten, resp. zaakvoerders zijn - als appelante daar zelf 
niet in slaagde. De wet biedt zulke derde kans niet.

6.  Het middel lijkt  me voor het overige,  wat zijn subsidiaire grief betreft,  feitelijke 
grondslag te missen. Het bestreden arrest verklaart immers het derdenverzet “strekkende 
tot vernietiging van het faillietverklarend vonnis” onontvankelijk wegens laattijdigheid, 
niet, zoals in deze grief wordt gesteld, wegens het verstrijken van de termijn van 14 dagen 
volgend op het bevestigend arrest, waartegen het derdenverzet gericht was, maar van de 
termijn volgend op de publicatie van het faillietverklarend vonnis. Ook al is dit niet echt 
zoals het hoort, de appelrechters zeggen toch ook uitdrukkelijk dat derdenverzet tegen dat 
arrest niet mogelijk was.

7. Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. C.05.0308.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 februari 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1128, 1129 en 1130 van het Ge-

rechtelijk Wetboek;
- artikel 14 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997.
Aangevochten beslissingen
Na te hebben vastgesteld dat de eisers bij exploot, betekend respectievelijk op 

13 en 14 januari 2004, hebben gedagvaard in derdenverzet tegen het arrest van 
het Hof van Beroep te Gent van 8 december 2003, verklaart het hof van beroep 
het derdenverzet van de eisers onontvankelijk wegens laattijdigheid, op grond 
van volgende overwegingen:

"Volkomen terecht werpen (de eerste en de tweede verweerders) de niet-ont-
vankelijkheid op van huidig derdenverzet.

Overeenkomstig art. 14 Faill. W. kan derdenverzet gedaan worden tegen elk 
vonnis van faillietverklaring, dit door de belanghebbenden die daarbij geen partij 
zijn geweest. Dit derdenverzet is echter slechts ontvankelijk indien het wordt ge-
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daan binnen vijftien dagen na de opneming van het uittreksel van het vonnis in 
het Belgisch Staatsblad.

De verwijzingen door (de eisers) naar bepalingen van art. 1124 e.v. Ger. W. 
zijn dan ook totaal niet relevant. De Faillissementswet primeert als 'lex specialis'.

Bij vonnis van 25 september 2002 van de Rechtbank van Koophandel te Veur-
ne werd de BVBA Silhouet Evy failliet verklaard. Een uittreksel van dit vonnis 
werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 2 oktober 2002 (stuk I curator).

(De eisers) hebben tegen dit vonnis toen het wettelijk voorziene rechtsmiddel 
van derdenverzet binnen 15 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad niet 
aangewend, zodat het vonnis van faillietverklaring tegenover hen definitief is ge-
worden.

Volkomen foutief stellen de eisers dat hun derdenverzet enkel kan worden in-
gesteld tegen het arrest omdat het geschil, ingevolge de devolutieve werking van 
het hoger beroep vanwege de gefailleerde, aan de eerste rechter was onttrokken. 
De nuttige termijn voor het aantekenen van derdenverzet  was trouwens reeds 
verstreken op 18 oktober 2002 toen het hoger beroep door de gefailleerde op 24 
oktober 2002 werd ingesteld.

Het thans ingestelde derdenverzet, strekkende tot vernietiging van het failliet-
verklarend vonnis, is  dan ook onontvankelijk wegens laattijdigheid" (folio nr. 
391-392 van het bestreden arrest).

Grieven
Artikel 14, tweede lid, van de Faillissementswet bepaalt dat tegen ieder vonnis 

van faillietverklaring of tegen ieder vonnis waarbij het tijdstip van staking van 
betaling wordt vastgelegd, verzet kan worden gedaan door de verstekdoende par-
tijen en derdenverzet door de belanghebbenden die daarbij geen partij zijn ge-
weest.

Het derdenverzet is krachtens artikel 14, derde lid, van de Faillissementswet 
slechts ontvankelijk indien het wordt gedaan binnen vijftien dagen na de opne-
ming van het uittreksel van het vonnis in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 14 van de Faillissementswet heeft uitsluitend betrekking op de in het 
eerste  lid  van  die  wetsbepaling  genoemde vonnissen  van faillietverklaring of 
vonnissen waarbij het tijdstip van staking van betaling wordt vastgelegd. Artikel 
14, vierde lid, van de Faillissementswet bepaalt de termijn om hoger beroep in te 
stellen tegen bedoelde vonnissen.

Uit  de bewoordingen van artikel 14 van de Faillissementswet volgt dat die 
wetsbepaling geen betrekking heeft op het in graad van hoger beroep gewezen 
arrest, waarbij het vonnis van faillietverklaring wordt bevestigd.

Dit volgt eveneens uit het feit dat geen wetsbepaling voorschrijft dat het arrest, 
waarbij een vonnis van faillietverklaring wordt bevestigd, bij uittreksel in het 
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. De in artikel 14, derde lid, van de 
Faillissementswet, bepaalde termijn voor derdenverzet, van vijftien dagen na de 
opneming van het uittreksel van het vonnis in het Belgisch Staatsblad, kan der-
halve niet worden toegepast wanneer het derdenverzet is ingesteld tegen een ar-
rest waarbij een vonnis van faillietverklaring wordt bevestigd.
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Artikel 14 van de Faillissementswet houdt niet in dat de belanghebbenden, die 
geen partij zijn geweest bij het vonnis tot faillietverklaring maar geen derdenver-
zet hebben gedaan tegen het vonnis van faillietverklaring binnen de nuttige ter-
mijn, geen derdenverzet meer zouden kunnen doen tegen het arrest waarbij het 
vonnis tot faillietverklaring wordt bevestigd.

Wanneer het derdenverzet niet is gericht tegen het vonnis van faillietverkla-
ring, maar tegen het in hoger beroep gewezen arrest, waarbij het vonnis van fail-
lietverklaring wordt bevestigd, moeten de gemeenrechtelijke bepalingen inzake 
het derdenverzet, namelijk de artikelen 1122 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek, 
worden toegepast.

Ieder die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de 
zaak is tussen gekomen, kan overeenkomstig artikel 1122 van het Gerechtelijk 
Wetboek derdenverzet  doen tegen  een,  zij  het  voorlopige,  beslissing die  zijn 
rechten benadeelt en die gewezen is door een burgerlijk gerecht,  of door een 
strafgerecht in zover dit over burgerlijke belangen uitspraak heeft gedaan.

Overeenkomstig artikel 1123 van het Gerechtelijk Wetboek staat enkel tegen 
arresten van het Hof van Cassatie geen derdenverzet open.

Artikel 1124 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het niet instellen van 
derdenverzet voor de derde geen verlies medebrengt van de hem toebehorende 
rechten, rechtsvorderingen en excepties.

Derdenverzet wordt overeenkomstig artikel 1125 van het Gerechtelijk Wet-
boek met dagvaarding aan alle partijen gebracht voor de rechter die de bestreden 
beslissing heeft  gewezen, hetzij  incidenteel  bij  schriftelijke conclusie vóór de 
rechter bij wie het geschil aanhangig is, indien deze de gelijke of de meerdere is 
van de rechter die de bestreden beslissing heeft gewezen, voor zover alle partijen 
tussen wie deze beslissing is gevallen, in het geding zijn.

Krachtens artikel 1126 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter voor wie 
de bestreden beslissing is gebracht, op de conclusies van de partijen, naar om-
standigheden de zaak verder behandelen of aanhouden.

Derdenverzet  verjaart  krachtens  artikel  1128 van het  Gerechtelijk  Wetboek 
door verloop van dertig jaren.

Artikel 1129 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, wanneer het vonnis 
betekend is aan de derde, deze het derdenverzet moet instellen binnen drie maan-
den, te rekenen van die betekening.

Overeenkomstig artikel 1130 van het Gerechtelijk Wetboek vernietigt het ge-
recht dat het derdenverzet toewijst, de bestreden beslissing geheel of ten dele 
doch alleen ten aanzien van de derde. De vernietiging geldt ten aanzien van alle 
partijen in zover de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing onverenigbaar 
is met de tenuitvoerlegging van de vernietigende beslissing.

Door het derdenverzet, dat de eisers hadden ingesteld tegen het arrest van het 
Hof van Beroep te Gent van 8 december 2003, onontvankelijk te verklaren we-
gens laattijdigheid, miskent het hof van beroep de artikelen 1122, 1123, 1124, 
1125, 1126, 1128, 1129 en 1130 van het Gerechtelijk Wetboek, krachtens dewel-
ke de eisers, gedurende dertig jaren en binnen drie maanden te rekenen van de 
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betekening, tegen voornoemd arrest derdenverzet konden instellen.
In zoverre het bestreden arrest, dat beslist dat de Faillissementswet als lex spe-

cialis primeert op de gemeenrechtelijk wetsbepalingen inzake het derdenverzet, 
zo moet worden gelezen dat het beslist dat het derdenverzet van de eisers tegen 
het arrest van het Hof van Beroep te Gent van 8 december 2003 laattijdig is om-
dat het niet is ingesteld binnen de in artikel 14, derde lid, van de Faillissements-
wet bepaalde termijn van vijftien dagen, schendt het voornoemde wetsbepaling, 
die immers niet toepasselijk is wanneer het derdenverzet is ingesteld tegen een 
arrest dat het vonnis van faillietverklaring bevestigt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 14, tweede lid, van de Faillissementswet, kan tegen ieder 

vonnis  van  faillietverklaring  of  ieder  vonnis  waarbij  de  staking  van  betaling 
wordt vastgesteld, verzet worden gedaan door de verstekdoende partijen en der-
denverzet door de belanghebbenden die daarbij geen partij zijn geweest.

Artikel 14, derde lid, bepaalt dat het derdenverzet slechts ontvankelijk is wan-
neer het wordt gedaan binnen vijftien dagen na de opneming van het uittreksel 
van het vonnis in het Belgisch Staatsblad.

2. Deze bepalingen, als bijzonder recht om de rechtspleging inzake faillisse-
ment zonder verwijl en zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, primeren de alge-
mene regeling van het derdenverzet en sluiten uit dat als nog derdenverzet kan 
worden gedaan tegen een arrest dat een faillissementsvonnis bevestigt.

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

9 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Simont.

Nr. 76

1° KAMER - 9 februari 2007

BESLAG — ALGEMEEN - BESLAG ONDER DERDEN - WOONPLAATS VAN DE DERDE - 
MACHTIGING VAN DE BESLAGRECHTER - ONTSTENTENIS - GEVOLG

Het beslag dat wordt gelegd buiten de woonplaats van de schuldenaar en bij een derde,  
zonder voorafgaande rechterlijke machtiging, ook al maakt het een eventuele inbreuk uit  
op de onschendbaarheid van de woning en van het recht op privé-leven, is niet nietig  
maar kan enkel tot eventuele schadevergoeding aanleiding geven1. (Art. 1503, eerste lid, 

1 Zie de conclusie O.M.
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Ger.W.)

(B & R nv T. DELBA M.A.S. bvba)

Advocaat-generaal Dubrulle heeft in hoofdzaak gezegd:
1. Het ten verzoeke van de eerste verweerster ten laste van de tweede verweerder, doch 

buiten diens woonplaats en op de uitbatingzetel van de eiseres gelegd uitvoerend beslag 
op roerend goed werd in het bestreden arrest, ondanks het ontbreken van een voorafgaan-
de machtiging door de beslagrechter overeenkomstig het artikel 1503 van het Gerechtelijk 
Wetboek, niet nietig verklaard.

Hierbij  werd  overwogen  dat  deze  “voorafgaande  machtiging de openbare  orde niet 
raakt  en  slechts  de  belangen  van  de  derde  en  niet  die  van  de  schuldenaar  beoogt  te 
beschermen”, zodat het gebrek aan machtiging gebeurlijk slechts aanleiding kan geven tot 
een vordering in schadevergoeding, doch de rechtsgeldigheid van het beslag onverkort 
laat.

2. In het enig cassatiemiddel wordt door de eiseres de schending aangevoerd van dat ar-
tikel 1503 van het Gerechtelijk Wetboek en voor zoveel als nodig, van de artikelen 15 van 
de Grondwet en 8 van het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Krachtens het artikel 1503, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan beslag worden 
gedaan buiten de woonplaats van de schuldenaar en bij een derde, maar is voor dergelijk 
beslag  de  toelating  van  de  rechter  vereist,  gegeven  op  verzoekschrift,  ingediend  en 
ondertekend door een advocaat of een gerechtsdeurwaarder.

3.  In verband met deze bepaling werd in het Verslag Van Reepinghen2 gesteld: “De 
mogelijkheid om in de woonplaats van een derde beslag te leggen kan de handeling verij-
delen van de schuldenaar die elementen van zijn bezittingen tracht te onttrekken aan de 
uitvoering. Men richt zich hier naar de rechtspraak. Beslag in een andere plaats dan bij de 
schuldenaar  kan echter  niet  overgelaten worden aan de willekeur  van de beslaglegger 
want dit zou de weg effenen voor tal van misbruiken. Dergelijk beslag kan dus enkel ge-
legd worden mits voorafgaande machtiging van de beslagrechter.”

Anders dan in Frankrijk3, wordt door de wet niet expliciet voorzien in enige sanctie in-
geval van miskenning van die bepaling (“Pas de nullité sans texte”). 

In de rechtspraak en rechtsleer lopen de standpunten uiteen.
Volgens de enen raakt de miskenning van het voorschrift de openbare orde niet en heeft 

ze derhalve niet de nietigheid van het beslag tot gevolg. Daar het artikel 1503 niet de be-
langen van de schuldenaar, doch die van de derde beschermt, zou, indien achteraf zou 
blijken dat het beslag ten onrechte werd gelegd, zulks hoogstens aanleiding kunnen geven 
tot schadevergoeding voor die derde4, waarbij er dient op gewezen te worden dat hij des-
gevallend de bescherming van het artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek zal kunnen in-
roepen.

Anderen daarentegen zijn van oordeel dat die bepaling wel van openbare orde is, zodat 
haar miskenning de nietigheid van het beslag tot gevolg heeft. Dit is volgens een beslag-
rechter te Luik het geval daar, bij afwezigheid van machtiging, de beslaglegger gewoon 

2 Verslag over de Gerechtelijke Hervorming, B.S., 1964, I, 559.
3 Waar de miskenning van deze “formalité substantielle” de nietigheid van het beslag tot gevolg 
heeft: Dalloz, Droit et pratique des voies d’exécution, 424, nr. 3961.
4 E. DIRIX, “Beslag”, in A.P.R., 2001, 354, nr. 598; G. DE LEVAL, “La saisie mobilière”, in Rép. Not., 
D. XIII, vol. 3, 114, nr. 208; E. Dirix, “Overzicht van rechtspraak. Beslag en collectieve schuldenre-
geling 1997-2001”, T.P.R. 2002, 1249, nr. 87; J.-L. LEDOUX, “Les saisies. Chronique de jurisprudence 
1989-1996”, Les dossiers du Journal des Tribunaux, 113, nr. 134.
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de macht niet zou bezitten dergelijk beslag te leggen5. Volgens een beslagrechter te Brus-
sel houdt zulks een miskenning van het artikel 15 van de Grondwet6, naar luid waarvan de 
woning onschendbaar is. 

De tweede stelling m.b.t. een voor het overige regelmatig gelegd beslag is niet redelijk 
te verantwoorden. 

Dit zou impliceren dat een rechtsgeldig uitvoerend beslag op een aan de schuldenaar 
toebehorend  roerend  goed,  waarbij  de  gerechtsdeurwaarder  te  goeder  trouw,  doch 
blijkbaar ten onrechte, meende dat hij zich in de woonplaats van die schuldenaar bevond, 
terwijl hij zich bij een derde bevond, nietig zou zijn. Of dat het met instemming van de 
derde in diens woonplaats op zulk goed gelegd beslag ook nietig zou zijn.

Dit laatste voorbeeld toont aan dat de loutere miskenning van het artikel 1503 van het 
Gerechtelijk Wetboek niet noodzakelijkerwijze een schending van het artikel 15 van de 
Grondwet of van het artikel 8 van het E.V..R.M. tot gevolg heeft. Waar de geldigheid van 
het beslag toch vooral de beslagene en niet de derde aanbelangt, terwijl die grondrechten 
van deze laatste voldoende gewaarborgd zijn door een recht op schadevordering, is de 
nietigheid niet de sanctie die zich opdringt. 

Het middel, dat van de tegengestelde opvatting uitgaat, faalt naar recht.
4. Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. C.05.0435.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 februari 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 15 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- artikel 8 van het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming 

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij wet 
van 13 mei 1955;

- artikel 1503 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Bij arrest van 9 februari 2005 verklaart het Hof van Beroep te Antwerpen eise-

res' hoger beroep tegen de beschikking van de eerste rechter, die haar revindica-
tievordering slechts gedeeltelijk gegrond verklaarde, ontvankelijk en deels ge-
grond, met dien verstande dat het de bestreden beschikking bevestigt, behoudens 
wat betreft een "salontafel in vorm van grote blaasbalg in donker hout", waarvan 

5 Beslagrechter Luik 13 mei 1985, Jur. Liège 1985, 533, met kritische noot van G. DE LEVAL; M.C. 
Matagne, “La saisie mobilière, R.P.D.B., C. VIII, nr. 47 en 16.1.
6 Beslagrechter Brussel 17 mei 1999, J.L.M.B. 2000, 257.
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de eiseres eigenares is, en het uitvoerend beslag op dat goed opheft, na onder 
meer te hebben overwogen:

"Op 26/04/1999 werd herhaald bevel betekend en werd, bij gebrek aan onmid-
dellijke betaling, uitvoerend beslag gelegd onder meer op de betrokken roerende 
goederen. Deze exploten werden telkens betekend op het adres te Schelle, Hulst-
lei 50A, waarbij het  afschrift niet  ter hand kon worden gesteld en toepassing 
werd gedaan van artikel 38, §1, van het Gerechtelijk Wetboek. De betekenende 
schuldeiser betoogde dat daarbij betekend werd op de verblijfplaats van de schul-
denaar.

De heer R.B. is bijgevolg door de betekeningen op het adres te Schelle, Hulst-
lei 50A niet geschaad en hij is van meet af aan over de juiste toestand ingelicht 
geworden, wat ook logisch is in acht genomen zijn zakelijke belangen met de 
vennootschap die op dat adres haar uitbatingszetel heeft.

Beslag is buiten de woonplaats van de schuldenaar gelegd, wanneer zulks ge-
beurt op een andere plaats dan die waar de schuldenaar op de bevolkingsregisters 
is ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf (de artikelen 36 en 1503 
Ger. W).

Te dezen werd het beslag kennelijk gelegd buiten de woonplaats van de besla-
gene en bijgevolg buiten de woonplaats in de zin van die wetsbepalingen. Het 
beslag werd gelegd zonder voorafgaande machtiging van de beslagrechter.

Dit beslag is daarom niet nietig, nu de voorafgaande machtiging de openbare 
orde niet raakt en slechts de belangen van de derde en niet die van de schulde-
naar beoogt te beschermen. Het gebrek aan machtiging kan gebeurlijk slechts 
aanleiding geven tot een vordering in schadevergoeding.

Deze wijze van beslaglegging is te dezen, spijts artikel 1503 van het Gerechte-
lijk Wetboek, rechtsgeldig".

Grieven
Luidens artikel 1503 van het Gerechtelijk Wetboek kan beslag worden gedaan 

buiten de woonplaats van de schuldenaar en bij een derde. Voor dit beslag is de 
toelating van de rechter vereist, die wordt gegeven op verzoekschrift, ingediend 
en ondertekend door een advocaat of een gerechtsdeurwaarder.

Uit voornoemde bepaling volgt duidelijk dat er niet tot beslag bij een derde 
kan worden overgegaan zonder daartoe voorafgaandelijk de toelating van de be-
slagrechter te hebben bekomen, net zoals een dergelijke voorafgaandelijke toela-
ting in beginsel een onontbeerlijke vereiste is om op rechtsgeldige wijze bewa-
rend beslag op roerend goed te leggen.

Deze vereiste, die werd ingegeven door de ernst van de maatregel, strekt ertoe 
de derde bij wie het beslag wordt gelegd te beschermen tegen de willekeur van 
de beslagleggende schuldeiser.

Voornoemde vorm van beslag maakt immers een inbreuk uit op de regel, vast-
gelegd in artikel 15 van de Grondwet, volgens hetwelk de woning onschendbaar 
is en er geen huiszoeking kan plaatshebben dan in de gevallen die de wet bepaalt 
en de vorm die zij voorschrijft, fundamenteel recht dat wordt bevestigd bij artikel 
8 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens naar 
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luid waarvan eenieder recht heeft op eerbiediging van zijn huis, dat van openbare 
orde is.

Een afwijking van voornoemd grondwettelijk recht zal dan ook slechts wettig 
zijn voor zover is voldaan aan de door de wetgever opgelegde voorwaarden, in 
casu een voorafgaandelijke machtiging van de beslagrechter.

Uit een en ander volgt dat aan het beslag dat bij een derde wordt gelegd, -in 
casu de eiseres, in wiens uitbatingszetel blijkens de vaststellingen van het bestre-
den arrest (pagina 6, eerste alinea) het uitvoerend beslag op roerend goed werd 
gelegd- zonder dat daartoe de voorafgaandelijke toelating van de beslagrechter 
werd bekomen, geen gevolg zal kunnen worden verleend op straffe van misken-
ning van voornoemd fundamenteel recht.

Besluit
Het hof van beroep, dat bij het bestreden arrest uitdrukkelijk vaststelt dat er 

beslag gelegd werd in de uitbatingszetel van de eiseres en dat artikel 1503 van 
het Gerechtelijk Wetboek terzake van toepassing was, kon om voornoemde rede-
nen niet wettig besluiten dat, spijts het gebrek aan machtiging, - vereiste die door 
de wetgever werd ingesteld omwille van de ernst van deze maatregel-, de beslag-
legging bij de eiseres, die een derde was, op de beweerde goederen van de schul-
denaar, met name de heer B. , rechtsgeldig was en er derhalve op vraag van die 
derde  geen  handlichting  van  voornoemd  beslag  diende  te  worden  verleend 
(schending van artikel 1503 van het Gerechtelijk Wetboek en voor zoveel als no-
dig van de artikelen 15 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994, 8 
van het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij  wet van 13 mei 
1955 en 6 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 1503, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan beslag 

worden gedaan buiten de woonplaats van de schuldenaar en bij een derde, en is 
voor dit beslag de toelating van de rechter vereist, die wordt gegeven op ver-
zoekschrift, ingediend en ondertekend door een advocaat of een gerechtsdeur-
waarder.

2. Die regel is niet op straf van nietigheid voorgeschreven en strekt tot be-
scherming van de derde en niet van de beslagene.

3. Aldus is het beslag dat wordt gelegd buiten de woonplaats van de schulde-
naar en bij een derde, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en derhalve 
met miskenning van artikel 1503 van voormeld wetboek, ook al maakt het een 
eventuele inbreuk uit op de onschendbaarheid van de woning en van het recht op 
privé-leven, niet nietig maar kan het enkel tot eventuele schadevergoeding aan-
leiding geven. 

4. Het middel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

9 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Geinger.

Nr. 77

1° KAMER - 9 februari 2007

DWANGSOM - VERSCHULDIGDHEID - TENUITVOERLEGGING - TOETSING DOOR DE 
BESLAGRECHTER - RICHTSNOER

Om te bepalen of de voorwaarden waarbij de dwangsom verschuldigd is al dan niet vervuld  
zijn moet de beslagrechter, als maatstaf van de toetsing van de ter uitvoering van de  
veroordeling  verrichte  handelingen,  het  doel  en de  strekking van de veroordeling  als  
richtsnoer nemen, met dien verstande dat de veroordeling geacht wordt niet verder te 
strekken dan tot het bereiken van het daarmee beoogde doel1. (Artt. 1385quater en 1498, 
Ger.W.)

(DEXIA BANK BELGIE nv T. UTAX COPIERS bvba)

ARREST

(A.R. C.05.0573.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 juni 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...)
Tweede onderdeel
3. Artikel 1385quater van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de partij die de 

veroordeling heeft verkregen, de dwangsom ten uitvoer kan leggen krachtens de 
titel waarbij zij is vastgesteld.

In geval van zwarigheden bij de tenuitvoerlegging van een vonnis dat een ver-
oordeling tot een dwangsom inhoudt, moet de beslagrechter, op grond van artikel 
1498  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  bepalen  of  de  voorwaarden  waarbij  de 

1 Cass. 10 nov. 2005, A.R. C.04.0020.N, nr. 588.
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dwangsom verschuldigd is, al dan niet vervuld zijn.
De beslagrechter moet daarbij als maatstaf van de toetsing van de ter uitvoe-

ring van de veroordeling verrichte handelingen, het doel en de strekking van de 
veroordeling als richtsnoer nemen, met dien verstande dat de veroordeling geacht 
wordt niet verder te strekken dan tot het bereiken van het daarmee beoogde doel.

4. De appelrechters stellen vast dat:
- de dwangsomrechter de eiseres veroordeelde "tot het binnen de 3 uren na de 

betekening van huidige beschikking, intrekken van de éénzijdige opzegging van 
de kredieten van (de verweerster) (zoals ter kennis gebracht aan (de verweerster) 
via het schrijven van de eiseres van 16 januari 2003), dit alles op straffe van een 
dwangsom" en "tot het binnen de 24 uren na de betekening van huidige beschik-
king afleveren tegen ontvangstbewijs van de volledige informatie met betrekking 
tot de verrichtingen op de bankrekeningen van (de verweerster) sinds 15 januari 
2002";

- in deze beschikking "daarenboven werd gezegd 'voor recht dat de kredieten 
van de eiseres opnieuw hun volledige uitwerking dienen te krijgen'";

- de beschikking van de dwangsomrechter werd betekend op 14 februari 2002 
om 18u05 zodat de dwangsom kon worden verbeurd wanneer de beschikking 
niet werd uitgevoerd voor 21u05 van dezelfde dag;

- de verweerster op 15 februari 2002 om 10u58 van de eiseres een fax ontving 
met de mededeling dat de opzegging van de kredietopening werd ingetrokken.

5. De appelrechters oordelen vervolgens dat het "krediet opzeggen betekent 
aan de klant laten weten dat de kredietlijn van een krediet (met ingang van) afge-
sneden is. Het intrekken van de opzegging betekent dus noodzakelijkerwijze aan 
de klant laten weten dat de opzegging ongedaan is".

Op grond hiervan oordelen zij dat de dwangsom verbeurd is omdat de eiseres 
niet tijdig tot kennisgeving is overgegaan.

6. Door aldus te oordelen overschrijden de appelrechters hun bevoegdheid niet 
en grijpen zij niet in de materieelrechtelijke rechtsverhoudingen tussen de partij-
en, zodat hun beslissing naar recht is verantwoord.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

9 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Maes.

Nr. 78
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1° KAMER - 9 februari 2007

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN - SCHENKING BIJ HUWELIJKSCONTRACT - 
HERROEPING WEGENS ONDANKBAARHEID - MOGELIJKHEID

Een schenking  van toekomstige  goederen dan wel  van tegenwoordige  en  toekomstige  
goederen  tussen  echtgenoten  bij  huwelijkscontract  gedaan  kan  worden  herroepen 
wegens ondankbaarheid1. (Artt. 953, 955 en 959, B.W.)

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

ARREST

(A.R. C.06.0263.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 december 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 953, 955, 957, 959, 1093, 1096, en voor zoveel als nodig 943 en 

947 van het Burgerlijk Wetboek.

1 Cass. 13 juni 1912, Pas., 1912, I, 346; zie voetnoot 1 bij Cass. 11 april 1958, Arr. Verbr. 1958, 597; 
zie ook de rechtspraak: Cass. fr., 1 maart 1977, Bull. Civ. 1977, I, p. 84, nr. 109, Journ. Not. & Avoc. 
1978, 831; Brussel, 26 juni 1899, Pas., 1900, II, 53; Gent, 26 april 1918, Pas., 1925, II, 73; Luik, 10 
juli 1931, Pas., 1932, II, 38; Luik, 12 feb. 1958, Rev. prat. not. b. 1958, 358; Brussel, 25 april 1972, 
R.W. 1973-74, 379; Bergen, 29 april 1987, Pas., 1987, II, 162; Rb. Brussel, 18 mei 1899, Pas., 1898, 
II, 232; Rb. Antwerpen, 26 maart 1949, Rec. gén. enr. not., 1958, nr. 18.914, p. 284; Rb. Dinant, 21 
okt. 1953,  J.T., 1953, 637,  Rec. gén. enr. not., 1958, nr. 18.914, p. 284; Rb. Dinant, 21 okt. 1953, 
J.T., 1953, 637, Rec. Gén. Enr. not., 1958, nr. 19.946, p. 192; en de rechtsleer R. BARBAIX, "Artikel 
959 B.W.", in  Comm. Erf. 2005, p. 2-3, nrs. 2-3; H. CASMAN,  Notarieel familierecht, Gent, Mys & 
Breesch, 1991, p. 450, nr 1113; Chr. CASTELEIN, "Leidt overspel tot buitenspel? Over het verval van 
de contractuele erfstelling na vaststelling van overspelige afstamming", T. Not. 2006, p. 380-381, nr. 
10; P. DELNOY, "Les donations entre époux", in J.-L. JEGHERS (ed.), Les contrats entre époux, Brussel, 
Bruylant,  1995,  p.  136-138,  nrs.  57-59;  R.  DEKKERS,  Handboek  burgerlijk  recht,  III,  Brussel, 
Bruylant, 1971, p. 569-570, nr 965 en p. 816-817, nrs 1450-1451; H. DE PAGE, Traité élémentaire de 
droit civil belge, VIII/I, Les libéralités - Les donations, Brussel, Bruylant, 1962, p. 768-769, nrs. 662-
663 en p. 835, nr. 746, B; H. DE PAGE, Traité élementaire de droit civil belge, VIII/2, Les testaments, 
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres tegen het vonnis 

a quo van 14 januari 2002 gegrond, hervormt dit vonnis en verklaart de oor-
spronkelijke vordering van de eisers ongegrond, op volgende gronden:

"Voorwerp van de vordering in eerste aanleg.
De vordering van (de eisers), ingesteld bij exploot d.d. 11 mei 2000, strekt er 

toe te zeggen voor recht dat de schenking van het grootst beschikbaar gedeelte in 
volle eigen-dom van de nalatenschap, gedaan door de rechtsvoorganger van (de 
eisers) ten voordele van (de verweerster) bij huwelijkscontract d.d. 1 augustus 
1991 verleden voor notaris R. J. wegens ondankbaarheid bij toepassing van art. 
955 B.W. herroepen wordt.

Beslissing van de eerste rechter.
De eerste rechter heeft de vordering gegrond verklaard. De contractuele erf-

stelling, gedaan bij huwelijkscontract d.d. 1 augustus 1991 in het voordeel van 
(de verweerster), werd op grond van art. 955, tweede lid, B.W. herroepen. (De 
verweerster) werd tot de gerechtskosten veroordeeld. Het vonnis werd uitvoer-
baar bij voorraad verklaard.

Doelstellingen in hoger beroep.
(De verweerster) streeft de hervorming na van de bestreden vonnissen en con-

cludeert tot de ongegrondheid van de door (de eisers) ingestelde vordering. Zij 
vordert (de eisers) te veroordelen tot de gerechtskosten van beide aanleggen. Zij 
vraagt het incidenteel beroep ongegrond te verklaren.

(De eisers) concluderen tot de ongegrondheid van het hoger beroep en de be-
vestiging van de bestreden vonnissen. Bij incidenteel beroep - conclusie neerge-
legd ter griffie van dit hof op 21 februari 2003 - vragen zij te zeggen voor recht 
dat (de verweerster) op 29 augustus 1994 wijlen de heer M. in zijn woning met 
brandstichting bedreigde.

De feiten.
(De eisers) zijn de zonen van wijlen de heer M. R. uit zijn eerste huwelijk, ter-

wijl (de verweerster) zijn weduwe in tweede echt is.
In het huwelijkscontract van de echtgenoten M. -M. d.d. 1 augustus 1991, ver-

leden voor notaris R. J. , met standplaats te Zonhoven, inhoudende stelsel van 
scheiding van goederen werd er een wederzijdse gift gedaan van het grootst be-
schikbaar gedeelte in volle eigendom van hun nalatenschap (d.i. een contractuele 
erfstelling), onverminderd het wettelijk vruchtgebruik van de langstlevende echt-
genoot op de gehele nalatenschap.

De heer R. M. heeft op 5 mei 1995 een dagvaarding in echtscheiding uitge-
bracht. De echtscheiding werd bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt d.d. 2 februari 1999 ten nadele van (de verweerster) op grond van grove 
beledigingen uitgesproken. Dit  vonnis werd niet  betekend vóór het  overlijden 
van wijlen de heer R. M. op 2 september 1999.

(De eisers) wensen de contractuele erfstelling in het huwelijkscontract wegens 
grove beledigingen in hoofde van (de verweerster) te herroepen.
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Standpunten van partijen 
Argumenten van (de eisers).
Door de echtscheiding in te stellen heeft wijlen de heer R. M. de vordering tot 

herroeping van de schenking ingesteld (Cass.18 februari 1993, R. W. 1993-1994, 
225). Deze vordering werd tijdig ingesteld, samen met de echtscheidingseis op 5 
mei 1995, ruim binnen een jaar vanaf het einde van het feit van 21 september 
1994 (slagen en verwondingen) of minstens van het feit van 28 augustus 1994 
(bedreiging brandstichting echtelijke woonst).

(De eisers) zetten als erfgenamen de eis op grond van art. 957, tweede lid, 
B.W. verder.

De grove beledigingen ten laste van (de verweerster), op grond waarvan de 
schenking wordt herroepen, zijn bewezen. De echtscheiding werd ten laste van 
(de verweerster) uitgesproken. Dit vonnis heeft gezag van gewijsde. Dit is een 
grove belediging en dus heeft (de verweerster) zich aan ondankbaarheid, zoals 
voorzien in art. 955, tweede lid, B.W., schuldig gemaakt. Het feit van slagen en 
verwondingen d.d. 21 september 1994 heeft (de verweerster) nooit betwist. Er 
werd daarvan proces-verbaal opgesteld. Op 29 augustus 1994 heeft (de verweer-
ster) de bedreiging geuit de echtelijke woning in brand te steken.

Argumenten van (de verweerster).
De contractuele erfstelling gedaan in het huwelijkscontract is onherroepelijk 

(art. 1096 en 1097 B.W.). Het huwelijkscontract is een wederkerig contract en 
kan dus niet eenzijdig worden gewijzigd.

(De verweerster) is gerechtigd in de nalatenschap van wijlen de heer R. M. . 
Deze laatste heeft niets ondernomen om de herroeping van de schenking te beko-
men. De eerste rechter kon niet beslissen dat door het instellen van de echtschei-
dingseis op grond van bepaalde feiten wijlen de heer R. M. tevens de vordering 
tot herroeping wegens ondankbaarheid heeft ingesteld.

De vordering tot  herroeping werd niet  tijdig  ingesteld.  De beweerde  feiten 
hebben zich niet voorgedaan binnen een jaar voorafgaandelijk aan het instellen 
van de echtscheidingseis. Noch uit de getuigenverhoren noch uit het echtschei-
dingsvonnis kan worden afgeleid wanneer precies de aangehaalde beledigingen 
hebben plaatsgevonden.

De grove beledigingen, die de schenking wegens ondankbaarheid kunnen her-
roepen, zijn niet bewezen. Uit het echtscheidingsvonnis kan geen gevolgtrekking 
worden gemaakt nu dit in hoger beroep mogelijkerwijze zou zijn hervormd. De 
strafklacht van wijlen R. M. wegens opzettelijke slagen en verwondingen werd 
zonder gevolg gerangschikt.  In  verband met  de beweerde  bedreiging wegens 
brandstichting hebben de meeste getuigen in het raam van de echtscheidingspro-
cedure verklaard daarover niets te weten en aan de objectiviteit van de getuigen-
verklaring van (de eerste eiser) kan worden getwijfeld.

De sanctie van art. 299 B.W. - verlies van de huwelijksvoordelen - is één van 
de gevolgen van de echtscheiding. Hier is er geen sprake van een echtscheiding 
nu het huwelijk door overlijden is ontbonden.

Beoordeling
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(De verweerster) voert ten aanzien van de tussenvonnissen van 11 juni 2001 en 
5 november 2001 geen grieven aan. Het hoger beroep tegen die vonnissen is bij-
gevolg zonder grond.

In essentie  heeft  de betwisting tussen partijen betrekking op de herroeping 
door  bepaalde  erfgenamen van  een  contractuele  erfstelling  tussen  aanstaande 
echtgenoten in hun huwelijkscontract gedaan.

Het  betreft  hier  een  contractuele  erfstelling  en  niet  een  gewone  schenking 
waarop de eenzijdige herroeping, voorzien in art. 955 B.W., niet van toepassing 
is.

Het beginsel dat overeenkomsten, die wettig zijn aangegaan, strekken tot wet 
(art. 1134 B.W.) is toepasselijk op de contractuele erfstelling, die immers een 
overeenkomst is, waarbij een partij de andere tot erfgenaam aanwijst. De onher-
roepelijkheid van de titel van erfgenaam brengt mee dat de erfstelling door de 
erfsteller niet eenzijdig kan worden herroepen.

De contractuele erfstelling tussen aanstaande echtgenoten is dus relatief onher-
roepelijk. Deze kan slechts worden herroepen naar aanleiding van de wijziging 
van het huwelijksvermogensstelsel, wat hier niet is gebeurd.

De argumenten van (de eisers) in verband met de echtscheidingsprocedure zijn 
niet relevant. Het huwelijk is hier ontbonden door de dood en niet door echt-
scheiding, in welk geval de schuldige echtgenoot geen aanspraak kan maken op 
de contractuele erfstelling (art. 299 B. W). De partijen hebben in de contractuele 
erfstelling niet bedongen dat deze komt te vervallen indien een procedure tot 
echtscheiding hangende is. De contractuele erfstelling werd met andere woorden 
onvoorwaardelijk bedongen".

Om hoger vermelde redenen is de vordering van (de eisers) ongegrond (arrest 
pp. 2-7).

Grieven
1. Luidens artikel 953 van het Burgerlijk Wetboek kan een schenking onder de 

levenden niet worden herroepen dan wegens niet vervulling van de voorwaarden 
waaronder zij is gedaan, of wegens ondankbaarheid.

Overeenkomstig artikel 955 van het Burgerlijk Wetboek kan een schenking 
onder de levenden alleen in de volgende gevallen wegens ondankbaarheid her-
roepen worden: 

1° indien de begiftigde een aanslag op het leven van de schenker heeft ge-
pleegd, 

2° indien hij zich tegenover de schenker heeft schuldig gemaakt aan mishande-
lingen, misdrijven of grove beledigingen, 

3° indien hij weigert hem levensonderhoud te verschaffen.
Artikel 957, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat de eis tot 

herroeping wegens ondankbaarheid (moet) ingesteld worden binnen een jaar, te 
rekenen van de dag van het misdrijf waarvan de schenker de begiftigde beschul-
digt, of van de dag waarop het misdrijf de schenker bekend kon zijn.

Luidens artikel 957, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, kan die herroe-
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ping niet gevorderd worden door de erfgenamen van de schenker tegen de begif-
tigde, tenzij de eis reeds door de schenker was ingesteld, of deze overleden is 
binnen het jaar van het misdrijf.

2. De contractuele erfstelling is een overeenkomst om niet welke aan de erfge-
stelde de hoedanigheid van erfgerechtigde van de erfsteller verleent.

Artikel 1093 van het Burgerlijk Wetboek omschrijft de contractuele erfstelling 
als een "schenking van toekomstige goederen" en laat deze toe tussen echtgeno-
ten  bij  huwelijkscontract,  hetzij  door  een  van  beiden,  hetzij  wederkerig.  Het 
voorwerp van de schenking is het geheel of een deel van de goederen die de 
schenker-erfsteller bij zijn dood zal nalaten.

Artikel 943 van het Burgerlijk Wetboek verbiedt weliswaar de schenking van 
toekomstige goederen, doch deze wetsbepaling is, luidens artikel 947 van het-
zelfde wetboek, niet van toepassing op de schenkingen waarvan sprake in hoofd-
stuk VIII ("Schenkingen bij huwelijkscontract aan de echtgenoten en aan de kin-
deren die uit het huwelijk zullen worden geboren"; artikelen 1081 tot 1090 B.W.) 
en in hoofdstuk IX ("Beschikkingen tussen echtgenoten, hetzij bij huwelijkscon-
tract,  hetzij  tijdens  het  huwelijk';  artikelen  1091 tot  1100  B.W.)  van  titel  II 
"schenkingen onder levenden en testamenten".

Luidens artikel 1096 van het Burgerlijk Wetboek zijn alle schenkingen tussen 
de echtgenoten tijdens het  huwelijk,  anders dan bij  huwelijkscontract  gedaan, 
steeds herroepbaar, hoewel zij schenkingen onder de levenden worden genoemd.

De contractuele erfstelling tussen aanstaande echtgenoten bij  huwelijkscon-
tract gedaan, is op grond van artikel 955 van het Burgerlijk Wetboek herroepbaar 
wegens ondankbaarheid.

Het voorschrift van artikel 959 van het Burgerlijk Wetboek, naar luid waarvan 
schenkingen ten voordele van het huwelijk niet wegens ondankbaarheid kunnen 
worden herroepen, is slechts van toepassing op de schenkingen aan de echtgeno-
ten door derden gedaan, en niet op de schenkingen die de echtgenoten zich bij 
huwelijkscontract hebben gedaan.

3. Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat in het huwelijkscon-
tract van scheiding van goederen tussen de rechtsvoorganger van de eisers, wij-
len R. M. , en de verweerster, verleden voor notaris R. J. te Zonhoven, door de 
aanstaande echtgenoten wederzijdse gift werd gedaan van het grootst beschik-
baar gedeelte in volle eigendom van hun nalatenschap, onverminderd het wette-
lijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot op de gehele nalatenschap.

Het bestreden arrest kwalificeert de wederzijdse gift als een contractuele erf-
stelling tussen aanstaande echtgenoten in hun huwelijkscontract gedaan.

Het verwerpt de door de eisers als rechtsopvolgers van wijlen R. M. , in toe-
passing van de artikelen 955 en 957 van het Burgerlijk Wetboek gevorderde her-
roeping van de contractuele erfstelling, omdat "het hier een contractuele erfstel-
ling en niet een gewone schenking (betreft)  waarop de eenzijdige herroeping, 
voorzien in art. 955 B.W., niet van toepassing is".

Door aldus te oordelen, terwijl de contractuele erfstelling wel op grond van ar-
tikel 955 van het  Burgerlijk Wetboek kan herroepen worden wegens ondank-
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baarheid, kon het bestreden arrest niet wettig eisers' vordering in herroeping van 
de contractuele erfstelling van hun rechtsvoorganger in het huwelijkscontract van 
1 augustus  1991,  verwerpen (schending van de artikelen 953, 955, 957, 959, 
1093, 1096, en voor zoveel als nodig 943 en 947 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het middel 
(...)
7. Krachtens artikel 953 van het Burgerlijk Wetboek kan een schenking onder 

de levenden niet worden herroepen dan wegens niet-vervulling van de voorwaar-
den waaronder zij gedaan is, wegens ondankbaarheid.

Krachtens artikel 955 van hetzelfde wetboek kan een schenking onder de le-
venden alleen in de volgende gevallen wegens ondankbaarheid herroepen wor-
den:

- indien de begiftigde een aanslag op het leven van de schenker heeft gepleegd;
- indien hij zich tegenover hem heeft schuldig gemaakt aan mishandelingen, 

misdrijven of grove beledigingen;
- indien hij weigert hem levensonderhoud te verschaffen.
8. Voormelde bepalingen hebben een algemene draagwijdte en zijn derhalve 

ook van toepassing op de schenking van toekomstige goederen of van tegen-
woordige goederen en toekomstige goederen, tussen echtgenoten bij huwelijks-
contract gedaan.

9. Krachtens artikel 959 van het Burgerlijk Wetboek kan een schenking ten 
voordele van het huwelijk niet wegens ondankbaarheid worden herroepen.

10. Blijkens de parlementaire voorbereiding geldt deze uitzondering op voor-
melde mogelijkheid om een schenking onder de levenden te herroepen wegens 
ondankbaarheid enkel voor een schenking die derden bij huwelijkscontract aan 
de echtgenoten hebben gedaan, daar deze schenking is gedaan ten behoeve van 
het huwelijk als dusdanig veeleer dan ten behoeve van de persoon van de echtge-
noten zelf.

Uit het voorgaande volgt dat het mogelijk is om een schenking van toekomsti-
ge goederen dan wel van tegenwoordige en toekomstige goederen tussen echtge-
noten bij huwelijkscontract gedaan, te herroepen wegens ondankbaarheid.

11. De appelrechters die deze mogelijkheid uitsluiten, schenden de artikelen 
953, 955 en 959 van het Burgerlijk Wetboek.

Het middel is gegrond.
Dictum 
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit het hoger beroep tegen het eind-

vonnis van 14 januari 2002 gegrond verklaart en uitspraak doet over de kosten. 
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
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Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 
over. Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

9 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Waûters  – Gelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger en Maes.

Nr. 79

1° KAMER - 9 februari 2007

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN 
INBEGREPEN) - VERSCHIJNING - CONCLUSIE NEERGELEGD - RECHTSPLEGING - AARD - 
GEEN VERSCHIJNING - GEVOLG - HEROPENING VAN HET DEBAT - HERNEMING VOOR EEN ANDERE 
ZETEL

Wanneer  een  partij  op  de  inleiding  is  verschenen  of  een  schriftelijke  verklaring  van 
verschijning heeft gedaan en vervolgens conclusies heeft neergelegd, hetzij ter griffie,  
hetzij ter zitting, is de rechtspleging op tegenspraak, ook wanneer zij niet verschijnt op  
een latere zitting  waarop de zaak is  bepaald of  waartoe zij  is  verdaagd en dient  de  
rechter op die conclusies te antwoorden1; dit is ook het geval wanneer die latere zitting is  
bepaald in een tussenvonnis waarbij de heropening van het debat wordt bevolen, zelfs  
teneinde het in zijn geheel te hernemen voor een anders samengestelde zetel. (Artt. 728, 
729 en 804, Ger.W.)

(H. T. ORDE VAN ARCHITECTEN)

ARREST

(A.R. D.06.0002.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 13 januari 2006 op ver-

wijzing gewezen door de raad van beroep van de Orde van architecten met het 
Nederlands als voertaal.

Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
Gelet op het arrest van het Hof uitgesproken op 19 februari 2004.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 2, 728, 729 en 804, in het bijzonder tweede lid, van het Gerech-

telijk Wetboek;

1 Zie Cass. 15 maart 2001, A.R. C.00.0366.F, nr. 136.
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- het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
De raad van beroep doet uitspraak bij verstek ten aanzien van de eiser, beslist 

dat, nu de eiser op de laatste zitting niet is verschenen noch iemand voor hem en 
hij alzo zijn eerder neergelegde conclusies niet herneemt, hij niet langer kennis 
vermag te  nemen van de eerder  door de eiser  neergelegde conclusies,  beant-
woordt deze conclusies dan ook niet, verklaart de eerste tenlastelegging bewezen 
en legt hem uit dien hoofde de tuchtstraf op van schorsing voor de duur van 2 
jaar op grond van de volgende redengeving:

"De raadsman van de Nationale Orde verschijnt ter openbare zitting, wordt er 
gehoord en verklaart daarbij enerzijds zijn eerder neergelegde conclusies te her-
nemen en vraagt anderzijds verstek te verlenen t.a.v. (de eiser), die, alhoewel tij-
dig en regelmatig opgeroepen, ter zitting niet verschijnt, noch iemand voor hem, 
en alzo evenmin zijn  eerder,  voor de anders samengestelde raad van beroep, 
neergelegde conclusies herneemt.

In de gegeven omstandigheden vermag de raad van beroep, zoals thans en, 
weze herhaald, anders dan bij de vroegere behandeling van de zaak samenge-
steld, niet langer kennis te nemen van de eerder door (de eiser), alhier niet herno-
men, neergelegde conclusies.

2. De niet-betaling van de bijdragen kan aanleiding geven tot het opleggen van 
een tuchtstraf (art. 49 wet van 26 juni 1963 en 111 Huishoudelijk Reglement)" 
(bestreden beslissing, derde blad bovenaan).

Grieven
Eerste onderdeel
Luidens artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek zijn de in dat wetboek gestelde 

regels van toepassing op alle rechtsplegingen behoudens wanneer deze geregeld 
worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginse-
len waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de bepalin-
gen van het Gerechtelijk Wetboek. Daaruit vloeit voort dat de bepalingen van ar-
tikelen 728, 729 en 804 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing zijn op de 
procedure voor de tuchtraden en de raden van beroep van de Orde der architec-
ten.

Overeenkomstig artikel 804, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek is de 
rechtspleging op tegenspraak ten aanzien van de partij die is verschenen overeen-
komstig artikel 728 of 729 van het Gerechtelijk Wetboek en ter griffie of ter zit-
ting conclusies heeft neergelegd. In een dergelijk geval dient de rechter te ant-
woorden op de verweermiddelen, vervat in de conclusie, neergelegd door de niet 
verschijnende partij.

Uit de tussenbeslissing die door de raad van Beroep werd gewezen op 17 juni 
2005 blijkt dat eiser op de openbare zitting van 15 april 2005 waarop de zaak de 
eerste maal werd behandeld wel degelijk is verschenen in persoon en dat hij te-
vens een conclusie heeft ingediend ter zitting.

Uit de tussenbeslissing van 4 november 2005 blijkt verder dat eiser ook op de 
openbare zitting van 7 oktober 2005 in persoon is verschenen. Tevens heeft hij 
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een aanvullende conclusie ingediend.
Nu de eiser op de eerste twee openbare zittingen waarop zijn zaak werd behan-

deld is verschenen en conclusies heeft ingediend dient hij overeenkomstig artikel 
804, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek te worden beschouwd als een ver-
schijnende partij. Uit de samenlezing van artikel 804, tweede lid, van het Ge-
rechtelijk Wetboek en artikel 149 van de Grondwet vloeit voort dat de appelrech-
ters derhalve verplicht waren op de verweermiddelen die door de eiser waren 
aangevoerd in zijn eerder ingediende conclusies te antwoorden.

Door uitspraak te doen bij verstek ten aanzien van de eiser en door te beslissen 
dat zij niet langer vermogen kennis te nemen van de eerder door de eiser inge-
diende conclusies en door deze conclusies niet te beantwoorden en vervolgens de 
eiser schuldig te verklaren aan de eerste tenlastelegging en hem te veroordelen 
tot een schorsing voor de duur van 2 jaar, schenden de appelrechters alle in de 
hoofding aangeduide wetsartikelen en het algemeen rechtsbeginsel.

Tweede onderdeel
In zijn regelmatig ter zitting van 15 april 2005 voor de appelrechters ingedien-

de appelconclusie voerde de eiser omstandig aan dat de raad van beroep niet vol-
deed aan het vereiste van de onpartijdigheid van de rechter onder meer neerge-
legd in artikel 6 EVRM nu deze raad een orgaan is dat binnen dezelfde rechts-
persoon, tevens belanghebbende, onder toezicht staat van de Nationale Raad, te-
genpartij in de procedure, en de raad in die hoedanigheid acht dient te slaan op 
verplichtingen en aanbevelingen dienaangaande gegeven door de Nationale Raad 
al dan niet vervat  in het  Huishoudelijk Reglement (zie conclusie dd. 15 april 
2005, blz. 2 tot 3). Inzake de eerste tenlastelegging werd verder aangevoerd dat 
de leden van de raad van beroep betaald werden door de Nationale Raad wat 
eveneens aan hun onafhankelijkheid afbreuk deed. Dit was volgens de eiser des 
te meer het geval in zijn zaak nu deze de betaling van de bijdragen betrof en der-
halve verbonden was met de betaling van de uitkeringen aan de leden van de 
raad van beroep. Verder liet de eiser gelden dat hij een aantal vorderingen had 
ingesteld ten aanzien van de Orde die door de Orde stelselmatig genegeerd wer-
den en die niet bij wijze van tegenvordering door de raad van beroep konden 
worden behandeld (conclusie eiser, blz. 3 tot 5).

Op grond van al deze elementen voerde de eiser aan dat de behandeling van 
zijn zaak voor de raad van de Orde een schending inhield van het algemeen 
rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechterlijke instantie objectief, onafhankelijk 
en onpartijdig moet  zijn  en  van artikel  6.1  van  het  EVRM. De eiser  voerde 
voorts in conclusie aan dat het principe non bis in idem werd geschonden door 
het feit dat de sanctie mee bepaald werd door feiten of sancties uit het verleden. 
Verder voerde de eiser aan dat zijn recht van verdediging werd geschonden tel-
kens sancties of feiten in aanmerking werden genomen. Ten gronde voerde de ei-
ser aan dat de niet of laattijdige betaling van de bijdrage aan de Orde de eer en de 
waardigheid van het beroep niet in het gedrang brengt. Artikel 49 van de Wet 
van 26 juni 1963 legt, zo voerde de eiser aan, aan de architect geen verplichtin-
gen op zodat de architect geen inbreuk op deze bepaling kan plegen.

De appelrechters laten na dit omstandige verweer van de eiser ontwikkeld in 
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zijn conclusie ingediend ter zitting van 15 april 2005 en in de aanvullende con-
clusie te beantwoorden en schenden zodoende artikel 149 van de Grondwet en 
het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verdediging 
voorschrijft.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 
en goedgekeurd bij de Belgische wet van 13 mei 1955 (hierna artikel 3 EVRM);

- het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verdedi-
ging voorschrijft.

Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing wordt de eerste tenlastelegging bewezen verklaard, 

de tweede tenlastelegging wordt niet bewezen verklaard en rechtsprekend met 
eenparigheid van stemmen wordt aan de eiser de tuchtstraf opgelegd van schor-
sing voor de duur van 2 jaar op grond van de volgende redengeving:

"2. De niet betaling van de bijdragen kan aanleiding geven tot het opleggen 
van een tuchtstraf (art. 49 wet van 26 juni 1963 en 111 Huishoudelijk Regle-
ment).

(...)
4. Uit de stukken waarvan deze raad vermag kennis te nemen kan zonder twij-

fel worden uitgemaakt dat (de eiser) op zeer gespannen voet leeft met zowel de 
Provinciale als Nationale Orde, reeds eerder de tuchtsanctie van schorsing heeft 
opgelopen maar steevast blijft weigeren zich te schikken naar de voor 'elke' ar-
chitect geldende verplichtingen.

In de gegeven omstandigheden dringt een nieuwe tuchtstraf van schorsing zich 
op, nl voor de duur van twee jaar" (bestreden beslissing, derde blad). 

Grieven
Artikel 3 EVRM bepaalt dat niemand mag onderworpen worden aan onmense-

lijke of vernederende straffen. Een straf die kennelijk onevenredig is, schendt ar-
tikel 3 EVRM.

Te dezen werd oorspronkelijk zowel in eerste aanleg als in hoger beroep aan 
eiser de tuchtstraf opgelegd van 1 jaar schorsing voor twee tenlasteleggingen, 
met name het niet betalen van de bijdragen aan de Orde en een inbreuk te hebben 
gepleegd op artikel 29 van het Reglement van Beroepsplichten dd. 18 april 1985 
door te weigeren zijn medewerking te verlenen aan het onderzoek en niet aanwe-
zig te zijn geweest op het verhoor door het bureau op 28 februari 2001.

In het arrest van het Hof van 19 februari 2004 werd de beslissing van de raad 
van beroep van 18 december 2002 waarbij aan de eiser de tuchtsanctie van 1 jaar 
was opgelegd op grond van beide bewezen verklaarde tenlasteleggingen, vernie-
tigd wegens miskenning van het recht van verdediging van de eiser. Nu het Hof 
tot Cassatie is overgegaan op grond van een middel dat enkel opkwam tegen de 
bewezenverklaring van de tweede tenlastelegging impliceert de uitspraak van het 
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Hof dat het van oordeel was dat de zwaarte van de opgelegde tuchtstraf mede be-
paald was door de bewezenverklaring van de tweede tuchtinbreuk.

Thans,  na cassatie,  oordeelt  de raad van beroep, uw arrest volgend, dat  de 
tweede tenlastelegging niet bewezen is, verklaart de raad van beroep enkel de 
eerste tenlastelegging bewezen, maar legt thans voor deze enkele tenlastelegging 
niettemin een tuchtstraf op die het dubbele bedraagt van de eerder opgelegde 
tuchtstraf. In het licht van de procedurevoorgaanden is dergelijke tuchtstraf ken-
nelijk onevenredig en schenden de appelrechters derhalve artikel 3 EVRM. Door 
deze tuchtstraf te gronden op de overweging dat uit de stukken waarvan de raad 
van beroep vermag kennis te nemen zonder twijfel kan worden uitgemaakt dat de 
eiser op zeer gespannen voet leeft met zowel de Provinciale als de Nationale 
Orde en steevast blijft weigeren zich te schikken naar de voor elke architect gel-
dende verplichtingen houdt de raad van beroep bij het bepalen van de opgelegde 
tuchtstraf rekening met de wijze waarop eiser zich verdedigt en schendt hij zo-
doende het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verde-
diging voorschrijft.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste middel 
Eerste onderdeel
4. Artikel 804, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat indien een 

van de partijen niet verschijnt op de zitting waarop de zaak is bepaald of waartoe 
zij is verdaagd, tegen haar vonnis bij verstek kan worden gevorderd.

Krachtens het tweede lid van die wetsbepaling, is de rechtspleging evenwel op 
tegenspraak ten aanzien van de partij die is verschenen overeenkomstig de arti-
kelen 728 en 729 van het Gerechtelijk Wetboek en ter griffie of ter zitting con-
clusies heeft neergelegd.

5. Uit voormelde wetsbepaling volgt dat wanneer een partij  op de inleiding 
verschenen is of een schriftelijke verklaring van verschijning heeft gedaan en 
vervolgens conclusies heeft  neergelegd, hetzij  ter griffie,  hetzij  ter zitting,  de 
rechtspleging op tegenspraak is ook wanneer zij niet verschijnt op een latere zit-
ting waarop de zaak is bepaald of waartoe zij is verdaagd.

Zulks heeft voor gevolg dat de rechter gehouden is op de neergelegde conclu-
sie te antwoorden.

Gezien artikel 804 van het Gerechtelijk Wetboek ter zake niet in een afwijken-
de regeling voorziet, is dat ook het geval wanneer die latere zitting is bepaald in 
een tussenvonnis waarbij de heropening van het debat wordt bevolen, zelfs ten-
einde het debat in zijn geheel te hernemen voor een anders samengestelde zetel.

6. Ingevolge artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek zijn de in dat wetboek ge-
stelde regels van toepassing op alle rechtsplegingen, dus ook op tuchtprocedures, 
behoudens  wanneer  deze  geregeld  worden  door  niet  uitdrukkelijk  opgeheven 
wetsbepalingen of door rechtsbeginselen waarvan de toepassing niet verenigbaar 
is met de toepassing van de bepalingen van dat wetboek.
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In de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten worden 
geen van artikel 804 van het Gerechtelijk Wetboek afwijkende procedureregels 
bepaald en die wet bevat evenmin bepalingen waarvan de toepassing niet vere-
nigbaar is met voormeld artikel 804.

Artikel 804 van het Gerechtelijk Wetboek is dan ook van toepassing op de 
tuchtprocedure geregeld in voormelde wet van 26 juni 1963.

Overeenkomstig artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, is artikel 804 van 
hetzelfde wetboek ook toepasselijk in hoger beroep.

7. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt:
- na verwijzing ingevolge het arrest van het Hof van 19 februari 2004 werden 

de partijen tijdig en regelmatig opgeroepen om op 21 januari 2005 te verschijnen 
voor de anders samengestelde raad van beroep;

- op de zitting van 21 januari 2005 is de eiser verschenen en werd de zaak voor 
behandeling uitgesteld op 15 april 2005;

- op de zitting van 15 april 2005 is de eiser in persoon verschenen en heeft hij 
een conclusie neergelegd, waarna de debatten werden gesloten en de uitspraak 
werd gesteld op 17 juni 2005;

- op 17 juni 2005 werd een beslissing van heropening van het debat uitgespro-
ken waarbij aan de meest gerede partij werd bevolen voor 16 september 2005 
alle stukken omtrent de procedure tussen de eiser en de Nationale Raad over te 
leggen en werd de zaak voor verdere behandeling gesteld op 7 oktober 2005;

- op de zitting van 7 oktober 2005 werd de eiser andermaal gehoord en heeft 
hij een aanvullende conclusie neergelegd, waarna de uitspraak werd gesteld op 4 
november 2005; 

- op 4 november 2005 werd een beslissing uitgesproken waarbij andermaal de 
heropening van het debat werd bevolen "teneinde de zaak in haar geheel te kun-
nen hernemen voor de raad van beroep zoals thans anders samengesteld" en werd 
de zaak voor behandeling gesteld op de zitting van 9 december 2005;

- voormelde beslissing werd ter kennis gebracht van de eiser bij aangetekende 
brief van 7 november 2005;

- op de zitting van 9 december 2005 is de eiser niet verschenen en was hij 
evenmin vertegenwoordigd.

8. In de thans bestreden beslissing wordt vastgesteld dat de eiser, hoewel tijdig 
en regelmatig opgeroepen, ter zitting niet verschijnt noch iemand voor hem en 
derhalve zijn eerder, voor de anders samengestelde raad van beroep neergelegde 
conclusies, niet herneemt.

Vervolgens oordeelt de raad van beroep dat hij geen kennis dient te nemen van 
de eerder door de eiser neergelegde en niet hernomen conclusies, en verklaart 
uitspraak te doen bij verstek ten aanzien van de eiser.

Door aldus te oordelen schendt de raad van beroep artikel 804 van het Gerech-
telijk Wetboek.

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

nietigde beslissing.
Veroordeelt de verweerster in de kosten.
Verwijst de zaak naar de raad van beroep van de Orde van architecten met het 

Nederlands als voertaal, anders samengesteld.

9 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Londers  – Gelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 80

3° KAMER - 12 februari 2007

ARBEIDSONGEVAL — OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS - 
RENTE - SPILINDEX - JAARLIJKSE BEZOLDIGING

De koppeling  van de rente  aan een spilindex heeft  geen  invloed op de voorafgaande 
bepaling van de jaarlijkse bezoldiging van een door een arbeidsongeval getroffen lid van 
het overheidspersoneel1. (Art. 21, K.B. 13 juli 1970)

(O.C.M.W. SAMBREVILLE T. S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0121.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht tegen het arrest, op 1 augustus 2005 gewezen 

door het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 4 van de wet van 3 juli 1967 [betreffende de schadevergoeding voor 

arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor be-
roepsziekten in de overheidssector];

- artikel 18 van het koninklijk besluit van [13 juli] 1970 [betreffende de scha-
devergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeen-

1 Het O.M. oordeelde dat het tweede onderdeel van het enige middel niet ontvankelijk was; volgens 
het O.M. verplichtte het het Hof tot een onderzoek van feiten, waarvoor het niet bevoegd is.
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ten,  agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, instellingen en vereni-
gingen voor maatschappelijk welzijn, diensten van het College van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie en diensten van het College van de Franse Gemeen-
schapscommissie en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor 
ongevallen op de weg naar en van het werk].

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest stelt, met toepassing van de artikelen 4 van de wet van 3 

juli 1967 en 18 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970, de in aanmerking te 
nemen basisbezoldiging vast op een bedrag van 17.757,16 euro, op de volgende 
gronden :

"Er is een heropening van het debat bevolen om de partijen in staat te stellen 
tegenspraak te voeren over de vraag van de basisbezoldiging die provisioneel is 
vastgesteld op een bedrag van 15.801,23 euro (met index 138,01).

[...]
De rente voor de blijvende arbeidsongeschiktheid wordt met toepassing van 

artikel 4 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor ar-
beidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor be-
roepsziekten  in  de  overheidssector,  vastgesteld  op  grond  van  de  bezoldiging 
waarop het slachtoffer recht heeft op het ogenblik van het ongeval of van de 
vaststelling van de beroepsziekte.

Volgens een berekening die [de eiser] doorgevoerd heeft overeenkomstig arti-
kel 18 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoe-
ding ten gunste van sommige personeelsleden, met name van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk (conclusie van 11 juli 2005), en die door [de verweer-
ster] niet betwist wordt, bedraagt de bezoldiging voor de periode van 15 juni 
1994 tot 14 juni 1995 - betaald verlof en eindejaarspremie inbegrepen - 716.322 
frank of 17.757,16 euro. De [eiser] erkent dat dit het bedrag is waarmee bij de 
bezoldiging voor de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid rekening moet 
worden gehouden".

Grieven
Eerste onderdeel
De eiser betoogde in zijn appelconclusie na heropening van het debat uitdruk-

kelijk :
"Dat, gelet op de verantwoordingsstukken die [de eiser had neergelegd], de ge-

ïndexeerde bezoldigingen van [de verweerster] als volgt moeten worden bere-
kend :

- Geïndexeerde bezoldigingen van 15 juni 1994 tot 26 maart 1995:
527.442 frank
- Geïndexeerde bezoldigingen van 27 maart 1995 tot 14 juni 1995:
128.538 frank
- Betaald verlof van 1995 (geïndexeerd) :
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38.001 frank
- Eindejaarspremie 1995 (geïndexeerd) :
22.340 frank
Totaal :
716.322 frank
of 17.757,16 euro
Dat artikel 13 van de organieke wet van 3 juli 1967 bepaalt : 'De renten wor-

den vermeerderd of verminderd overeenkomstig de wet van 1 maart 1977 hou-
dende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector 
aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. De 
Koning bepaalt hoe zij aan de spilindex 138,01 worden gekoppeld. Het eerste lid 
is evenwel niet  van toepassing wanneer  de permanente arbeidsongeschiktheid 
geen 16 pct. bereikt';

Dat artikel 21 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 bepaalt : 'Voor de 
toepassing van artikel 13 van de wet wordt de rente gekoppeld aan de spilindex 
138,01 en schommelt zij overeenkomstig de bepalingen van de wet van 1 maart 
1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de over-
heidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden 
gekoppeld';

Dat artikel 21 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 aldus is gewijzigd bij 
artikel 4 van het koninklijk besluit van 28 juni 1990 tot aanpassing van wets- of 
verordeningsbepalingen betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongeval-
len, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in 
de overheidssector, aan de nieuwe spilindex; dat die wijziging van toepassing is 
op de arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk die zich 
sinds 1 januari 1990 hebben voorgedaan;

Dat de met toepassing van de wettelijke bepalingen in aanmerking te nemen 
bezoldiging aldus teruggebracht moet worden tot 100 pct., op grond van de index 
138,01;

Dat, gelet op de verantwoordingsstukken die [de eiser] heeft neergelegd, de 
bezoldiging tegen 100 pct. (index 138,01) als volgt moeten worden berekend :

- Bezoldigingen tegen 100 pct. van 15 juni 1994 tot 26 maart 1995 :
466.669 frank
- Bezoldigingen tegen 100 pct. van 27 maart 1995 tot 14 juni 1995 :
111.901 frank
- Betaald verlof van 1995 (tegen 100 pct.) :
37.289 frank
- Eindejaarspremie 1995 (tegen 100 pct.) :
21.560 frank
Totaal :
637.420 frank
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of 15.801,23 euro
Bijgevolg bedraagt de op grond van die bepalingen in aanmerking te nemen 

basisbezoldiging te dezen :
- 17.759,16 euro voor de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid;
- 15.801,23 euro voor de blijvende arbeidsongeschiktheid".
Het bestreden arrest antwoordt niet op dit verweer en is bijgevolg niet regel-

matig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
Tweede onderdeel
De wijziging van artikel 21 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 door ar-

tikel 4 van het koninklijk besluit van 28 juni 1990 tot aanpassing van wets- of 
verordeningsbepalingen betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongeval-
len, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in 
de overheidssector, aan de nieuwe spilindex, is van toepassing op de arbeidson-
gevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk die zich sinds 1 januari 
1990 hebben voorgedaan, zodat de met toepassing van die bepalingen in aanmer-
king te nemen bezoldiging teruggebracht moet worden op 100 pct., op grond van 
de index 138,01. De bezoldiging tegen 100 pct.  (index 138,01) moet dus als 
volgt worden berekend : 

- bezoldigingen tegen 100 pct. van 15 juni 1994 tot 26 maart 1995 :
466.669 frank
- bezoldigingen tegen 100 pct. van 27 maart 1995 tot 14 juni 1995:
111.901 frank
- betaald verlof van 1995 (tegen 100 pct.) :
37.289 frank
- eindejaarspremie 1995 (tegen 100 pct.) :
21.500 frank
- totaal :
637.420 frank
of 15.801,23 euro.
Bijgevolg bedraagt de op grond van die bepalingen in aanmerking te nemen 

basisbezoldiging te dezen :
- 17.759,16 euro voor de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid;
- 15.801,23 euro voor de blijvende arbeidsongeschiktheid.
Het bestreden arrest, dat de met toepassing van de artikelen 4 van de wet van 3 

juli 1967 en 18 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 in aanmerking te ne-
men  basisbezoldiging  vaststelt  op  17.751,16  euro,  schendt  die  bepalingen 
(schending van de artikelen 4 van de wet van 3 juli 1967 en 18 van het konink-
lijk besluit van [13 juli] 1970).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel



Nr. 80 - 12.2.07 HOF VAN CASSATIE 349 

Naast de in het middel weergegeven overwegingen, wijst het bestreden arrest 
erop dat "de bepalingen van artikel 13 van de wet van 3 juli 1967 de indexatie 
van alleen de renten betreffen die in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid 
verschuldigd zijn, maar in geen geval de indexatie van de basisbezoldiging die 
bedoeld wordt in artikel 4 van de wet van 3 juli 1967".

Het arrest beantwoordt met die redenen eisers conclusie door ze tegen te spre-
ken.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
In tegenstelling tot wat de eiser in dit onderdeel betoogt, heeft artikel 21 van 

het  koninklijk  besluit  van  13  juli  1970  betreffende  de  schadevergoeding  ten 
gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties 
en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, diensten, instellingen en verenigingen voor maatschap-
pelijk welzijn, diensten van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommis-
sie en diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en open-
bare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk, dat de rente aan een spilindex koppelt, geen invloed op de 
voorafgaande bepaling van de jaarlijkse bezoldiging van het slachtoffer.

Het onderdeel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

12 februari 2007 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Storck, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. Geinger.

Nr. 81

3° KAMER - 12 februari 2007

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - AANVANG - WETTEN - WERKING IN DE TIJD - BEGRIP

2º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - ONVERSCHULDIGD BETAALDE - 
TERUGVORDERING - VERJARING - WETTEN - WERKING IN DE TIJD

3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKERING - 
ONVERSCHULDIGD BETAALDE - TERUGVORDERING - VERJARING

4º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - AANVANG - WETTEN - WERKING IN DE TIJD - WERKLOOSHEID - RECHT 
OP UITKERING - ONVERSCHULDIGD BETAALDE - TERUGVORDERING
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5º TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - 
WERKLOOSHEID - UITKERINGEN - VERJARING - WETTEN - WERKING IN DE TIJD

1º Wanneer een wet, in burgerlijke zaken, ook al is zij van openbare orde en tenzij vast  
staat dat de wetgever het anders wil,  voor de verjaring van een rechtsvordering een  
kortere termijn of een vroegere aanvang vaststelt dan die bepaald in de vorige wet, is die  
nieuwe termijn of  die nieuwe aanvang pas vanaf die inwerkingtreding van toepassing  
indien  het  recht  op  de  rechtsvordering  vóór  de  inwerkingtreding  van die  nieuwe  wet  
ontstaan is, waarbij de totale duur van de verjaring evenwel niet langer mag zijn dan die  
welke bij de voorgaande wet was vastgesteld. (Art. 2, B.W.)

2º, 3º, 4º en 5º De inwerkingtreding, op 1 januari 1989, van artikel 7, §13, tweede en derde  
lid,  Besluitwet  28  december  1944  betreffende  de  maatschappelijke  zekerheid  der 
arbeiders, kan niet tot gevolg hebben dat een verjaringstermijn voor de terugvordering 
van onverschuldigd uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen, die op 30 juni 1990 nog niet  
vervallen was krachtens de artikelen 1 en 2 van de voorgaande W. 11 maart 1977 tot  
invoering van een verjaringstermijn voor schulden jegens de uitbetalingsinstellingen voor  
werkloosheidsuitkeringen, die op 30 juni 1985 in werking was getreden, krachtens die  
nieuwe bepaling wel vervallen zou zijn1.  (Art. 2, B.W.; Artt. 1 en 2, Wet 11 maart 1977; 
Art. 7, §13, tweede en derde lid, Besl. W. 28 dec. 1944)

(R.V.A. T. F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0041.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 februari 2006 gewezen 

door het Arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en het in die bepaling vastgelegde alge-

meen rechtsbeginsel betreffende de niet-terugwerkende kracht van de wetten;
- artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek, voor de wijziging ervan bij de wet 

van 10 juni 1998;
- de artikelen 1 en 2 van de wet van 11 maart 1977 tot invoering van een verja-

ringstermijn  voor  schulden  jegens  de  uitbetalingsinstellingen  voor  werkloos-
heidsuitkeringen;

- artikel 7, §13, eerste, tweede en derde lid, van de besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, in die besluitwet 
ingevoegd door artikel 112 van de programmawet van 30 december 1988;

- artikel 210 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende ar-
beids-voorziening en werkloosheid.

Aangevochten beslissing

1 Zie Cass. 13 maart 1989, A.R. 6516, nr. 394.
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De arbeidsrechtbank verklaart het hoger beroep van de verweerder tegen de op 
28 juli 1989 ter kennis gebrachte beslissing van de gewestelijke werkloosheids-
inspecteur  niet-gegrond,  bevestigt  die  beslissing in zoverre zij,  met name, de 
werkloosheidsuitkeringen terugvordert die de verweerder tussen 9 februari 1978 
en 31 december 1989 (lees: 1983) onverschuldigd heeft ontvangen en veroor-
deelt de verweerder bijgevolg om het totale bedrag van 821.448 frank aan de ei-
ser terug te betalen, waarna het bestreden arrest "het hoger beroep [van de ver-
weerder] gegrond verklaart, in zoverre [...] vastgesteld moet worden dat [eisers] 
recht op terugvordering van de onverschuldigd uitbetaalde werkloosheidsuitke-
ringen op de datum van de kennisgeving van de administratieve beslissing ver-
vallen was en dat, bijgevolg, zijn vordering tot veroordeling van de [verweerder], 
die hij ingesteld had bij zijn op 15 februari 1995 ter griffie van de rechtbank 
neergelegde conclusie, niet kan worden aangenomen" en "wijzigt bijgevolg het 
beroepen vonnis binnen de grenzen waarin het hoger beroep, zoals hiervoor is 
aangegeven, gegrond is".

Om aldus te beslissen wijst het bestreden arrest erop dat "het arbeidshof, bij ar-
rest van 22 september 1999, de heropening van het debat heeft bevolen om een 
tegensprekelijk debat te kunnen voeren over de rechtspunten die het openbaar 
ministerie uiteengezet heeft in zijn gemotiveerd schriftelijk advies, neergelegd 
op de openbare terechtzitting van 23 juni 1999; [...] dat [eisers] conclusie na her-
opening van het debat geen enkel gegeven bevat dat het voormelde advies van 
het openbaar ministerie over de verjaring kan weerleggen, een advies waarnaar 
het openbaar ministerie verwijst in zijn laatste advies, dat op 6 december 2005 
ter griffie van het [arbeids]hof is neergelegd; [...] dat [de eiser] evenmin een con-
clusie van wederantwoord op het laatste advies van het openbaar ministerie heeft 
willen indienen", en wijst er vervolgens op dat "het [arbeids]hof zich bijgevolg 
aansluit bij de adviezen van het openbaar ministerie die in substantie zijn weer-
gegeven in het voormelde arrest van 22 september 1999, en concludeert dat [ei-
sers] recht op terugvordering van de [aan de verweerder] onverschuldigd uitbe-
taalde werkloosheidsuitkeringen op de datum van de kennisgeving van de admi-
nistratieve beslissing vervallen was", en grondt zijn beslissing aldus op de vol-
gende redenen van het arrest van 22 september 1999:

"Dat herhaald moet worden dat in de loop van de litigieuze periode, d.i. tussen 
9 februari 1978, datum van [verweerders] eerste aanvraag tot werkloosheidsuit-
keringen, en 28 juli 1989, datum van de beslissing van de gewestelijke inspec-
teur die de toepassing van het principe van de terugvordering van de onrechtma-
tig ontvangen werkloosheidsuitkeringen beveelt, drie verjaringstermijnen elkaar 
hebben opgevolgd, te weten:

1) vóór 30 juni 1985, datum waarop de wet van 11 maart 1977 in werking is 
getreden, de gemeenrechtelijke verjaringstermijn van dertig jaar, bedoeld in arti-
kel 2262 van het Burgerlijk Wetboek;

2) van 30 juni 1985 tot 1 januari 1989, datum van inwerkingtreding van artikel 
112 van de wet van 30 december 1988, dat het huidige artikel 7, §13, van de be-
sluitwet van 28 december 1944 invoert, een verjaringstermijn die varieert van 
drie tot vijf jaar naar gelang van de goede of kwade trouw van de werkloze;
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Dat het openbaar ministerie in zijn omstandig gemotiveerd, schriftelijk advies 
preciseert dat de sub 2 hierboven bedoelde termijnen onder de volgende voor-
waarden ingingen:

a)  Werkloosheidsuitkeringen  die  onverschuldigd  zijn  uitbetaald  na  29  juni 
1985

- Wanneer de administratieve beslissing C 29 ter kennis wordt gebracht binnen 
het jaar dat volgt op de eerste onverschuldigde uitkering, begint de verjaringster-
mijn te lopen op de datum waarop de werkloze het C 29-document ontvangt;

- Wanneer de administratieve beslissing C 29 méér dan een jaar na de dag van 
de laatste onverschuldigde uitkering ter kennis wordt gebracht, begint de verja-
ringstermijn een jaar na de datum van de uitbetaling te lopen;

Voor elke onverschuldigde betaling begint de verjaringstermijn dus op een an-
dere dag te lopen;

- Wanneer de administratieve beslissing C 29 ter kennis wordt gebracht binnen 
het jaar dat volgt op de uitbetaling van de laatste onverschuldigde uitkering maar 
buiten het jaar dat volgt op de datum van betaling van de eerste onverschuldigde 
uitkering, begint de termijn voor de werkloosheidsuitkeringen die binnen het jaar 
voor de verzending van de C 29 onrechtmatig zijn ontvangen, te lopen op de da-
tum van kennisgeving van dat document, terwijl de verjaringstermijn voor de 
werkloosheidsuitkeringen die voor die datum (een jaar voor de verzendingsda-
tum) onrechtmatig zijn ontvangen, een jaar na elke onrechtmatig door de werklo-
ze ontvangen betaling moet ingaan;

b) Werkloosheidsuitkeringen die onterecht zijn uitbetaald voor 30 juni 1985
- Uit de rechtsleer en de rechtspraak van het Hof van Cassatie blijkt dat, wan-

neer een wettelijke bepaling voor de verjaring van een rechtsvordering een korte-
re termijn oplegt dan die welke voorheen was vastgesteld, de nieuwe termijn op 
de datum van inwerkingtreding van de nieuwe wet begint te lopen indien het 
recht op terugbetaling reeds voor de inwerkingtreding van de wet bestond [...], 
zonder dat daarom de duur van de verjaringstermijn de bij de oude wet bepaalde 
termijn mag overschrijden;

- Bijgevolg begint de verjaringstermijn voor de terugvordering van de werk-
loosheidsuitkeringen die voor de periode voor die datum zijn ontvangen, te lopen 
op 30 juni 1985;

3) Vanaf 1 januari 1989, een termijn van drie tot vijf jaar (naar gelang van de 
goede of kwade trouw van de werkloze), die begint te lopen op de eerste dag van 
het kalenderkwartaal dat volgt op dat waarin de betaling is geschied;

Wat de grondslag van de terugvordering betreft, merkt het openbaar ministerie 
op dat, in tegenstelling tot artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 7, 
§13, van de besluitwet van 28 december 1944, die de omvang van de terug te 
vorderen werkloosheidsuitkeringen geenszins beperken, wat dus de volledige te-
rugvordering mogelijk maakt (Cass., 3 oktober 1994, Pas., 1994, I, 792), beperkt 
artikel 4 van de wet van 11 maart 1977 de grondslag van de terugvordering tot de 
periode gelegen in de drie jaar voor de dag waarop de werkloze voor het laatst 
onrechtmatig uitkeringen genoot;
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Dat het Hof van Cassatie in zijn arrest van 6 september 1993 (Pas., 1993, I, 
646) daarenboven preciseert dat 'artikel 4 van de wet van 11 maart [1977], dat de 
grondslag van de terugvordering van het onverschuldigd betaalde beperkt, niet 
kan worden toegepast op een terugvordering die na zijn opheffing, onder de gel-
ding van het nieuwe artikel 7, dertiende lid, van de besluitwet van 28 december 
1944 is bevolen, ook al betreft die terugvordering uitkeringen die voor de ophef-
fing werden genoten'; (zie ook Cass., 24 april 1995, Pas., 1995, I, 438);

[...] Dat het openbaar ministerie in zijn voormeld schriftelijk advies oordeelt 
dat de beslissing waarin de toepassing van het principe van de terugvordering be-
volen wordt, op 28 juli 1989 ter kennis is gebracht, zodat de wet van 30 decem-
ber 1988, die van kracht was op 1 januari 1989, van toepassing is;

Dat, evenwel, alvorens die wet toe te passen, nagegaan moet worden of de ter-
mijn waarbinnen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening mocht optreden, onder 
vigeur van de oude wet niet verstreken was [...], aangezien de verjaringstermijn 
van de rechts-vorderingen die ontstaan zijn onder vigeur van de oude wet, inge-
val de nieuwe wet de verjaringstermijn inkort, pas begint te lopen op de datum 
waarop de nieuwe wet in werking treedt, zonder de krachtens de oude wet reeds 
vroeger ingetreden verjaringen nog in het gedrang te brengen [...];

Dat het een schuld aan onverschuldigde betalingen van voor 30 juni 1985 be-
treft, zodat de onder 2, b) bedoelde beginselen toegepast moeten worden;

Dat, aangezien de betrokken periode aanvangt op 9 februari 1978 en eindigt op 
31 december 1983, de gemeenrechtelijke verjaringstermijn (artikel 2262 van het 
Burgerlijk Wetboek) tot 30 juni 1985 loopt, datum van inwerkingtreding van de 
wet van 11 maart 1977, die de verjaringstermijn beperkt tot drie jaar, behoudens 
kwade trouw van de werkloze (verjaringstermijn van vijf jaar);

Dat het openbaar ministerie oordeelt dat te dezen de vijfjarige verjaringster-
mijn in aanmerking moet worden genomen, aangezien de kwade trouw van de 
[verweerder] naar voldoening van recht blijkt uit de samen gelezen artikelen 195, 
derde lid, en 261, 5°, van het koninklijk besluit van 20 december 1963, op grond 
waarvan de beslissing met name is genomen;

Dat de verjaring, onder vigeur van de wet van 11 maart 1977, dus zou zijn in-
getreden op 30 juni 1990 (30 juni 1985 plus vijf jaar);

Dat, aangezien de verjaring op 28 juli 1989, datum van kennisgeving van de li-
tigieuze beslissing, onder vigeur van de oude wet dus niet was ingetreden, de re-
gels van artikel 7, §13, van de besluitwet van 28 december [1944] te dezen van 
toepassing zijn;

[...] Dat voormeld artikel 7, §13, eerste lid, bepaalt: "De rechtsvorderingen tot 
uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen verjaren na drie jaar. Deze termijn gaat 
in de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op dat waarop de uitkeringen 
betrekking hebben";

Dat het openbaar ministerie oordeelt dat de laatste, door de werkloze ontvan-
gen uitkeringen die betrekking hebben op het vierde kwartaal van 1983, noodza-
kelijkerwijs zijn betaald in het eerste kwartaal van 1984, wat de ingangsdatum 
van de verjaringstermijn verschuift naar 1 april 1984, eerste dag van het kalen-
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derkwartaal dat volgt op dat waarin de betaling is geschied [...];
Dat die verjaringstermijn van drie op vijf jaar wordt gebracht wanneer de on-

verschuldigde betaling het gevolg is van het bedrog of de arglist van de werkloze 
- de hypothese die door het openbaar ministerie in aanmerking is genomen -, zo-
dat de verjaring van het recht van [de eiser] om de terugvordering van de onver-
schuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen, volgens laatstgenoemde 
is ingetreden op 1 april 1989;

Dat het openbaar ministerie hieruit concludeert dat [de eiser], op de datum van 
de kennisgeving van de beslissing (28 juli 1989) die met name de toepassing van 
het principe van de terugbetaling van de onverschuldigd betaalde werkloosheids-
uitkeringen beveelt, het recht niet meer had de onverschuldigd betaalde werk-
loosheidsuitkeringen [van de verweerder] terug te vorderen;

[...] Dat het [arbeids]hof erop wijst dat het openbaar ministerie weliswaar oor-
deelt dat het [arbeids]hof het door [de verweerder] opgeworpen middel van ver-
jaring moet aannemen, maar dat zijn oordeel gegrond is op een argumentatie die 
niet helemaal samenvalt met die van de voormelde [verweerder];

Dat noch de [eiser] noch de [verweerder] de gelegenheid hebben gehad om te 
antwoorden op het standpunt dat het openbaar ministerie in zin advies heeft uit-
eengezet, zodat, overeenkomstig artikel 774 van het Gerechtelijk Wetboek, de 
heropening van het debat bevolen moet worden teneinde de partijen in staat te 
stellen om, na kennisname van het voormelde advies waarvan de inhoud, met be-
trekking tot de verjaring, in de hierboven aangevoerde redenen is weergegeven, 
te antwoorden op het daarin uiteengezette standpunt en, indien zij het wensen, 
hierover conclusie te nemen".

Grieven
Luidens artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek beschikt de wet alleen voor het 

toekomende en heeft zij geen terugwerkende kracht. Zij kan slechts terugwerken-
de kracht hebben indien de wetgever er anders over beslist en dit vaststaat. Wan-
neer, bijgevolg, de wet in burgerlijke zaken een kortere verjaringstermijn oplegt 
dan die welke bij de voorgaande wet was vastgesteld, dan begint die verjarings-
termijn, indien het vorderingsrecht ontstaan is voor de inwerkingtreding van de 
nieuwe wet, pas vanaf die inwerkingtreding te lopen, zonder evenwel de verja-
ring te kunnen verhinderen die overeenkomstig de oude regel reeds was ingetre-
den, tenzij de wetgever er anders over beslist. De wet van 11 maart 1977 tot in-
voering van een verjaringstermijn voor schulden jegens de uitbetalingsinstellin-
gen voor werkloosheidsuitkeringen heeft de gemeenrechtelijke dertigjarige verja-
ringstermijn die krachtens het in het middel bedoelde artikel 2262 van het Bur-
gerlijk Wetboek tot dan toe van toepassing was op de terugvordering van de on-
verschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen, vervangen door een vijfjarige 
verjaringstermijn indien ze, zoals te dezen, bedrieglijk zijn ontvangen.

Aangezien het recht van de eiser om de litigieuze [uitkeringen] terug te vorde-
ren, ontstaan is vóór 30 juni 1985, datum van inwerkingtreding van de wet van 
11 maart 1977, is de op al die uitkeringen toepasselijke verjaringstermijn van vijf 
jaar vanaf die datum beginnen te lopen.

Voor elke uitkering zou de verjaring dus pas op 30 juni 1990 zijn ingetreden, 
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maar dat was niet het geval omdat de administratieve beslissing om de onver-
schuldigde [uitkeringen] terug te vorderen, op 29 juli 1989 aan de verweerder ter 
kennis is gebracht. In het door het bestreden arrest aangenomen standpunt wordt 
ten onrechte gesteld dat de verjaringstermijn van vijf jaar voor die datum zou 
zijn verstreken door de inwerkingtreding van de bepalingen van artikel 7, §13, 
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zeker-
heid der arbeiders, die een andere aanvang voor de verjaringstermijn vaststellen. 
Die nieuwe bepalingen hebben geen terugwerkende kracht,  aangezien de wet 
geen afwijking bepaalt of vaststelt. Het bestreden arrest verleent hen evenwel die 
uitwerking door te beslissen dat de verjaringstermijn die op de litigieuze [uitke-
ringen] van toepassing is, niet op 30 juni 1985 zou zijn ingegaan, maar op de 
vroegere, door artikel 7, §13, van de besluitwet van 28 december 1944 vastge-
stelde data. Het bestreden arrest miskent aldus het algemeen rechtsbeginsel en 
schendt de wettelijke bepalingen die in de aanhef van het middel worden weer-
gegeven.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Wanneer een wet, in burgerlijke zaken, ook al is zij van openbare orde en be-

houdens andersluidende zekere wil van de wetgever, voor de verjaring van een 
rechtsvordering een kortere termijn of een vroegere aanvang vaststelt dan die be-
paald in de vorige wet, is die nieuwe termijn of die nieuwe aanvang pas vanaf 
die inwerkingtreding van toepassing indien het recht op de rechtsvordering voor 
de inwerkingtreding van die nieuwe wet ontstaan is, waarbij de totale duur van 
de verjaring evenwel niet langer mag zijn dan die welke bij de voorgaande wet 
was vastgesteld.

Het bestreden arrest oordeelt dat de verjaringstermijn van vijf jaar, bepaald in 
artikel 7, §13, tweede lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, krachtens de eerste zin van het der-
de lid van dat artikel is ingegaan op 1 april 1984. Voormeld arrest beslist dat de 
verjaring van de rechtsvordering tot terugvordering van het onverschuldigd be-
taalde was verworven op 28 juli 1989, datum waarop kennis is gegeven van de 
beslissing van de directeur van het gewestelijk werkloosheidsbureau die deze te-
rugvordering beval.

Artikel 7, §13, dat in die besluitwet is gevoegd bij artikel 112 van de program-
mawet van 30 december 1988, is evenwel pas op 1 januari 1989 in werking ge-
treden en noch uit die bepaling, noch uit de parlementaire voorbereiding ervan 
blijkt dat de wetgever heeft willen afwijken van de voormelde regel betreffende 
de werking in de tijd van de wetten die de verjaring van de rechtsvorderingen 
wijzigen.

Aangezien de rechtsvordering van de eiser niet verjaard was op de datum van 
de inwerkingtreding van voormeld artikel 7, §13, was die rechtsvordering pas 
vanaf die datum aan die bepaling onderworpen, zodat het arrest niet wettig be-
slist om aan dat artikel uitwerking te verlenen teneinde de aanvang van de verja-
ring te bepalen.

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

klaart maar beslist dat het recht van de eiser om het onverschuldigd betaalde te-
rug te vorderen, verjaard is.

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

Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 
de eiser in de kosten.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

12 februari 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. Simont en Wouters.

Nr. 82

3° KAMER - 12 februari 2007

1º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND 
MISDRIJF - VERJARING - AANVANG - JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEGELD

2º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN - 
AANVANG - JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEGELD

3º JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEGELD - MISDRIJF - VERJARING - AANVANG

1º, 2º en 3º Het misdrijf dat erin bestaat het vakantiegeld niet volgens de regels en binnen  
de opgelegde termijnen te betalen, is voltooid zodra dat verzuimd wordt op het ogenblik  
waarop  moet  worden  betaald,  zodat  de  verjaring  van  de  uit  dit  misdrijf  ontstane  
strafvordering vanaf dat ogenblik begint  te lopen; indien verschillende strafbare feiten  
evenwel  de  opeenvolgende  uiting  van  een  zelfde  misdadig  opzet  zijn  en  aldus  één  
misdrijf  uitmaken,  is  dat  misdrijf  evenwel  pas voltooid en  begint  de verjaring van de  
strafvordering  t.a.v.  het  geheel  van die  feiten pas vanaf  het  laatste  feit  te  lopen,  op 
voorwaarde dat geen van die feiten, behoudens stuiting of schorsing van de verjaring,  
van het volgende feit  door een langere termijn dan de toepasselijke verjaringstermijn 
gescheiden wordt1. (Art. 60, Vakantiewet)

(NATIONALE PATROONSKAS VOOR HET BETAALD VERLOF IN DE BOUWBEDRIJVEN EN OPENBARE WERKEN 
v.z.w. T. P. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0051.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 8 maart 2006 is gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.

1 Zie Cass. 2 feb. 2004, A.R S.03.0059.N, nr. 55; Vakantiewet, vóór de wijziging ervan bij Prog.W. 
30 dec. 2001.
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Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 17, tweede lid, en 60 van de wetten betreffende de jaarlijkse va-

kantie van de werknemers, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 28 juni 
1971, vóór de wijziging ervan bij de artikelen 29 en 31 van de programmawet 
van 30 december 2001;

- artikel 23, §1, van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van 
de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse va-
kantie van de werknemers. in de versies zoals ze van toepassing waren zowel 
vóór als na de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 23 april 1997.

Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoofdberoep van de eiseres ontvankelijk maar niet-ge-

grond en het tussenberoep van de verweerders ontvankelijk en gegrond.
Het arrest bevestigt het bestreden vonnis, in zoverre het de hogere beroepen 

van de verweerders, samengevoegd bij vonnis van 20 april 2004, ontvankelijk en 
gegrond verklaart, en in zoverre het zegt dat de verweerders, voor de berekening 
van hun vakantiegeld, recht hebben op de gelijkstelling van de dagen van econo-
mische en technische werkloosheid.

Het arrest zegt voor recht dat die gelijkstelling moet plaatsvinden vanaf de res-
pectieve aanwerving van de verweerders (10 juni 1991 voor de eerste en 15 juni 
1993 voor de tweede), in tegenstelling tot de eerste rechter, die de gelijkstelling 
pas toekende vanaf het dienstjaar 1996, met een recht op aanvullingen voor het 
vakantiegeld vanaf 1997.

Het arrest veroordeelt de eiseres om de verweerders de desbetreffende onbe-
taalde bedragen aan betaald verlof en vakantiegeld te betalen die vanaf hun res-
pectieve aanwerving onbetaald zijn gebleven, d.i. een provisioneel bedrag van 
één euro aan elke verweerder op een hoofdbedrag dat, onder elk voorbehoud van 
de verweerders, is geraamd op 25.000 euro, naast de interesten en de kosten.

Het arrest beslist dat de eiseres vergeefs de niet-ontvankelijkheid van de vor-
deringen opwierp, aangezien de verweerders zich op 20 september 2001, datum 
van de verzoekschriften, nog binnen de opgelegde termijn bevonden om hoger 
beroep tegen het geheel van die voorgaande beslissingen in te stellen.

Grieven
Artikel 17, tweede lid, van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de 

werknemers, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 28 juni 1971 en vóór 
de opheffing ervan bij artikel 29 van de programmawet van 30 december 2001, 
bepaalt dat, onverminderd elk ander recht van de werknemer, diens verhaal tegen 
de instelling die tot de schuld gehouden is, tezelfdertijd als de strafvordering ver-
jaart.

Krachtens artikel 60 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de 
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werknemers, vóór de wijziging ervan bij artikel 31 van de programmawet van 30 
december 2001, verjaart de strafvordering wegens overtreding van de bepalingen 
van deze wetten en van de uitvoeringsbesluiten ervan door verloop van drie jaren 
na het feit waaruit de vordering is ontstaan.

Aldus verjaart het hoger beroep tegen de instelling die tot de schuld gehouden 
is, na drie jaar vanaf het ogenblik dat de persoon in wiens voordeel de rechtsvor-
dering is ingevoerd, deze kan instellen. Die termijn begint te lopen op de datum 
waarop het vakantiegeld aan de werknemer betaald moet worden.

Krachtens artikel 23, §1, van het koninklijk besluit van 30 maart 1967, zoals 
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 april 1997, wordt het vakantiegeld aan 
de arbeider uitgekeerd op het ogenblik dat hij zijn vakantie neemt en, in geval 
van splitsing van de vakantie, naar aanleiding van zijn hoofdvakantie en dit ten 
vroegste op 2 mei van het vakantiejaar.

Luidens voormeld artikel 23, §1, van het koninklijk besluit van 30 maart 1967, 
vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 23 april 1997, wordt het 
vakantiegeld aan de arbeider uitgekeerd op het ogenblik dat hij  zijn vakantie 
neemt en, in geval van splitsing van de vakantie, naar aanleiding van zijn hoofd-
vakantie.

Aldus moet het vakantiegeld aan de arbeider worden betaald uiterlijk op 31 de-
cember van het jaar waarin de vakantie moet worden toegekend.

De verjaringstermijn bepaald in artikel 17, tweede lid, van de wetten betreffen-
de de jaarlijkse vakantie van werknemers, begint derhalve te lopen uiterlijk op 1 
januari van het jaar dat volgt op dat waarin de vakantie moet worden toegekend 
en het vakantiegeld moet worden uitbetaald.

Het arrest zegt voor recht dat de verweerders, voor de berekening van hun va-
kantiegeld, recht hebben op de gelijkstelling van de dagen van economische en 
technische werkloosheid vanaf  hun aanwerving, dit  wil  zeggen vanaf  10 juni 
1991 voor de eerste verweerder en vanaf 15 juni 1993 voor de tweede verweer-
der.

Voor de prestaties die geleverd zijn in het dienstjaar 1991, had de eerste ver-
weerder in de loop van 1992 recht op vakantiegeld, dat hem uiterlijk op 31 de-
cember 1992 moest worden uitbetaald. Het hoger beroep dat hij tegen de eiseres 
kon instellen om de betaling van dat vakantiegeld te verkrijgen, verjaarde bijge-
volg op uiterlijk 1 januari 1996.

Het vakantiegeld voor de jaren 1993, 1994, 1995, 1996 en 1997 (vakantie-
dienstjaren 1992, 1993, 1994, 1995 en 1996) moest aldus uiterlijk op 31 decem-
ber van die jaren worden uitbetaald, zodat het hoger beroep van de eerste ver-
weerder tot betaling van dat vakantiegeld respectievelijk op 1 januari van de ja-
ren 1997, 1998, 1999, 2000 en 2001 is verjaard.

De rechtsvordering die de eerste verweerder bij dagvaarding van 14 mei 2001 
en bij verzoekschrift van 20 september 2001 heeft ingesteld teneinde de eiseres 
te doen veroordelen om hem het onbetaalde vakantiegeld met ingang van zijn 
aanwerving op 10 juni 1991 te doen uitbetalen, was bijgevolg verjaard wat be-
treft het vakantiegeld voor de jaren 1992 tot 1997 (vakantiedienstjaren 1991 tot 
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1996).
Het aan de tweede verweerder verschuldigde vakantiegeld voor de jaren 1994, 

1995, 1996 en 1997 (vakantiedienstjaren 1993 tot 1996), moest uiterlijk op 31 
december van die jaren worden uitbetaald, zodat het hoger beroep van de tweede 
verweerder tot betaling van dat vakantiegeld uiterlijk op 1 januari van respectie-
velijk de jaren 1998, 1999, 2000 en 2001 is verjaard.

De rechtsvordering die de tweede verweerder bij dagvaarding van 14 mei 2001 
en bij verzoekschrift van 20 september 2001 heeft ingesteld teneinde de eiseres 
te doen veroordelen om hem het onbetaalde vakantiegeld vanaf zijn aanwerving 
op 15 juni 1993 uit te betalen, was derhalve verjaard wat betreft het vakantiegeld 
voor de jaren 1994 tot 1997.

Het arrest, dat beslist dat de verweerders, voor de berekening van het vakantie-
geld, recht hebben op de gelijkstelling van de dagen van economische en techni-
sche werkloosheid vanaf hun respectieve aanwerving (10 juni 1991 voor de eer-
ste verweerder en 15 juni 1993 voor de tweede verweerder) en de eiseres veroor-
deelt om aan de verweerders de desbetreffende, onbetaalde sommen voor betaald 
verlof en vakantiegeld uit te betalen, veroordeelt de eiseres om aan de eerste ver-
weerder vakantiegeld uit te betalen voor (onder andere) de jaren 1992 tot 1997 
(dienstjaren 1991 tot 1996) en aan de tweede verweerder voor (onder andere) de 
jaren 1994 tot 1997 (dienstjaren 1993 tot 1996), terwijl hun hoger beroep met be-
trekking tot dat vakantiegeld verjaard was. Het arrest schendt aldus de artikelen 
17, tweede lid, en 60 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de 
werknemers, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 28 juni 1971, vóór de 
wijziging ervan bij de artikelen 29 en 31 van de programmawet van 30 december 
2001, en 23, §1, van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de 
algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakan-
tie van de werknemers, in de versies zoals ze van toepassing waren zowel vóór 
als na de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 23 april 1997.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 17, tweede lid, van het koninklijk besluit van 28 juni 1971 houdende 

aanpassing en coördinatie van de wetsbepalingen betreffende de jaarlijkse vakan-
tie van de werknemers, zoals het op het geschil van toepassing is, bepaalt dat, 
onverminderd elk ander recht van de werknemer, diens verhaal tegen de instel-
ling die tot de schuld gehouden is tezelfdertijd als de strafvordering verjaart.

Artikel 60 van datzelfde besluit, zoals het te dezen van toepassing is, bepaalt 
dat de strafvordering wegens overtreding van de bepalingen van de door dit be-
sluit gecoördineerde wetten en van de uitvoeringsbesluiten ervan verjaart door 
verloop van drie jaren na het feit waaruit de vordering is ontstaan.

Het misdrijf dat erin bestaat het vakantiegeld niet volgens de regels en binnen 
de opgelegde termijnen te betalen, is voltooid zodra dat verzuimd wordt op het 
ogenblik waarop moet worden betaald, zodat de verjaring van de uit dit misdrijf 
ontstane strafvordering vanaf dat ogenblik begint te lopen. 

Indien verschillende strafbare feiten de opeenvolgende uiting van een zelfde 
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misdadig opzet zijn en aldus één misdrijf uitmaken, is dat misdrijf evenwel pas 
voltooid en begint de verjaring van de strafvordering ten aanzien van het geheel 
van die feiten pas vanaf het laatste feit te lopen, op voorwaarde dat geen van die 
feiten, behoudens stuiting of schorsing van de verjaring, van het volgende feit 
door  een  langere  termijn  dan  de  toepasselijke  verjaringstermijn  gescheiden 
wordt.

Het arrest, dat vaststelt dat beide verweerders de betaling vorderen van achter-
stallig vakantiegeld die de eiseres, jaar na jaar, verzuimd heeft hen te betalen 
vanaf hun aanwerving die, voor de eerste, teruggaat op 1991 en, voor de tweede, 
op 1993, oordeelt dat, hoewel hun vorderingen "betrekking heeft op verschillen-
de tijdvakken, deze evenwel binnen dezelfde context te situeren zijn".

Het arrest, dat op die grond oordeelt dat de verschillende, aan de eiseres ver-
weten feiten de opeenvolgende uiting van een zelfde misdadig opzet zijn, verant-
woordt bijgevolg zijn beslissing naar recht om de vorderingen van de verweer-
ders voor geen enkel desbetreffend dienstjaar verjaard te verklaren.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

12 februari 2007 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Storck, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. Geinger.

Nr. 83

2° KAMER - 13 februari 2007

DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNZEN - MINERALE OLIE - WET 22 OKT. 1997 - ARTIKEL 
23 - ONMOGELIJKHEID VOOR DE STRAFRECHTER OM DE WETTELIJK BEPAALDE GELDBOETE TE 
MATIGEN - GRONDWETTIGHEID

Artikel  23,  eerste  lid,  van de wet van 22 oktober  1997 betreffende de structuur  en de  
accijnstarieven inzake minerale olie schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in  
samenhang gelezen met artikel 6.1 van het E.V.R.M., in zoverre het de strafrechter niet  
toestaat  om,  wanneer  er  verzachtende  omstandigheden  bestaan,  de  erin  bepaalde 
geldboete op enigerlei wijze te matigen1.

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

ARREST

(A.R. P.05.0371.N)

(...)

1 Arbitragehof, 14 sept. 2006, arrest nr. 138/2006.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel van het tweede middel
1. Het bestreden arrest verklaarde de eiser schuldig aan een overtreding van de 

artikelen 7 en 23 van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de 
accijnstarieven inzake minerale olie, thans de wet betreffende de belasting van 
energieproducten en elektriciteit, en veroordeelde hem tot betaling van een geld-
boete van 702.130,70 euro, zijnde tienmaal de ontdoken accijns, bijzondere ac-
cijns en energiebijdrage, verklaarde de producten waarop de accijns is verschul-
digd, verbeurd, veroordeelde de eiser bij niet-wederoverlegging ervan tot het be-
talen van de 17.136,16 euro, verplichtte de eiser tot het betalen van een bijdrage 
en verwees hem in de kosten, hierin begrepen een vergoeding.

De appelrechters oordeelden hierbij dat het hen niet toegelaten was de door de 
vermelde wet gestelde bestraffing te matigen wanneer de straf, hier de geldboete, 
in het concrete geval, niet in verhouding zou staan met de aard van het misdrijf 
of de financiële draagkracht van de beklaagde.

2. In het tweede onderdeel van het tweede middel voerde de eiser onder meer 
aan dat:

- artikel 23 van de wet van 22 oktober 1997, in samenhang gelezen met artikel 
7 van dezelfde wet, de artikelen 10 en 11 Grondwet, in samenhang met artikel 
6.1 EVRM, schendt,

- het bestreden arrest, door op grond van voornoemd artikel 23 te weigeren de 
hem op te leggen straf concreet te beoordelen, het algemeen rechtsbeginsel van 
het eerlijk proces door een onpartijdige rechter, zoals gewaarborgd door artikel 
6.1 EVRM, miskent.

3. In zijn arrest nr. 138/2006 van 14 september 2006 zegt het Arbitragehof 
voor recht dat artikel 23, eerste lid, van de wet van 22 oktober 1997 betreffende 
de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie  de artikelen 10 en 11 
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6.1 EVRM schendt, in zoverre het 
de strafrechter niet toestaat om, wanneer er verzachtende omstandigheden be-
staan, de erin bepaalde geldboete op enigerlei wijze te matigen.

Het onderdeel is derhalve gegrond.
Dictum
Het Hof,
Werkt zijn arrest van 27 september 2005 verder uit.
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser veroordeelt tot straf, hier-

in begrepen de verbeurdverklaring en de veroordeling bij niet-wederoverlegging, 
en tot het betalen van een bijdrage en hem verwijst in kosten.

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

Veroordeelt de verweerder in de ene helft van de kosten.
Laat de andere helft van de kosten ten laste van de eiser. 
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

13 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. R. Verstraeten, Brussel, C. De Baets, Brussel en Claeys Boúúaert.

Nr. 84

2° KAMER - 13 februari 2007

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
BEOORDELINGSVRIJHEID - ELEMENTEN WAAROP DE RECHTER ZIJN BESLISSING STEUNT - ALGEMEEN 
RECHTSBEGINSEL VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING - RECHT OP TEGENSPRAAK - DRAAGWIJDTE

2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN HET RECHT 
VAN VERDEDIGING - STRAFZAKEN - BEWIJS - BEOORDELINGSVRIJHEID - ELEMENTEN WAAROP DE 
RECHTER ZIJN BESLISSING STEUNT - RECHT OP TEGENSPRAAK - DRAAGWIJDTE

3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - MOTIVERING 
- ELEMENTEN WAAROP DE RECHTER ZIJN BESLISSING STEUNT - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN 
HET RECHT VAN VERDEDIGING - RECHT OP TEGENSPRAAK - DRAAGWIJDTE

4º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - BEWIJS - 
BEOORDELINGSVRIJHEID - ELEMENTEN WAAROP DE RECHTER ZIJN BESLISSING STEUNT - ALGEMEEN 
RECHTSBEGINSEL VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING - RECHT OP TEGENSPRAAK - DRAAGWIJDTE

5º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN 
HET RECHT VAN VERDEDIGING - BEWIJS - BEOORDELINGSVRIJHEID - ELEMENTEN WAAROP DE 
RECHTER ZIJN BESLISSING STEUNT - RECHT OP TEGENSPRAAK - DRAAGWIJDTE

6º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — 
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - HOF VAN ASSISEN - 
ARREST WAARBIJ HET VERZOEK TOT WRAKING VAN DE JURY WORDT AFGEWEZEN - GEVOLG

1º, 2º, 3º, 4º en 5º Het recht op tegenspraak houdt ook in dat de rechter zijn beslissing niet  
mag  laten  steunen  op  feitelijke  gegevens  die  hij  kent  door  eigen  vaststelling  of  op  
persoonlijke ervaring, waarvan hij slechts buiten de rechtszitting kennis heeft gekregen 
en die niet blijken uit de materiële vaststellingen van processen-verbaal of uit andere  
bestanddelen van het dossier, noch uit het onderzoek ter terechtzitting, zodat de partijen 
daarover geen tegenspraak hebben kunnen voeren1.  (Algemeen rechtsbeginsel inzake 
het recht van verdediging)

6º De vernietiging van het arrest van het hof van assisen, waarbij het verzoek tot wraking 
van de jury wordt afgewezen, leidt tot de vernietiging van de arresten waarbij uitspraak 
wordt  gedaan  over  de  strafvordering  en  over  de  daarop  gesteunde  burgerlijke 
rechtsvorderingen, die daarvan het gevolg zijn2.

1 Cass. 14 feb. 2001, A.R. P.00.1444.F, nr. 92; Cass. 26 juni 2002, A.R. P.02.0505.F, nr. 384 met 
concl. adv.-gen. LOOP; Cass. 25 sept. 2002, A.R. P.02.0954.F, nr. 479, met concl. adv.-gen. SPREUTELS; 
Cass. 20 nov. 2002, A.R. P.02.0708.F, nr. 616; DECLERCQ R., Beginselen van Strafrechtspleging, 3de 
Ed. 2003, p. 557, nr. 1189.
2 Zie Cass. 16 okt. 1984, A.R. 8933, nr. 125; Cass. 4 feb. 1997, A.R. P.96.1322.N, nr. 63; DECLERCQ 
R., Beginselen van Strafrechtspleging, 3de Ed. 2003, p. 1259, nr. 2919. 
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(H. e.a. T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.1533.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen I (aktenummer 748 van 21 september 2006) en III (akte-

nummer 751 van 22 september 2006) zijn gericht tegen het arrest van het Hof 
van Assisen van de provincie Antwerpen van 20 september 2006 dat uitspraak 
doet over de tegen de eisers ingestelde strafvordering.

De cassatieberoepen II (aangetekend in de gevangenis te Mechelen op 29 sep-
tember 2006) en IV (aktenummer B1787 van 4 oktober 2006) zijn gericht tegen 
het tussenarrest van het Hof van Assisen van de provincie Antwerpen van 14 
september 2006 (37ste tot en met 43ste bladzijden van het proces-verbaal van de 
terechtzitting).

Het cassatieberoep V (aktenummer B1788 van 4 oktober 2006) is gericht tegen 
het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstel-
ling, van 27 december 2005 dat de eiseres naar het Hof van Assisen van de pro-
vincie Antwerpen verwijst.

Het cassatieberoep VI (aktenummer B1986 van 31 oktober 2006) is gericht te-
gen het arrest van het Hof van Assisen van de provincie Antwerpen van 20 okto-
ber  2006  dat  uitspraak  doet  over  de  tegen  de  eiseres  ingestelde  burgerlijke 
rechtsvorderingen.

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

De eiseres (V. L.) voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier mid-
delen aan.

Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Middelen van A. H.
De middelen betreffen het cassatieberoep II tegen het tussenarrest van 14 sep-

tember 2006 dat, op grond van het geheel van de feitelijke redenen die het ver-
meldt, het verzoek van de eiser tot wraking van alle gezworenen afwijst en dat 
beslist het debat zonder verwijl verder te zetten.

Tweede middel
Het middel voert miskenning aan van het recht op tegenspraak en van het recht 

van verdediging en schending van de artikelen 153, 190 en 335 Wetboek van 
Strafvordering en 6.1 EVRM.

Het recht van verdediging van elke beklaagde en zijn recht op een eerlijk pro-
ces vereisen dat hij de hem ten laste gelegde feiten en beschuldigingen kan te-
genspreken. 



364 HOF VAN CASSATIE 13.2.07 - Nr. 84 

Het recht op tegenspraak houdt ook in dat de rechter zijn beslissing niet mag 
laten steunen op feitelijke gegevens die hij kent door eigen vaststelling of op per-
soonlijke ervaring, waarvan hij slechts buiten de rechtszitting kennis heeft gekre-
gen en die niet blijken uit de materiële vaststellingen van processen-verbaal of 
uit andere bestanddelen van het dossier, noch uit het onderzoek ter terechtzitting, 
zodat de partijen daarover geen tegenspraak hebben kunnen voeren.

Op de terechtzitting van het Hof van assisen van de provincie Antwerpen van 
14 september 2006 heeft de eiser geconcludeerd tot wraking van de gezworenen 
en van de plaatsvervangende gezworenen, wegens schending van de door hen af-
gelegde eed zoals die is bepaald in artikel 312 Wetboek van Strafvordering, op 
de grond, onder meer, dat :

"Aangezien de voorzitter van het hof van assisen, na schorsing van de zitting 
op woensdagavond 13 september 2006, in toga, en zonder de aanwezigheid van 
de griffier van het hof van assisen, de andere magistraten van het hof, van het 
openbaar ministerie, van de beschuldigden en hun advocaten, noch van de bur-
gerlijke partijen en hun advocaten, zich in raadkamer heeft teruggetrokken sa-
men met de gezworenen.

Dat deze bijeenkomst gebeurde, gedurende minstens een twintigtal minuten, in 
de beraadslagingskamer van de jury. 

Dat dit onderhoud op geen enkel moment tijdens de openbare terechtzitting, 
noch erna, werd aangekondigd aan een der partijen en slechts per toeval werd 
vastgesteld door de advocaten van de beschuldigden, de griffier en de procureur-
generaal en de deurwaarders bij het hof van assisen, die de vergadering niet kon-
den bijwonen." 

Het arrest wijst op grond van het geheel van de feitelijke redenen die het ver-
meldt, dat verzoek tot wraking af en beslist het debat zonder verwijl verder te 
zetten.

In zoverre de redenen van dat arrest het initiatief en de handelwijze van de 
voorzitter en de bekritiseerde ontmoeting met de gezworenen betreffen, bestaan 
zij praktisch uitsluitend uit de opsomming van feitelijke vaststellingen en om-
standigheden die niet blijken uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, 
inzonderheid het proces-verbaal van de terechtzittingen van 13 september 2006 
en 14 september 2006.

Het betreft evenmin gegevens van algemene bekendheid of algemene ervaring.
De rechters laten aldus hun oordeel over de gegrondheid van het verzoek tot 

wraking op doorslaggevende wijze steunen op feitelijke gegevens die de partijen 
niet kenden bij de behandeling ter terechtzitting van dat verzoek en waarover zij 
derhalve geen verweer konden voeren.

De beslissing is niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
Eerste, derde en vierde middel
De middelen kunnen niet tot cassatie zonder verwijzing leiden en behoeven 

mitsdien geen antwoord.
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Middelen van M.V. L.
De middelen betreffen het cassatieberoep IV tegen het tussenarrest van 14 sep-

tember 2006 dat, op grond van het geheel van de feitelijke redenen die het ver-
meldt, het verzoek van de eiseres tot wraking van alle gezworenen afwijst en dat 
beslist het debat zonder verwijl verder te zetten.

Vierde middel 
Het middel voert miskenning aan van het recht op tegenspraak van de beschul-

digde.
Het middel is gegrond om de redenen vermeld in het antwoord op het gelijk-

luidende tweede middel van A. H..
Eerste, tweede en derde middel
De middelen kunnen niet tot cassatie zonder verwijzing leiden en behoeven 

mitsdien geen antwoord.
Omvang van de cassatie
De vernietiging van het tussenarrest van 14 september 2006 dat de verzoeken 

tot wraking van de eisers afwijst en dat het debat verder zet, leidt tot de vernieti-
ging van de arresten van 20 september 2006 (uitspraak over de tegen de eisers 
ingestelde strafvordering) en van 20 oktober 2006 (uitspraak over de tegen de ei-
sers ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen), die het gevolg daarvan zijn.

De omstandigheid dat de eiser (A. H.) geen cassatieberoep heeft ingesteld te-
gen het arrest van 20 oktober 2006, doet daaraan niet af. 

Ambtshalve onderzoek van het verwijzingsarrest.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

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

Dictum

Het Hof,

Vernietigt de arresten van het Hof van Assisen van de provincie Antwerpen 
van 14 september 2006 (tussenarrest), van 20 september 2006 (beslissingen op 
de strafvordering) en van 20 oktober 2006 (beslissingen op de burgerlijke rechts-
vorderingen).

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ver-
nietigde arresten.

Laat wat de cassatieberoepen I, II, III, IV en VI betreft, de kosten ten laste van 
de Staat.

Verwerpt het cassatieberoep V.

Veroordeelt de eiseres in de kosten ervan.

Verwijst de zaak naar het Hof van Assisen van de provincie Limburg.

13 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
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Advocaten: mrs. J. Platteau, Antwerpen, V. Vereecke, Brugge, B. De Schrijver, Antwer-
pen, W. Damen, Antwerpen en J. Durnez, Leuven.

Nr. 85

2° KAMER - 13 februari 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN 
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - BESLISSING VAN DE COMMISSIE 
TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - BESLISSING NIET IN LAATSTE AANLEG GEWEZEN - 
ONTVANKELIJKHEID

2º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — COMMISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — ALGEMEEN - BESLISSING WAARBIJ 
HET VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING VAN EEN GEÏNTERNEERDE WORDT AFGEWEZEN - BESLISSING 
NIET IN LAATSTE AANLEG GEWEZEN - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2º De beslissing van de Commissie tot bescherming van de maatschappij, waarbij het 
verzoek tot invrijheidstelling van een geïnterneerde wordt afgewezen, is niet in laatste  
aanleg gewezen, zodat het cassatieberoep tegen deze beslissing niet ontvankelijk is1.  
(Artt. 407 en 413, Sv.; Art. 19bis, Wet Bescherming Maatschappij 1964)

(V.)

(A.R. P.06.1631.N)

13 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.

Nr. 86

2° KAMER - 13 februari 2007

1º STRAF — ALLERLEI - AANPASSING VAN DE IN HET BUITENLAND OPGELEGDE STRAF - 
BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE RECHTER

2º STRAF — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 
VERSCHONINGSGRONDEN - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - KENMERKEN

3º STRAF — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 
VERSCHONINGSGRONDEN - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - FEITEN GEPLEEGD EN 
STRAF OPGELEGD IN HET BUITENLAND - AANPASSING VAN DE IN HET BUITENLAND OPGELEGDE STRAF 
- BEOORDELING DOOR DE BELGISCHE RECHTER VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN

1º De Belgische rechter die krachtens artikel 10 van de wet van 23 mei 1990 inzake de  
overbrenging tussen staten van gevonniste personen, door de procureur des Konings is  
gevorderd de in het buitenland uitgesproken straf of maatregel aan te passen, gaat alleen 
na of de aard en de duur van die straf of maatregel overeenstemt met die welke voor  

1 Zie Cass. 30 juni 1998, A.R. P.98.0728.N, nr. 352; Cass. 4 jan. 2000, A.R. P.99.1618.N, nr. 4.
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dezelfde feiten in de Belgische wet is bepaald; hij oordeelt over de noodzaak en de wijze  
van aanpassing alleen met het oog op de voortzetting van de tenuitvoerlegging in België  
en mag de feiten niet opnieuw onderzoeken1.

2º Verzachtende omstandigheden zijn eigen aan de te beoordelen feiten of aan de persoon  
van de dader en de rechter oordeelt onaantastbaar over het bestaan ervan2.

3º De Belgische rechter die geadieerd is op grond van artikel 10 van de wet van 23 mei  
1990 inzake de overbrenging tussen staten van gevonniste personen kan niet overgaan  
tot een nieuw onderzoek ten gronde en is derhalve zonder rechtsmacht om het bestaan  
van verzachtende omstandigheden te beoordelen met betrekking tot de in het buitenland 
gepleegde feiten waarvoor een straf is opgelegd3.

(P.)

Procureur-generaal M. De Swaef heeft in substantie gezegd:
1. De aan het Hof voorgelegde procedure betreft een toepassing van de wet van 23 mei 

1990 inzake de overbrenging tussen staten van veroordeelde personen.
De eiser in cassatie werd door de Crown Court Southwark (Engeland) veroordeeld tot 

16 jaar vrijheidsberoving hoofdens drugsinvoer in bende gepleegd. Hij werd overgebracht 
naar België en bij toepassing van artikel 10 van voornoemde wet van 23 mei 1990 werd 
alhier overgegaan tot de procedure van aanpassing van de in het buitenland uitgesproken 
straf aan die welke in de Belgische wet is vastgesteld voor een misdrijf van dezelfde aard4.

Luidens artikel 2bis, §3, Drugwet worden de drugsmisdrijven in vereniging gepleegd, 
gestraft met opsluiting van 10 tot 15 jaar.

De  eerste  rechter  paste  bij  toepassing  van artikel  25,  Strafwetboek  de straf  aan en 
herleidde ze tot 10 jaar gevangenisstraf.

De appelrechters hervormden deze beslissing en -  met eenparigheid van stemmen - 
werd de in het buitenland uitgesproken straf herleid tot 15 jaar opsluiting.

2. Het enig middel in cassatie voert aan dat de Belgische rechter, bij de aanpassing van 
de in het buitenland uitgesproken straf, rekening moet houden met de omstandigheid dat 
de feiten alhier zouden zijn gecorrectionaliseerd en dat de straf dan ook ten hoogste 10 
jaar gevangenisstraf kan bedragen.

3. Ik kan mij bij die zienswijze niet aansluiten omwille van de volgende redenen:
a. de beoordeling van het al dan niet bestaan van verzachtende omstandigheden maakt 

een onaantastbare beoordeling in feite uit die in cassatie niet kan worden betwist5;
b. de aanvaarding dor de rechter van verzachtende omstandigheden is steeds facultatief 

en kan niet worden afgedwongen6;
c. de verzachtende omstandigheden hebben een persoonlijk karakter7 wat inhoudt dat ze 

een onderzoek van de zaak vereisen, terwijl artikel 10 van de wet van 23 mei 1990 zo'n 
nieuw onderzoek verbiedt8;

d. de Belgische wetgever heeft gekozen voor het stelsel  van de voortzetting van de 

1 Zie de concl. van het O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Zie Cass. 24 feb. 2004, A.R. P.03.1652.N, nr. 99; R.W., 2004-2005, 671 en de noot A. VANDEPLAS; 
T. Strafr., 2005, 208 en de noot E. DE BUSSER.
5 L.  DUPONT en  R.  VERSTRAETEN,  Handboek  Belgisch  Strafrecht,  nr.  832;  C.J.  VANHOUDT en  W. 
CALEWAERT, Belgisch Strafrecht, II, nr. 990.
6 A. DE NAUW, Inleiding tot het Algemeen Strafrecht, nr. 293.
7 Ibid.
8 L. DECLERCQ, Overbrenging tussen staten van gevonniste personen, Comm. Straf., nr. 15.
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uitvoering van de buitenlandse veroordeling, niet voor de omzetting ervan in een nieuwe 
beslissing.  Met  andere  woorden,  de  aanpassing  in  België  van  de  straf  moet  zo  dicht 
mogelijk aanleunen bij de in het buitenland uitgesproken straf9.

4. Het middel kan zodoende niet slagen.
Bij afwezigheid van ambtshalve middelen is de bestreden beslissing cassatiebestendig.

ARREST

(A.R. P.06.1419.N)

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

sel, correctionele kamer, van 4 oktober 2006.
De eiser voert een middel aan in een memorie die aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De rechter die krachtens artikel 10 van de wet van 23 mei 1990 inzake de 

overbrenging tussen staten van gevonniste personen, door de procureur des Ko-
nings is gevorderd de in het buitenland uitgesproken straf of maatregel aan te 
passen, gaat alleen na of de aard en duur van die straf of maatregel overeenstemt 
met die welke voor dezelfde feiten in de Belgische wet is bepaald.

De rechter mag daarbij de in het buitenland uitgesproken straf of maatregel 
geenszins verzwaren.

De rechter oordeelt over de noodzaak en de wijze van aanpassing van de in het 
buitenland opgelegde straf of maatregel, alleen met het oog op de voortzetting 
van de tenuitvoerlegging ervan in België.

De rechter doet aldus geen uitspraak over een strafvervolging in België we-
gens in het buitenland gepleegde misdrijven en mag derhalve de feiten die aan de 
grondslag ervan liggen, niet opnieuw onderzoeken.

2. In zoverre artikel 25 Strafwetboek de maximumduur van de correctionele 
gevangenisstraf op tien jaar bepaalt, moet het gaan om een met opsluiting van 
tien tot vijftien jaar, respectievelijk een langere termijn of met levenslange op-
sluiting strafbare misdaad die gecorrectionaliseerd is.

3. Krachtens de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden is 
correctionalisatie van een misdaad alleen mogelijk in de bij de wet bepaalde ge-
vallen, wanneer er grond mocht zijn om alleen een correctionele straf uit te spre-
ken wegens verzachtende omstandigheden of om reden van verschoning.

Verzachtende omstandigheden zijn eigen aan de te beoordelen feiten of aan de 
persoon van de dader en de rechter oordeelt onaantastbaar over het bestaan er-
van. 

4. Te dezen houdt zulks noodzakelijk de concrete beoordeling ten gronde in 

9 Ibid.
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van de in het buitenland bewezen verklaarde feiten.
5. Uit het geen voorafgaat volgt dat de rechter die geadieerd is op grond van 

artikel 10 van de vermelde wet van 23 mei 1990 en die dus niet kan overgaan tot 
een nieuw onderzoek ten gronde, zonder rechtsmacht is om het bestaan van ver-
zachtende omstandigheden te beoordelen met betrekking tot de in het buitenland 
gepleegde feiten waarvoor een straf of een maatregel is opgelegd.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de straf.
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

13 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Frère  – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal – 
Advocaat: mr. Ph. Traest, Brussel.

Nr. 87

2° KAMER - 14 februari 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN 
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — 
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - OVERLIJDEN VAN DE 
BEKLAAGDE TIJDENS DE PROCEDURE IN CASSATIE - GEVOLG

2º STRAFVORDERING - VERVAL - CASSATIEGEDING - OVERLIJDEN VAN DE BEKLAAGDE, EISER 
IN CASSATIE - GEVOLG

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN 
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — 
STRAFVORDERING — BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE - 
OVERLIJDEN VAN DE BEKLAAGDE TIJDENS DE PROCEDURE IN CASSATIE - GEVOLG

4º STRAFVORDERING - VERVAL - CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERRECHTELIJK 
AANSPRAKELIJKE PARTIJ - OVERLIJDEN VAN DE BEKLAAGDE TIJDENS DE PROCEDURE IN CASSATIE - 
GEVOLG

5º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — ALLERLEI - VEROORDELING IN DE 
KOSTEN VAN HET CASSATIEBEROEP - OVERLIJDEN VAN DE BEKLAAGDE TIJDENS DE PROCEDURE IN 
CASSATIE - CASSATIEBEROEP ZONDER VOORWERP - KOSTEN TEN LASTE VAN DE STAAT

6º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE IN CASSATIE - 
OVERLIJDEN VAN DE BEKLAAGDE TIJDENS DE PROCEDURE IN CASSATIE - VEROORDELING IN DE 
KOSTEN VAN HET CASSATIEBEROEP
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1º en 2º Het overlijden van de beklaagde voor de beslissing kracht van gewijsde krijgt, leidt  
tot het verval van de strafvordering en maakt dat de strafrechtelijke veroordeling zonder  
uitwerking  blijft,  zodat  het  cassatieberoep  tegen  die  beslissing  zonder  voorwerp  is  
geworden1.

3º en 4º Het overlijden van de beklaagde voor zijn veroordeling kracht van gewijsde krijgt,  
leidt  tot  het  verval  van  de  strafvordering  en  maakt  dat  de  beslissing  die  de 
burgerrechtelijk aansprakelijke veroordeelt op de tegen hem door het openbaar ministerie  
ingestelde  vordering,  zonder  uitwerking  blijft,  zodat  het  cassatieberoep  tegen  die  
beslissing zonder voorwerp is geworden. 

5º en 6º Wanneer het cassatieberoep door het overlijden van de beklaagde in de loop van  
het cassatiegeding, zonder voorwerp is geworden, zijn de kosten van het cassatieberoep  
ten laste van de Staat. 

(L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1342.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis, dat op 13 september 2006 

door de Correctionele Rechtbank te Brussel in hoger beroep is gewezen.
Uit een uittreksel van de overlijdensakte blijkt dat de eiser P. L. op 16 oktober 

2006 is overleden, d.i. na het instellen van de cassatieberoepen. 
De eisers voeren vier middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van de beklaagde P. L.:
Het overlijden van de beklaagde voor de beslissing kracht van gewijsde krijgt, 

leidt tot het verval van de strafvordering, zodat de strafrechtelijke veroordeling 
van de eiser zonder uitwerking blijft.

Het cassatieberoep is zonder voorwerp geworden.
Er is geen grond om acht te slaan op de middelen die namens de eiser zijn aan-

gevoerd aangezien deze geen verband houden met de omstandigheid dat het cas-
satieberoep zonder voorwerp is geworden.

(...)
C. Over het cassatieberoep van de bvba Voyages Visa, burgerrechtelijk aan-

sprakelijke:
1. In zoverre het is gericht tegen de beslissing op de door het openbaar minis-

terie tegen de eiseres ingestelde vordering ten gevolge van de tegen P. L. inge-
stelde vervolgingen:

Het overlijden van de beklaagde voor zijn veroordeling kracht van gewijsde 
krijgt, leidt tot het verval van de strafvordering, zodat de beslissing die de bur-

1 Cass. 18 sept. 1990, A.R. 4514, nr. 31.
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gerrechtelijk aansprakelijke veroordeelt op de tegen hem door het openbaar mi-
nisterie ingestelde vordering, eveneens zonder uitwerking blijft.

Het cassatieberoep is zonder voorwerp geworden.
Er is geen grond om acht te slaan op de middelen die namens de eiseres zijn 

aangevoerd aangezien deze geen verband houden met de omstandigheid dat het 
cassatieberoep zonder voorwerp is geworden.

2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de door het 
openbaar ministerie tegen de eiseres ingestelde vordering ten gevolge van de te-
gen G. L. ingestelde vervolgingen:

De eiseres voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verklaart dat het bestreden vonnis zonder gevolg blijft in zoverre het uitspraak 

doet over de strafvordering ingesteld tegen wijlen P. L. en de vordering van het 
openbaar ministerie tegen de bvba Voyages Visa als diens burgerrechtelijk aan-
sprakelijke.

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

streden vonnis.
Veroordeelt G. L. in de kosten van zijn cassatieberoep.
Veroordeelt de bvba Voyages Visa in de helft van de kosten van haar cassatie-

beroep.
Laat de andere helft ervan ten laste van de Staat alsook de kosten van het cas-

satieberoep van wijlen P. L.. 

14 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Ph. Mulliez, Brussel.

Nr. 88

2° KAMER - 14 februari 2007

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - ARREST OP VERZET - 
VERZWARING VAN DE STRAF - EENPARIGHEID

2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - VERZWARING VAN DE 
STRAF - VERVANGING VAN DE OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING DOOR EEN 
GELDBOETE - EENPARIGHEID

3º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN - 
VEROORDELING MET VERANTWOORDELIJKE RECHTSPERSOON - STRAFUITSLUITINGSGROND - 
TOEPASSINGSVOORWAARDE - FOUT WETENS EN WILLENS GEPLEEGD - DRAAGWIJDTE
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4º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — RECHTSPERSONEN - 
VERANTWOORDELIJKE RECHTSPERSOON WEGENS HET OPTREDEN VAN GEÏDENTIFICEERDE 
NATUURLIJKE PERSOON - STRAFUITSLUITINGSGROND - TOEPASSINGSVOORWAARDE - FOUT WETENS 
EN WILLENS GEPLEEGD - DRAAGWIJDTE

1º Het rechtscollege dat in hoger beroep uitspraak doet over het verzet van de beklaagde 
tegen een door dit rechtscollege bij verstek gewezen beslissing, mag de door de eerste  
rechter  opgelegde  straf  niet  verzwaren  dan  door  met  eenparigheid  van  stemmen  
uitspraak te doen en dit uitdrukkelijk vast te stellen, zelfs indien de bij verstek gewezen 
beslissing met eenparige stemmen van zijn leden de door de eerste rechter uitgesproken  
straf wettig had verzwaard1. (Art. 211bis, Sv.)

2º Het appelgerecht dat de opschorting van de uitspraak van de veroordeling vervangt door 
een geldboete met gedeeltelijk uitstel, verzwaart de straf die door de eerste rechter is  
uitgesproken, zodat zijn beslissing met eenparige stemmen van zijn leden moet worden  
gewezen en het dit uitdrukkelijk moet vaststellen. (Art. 211bis, Sv.)

3º en 4º Artikel 5, tweede lid, Sw., dat de gevallen regelt waarin de verantwoordelijkheid 
van een natuurlijk persoon en van een rechtspersoon in het gedrang komen wegens  
eenzelfde misdrijf, voert een strafuitsluitingsgrond in voor degene die de minst zware fout  
heeft begaan; die verschoningsgrond geldt voor de dader van het door onvoorzichtigheid  
of onachtzaamheid gepleegde misdrijf en niet voor degene die willens en wetens heeft  
gehandeld2.

(A. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1379.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 september 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring die tegen de eiser is ingesteld:
Over het eerste middel :
De eiser  verwijt  de appelrechters  dat  zij  hem samen met  de  rechtspersoon 

waarvan hij de bestuurder was hebben veroordeeld, zonder dat het arrest zich uit-
spreekt over de ernst van hun respectieve fouten, ofschoon het misdrijf dat in de 
vervolgingen is bedoeld, te dezen het verzuim om het aan een werknemer ver-
schuldigde loon te betalen, geen "opzettelijk" misdrijf is.

Artikel 5, tweede lid, van het Strafwetboek dat de gevallen regelt waarin de 
verantwoordelijkheid van een natuurlijk persoon en van een rechtspersoon in het 
gedrang komen wegens eenzelfde misdrijf,  voert  een strafuitsluitingsgrond in 

1 Cass. 2 mei 2000, A.R. P.00.0100.N, nr. 267.
2 Cass. 8 nov. 2006, A.R. P.06.0060.F en P.06.0765.F, nr. 544.
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voor degene die de minst zware fout heeft begaan.
Die verschoningsgrond geldt voor de dader van het door onvoorzichtigheid of 

onachtzaamheid gepleegde misdrijf en niet voor degene die willens en wetens 
heeft gehandeld.

Het arrest verklaart de telastlegging tegen de eiser bewezen van, in de hoeda-
nigheid van werkgever, aangestelde of lasthebber, als dader of mededader, ver-
zuimd te hebben het aan een werknemer, hier de verweerder, verschuldigde loon 
uit  te  betalen tijdens de uitvoering van de overeenkomst  en na afloop ervan, 
overeenkomstig de vastgestelde voorwaarden en termijnen.

Het arrest vermeldt dat de keuze van de eiser om aan andere sociale uitgaven 
de voorkeur te geven, zijn veelvuldige nooit nageleefde beloftes tot regularise-
ring en het klimaat van terreur dat hij in het bedrijf deed heersen, in het bijzonder 
t.a.v. de verweerder, aantonen dat de ten nadele van deze laatste gepleegde feiten 
willens en wetens werden gepleegd.

Uit deze uiteenzetting blijkt dat het moreel bestanddeel dat tegen de eiser in 
aanmerking wordt genomen, kwade trouw is en niet het gebrek aan voorzorg of 
omzichtigheid.

De appelrechters omkleden aldus hun beslissing om de strafuitsluitingsgrond 
die door het middel is aangevoerd niet toe te passen, regelmatig met redenen en 
verantwoorden deze naar recht.

Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Over het tweede middel:
In strafzaken, wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, be-

oordeelt de bodemrechter in feite de bewijswaarde van gegevens waarop hij zijn 
overtuiging grondt en die de partijen vrijelijk hebben kunnen tegenspreken.

In zoverre het middel eigenlijk kritiek oefent op deze feitelijke beoordeling 
door de appelrechters of een onderzoek van feitelijke gegevens vergt waarvoor 
het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.

Het arrest wijst erop dat het door de eiser overgelegde attest niet gedateerd is 
en dat hij het niet ter hand heeft gesteld van de inspecteurs van de sociale wetge-
ving aan wie hij, integendeel, heeft verklaard dat de verweerder nooit iets had 
ondertekend. Het arrest voegt daaraan toe dat de bewoordingen van dit attest de 
gedetailleerde nota tegenspreken die de verweerder ter zitting van de rechtbank 
heeft neergelegd.

Door die overwegingen heeft het hof van beroep zich ertoe beperkt om, in ant-
woord op de conclusie die daar is aangebracht en zonder de miskenning van de 
regels betreffende de bewijslast in strafzaken, de redenen te preciseren waarom 
het de bewering van de eiser betreffende de wettelijke uitbetaling van het loon 
ongeloofwaardig vond, alsmede het stuk dat tot staving van dat verweer is over-
gelegd.

Voor het overige is de twijfel die de beklaagde moet ten goede komen, de twij-
fel van de rechter. De appelrechters drukken in hun redengeving geen enkele 
twijfel uit.
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Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
Over het ambtshalve middel dat de schending aanvoert van artikel 211bis van 

het Wetboek van Strafvordering:
Wanneer de appelrechters zich uitspreken over het verzet van de beklaagde te-

gen een door hen bij verstek gewezen beslissing, mogen zij de door de eerste 
rechter opgelegde straf alleen verzwaren door met eenparigheid van stemmen 
uitspraak te doen en dit uitdrukkelijk vast te stellen.

Uit de omstandigheid dat het bij verstek gewezen vonnis of arrest in dat op-
zicht had voldaan aan wat bij wet is vereist, kan niet worden afgeleid dat de ap-
pelrechters die uitspraak doen over het verzet dat tegen hun beslissing is inge-
steld zich, na dit rechtsmiddel ontvankelijk te hebben verklaard, zouden kunnen 
onttrekken  aan  het  vormvereiste  dat  bij  artikel  211bis  van  het  Wetboek  van 
Strafvordering voor de daarin bepaalde gevallen is vereist.

Bij  vonnis  van 10 januari  2005 van de Correctionele Rechtbank te  Namen 
werd de eiser opschorting verleend van de uitspraak van de veroordeling.

Het hof van beroep waar de hogere beroepen van de eiser, beklaagde, en de 
procureur des Konings aanhangig zijn gemaakt, heeft die maatregel vervangen 
door een geldboete die bij verstekarrest van 23 november 2005 is opgelegd. Dat 
arrest vermeldde dat de beslissing met eenparigheid van de leden van het rechts-
college was genomen.

Het bestreden arrest verklaart het verzet ontvankelijk en, uitspraak doende bij 
wege van nieuwe bepalingen, legt de eiser dezelfde geldboete op doch met ge-
deeltelijk uitstel.

Door de opschorting te vervangen door een geldboete, en aldus, zij het in min-
dere mate dan het verstekarrest, de straf van de eiser voor de correctionele recht-
bank te  verzwaren,  diende  het  arrest  met  eenparigheid van  de  leden  van het 
rechtscollege te worden gewezen, wat het niet vaststelt, waardoor het artikel 211-
bis, van het Wetboek van Strafvordering schendt.

Deze onwettigheid strekt zich niet uit tot de beslissing over de schuld vermits, 
aangezien de appelrechters de beslissing van de eerste  rechter  dienaangaande 
niet verzwaard hebben, ter bevestiging ervan niet met eenparigheid van stemmen 
uitspraak dienden te doen.

Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-
ven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet ge-
wezen.

(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser tot een straf veroordeelt 

en tot de bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzet-
telijke gewelddaden, die uit de veroordeling tot die straf voortvloeit.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
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Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

Veroordeelt de eiser in twee derden van de kosten van zijn cassatieberoep en 
laat de overige ten laste van de Staat.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

14 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. J.-Ph. Defechereux, Charlerloi.

Nr. 89

2° KAMER - 14 februari 2007

1º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — ALGEMEEN - UITSTEL - TOEKENNINGSVOORWAARDEN - ONGELDIG 
MAKEND GERECHTELIJK VERLEDEN - VASTSTELLING - FEITELIJK GEGEVEN - BEVOEGDHEID VAN HET 
HOF

2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ONAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR FEITENRECHTER - VERLENEN VAN HET UITSTEL - ONGELDIG 
MAKEND GERECHTELIJK VERLEDEN - VASTSTELLING - FEITELIJK GEGEVEN - BEVOEGDHEID VAN HET 
HOF

1º en 2º Het middel dat aanvoert dat het gerechtelijk verleden van de beklaagde belet dat  
uitstel wordt verleend en dat het nazicht van het uittreksel van het strafregister van de 
betrokkene vereist, veronderstelt een onderzoek van feitelijke gegevens, waarvoor het  
Hof niet bevoegd is1.

(PROCUREUR DES KONINGS TE CHARLEROI T. C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1473.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 3 oktober 2006 door de 

Correctionele Rechtbank te Charleroi in hoger beroep is gewezen. 
De eiser voert een middel aan in een verzoekschrift, memorie genaamd.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing tot vrijspraak:
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

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

1 Zie Cass.  19 okt.  2005,  A.R. P.05.1041.F,  nr.  523.  Met verwijzing naar de conclusie van het 
openbaar ministerie vóór dat arrest en bij Cass. 24 mei 2006, A.R. P.05.1564.F, nr. 288, had het 
openbaar ministerie tegenstrijdig geconcludeerd, door het middel gegrond te beschouwen.
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B. In zoverre het gericht is tegen de veroordelende beslissing:
Over het middel:
Het beroepen vonnis verleende de verweerder gedeeltelijk uitstel, met name op 

grond dat hij geen enkele veroordeling had opgelopen die daaraan in de weg 
stond. De appelrechters beslissen dat de eerste rechter hem passend uitstel had 
verleend en bevestigen deze maatregel.

De eiser voert aan dat het gerechtelijk verleden van de verweerder belet dat het 
voormelde uitstel wordt verleend.

Tot staving van het cassatieberoep legt hij geen eensluidend verklaard afschrift 
of uittreksel over van de veroordeling waarvan hij gewag maakt.

Het middel vereist het nazicht van het uittreksel uit het strafregister van de ver-
weerder. Welnu, dat stuk, waarvan het bestreden vonnis geen melding maakt, be-
hoort niet tot deze waarop het Hof vermag acht te slaan.

Het middel voor het onderzoek waarvan het nazicht van feitelijke gegevens 
wordt verondersteld, waarvoor het Hof niet bevoegd is, is niet ontvankelijk.

Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

14 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Close – Andersluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal.

Nr. 90

2° KAMER - 14 februari 2007

1º DAGVAARDING - STRAFZAKEN - GELDIGHEID - TOEPASSELIJKE BEPALINGEN EN REGELS - 
NIETIGHEID - VOORWAARDEN

2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN - VERKLARING VAN 
HOGER BEROEP - AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE APPÈLRECHTER

3º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - DAGVAARDING VAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE OM TE VERSCHIJNEN - DRAAGWIJDTE

4º DAGVAARDING - STRAFZAKEN - RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - DAGVAARDING VAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE OM TE VERSCHIJNEN - DRAAGWIJDTE

1º De regels betreffende de inhoud van de dagvaarding in strafzaken zijn bepaald bij de  



Nr. 90 - 14.2.07 HOF VAN CASSATIE 377 

artikelen  145,  182,  184 en 211,  Sv.;  aangezien geen van die  bepalingen voorziet  in 
nietigheid, kan die alleen worden uitgesproken als een essentieel bestanddeel van die  
akte  ontbreekt  of  als  is  aangetoond  dat  door  die  onregelmatigheid  het  recht  van  
verdediging is miskend1.

2º,  3º en 4º  Buiten het  geval  van artikel  205,  Sv.,  wordt  de zaak bij  het  appelgerecht  
aanhangig  gemaakt  door  de  regelmatig  ter  griffie  ingekomen  verklaring  van  hoger  
beroep, zodat de dagvaarding van het openbaar ministerie om voor dit rechtscollege te 
verschijnen alleen tot doel heeft de partijen in te lichten over de plaats, de dag en het uur 
van het onderzoek van het hoger beroep2.

(P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1580.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 november 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer.
De eiser  voert  twee  middelen aan in  een  verzoekschrift  waarvan  een voor 

eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste en het tweede middel samen:
De regels betreffende de inhoud van de dagvaarding in strafzaken zijn bepaald 

bij de artikelen 145, 182, 184 en 211 van het Wetboek van Strafvordering. Aan-
gezien geen van die bepalingen voorziet in nietigheid, kan die alleen worden uit-
gesproken als een essentieel bestanddeel van die akte ontbreekt of als is aange-
toond dat door die onregelmatigheid het recht van verdediging is miskend.

In zoverre het eerste middel "[de] miskenning aanvoert van de op straffe van 
nietigheid voorgeschreven vormvereisten [...]", faalt het naar recht.

Voor het overige, buiten het geval van artikel 205 van het Wetboek van Straf-
vordering, dat te dezen niet van toepassing is, is het de regelmatig ter griffie in-
gekomen verklaring van hoger beroep die de zaak bij het appelgerecht aanhangig 
maakt, zodat de dagvaarding van het openbaar ministerie om voor dit rechtscol-
lege te verschijnen alleen tot doel heeft de partijen in te lichten over de plaats, de 
dag en het uur van het onderzoek van het hoger beroep.

In de conclusie die hij voor de appelrechters heeft neergelegd, gaf de eiser toe 
dat het op tegenspraak gewezen vonnis de data preciseerde van de feiten die hem 
waren ten laste gelegd. Aangezien hij hoger beroep had ingesteld tegen dit von-
nis en de dagvaarding om voor het hof van beroep te verschijnen hem inlichtte 
over het feit dat het openbaar ministerie eveneens hoger beroep tegen die beslis-
sing had ingesteld, was de eiser volledig ingelicht over datgene waartegen hij 
zich diende te verweren, ook al vermeldde het voormelde dagvaardingsexploot 

1 Cass. 19 juni 1990, A.R. 4595, nr. 609; Cass. 23 mei 2001, A.R. P.01.0218.F, nr. 306. 
2 Cass. 1 okt. 1997, A.R. P.97.0666.F, nr. 380.
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de data van de telastleggingen niet.
Met de overweging die in de middelen is bedoeld, miskent het arrest aldus 

geen enkele substantiële rechtsvorm en evenmin het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging, noch schendt het artikel 6 van het Verdrag tot bescher-
ming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.

De middelen kunnen in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

14 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. J.-M. Arnould, Bergen.

Nr. 91

2° KAMER - 14 februari 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — GEEN 
EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT 
VERWIJZING - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST DAT HET HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE NIET 
ONTVANKELIJK VERKLAART - TERMIJN VAN CASSATIEBEROEP

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER - 
BESCHIKKING TOT VERWIJZING - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST DAT HET HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE NIET 
ONTVANKELIJK VERKLAART - TERMIJN OM CASSATIEBEROEP IN TE STELLEN

3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BESTAAN 
VAN BEZWAREN - VASTSTELLING

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - NEERLEGGING VAN 
CONCLUSIE - BESTAAN VAN BEZWAREN - MOTIVERING

5º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - REGELING VAN DE 
RECHTSPLEGING - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BEOORDELING VAN 
DE BEZWAREN - MIDDEL DAT DE BESTREDEN BESLISSING VERWIJT DE BEROEPEN BESCHIKKING NIET 
NIETIG TE HEBBEN VERKLAARD
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6º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - HOGER BEROEP - 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BEOORDELING VAN DE BEZWAREN - CASSATIEBEROEP - 
MIDDEL DAT DE BESTREDEN BESLISSING VERWIJT DE BEROEPEN BESCHIKKING NIET NIETIG TE 
HEBBEN VERKLAARD - BELANG

7º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - 
TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN DE REDENEN EN HET BESCHIKKEND GEDEELTE - GEVOLG

1º en 2º Het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat  
het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de beschikking van de raadkamer  
waarbij hij naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, niet ontvankelijk verklaart,  
moet  worden ingesteld binnen vijftien  vrije  dagen na de uitspraak1 (1).  (1)  (Art.  416, 
tweede lid, Sv.)

3º  en  4º  De  wetgever  heeft  zich  op  de  leden  van  de  onderzoeksgerechten  verlaten  
teneinde  te  oordelen  of  er  al  dan  niet  voldoende  bezwaren  bestaan  die  door  het  
onderzoek zijn verkregen, om hetzij de verwijzing van de inverdenkinggestelde naar het  
vonnisgerecht hetzij een beslissing van buitenvervolgingstelling te verantwoorden; geen 
enkele  wettelijke  bepaling  verplicht  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  die  een 
beslissing van buitenvervolgingstelling bevestigt, om de redenen op te geven waarom zij  
de  bezwaren  onvoldoende  acht  ofschoon  de  conclusie  van  de  burgerlijke  partij  het  
feitelijk bestaan van dergelijke bezwaren aanvoert2.

5º en 6º Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat in geval  
van vernietiging van de beschikking van de raadkamer tot buitenvervolgingstelling van de 
inverdenkinggestelde, de kamer van inbeschuldigingstelling het ontbreken van bezwaren 
jegens hem anders zou hebben beoordeeld, is het middel dat de bestreden beslissing  
verwijt  de  beroepen  beschikking  niet  nietig  te  hebben  verklaard,  zonder  belang  en,  
bijgevolg, niet ontvankelijk.

7º  De  kamer  van  inbeschuldigingstelling  kan  niet  regelmatig  beslissen  dat  er  geen 
voldoende bezwaren tegen een inverdenkinggestelde bestaan, terwijl zij de beschikking  
tot  verwijzing  van  de  raadkamer  dienaangaande  bevestigt;  een  dergelijke  
tegenstrijdigheid staat gelijk met het ontbreken van een reden3.

(I. T. C. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
Het cassatieberoep is gericht tegen twee arresten die respectievelijk op 27 september 

2006 en 6 november 2006 zijn gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van 
inbeschuldigingstelling.

A. Voorafgaande rechtspleging
In  haar  hoedanigheid  van  inverdenkinggestelde  wordt  de  eiseres  vervolgd  wegens 

valsheid en het gebruik van valse stukken (telastlegging AI van de zaak I), misbruik van 
vertrouwen (telastleggingen D11 en 15 van de zaak I), heling (telastlegging E16 van de 
zaak I), oplichting (telastleggingen A5 en A6 van de zaak II) en valsheid en het gebruik 
van valse stukken (telastlegging C8 van de zaak II).

Bovendien heeft zij zich voor de onderzoeksrechter burgerlijke partij gesteld tegen C. 
C. en E. D. in het kader van de zaak I.

Bij  beschikking  van  7  februari  2006  heeft  de  raadkamer  te  Hoei  de  beide  zaken 
gevoegd.  In  de  zaak  I  (notitienummer  20.99.1492/97  en  17.99.180/00  - 
onderzoeksdossiers 148/97 en 48/00), heeft zij de eerste verweerder naar de correctionele 

1 Zie concl. O.M. in Pas.
2 Cass. 16 feb. 2005, A.R. P.04.1428.F, nr. 95.
3 Zie concl. O.M. in Pas.
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rechtbank verwezen wegens de telastleggingen A1, A2, B3 tot B8, C9, C10, D11 tot D15 
en E16 en de eiseres wegens de telastleggingen A1, D11 tot D15 en E16 en heeft zij tot 
buitenvervolgingstelling beslist van de tweede verweerder wegens de telastleggingen A1, 
D11 en E16 en van de derde verweerder wegens de telastleggingen A1, D11 en E16. In de 
zaak  II  (notitienummer  20.99.146/00  -  onderzoeksdossier  36/00)  heeft  zij  de  eerste 
verweerder naar de correctionele rechtbank verwezen wegens de telastleggingen A1 tot 
A4  en  de  eiseres  wegens  de  telastleggingen  A5,  A6  en  C8  en  heeft  zij  tot 
buitenvervolgingstelling beslist van de eiseres wegens de telastlegging B7 evenals van de 
tweede en derde verweerders wegens de telastleggingen A5, A6, B7 en C8.

De eiseres heeft in haar hoedanigheden van inverdenkinggestelde en burgerlijke partij, 
op 13 februari 2006 hoger beroep ingesteld tegen deze beschikking van de raadkamer.

De  eerste  bestreden  beslissing  van  27  september  2006,  stelt  vast  dat  de  beroepen 
beschikking niet door enige onregelmatigheid, verzuim of nietigheid is aangetast en dat er 
geen grond is om de zaak aan zich te trekken.  Zij  verklaart  het hoger beroep van de 
eiseres  in  haar  hoedanigheid  van inverdenkinggestelde  niet  ontvankelijk.  Zij  verklaart 
eveneens de burgerlijke partijstelling van de eiseres tegen de derde verweerder, die bij 
conclusie in hoger beroep is ingesteld, niet ontvankelijk. Ten slotte verklaart zij het hoger 
beroep ontvankelijk van de eiseres in haar hoedanigheid van burgerlijke partij en beveelt 
zij, alvorens uitspraak te doen over de gegrondheid van het hoger beroep, de heropening 
van het debat, doch alleen om vast te stellen of er tegen, enerzijds, de eerste verweerder, 
voldoende aanwijzingen van schuld bestaan wegens de telastleggingen A1, A2, B3 tot B8, 
C9,  C10,  D11 tot  D15 en  E16  van  de  zaak  I  alsook  A1 tot  A4 van  de  zaak  II  en, 
anderzijds, tegen de tweede verweerder wegens de telastleggingen A1, D11 en E16 van de 
zaak II.

Het tweede bestreden arrest, gewezen op 6 november 2006, verklaart het hoger beroep 
van de eiseres in haar hoedanigheid van burgerlijke partij, niet gegrond en bevestigt de 
beroepen beslissing op dat punt.

Bij  verklaring  van  17  november  2006  stelt  de  eiseres  tegen  de  arresten  van  27 
september  2006  en  6  november  2006  een  cassatieberoep  in  dat  gericht  is  tegen  alle 
bepalingen die op haar betrekking hebben.

B. Onderzoek van het cassatieberoep
A.  Over  het  cassatieberoep  van  de  eiseres,  in  haar  hoedanigheid  van 

inverdenkinggestelde, tegen het arrest van 27 september 2006.
Eerst dient de ontvankelijkheid van dit cassatieberoep te worden onderzocht.
In  afwijking  van  de  regel  volgens  welke  beroep  in  cassatie  tegen  voorbereidende 

arresten  en  arresten  van  onderzoek  pas  openstaat  na  de  eindbeslissing  van  het 
bodemgerecht, staat onmiddellijk cassatieberoep open tegen de arresten van de kamer van 
inbeschuldigingstelling  die  uitspraak  doen  met  toepassing  van  artikel  135  van  het 
Wetboek van Strafvordering (art. 416, tweede lid, Sv.).

Het cassatieberoep moet worden ingesteld binnen vijftien vrije dagen na de dag waarop 
het bestreden arrest is uitgesproken (art. 373 Sv.).

Uitgezonderd het geval bepaald in artikel 40, vierde lid, van de Wet van 15 juni 1935 
en in geval van overmacht, is het cassatieberoep tegen het arrest, gewezen op het hoger 
beroep  tegen de beschikking tot  verwijzing,  laattijdig  en,  bijgevolg,  niet  ontvankelijk 
wanneer  het  is  ingesteld  na het  verstrijken van de termijn die  bij  artikel 373 van het 
Wetboek van Strafvordering is bepaald4.

Het cassatieberoep dat op 17 november 2006 is ingesteld, d.i. vijftien vrije dagen na de 
uitspraak van het arrest, lijkt mij niet ontvankelijk.

4 Cass. 10 jan. 2001, A.R. P.00.1561.F, A.C., nr. 16.
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Bijgevolg hoeft  het  derde middel  niet  te  worden onderzocht  dat  door  de eiseres  is 
aangevoerd en dat alleen betrekking heeft op de beslissing van 27 september 2006, noch 
het eerste onderdeel van het eerste middel en het tweede middel, in zoverre zij tegen de 
voormelde beslissing gericht zijn.

B. Over het cassatieberoep van de eiseres, in haar hoedanigheid van burgerlijke partij, 
tegen de arresten van 27 september 2006 en 6 november 2006.

1. Wat de ontvankelijkheid van het cassatieberoep betreft in zoverre het gericht is tegen 
de beslissing van 27 september 2006. 

Op het hoger beroep van de eiseres in haar hoedanigheid van burgerlijke partij, stelt het 
arrest  van  27  september  2006  vast  dat  de  beroepen  beschikking  niet  door  enige 
onregelmatigheid, verzuim of nietigheid is aangetast, verklaart het hoger beroep dat door 
de eiseres in haar hoedanigheid van burgerlijke partij is ingesteld ontvankelijk en houdt 
het de beslissing over de gegrondheid ervan aan.

Zoals hierboven aangegeven, staat krachtens artikel 416, tweede lid, van het Wetboek 
van Strafvordering, onmiddellijk cassatieberoep open tegen de arresten van de kamer van 
inbeschuldigingstelling  die  met  toepassing  van  artikel  135  van  het  Wetboek  van 
Strafvordering zijn uitgesproken.

De vraag is hier of deze regel algemeen toepasselijk is op alle beslissingen die op het 
hoger beroep met toepassing van artikel 135 zijn gewezen, of alleen op de arresten die 
definitief over dat hoger beroep beslissen. M.a.w., diende de eiseres, in haar hoedanigheid 
van burgerlijke partij, haar hoger beroep binnen vijftien vrije dagen vanaf de uitspraak 
van het arrest van 27 september 2006 in te stellen of diende zij, integendeel, te wachten 
tot over de gegrondheid van haar hoger beroep werd beslist?

De wijziging die door die Wet van 12 maart 1998 aan artikel 416, tweede lid, van het 
Wetboek van Strafvordering is aangebracht, naar luid waarvan voortaan tegen de arresten 
die, met toepassing van artikel 135 van het voormelde wetboek, uitspraak doen over het 
hoger beroep tegen een beschikking van de raadkamer waarbij de rechtspleging wordt 
geregeld,  cassatieberoep  kan  worden  ingesteld,  betreft  de  arresten  waarbij  de 
inverdenkinggestelde  naar  het  vonnisgerecht  wordt  verwezen;  de  arresten  van 
buitenvervolgingstelling  of  equivalente  arresten  zijn  immers,  door  hun  aard, 
eindbeslissingen  in  de  zin  van  artikel  416,  eerste  lid,  waartegen  cassatieberoep  kan 
worden ingesteld binnen vijftien dagen na de uitspraak ervan5.

De  opzet  van  deze  wijziging  houdt  volgens  mij  in  dat  onmiddellijk  cassatieberoep 
slechts  mogelijk  is  nadat  er  definitief  beslist  werd  over  het  hoger  beroep  dat  met 
toepassing van artikel 135 van het Wetboek van Strafvordering is ingesteld, hetzij door dit 
hoger  beroep  niet  ontvankelijk  te  verklaren,  hetzij  door  over  de  gegrondheid  ervan 
uitspraak  te  doen.  Dit  is  trouwens  steeds  de  regel  geweest  voor  de  arresten  van 
buitenvervolgingstelling  of  de  gelijkwaardige  eindbeslissingen  van  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling.

Bijgevolg heeft de eiseres volgens mij terecht de beslissing over de gegrondheid van 
haar hoger beroep afgewacht alvorens cassatieberoep tegen het arrest van 27 september 
2006 in te stellen, in zoverre deze beslissing over haar hoger beroep als burgerlijke partij 
uitspraak deed.

In zoverre  het  cassatieberoep van de eiseres  evenwel  gericht  is  tegen de beslissing 
waarbij haar hoger beroep in haar hoedanigheid van burgerlijke partij ontvankelijk wordt 
verklaard en de beslissing over  de gegrondheid wordt aangehouden,  lijkt  het  mij  niet 

5 P. MORLET, "Le règlement de la procédure et le contrôle de sa régularité", in  La loi belge du 12 
mars  1998  relative  à  l'amélioration  de  la  procédure  pénale  au  stade  de  l'information  et  de  
l'instruction, Brussel, Die Keure, 1998, p. 100.
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ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Het lijkt het mij evenwel onterecht dat de bestreden beslissing van 27 september 2006 

het hoger beroep van de eiseres ontvankelijk verklaart in zoverre het gericht is tegen de 
beschikking van de raadkamer die de verwijzing van C. C. beveelt.

Volgens R. Declercq, is  het hoger beroep niet ontvankelijk in zoverre de betrokken 
partij geen belang heeft om het in te stellen; er moet een juridisch erkend belang bestaan, 
rekening gehouden met de gevolgen die de partij van de aanwending van het rechtsmiddel 
mag verwachten6.

Aangezien de eiseres, in haar hoedanigheid van burgerlijke partij, het gevorderde had 
verkregen,  te  weten  de verwijzing  van  C.  C.  naar  de  correctionele  rechtbank wegens 
telastleggingen in de zaak waarin zij zich burgerlijke partij had gesteld, was haar hoger 
beroep tegen die beslissing niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

Bijgevolg mocht het arrest van 27 september 2006 de heropening van het debat niet 
bevelen teneinde vast te stellen of er tegen C. C. voldoende bezwaren bestonden wegens 
de telastleggingen A1, A2, B3 tot B8, C9, C10, D11 tot D15 en E16 van de zaak I en, nog 
minder, wegens de telastleggingen A1 tot A4 van de zaak II, waarvoor de eiseres zich 
geen burgerlijke partij  had gesteld.  Doch vermits het hier een cassatieberoep van een 
burgerlijke partij betreft, kan het Hof zich alleen maar uitspreken binnen de grenzen van 
dat  cassatieberoep  en  van  de middelen  die  deze  partij  aanvoert  en  kan  het  dus  deze 
toestand niet verhelpen.

Het eerste middel 
In het eerste onderdeel verwijt  de eiseres de bestreden beslissing van 27 september 

2006 dat zij  de grief waarin het ontbreken van redengeving in de beschikking van de 
raadkamer wordt aangevoerd, als irrelevant heeft beschouwd.

Volgens  uw Hof  heeft  de  wetgever  zich  op  de  leden  van  de  onderzoeksgerechten 
verlaten teneinde te oordelen of er al dan niet voldoende bezwaren bestaan die door het 
onderzoek zijn verkregen, om hetzij de verwijzing van de inverdenkinggestelde naar het 
vonnisgerecht hetzij een beslissing van buitenvervolgingstelling te verantwoorden; geen 
enkele wettelijke bepaling verplicht om de telastleggingen te preciseren of de redenen op 
te geven waarom deze onvoldoende worden geacht; bijgevolg, wanneer de conclusie het 
feitelijk  bestaan  van  voldoende  bezwaren  betwist  of  aanvoert,  antwoordt  het 
onderzoeksgerecht hierop met de onaantastbare vaststelling dat dergelijke bezwaren al 
dan niet  bestaan7.  Ook al  betreuren sommigen dat  de  verplichting tot  motivering niet 
ruimer is wanneer het al dan niet bestaan van bezwaren bij conclusie wordt betwist8, blijft 
dat deze rechtspraak vaststaand is.

Het onderdeel beweert het tegendeel en faalt dus volgens mij naar recht.
In het tweede onderdeel verwijt de eiseres met name de bestreden beslissing van 27 

september  2006  te  hebben  geoordeeld  dat  het  feit  dat  de  eiseres  in  de  akten  van  de 
rechtspleging voorhoudt dat zij optreedt ten persoonlijke titel en tevens als "begunstigde 
van het reglement opgesteld door het bestuur van de fondation Etaver Familienstiftung" of 
nog als "bestuurslid van de fondation Etaver Familienstiftung", deze stichting als zodanig 
niet in het geding wil brengen en dat ook niet doet, te meer daar geen enkel stuk van de 

6 R. DECLERCQ, Eléments de procédure pénale, Brussel, Bruylant, 2006, p. 475, nr. 864.
7 Cass. 14 dec. 1983,  Rev.dr.pén.crim., 1984, p. 672, noot Ph. QUARRE; Cass. 27 nov. 1985, A.C., 
1985-1986, nr. 211; Bergen (k.i.), 18 okt. 1991, Rev.dr.pén.crim., 1992, p. 978; Cass. 17 jan. 1996, 
A.C. 1996, nr. 36; Cass. 23 mei 2001, Rev.dr.pén.crim., 2001, p. 897, J.T., 2001, p. 716 en de noot 
van D. VANDERMEERSCH en O. KLEES; Cass., 2 april 2003,  Rev.dr.pén.crim., 2003, p. 1171; Cass., 16 
febr. 2005, AR P.04.1428.F, A.C., nr. 95.
8 Zie H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Brussel, Die Keure, 2005, p. 
811.
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rechtspleging toestaat om na te gaan of de kwestieuze instelling over een naar Belgisch 
recht erkende rechtspersoonlijkheid beschikt.

Ter betwisting van deze beoordeling door de appelrechters verwijst de eiseres naar de 
dienstige stukken die zij in het dossier heeft neergelegd.

Aangezien het middel een onderzoek van feitelijke gegevens vereist waarvoor het Hof 
niet bevoegd is, is het in zoverre niet ontvankelijk.

Ten slotte verwijt de eiseres de appelrechters dat zij geen uitspraak hebben gedaan over 
de  ontvankelijkheid  van  de  verschillende  burgerlijke  partijstellingen  voor  de 
onderzoeksrechters en zelfs ter zitting.

Vermits uit de bestreden beslissing van 27 september 2006 volgt dat zij, enerzijds, het 
hoger  beroep  van  de  eiseres  in  haar  hoedanigheid  van  burgerlijke  partij  ontvankelijk 
verklaart  en,  anderzijds,  de  burgerlijke  partijstelling  van de  eiseres  bij  appelconclusie 
tegen  de  derde  verweerder  niet  ontvankelijk  verklaart,  mist  het  onderdeel  dat  het 
tegendeel aanvoert, feitelijke grondslag. 

Het tweede middel
In dit middel verwijt de eiseres de appelrechters dat zij de beroepen beschikking niet 

hebben vernietigd ofschoon volgens haar de voorzitter van de raadkamer niet  over de 
vereiste  onpartijdigheid  beschikte  vermits  hij,  in  de  hoedanigheid  van  beslagrechter, 
kennis had genomen van een geschil tussen de Fondation Etaver waarvan zij lid is en de 
verweerder E. D..

De  devolutieve  werking  van  het  hoger  beroep  van  de  burgerlijke  partij  tegen  een 
beschikking  tot  buitenvervolgingstelling  bestaat  erin  dat  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling uitspraak moet doen over de voortzetting, voor het vonnisgerecht, 
van de strafvordering9.

Door uitspraak te doen over de gegrondheid van het hoger beroep van de eiseres in haar 
hoedanigheid van burgerlijke  partij,  heeft  het arrest  van 6 november 2006 de grieven 
onderzocht die zij tegen de tweede verweerder heeft aangevoerd en heeft het beslist dat 
tegen hem geen aanwijzing van schuld in aanmerking kon worden genomen.

Vermits de appelrechters geen enkele grief van partijdigheid wordt ten laste gelegd en 
zij  gedaan hebben wat  hen te  doen stond indien zij  de  beroepen beschikking hadden 
vernietigd, lijkt mij het middel dat het gebrek aan onpartijdigheid aanvoert van de rechter 
die de beroepen beschikking heeft gewezen, niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

Het vierde middel
In dit middel voert de eiseres de tegenstrijdigheid aan tussen de redengeving van het 

arrest van 6 november 2006 en het beschikkende gedeelte van deze beslissing.
Dit middel lijkt mij gegrond.
De  tegenstrijdigheden  die  bestaan  tussen  de  redenen,  of  tussen  de  redenen  en  het 

beschikkende gedeelte,  of  tussen  de beschikkende gedeelten van  eenzelfde  beslissing, 
geven aanleiding tot vernietiging10.

In de redenen van hun beslissing van 6 november 2006 stellen de appelrechters vast dat 
geen  enkele  aanwijzing  van  schuld  tegen  C.  C.  in  aanmerking  kan  worden  genomen 
wegens de telastleggingen A1, A2, B3 tot B8, C9, C10, D11 tot D15 en E16 van de zaak I 
en wegens de telastleggingen A1 tot A4 van de zaak II.

De appelrechters bevestigen trouwens de beroepen beschikking in het beschikkende 
gedeelte van het arrest. Welnu, in haar beschikking van 7 februari 2006, had de raadkamer 
van  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te  Hoei  het  bestaan  van  voldoende  bezwaren 

9 R. DECLERCQ, Eléments de procédure pénale, Brussel, Bruylant, 2006, p. 484, nr. 891.
10 J. DE CODT, Les nullités de l'instruction et du jugement, Brussel, Larcier, 2006, p. 204. 
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vastgesteld  en  had  zij  de  verwijzing  van  de  eerste  verweerder  naar  de  correctionele 
rechtbank wegens de voormelde telastleggingen bevolen.

De beslissing van de appelrechters dat er geen aanwijzingen van schuld ten aanzien van 
de eerste verweerder wegens deze telastleggingen bestonden, terwijl zij de verwijzing van 
die inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank bevestigen die door de eerste 
rechter voor dezelfde feiten is beslist, is tegenstrijdig en dus niet regelmatig.

De vernietiging van het arrest van 6 november 2006 moet, volgens mij, alleen tot de 
beslissing worden beperkt die uitspraak doet over de strafvordering tegen C. C. .

Er moet vernietigd worden met verwijzing, doch het gerecht op verwijzing zal, volgens 
mij, geen enkele vrijheid hebben wat de te wijzen beslissing betreft.

Immers, door de devolutieve werking van het hoger beroep, kan het gerecht in hoger 
beroep, op het enkel hoger beroep van de burgerlijke partij, geen buitenvervolgingstelling 
uitspreken terwijl de beroepen beslissing de verwijzing had bevolen. Daarom adviseerde 
ik hierboven dat het hoger beroep niet ontvankelijk had moeten worden verklaard. Het 
gerecht op verwijzing zal dus geen andere keuze hebben dan de beroepen beschikking 
dienaangaande te bevestigen.

Ik besluit tot vernietiging van het arrest van 6 november 2006 in zoverre het uitspraak 
doet  op  de  strafvordering  die  tegen  C.  C.  is  ingesteld  en  tot  verwerping  van  het 
cassatieberoep voor het overige. 

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1594.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 27 september en 6 novem-

ber 2006 gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldiging-
stelling. 

De eiseres voert vier middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-
dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neergelegd.
Op de terechtzitting van 14 februari 2007 heeft raadsheer Jean de Codt verslag 

uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.
II. FEITEN
Het arrest van 27 september 2006 verklaart niet ontvankelijk het hoger beroep 

dat de eiseres, in haar hoedanigheid van inverdenkinggestelde, had ingesteld te-
gen de beschikking van 7 februari 2006 van de raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Hoei, die haar naar de correctionele rechtbank van dat rechtsge-
bied verwijst wegens valsheid en het gebruik van valse stukken, misbruik van 
vertrouwen, heling en oplichtingen. De appelrechters beslissen dat de voormelde 
beschikking door geen enkele onregelmatigheid, verzuim of nietigheid was aan-
getast.

Dit arrest verklaart de burgerlijke partijstelling van de eiseres tegen de derde 
verweerder, bij een voor de appelrechters genomen conclusie, niet ontvankelijk.

Bij hetzelfde arrest verklaart de kamer van inbeschuldigingstelling het hoger 
beroep van de eiseres in haar hoedanigheid van burgerlijke partij, ontvankelijk 
en houdt het de beslissing over de gegrondheid ervan aan.
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Het arrest van 6 november 2006 verklaart het hoger beroep dat het voorwerp 
uitmaakte van de hoger vermelde beslissing tot verdaging van de uitspraak, niet 
gegrond.

III. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van de eiseres, inverdenkinggestelde, tegen het ar-

rest van 27 september 2006:
De termijn om cassatieberoep in te stellen tegen een voorbereidend arrest en 

een arrest van onderzoek, gaat pas in de dag waarop het eindarrest wordt uitge-
sproken.

Deze regel is niet van toepassing op de cassatieberoepen tegen de arresten van 
de kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel 416, tweede 
lid, van het Wetboek van Strafvordering, kunnen bestreden worden. Tegen der-
gelijke arresten moet het cassatieberoep binnen vijftien vrije dagen na de uit-
spraak worden ingesteld.

Het cassatieberoep dat op 17 november 2006 is ingesteld, d.i. na het verstrij-
ken van de voormelde termijn die door artikel 373 van het voormelde wetboek 
op straffe van verval is voorgeschreven, is laattijdig en bijgevolg niet ontvanke-
lijk.

Het Hof vermag geen acht te slaan op het derde middel dat door de eiseres 
wordt aangevoerd, vermits dit alleen kritiek uitoefent op de beslissing waartegen 
zij zuiver laattijdig een cassatieberoep heeft ingesteld, noch op het eerste onder-
deel van het eerste middel en op het tweede middel in zoverre deze op die beslis-
sing betrekking hebben.

B. Over het cassatieberoep van de eiseres, burgerlijke partij, tegen de arresten 
van 27 september en 6 november 2006:

Over het eerste middel:
Wat betreft het eerste onderdeel voor het overige:
De wetgever heeft zich op de leden van de onderzoeksgerechten verlaten ten-

einde te oordelen of er al dan niet voldoende bezwaren bestaan die door het on-
derzoek zijn verkregen om hetzij de verwijzing van de inverdenkinggestelde naar 
het  vonnisgerecht  hetzij  een  beslissing  tot  buitenvervolgingstelling  te  verant-
woorden.

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de kamer van inbeschuldigingstel-
ling die zoals te dezen een beslissing tot buitenvervolgingstelling bevestigt, om 
de redenen op te geven waarom zij de bezwaren onvoldoende acht.

Wanneer de conclusie het feitelijk bestaan van dergelijke bezwaren aanvoert, 
antwoordt het onderzoeksgerecht hierop, op onaantastbare wijze, dat deze niet 
bestaan.

Het onderdeel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Tweede onderdeel:
De eiseres oefent kritiek uit op de beslissing volgens welke de handelingen die 

zij beweert te verrichten namens de stichting van buitenlands recht waarvan zij 
verklaart lid te zijn niet tot gevolg hebben dat die stichting, waarvan uit de stuk-
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ken van het dossier niet blijkt dat zij rechtspersoonlijkheid heeft, in het geding 
wordt gebracht.

De eiseres betwist deze beoordeling door te verwijzen naar de stukken die zij 
heeft overgelegd.

In zoverre het onderdeel een onderzoek van de feitelijke gegevens van de zaak 
vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.

De eiseres oefent eveneens kritiek uit op de beschikking van de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei.

Het onderdeel houdt in zoverre geen verband met de bestreden arresten en is 
bijgevolg niet ontvankelijk.

Voor het overige verwijt de eiseres de kamer van inbeschuldigingstelling dat 
zij zich niet heeft uitgesproken "over minstens [de] ontvankelijkheid van de ver-
schillende burgerlijke partijstellingen voor de onderzoeksrechter en zelfs ter zit-
ting".

In zoverre het onderdeel de appelrechters verwijt de burgerlijke partijstellingen 
van de eiseres voor de onderzoeksrechter niet ontvankelijk te hebben verklaard, 
hoewel het arrest van 27 september 2006 het hoger beroep ontvankelijk heeft 
verklaard dat zij als burgerlijke partij heeft ingesteld en het arrest van 6 novem-
ber 2006 uitspraak doet over de strafvordering die ten gevolge van die proce-
shandelingen op gang is gebracht, is het zonder belang en, bijgevolg, niet ont-
vankelijk.

Ten slotte, in tegenstelling tot wat de eiseres aanvoert, hebben de appelrechters 
over de ontvankelijkheid van haar burgerlijke partijstelling ter zitting uitspraak 
gedaan, vermits zij bij hun arrest van 27 september 2006 (bladzijde 7, §3.2), zo-
als hierboven gezegd, de burgerlijke partijstelling welke zij bij conclusie voor 
hen tegen de derde verweerder had ingesteld, niet ontvankelijk hebben verklaard.

Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Over het tweede middel:
De eiseres verwijt de kamer van inbeschuldigingstelling de beschikking van de 

raadkamer niet nietig te hebben verklaard ofschoon zij werd gewezen door een 
magistraat die, in de hoedanigheid van beslagrechter, van een geschil tussen de 
stichting waarvan zij lid is en één van de inverdenkinggestelden, de verweerder 
E. D., kennis heeft genomen.

De devolutieve kracht van het hoger beroep van de burgerlijke partij bestaat 
erin dat de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij dit rechtsmiddel aanhangig 
is gemaakt zich moet uitspreken over de voortzetting, voor het vonnisgerecht, 
van de strafvordering.

Het arrest van 6 november 2006 onderzoekt de grieven die door de eiseres te-
gen de tweede verweerder worden uiteengezet en beslist dat uit de handelingen 
die haar worden ten laste gelegd, geen enkel bezwaar kan afgeleid worden die 
haar verwijzing naar het vonnisgerecht verantwoordt.

Het hoger beroep van de eiseres heeft de volledige nuttige uitwerking gehad 
die zij ervan mocht verwachten.
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Uit de stukken waarop het hof vermag acht te slaan blijkt niet dat de appel-
rechters, in het geval van nietigverklaring van de beschikking tot buitenvervol-
gingstelling in zake E. D., het ontbreken van bezwaren tegen hem anders zouden 
hebben beoordeeld.

Het middel is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Over het vierde middel:
Het arrest van 6 november 2006 vermeldt dat het hof van beroep alleen nog 

moet vaststellen of er tegen de twee eerste verweerders voldoende aanwijzingen 
van schuld bestaan die hun verwijzing naar de correctionele rechtbank verant-
woorden.

Voor de verweerder C. C., vermeldt het arrest dat dit onderzoek, enerzijds, de 
telastleggingen A.1, A.2, B.3 tot B.8, C.9, C.10, D.11 tot D.15 en E.16 betreft, 
die het voorwerp uitmaken van de dossiers met de nummers 20.99.1492/97 en 
17.99.180/00  van  de  notities  van  het  parket  van  de  procureur  des  Konings 
(148/97 en 48/00 van het kabinet van de onderzoeksrechter) en, anderzijds, de te-
lastleggingen A.1 tot A.4 van dossier 20.99.146/00 van de voormelde notities 
(36/00 van de onderzoeksrechter).

Bij beschikking van 7 februari 2006 heeft de raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Hoei verklaard dat er voldoende bezwaren waren die de verwij-
zing van C. C. wegens deze telastleggingen verantwoorden.

Het arrest vermeldt evenwel dat, "zoals de eerste rechter heeft beslist", geen 
enkel bezwaar in aanmerking kan worden genomen t.a.v. C. C. wegens de voor-
melde telastleggingen.

Het arrest bevestigt niettemin, "op dat punt", de beroepen beschikking 
De appelrechters kunnen niet regelmatig beslissen dat er onvoldoende bezwa-

ren tegen de eerste verweerder bestaan wat de voormelde telastleggingen betreft 
en tegelijkertijd de andersluidende beslissing van de eerste rechter dienaangaan-
de bevestigen.

Deze tegenstrijdigheid staat gelijk met het ontbreken van een reden.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het arrest van 6 november 2006 in zoverre het uitspraak doet over 

de strafvordering tegen C. C..
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres in twee derden van de kosten van haar cassatieberoep 

en laat het overige derde ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik, kamer van 

inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

14 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-



388 HOF VAN CASSATIE 14.2.07 - Nr. 91 

gever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. A. Wilmotte, Hoei.

Nr. 92

1° KAMER - 15 februari 2007

1º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) - NIET-
UITVOERING - WEDERKERIG CONTRACT - ONTBINDING - VOORWAARDE - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER

2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - WEDERKERIG 
CONTRACT - ONTBINDING - VOORWAARDE - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

1º en 2º Uit artikel 1184, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de ontbinding van 
een  wederkerig  contract  wegens  niet-uitvoering  door  de  rechter  enkel  kan  worden  
toegestaan aan de partijen die ze hebben gevorderd1. (Art. 1184, tweede lid, B.W.)

(PARTIMMO nv e.a. T. A. DE SMETH in haar hoedanigheid van curator van het faillissement van CILENROC 
CONSTRUC nv e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0334.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 maart 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren vijf middelen aan :
(...)
Vierde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1184 en 1794 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 702, 807 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en algemeen rechts-

beginsel, beschikkingsbeginsel genaamd.
Aangevochten beslissingen 
Het bestreden arrest spreekt "de ontbinding van de door de partijen op 8 no-

vember 1991 en 31 januari 1992 gesloten overeenkomsten (uit) op grond van ar-
tikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, en zulks ten nadele van [de eerste eise-
res]".

1 Zie cass. 5 sept. 1980, A.C., 1980-81, nr. 10; Cass. 22 mei 1981, A.C., 1980-81, nr. 548; Cass. 13 
dec. 1985, A.C., 1985-86, A.R. 4667, nr. 259.
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Het  veroordeelt  derhalve  de  eiseressen  tot  betaling  van  een  bedrag  van 
123.946,7 euro (5.000.000 BEF) als winstderving.

Grieven
Verre van de ontbinding van de litigieuze aannemingscontracten te eisen op 

grond van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek en verre van een vergoeding 
wegens winstderving te vorderen als aanvullende schadevergoeding, verzocht de 
[eerste] verweerster het hof van beroep te beslissen dat de [eerste] eiseres, door 
haar te vervangen, gebruik gemaakt had van de haar bij artikel 1794 van het Bur-
gerlijk Wetboek geboden mogelijkheid om de overeenkomst te verbreken, aan-
gezien zij op dat ogenblik geen enkele grief had aangevoerd die de ontbinding 
van de overeenkomst op grond van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek zou 
wettigen (nr. 3.5.4., p. 73 en 74 van de in hoger beroep genomen samenvattende 
conclusie van de [eerste] verweerster).

De [eerste] verweerster vorderde daarvoor onder punt 3.5.5. van haar samen-
vattende appelconclusie een verbrekingsvergoeding "op grond van artikel 1794 
van het Burgerlijk Wetboek", dat haar "het recht toekent op vergoeding wegens 
derving van de verwachte winst op de werken die op de dag van de verbreking 
nog moesten worden uitgevoerd".

Eerste onderdeel
Uit de bewoordingen zelf van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek volgt 

evenwel dat de rechter de ontbinding van een wederkerig contract wegens wan-
prestatie enkel kan uitspreken op vordering van de partij die door de wanpresta-
tie schade heeft geleden. Die partij kan immers kiezen voor de gedwongen ten-
uitvoerlegging in natura, indien zij mogelijk is, of voor de gedwongen tenuit-
voerlegging bij equivalent. 

Door ambtshalve de ontbinding uit te spreken wegens wanprestatie, ofschoon 
de [eerste] verweerster deze niet heeft gevorderd en door bijgevolg de eiseressen 
tot aanvullende schadevergoeding te veroordelen op grond van artikel 1184 van 
het Burgerlijk Wetboek, schendt het bestreden arrest die wetsbepaling.

Tweede onderdeel 
(...)
Beoordeling
Vierde middel
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1184, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek heeft de partij 

bij een wederkerig contract jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd, de keus 
om ofwel haar schuldenaar te noodzaken de overeenkomst uit te voeren, wanneer 
de uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen 
met schadevergoeding.

Daaruit volgt dat de ontbinding door de rechter enkel kan worden toegestaan 
aan de partijen die ze hebben gevorderd.

Noch uit het arrest noch uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat de eerste verweerster de ontbinding van de overeenkomsten van 8 no-
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vember 1991 en 31 januari 1992 heeft gevorderd.
Het arrest kon niet zonder schending van voormelde bepaling de ontbinding 

van de overeenkomsten uitspreken in het nadeel van de eiseressen.
Het onderdeel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de ontbinding van de overeen-

komsten van 8 november 1991 en 31 januari 1992 uitspreekt in het nadeel van de 
eiseressen en hen veroordeelt om aan de naamloze vennootschap Cilenroc het 
bedrag van 123.946,76 euro plus interesten te betalen.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseressen in drie vierden van de kosten, houdt de kosten voor 

het overige aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.

15 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Simont en Nelissen Grade.

Nr. 93

1° KAMER - 15 februari 2007

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 
- SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - REGELMATIGHEID - BERAAD - MAGISTRAAT DIE DE 
LEEFTIJDSGRENS HEEFT BEREIKT - MOTIVERINGSPLICHT - TOETSING VAN DE WETTIGHEID - 
BEGINSEL

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - 
SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - REGELMATIGHEID - BERAAD - MAGISTRAAT DIE DE 
LEEFTIJDSGRENS HEEFT BEREIKT - MOTIVERINGSPLICHT - TOETSING VAN DE WETTIGHEID - 
BEGINSEL

3º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — ALGEMEEN - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - 
REGELMATIGHEID - BERAAD - MAGISTRAAT DIE DE LEEFTIJDSGRENS HEEFT BEREIKT - 
MOTIVERINGSPLICHT - TOETSING VAN DE WETTIGHEID - BEGINSEL

1º, 2º en 3º Artikel 149 van de Grondwet wordt geschonden door het arrest dat het Hof niet  
in staat stelt de regelmatige samenstelling te toetsen van de zetel die over de zaak heeft  
beraadslaagd, aangezien het niet vaststelt en uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag  
acht te slaan blijkt dat het beraad zou zijn beëindigd alvorens een van de magistraten de  
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uitoefening van zijn ambt heeft beëindigd omdat hij de leeftijdsgrens heeft bereikt1 2 3 (Art. 
149, Gw. 1994)

(PARTIMMO nv e.a. T. A. DE SMETH, in haar hoedanigheid van curator van het faillissement van CILENROC 
CONSTRUC nv e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0020.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 29 september 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 101, inzonderheid tweede lid, 102, 383, §1 en 2, 383bis, 391, 

778 en 779, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest:
"1. Veroordeelt [de eiseressen] hoofdelijk en ondeelbaar tot het betalen van de 

hoofdsom van 437.776,3 € (538.090,55 € - 100.314,25 €) aan [de verweerster] 
als vergoeding voor de achterstand op de bouwplaatsen, te vermeerderen met de 
moratoire intrest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 22 juni 1994 tot de volledi-
ge betaling,

1 Het eerste middel verweet het bestreden arrest dat erover was beraadslaagd door een zetel waarvan 
een lid de leeftijdsgrens voor het uitoefenen van zijn ambt had overschreden en voor de uitspraak 
ervan was vervangen. In zijn andersluidende conclusie was het O.M. van oordeel dat het middel, 
inclusief de grief afgeleid uit de schending van art. 149 Gw., volledig berustte op de bewering dat het  
arrest de artt. 101, 102, 383, 778 en 779 Ger. W. schond doordat het niet aangaf op welke datum het 
beraad was gehouden en beëindigd. Het O.M. was echter van mening dat noch uit de voormelde artt.  
778 en 779, noch uit de door het middel aangewezen wetsbepalingen, noch uit de combinatie ervan, 
noch uit enige andere wettelijke bepaling volgt dat de regelmatigheid van de zetel die beraadslaagt en 
een rechterlijke beslissing wijst, afhangt van de vermelding in die beslissing van de datum waarop 
het beraad is gehouden en beëindigd. Bijgevolg is het arrest dat vaststelt dat een magistraat wettig 
verhinderd is om de uitspraak van het arrest bij te wonen en daarbij verwijst naar de beschikking van 
de eerste voorzitter van het betrokken hof, die niet van valsheid wordt beticht en die genomen is met 
toepassing  van  voornoemd  artikel  779,  naar  recht  verantwoord  en  motiveert  het  regelmatig  de 
samenstelling van de zetel dat erover heeft beraadslaagd.
2 Over de ontvankelijkheid van het cassatiemiddel dat aanvoert dat de motieven van de bestreden 
beslissing het Hof niet in staat stellen de beslissing te toetsen op grond van de schending van art. 149 
Gw. Zie A. MEEÙS, noot onder Cass. 19 okt. 2000, R.C.J.B., 2001, p. 12 ev.
3 Over de regelmatigheid van de samenstelling van de zetel, van de vervanging van een lid ervan en 
van de duur van het beraad, zie Cass. 2 maart 1971; A.C., 1971, 633; Cass. 9 sept. 1981, A.C., 1981-
82,  nr.  18;  Cass.  9  sept.  2001,  A.R.  P.99.0313.N,  www.cass.be;  Cass.  15  feb.  2005,  A.R. 
P.04.1475.N, www.cass.be.
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2. Staat overeenkomstig artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek de kapitalisa-
tie toe van de moratoire intrest tegen de wettelijke rentevoet op het bedrag van 
437.776,30 € op de opeenvolgende data van 30 april 1996, 31 oktober 1997, 17 
april 2003 en 28 april 2004,

[...]
4. Legt de kosten van de heropening van het debat hoofdelijk en ondeelbaar 

ten laste [van de eiseressen].
Die kosten bedragen 475,96 + 57,02€ voor hen en 475,96 + 57,02 € voor [de 

verweerster]".
Het vermeldt dat aldus:
"is beslist door
Eugène Delvaux, raadsheer wn voorzitter
Philippe Delannay, plaatsvervangend raadsheer
Sylvie Van Ommeslaghe, plaatsvervangend raadsheer
Magistraten van de 2de kamer S van het Hof van Beroep te Brussel, die over-

eenkomstig artikel 778 van het Gerechtelijk Wetboek aan de bespreking hebben 
deelgenomen"

en
"gelet op de wettige verhindering van de heer raadsheer wn. voorzitter Eugène 

Delvaux om de uitspraak bij te wonen van het arrest op de openbare burgerlijke 
zitting van de 2de kamer S van het Hof van Beroep te Brussel op 29 september 
2005, overeenkomstig de beschikking van dhr. eerste voorzitter van 29 septem-
ber 2005 met toepassing van artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek waar aan-
wezig waren:

Marie-Françoise F. Carlier, raadsheer wn voorzitter
Philippe Delannay, plaatsvervangend raadsheer
Sylvie Van Ommeslaghe, plaatsvervangend raadsheer
Eleni Pontikas, afgevaardigd adjunct-griffier".
Grieven
Naar luid van artikel 101, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, enerzijds, 

"bestaat het hof van beroep uit een eerste voorzitter, kamervoorzitters en raads-
heren in het hof van beroep".

Artikel 102 van het Gerechtelijk Wetboek preciseert dienaangaande:
"§1. Er zijn plaatsvervangende raadsheren in het hof van beroep; zij worden 

benoemd ter vervanging van de verhinderde raadsheren.
De plaatsvervangende raadsheren kunnen geroepen worden zitting te nemen 

wanneer de bezetting niet volstaat om de zetel overeenkomstig de bepalingen 
van de wet samen te stellen;

§2. Voorts hebben de plaatsvervangende raadsheren zitting in de aanvullende 
kamers, samengesteld overeenkomstig artikel 106bis".

Krachtens artikel 383, §1, van het Gerechtelijk Wetboek, anderzijds, "houden 
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de magistraten van de Rechterlijke Orde op hun ambt uit te oefenen en worden in 
rust gesteld, op het einde van de maand in de loop van dewelke zij de leeftijd be-
reiken van zeventig jaar wat de leden van het Hof van Cassatie betreft [en]

zevenenzestig jaar wat de leden van de andere rechtscolleges betreft", dus, on-
der meer van een hof van beroep.

Tenslotte, onverminderd artikel 383bis van het Gerechtelijk Wetboek dat de 
Koning toestaat om magistraten die in ruste zijn gesteld te machtigen om hun 
ambt uit te oefenen tot er voorzien is in de plaats die is opengevallen en voor een 
termijn die zes maanden niet mag overschrijden, bepaalt artikel 383, §2, van het 
Gerechtelijk Wetboek evenwel dat  magistraten toegelaten tot de inruststelling 
"wegens hun leeftijd [...]naargelang van het geval door de eerste voorzitters van 
de hoven van beroep en arbeidshoven, de voorzitters van de rechtbanken of door 
de  procureurs-generaal  bij  de  hoven  van  beroep worden  aangewezen om het 
ambt van plaatsvervangend magistraat uit te oefenen tot zij de leeftijd van 70 jaar 
hebben bereikt".

Uit de combinatie van die bepalingen volgt aldus dat de magistraten van een 
hof van beroep die krachtens artikel 383, §1, van het Gerechtelijk Wetboek in 
ruste zijn gesteld, en die overeenkomstig artikel 383, §2, van hetzelfde wetboek 
als plaatsvervangende raadsheren zijn aangewezen, ook al zijn ze emeriti (artikel 
391 van het Gerechtelijk Wetboek), na de leeftijd van zeventig jaar hun ambt 
niet meer uitoefenen en geen leden meer zijn van het hof van beroep waartoe zij 
in de zin van de artikelen 101, tweede lid, en 102 van het Gerechtelijk Wetboek 
behoorden.

Zij mogen bijgevolg niet meer wettig deelnemen aan het beraad over een zaak 
krachtens artikel 778 van het Gerechtelijk Wetboek, zelfs al werd de zaak voor 
hen gepleit toen zij hun ambt nog uitoefenden.

In dit geval echter werd dhr. voorzitter Eugène Delvaux die op 11 januari 1935 
te Geldenaken werd geboren (stuk nr. 1 als bijlage), op 11 januari 2002 bij ko-
ninklijk besluit van 22 mei 2001 (B.S. 12 december 2003, uitg. 3, p. 42979) in 
ruste gesteld en in dezelfde context "op zijn verzoek gemachtigd om zijn ambt 
uit te oefenen tot er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscol-
lege en uiterlijk tot 11 juli 2002".

Dhr. voorzitter Delvaux werd weliswaar bij beschikking van de eerste voorzit-
ter van het Hof van Beroep te Brussel van 14 januari 2002 aangewezen om het 
ambt van plaatsvervangend raadsheer uit te oefenen overeenkomstig artikel 383, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek (B.S., 9 februari 2002, p. 4504). Dhr. 
Delvaux heeft echter de uitoefening van elk rechterlijk ambt in het Hof van be-
roep te Brussel stopgezet (artikel 383, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek) 
toen hij op 11 januari 2005 de leeftijd van zeventig jaar bereikte.

Daaruit volgt dat hij na die datum niet wettig kon deelnemen aan het beraad 
over de zaak, ook al werd zij in 2004 toen hij zijn ambt nog uitoefende, voor 
hem gepleit.

Overigens, als artikel 779, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek de voor-
zitter van het rechtscollege toestaat om, voor de uitspraak van de beslissing, een 
rechter te vervangen die wettig verhinderd is om die uitspraak te wonen, geldt 



394 HOF VAN CASSATIE 15.2.07 - Nr. 93 

dat slechts op voorwaarde dat die rechter aan het beraad heeft deelgenomen in de 
voorwaarden die in artikel 778 zijn bepaald, wat onderstelt dat dit beraad werd 
afgesloten toen hij nog tot het rechtscollege behoorde.

Welnu, het bestreden arrest van 29 september 2005, toen dhr. voorzitter Del-
vaux volgens de vermeldingen wettig verhinderd was, geeft niet aan op welke 
datum het beraad waaraan hij heeft deelgenomen werd gehouden en afgesloten.

Daaruit volgt:
1° dat het bestreden arrest de regelmatigheid van de zetel die heeft beraad-

slaagd niet naar recht verantwoordt en daardoor de wetsbepalingen schendt die in 
de aanhef van het middel worden aangewezen en inzonderheid de artikelen 101, 
tweede lid, 102 en 383, §1 en 2, 778 en 779 van het Gerechtelijk Wetboek.

2° dat het althans niet regelmatig met redenen is omkleed doordat uit zijn ver-
meldingen niet kan worden opgemaakt of de beraadslaging die aan de oorsprong 
van het arrest ligt, wettig is gehouden en afgesloten voor 11 januari 2005 of on-
wettig na die datum, aangezien de uitspraak ervan wegens materiële redenen was 
vertraagd zodat het Hof de regelmatig samenstelling van de zetel die heeft be-
raadslaagd niet kan toetsen (schending van artikel 149 van de Grondwet).

3° dat het arrest vervolgens de regelmatigheid van de zetel waardoor het is uit-
gesproken niet naar recht verantwoordt (schending van de in het middel aange-
wezen bepalingen en inzonderheid van artikel 779 van het Gerechtelijk Wet-
boek) en althans niet regelmatig met redenen is omkleed doordat het Hof aan de 
hand van zijn vermeldingen de regelmatige samenstelling van de zetel die het be-
streden arrest heeft uitgesproken niet kan toetsen (schending van artikel 149 van 
de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel:
Uit de bepalingen van artikel 383, §1 en 2, van het Gerechtelijk Wetboek volgt 

dat een raadsheer of kamervoorzitter in het hof van beroep die, nadat hij wegens 
zijn leeftijd in ruste werd gesteld, is aangewezen tot plaatsvervangend magistraat 
in dat hof, bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar niet langer tot het hof be-
hoort en zijn ambt niet langer uitoefent;

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de zaak waar-
over het bestreden arrest uitspraak doet, op 18 november 2004 in beraad is geno-
men nadat zij werd gehoord door een kamer van het hof van beroep waartoe dhr. 
Eugène Delvaux behoorde, een plaatsvervangend magistraat die op 11 januari 
2005 de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

Het bestreden arrest is op 29 september 2005 gewezen en stelt vast dat die ma-
gistraat "aan het beraad heeft deelgenomen overeenkomstig artikel 778 van het 
Gerechtelijk Wetboek" en dat "gelet op [zijn] wettige verhindering [...] om deel 
te nemen aan de uitspraak", bij de uitspraak door een andere magistraat werd 
vervangen krachtens een beschikking die op dezelfde dag door de eerste voorzit-
ter van het hof van beroep overeenkomstig artikel 779 van dat wetboek is geno-
men.
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Het bestreden arrest stelt niet vast, en uit geen enkel stuk waarop het Hof ver-
mag acht te slaan blijkt, dat het beraad zou zijn beëindigd alvorens de h. Eugène 
Delvaux de leeftijd van 70 jaar had bereikt.

Het bestreden arrest, dat het niet mogelijk maakt de regelmatige samenstelling 
te toetsen van de zetel die over de zaak heeft beraadslaagd, schendt bijgevolg ar-
tikel 149 van de Grondwet.

Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest;
Houdt de kosten en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik.

15 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Batselé – Andersluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Simont en Nelissen Grade.

Nr. 94

1° KAMER - 15 februari 2007

1º RAAD VAN STATE - AFDELING WETGEVING - REGLEMENTAIRE BESLUITEN - ADVIES - 
HOOGDRINGENDHEID - BEOORDELING DOOR DE MINISTER - GRENZEN - TOEZICHT OP DE 
WETTIGHEID - RECHTER - VERPLICHTING

2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - REGLEMENTAIRE BESLUITEN - RAAD VAN 
STATE - AFDELING WETGEVING - ADVIES - HOOGDRINGENDHEID - TOEZICHT OP DE WETTIGHEID - 
VERPLICHTING

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 159 
- RECHTERLIJKE MACHT - REGLEMENTAIRE BESLUITEN - RAAD VAN STATE - AFDELING WETGEVING 
- ADVIES - HOOGDRINGENDHEID - TOEZICHT OP DE WETTIGHEID - VERPLICHTING

4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WETTIGHEID 
VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN - REGLEMENTAIR BESLUIT - RAAD VAN STATE 
- AFDELING WETGEVING - ADVIES - HOOGDRINGENDHEID - BEVORDERINGSFONDS "TUINBOUW" - 
VERPLICHTE BIJDRAGEN - BESLUIT VAN DE WAALSE REGERING VAN 14 DEC. 1995

5º RAAD VAN STATE - AFDELING WETGEVING - ADVIES - REGLEMENTAIR BESLUIT - 
HOOGDRINGENDHEID - BEVORDERINGSFONDS "TUINBOUW" - VERPLICHTE BIJDRAGEN - BESLUIT 
VAN DE WAALSE REGERING VAN 14 DEC. 1995

1º, 2º en 3º In de regel staat het aan de ministers om, onder voorbehoud van hun politieke  
verantwoordelijkheid, te oordelen of de hoogdringendheid voorhanden is die hen ontslaat 
van  de  verplichting  om  de  tekst  van  de  ontwerpen  van  reglementaire  besluiten  te  
onderwerpen aan het met redenen omkleed advies van de afdeling wetgeving van de  
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Raad van State; de rechters zijn evenwel verplicht na te gaan of de minister, door het  
advies  van  de  Raad  van  State  niet  in  te  winnen,  zijn  bevoegdheid  niet  heeft  
overschreden of  zelfs  heeft  afgewend,  door  het  wettelijk  begrip  hoogdringendheid  te  
miskennen1. (Art. 159, Gw. 1994; Art. 3, Wet Raad van State)

4º  en  5º  De hoogdringendheid  is  gegrond  op het  feit  dat  er  voor  het  Waalse  Gewest  
onverwijld  een  specifieke  regeling  voor  de  verplichte  bijdragen  bestemd  voor  het  
bevorderingsfonds "Tuinbouw" dient te worden ingevoerd teneinde de promotie van de 
producten uit  die sector  en de afzet  ervan te verzekeren;  die motivering vormt  geen  
verantwoording voor het niet inwinnen van het advies van de afdeling wetgeving van de  
Raad van State, daar zij de welbepaalde en bijzondere omstandigheden niet vermeldt  
waarom het advies van de afdeling wetgeving niet kon worden ingewonnen zonder het  
doel dat met de geplande maatregelen werd beoogd in gevaar te brengen.  (Art. 3, Wet 
Raad van State)

(AGENCE WALLONNE POUR LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DE QUALITE T. S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0071.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 24 januari 2005 in laatste 

aanleg gewezen door de vrederechter te Thuin.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 3, §1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 ja-

nuari 1973, zoals dat artikel van toepassing was voor de wijziging ervan bij de 
wet van 4 augustus 1996;

- artikel 159 van de Grondwet;
- de artikelen 1, 6, 7 en 12 van het besluit van de Waalse Regering tot vaststel-

ling  van  de  verplichte  bijdragen  bestemd voor  het  Bevorderingsfonds  "Tuin-
bouw".

Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis beslist dat het besluit van de Waalse regering van 14 de-

cember 1995 onwettig is, weigert het toe te passen en verklaart bijgevolg de door 
de eiseres tegen de verweerder ingestelde rechtsvordering tot betaling van de bij 
dat besluit vastgestelde bijdragen ongegrond.

Het vonnis grondt die beslissing op alle redenen die hier geacht worden volle-
dig weergegeven te zijn. Na erop te hebben gewezen dat het ontwerp van het liti-
gieuze besluit niet werd onderworpen aan het advies van de afdeling wetgeving 
van de Raad van State en dat het de hoogdringendheid die de regering ontsloeg 
van de verplichting dat advies in te winnen hierop steunt dat "voor het Waals Ge-

1 Cass. 9 sept. 2002, A.R. S.00.0125.F, nr. 426.
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west onverwijld een specifieke regeling voor de verplichte bijdragen bestemd 
voor het bevorderingsfonds Tuinbouw dient te worden ingevoerd, teneinde de 
promotie van de producten uit die sector en de afzet ervan te verzekeren", beslist 
het vonnis meer in het bijzonder dat : 1°) die motivering "abstract en niet om-
standig is", daar zij niet vermeldt "of er 'welbepaalde en bijzondere omstandighe-
den bestaan waarom het advies van de afdeling wetgeving niet kon worden inge-
wonnen zonder dat het doel dat met de geplande maatregelen werd beoogd in ge-
vaar werd gebracht'"; 2°)"er daarenboven samen met de verweerder dient op te 
worden gewezen dat het uitvoeringsbesluit van 14 december 1995 pas is uitge-
vaardigd bijna één jaar na de oprichting en de organisatie van de "Office régional 
(de promotion de l'agriculture et de l'horticulture) (decreet en besluit van 22 de-
cember 1994) is uitgevaardigd" en 3°) het litigieuze besluit "pas op 18 april 1996 
in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt".

Grieven
Artikel 3, §1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals het 

was gesteld voor de wijziging ervan bij de wet van 4 augustus 1996, bepaalt dat 
"buiten het met bijzondere redenen omklede geval van hoogdringendheid (...), de 
leden van de Gemeenschaps- of Gewestexecutieven (...) aan het met redenen om-
kleed advies van de afdeling wetgeving de tekst onderwerpen van alle (...) ont-
werpen van reglementaire besluiten". Aan de bij die bepaling opgelegde bijzon-
dere verplichting tot motivering van de hoogdringendheid wordt voldaan wan-
neer uit de expliciet geformuleerde redenen en uit de omstandigheden van de 
zaak kan worden afgeleid dat de te treffen maatregelen gelet op hun aard in wer-
king moeten  treden binnen  een termijn  die  het  voor  de  overheid onmogelijk 
maakt het advies van de afdeling wetgeving in te winnen zonder de doeltreffend-
heid van die maatregelen of het ermee beoogde doel in gevaar te brengen. Bijge-
volg dient de rechter, die moet uitmaken of de hoogdringendheid die de steller 
van het besluit aanvoert om zichzelf te ontslaan van de verplichting om het ad-
vies van de afdeling wetgeving in te winnen al dan niet naar recht is gemoti-
veerd, weliswaar eerst rekening te houden met de motieven, zoals die expliciet in 
de aanhef van het aangevochten besluit geformuleerd zijn, maar het staat hem 
vrij vervolgens acht te slaan op de omstandigheden van de zaak, in zoverre zij al-
thans de vermelde motieven nader toelichten.

Te dezen verantwoordt de overheid de hoogdringendheid door de noodzaak 
"om voor het Waals Gewest onverwijld een specifieke regeling voor de verplich-
te bijdragen bestemd voor het bevorderingsfonds Tuinbouw in te voeren teneinde 
de promotie van de producten uit die sector en de afzet ervan te verzekeren". 
Door die formulering heeft zij nauwkeurig aangegeven om welke bijzondere re-
denen het ontwerp van het litigieuze besluit niet aan het advies van de afdeling 
wetgeving kon worden onderworpen zonder dat de doeltreffendheid van de te 
treffen maatregel  en het  ermee beoogde doel  daardoor  in  gevaar  werden ge-
bracht. Daar de overheid, om aan de verplichting tot motivering van de hoog-
dringendheid te voldoen, niet verplicht was om daarnaast ook de redenen van 
haar redenen aan te geven, beslist het bestreden vonnis ten onrechte dat de moti-
vering van de hoogdringendheid niet beantwoordt aan de vereisten van artikel 3, 
§1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State omdat zij "abstract en 
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niet omstandig" is.
Om het bestaan van de aangevoerde hoogdringendheid te ontkennen wijst het 

bestreden vonnis daarenboven erop dat het litigieuze besluit : 1°) pas is uitge-
vaardigd bijna één jaar na de oprichting en de organisatie van de "Office régional 
de promotion de l'agriculture et de l'horticulture" bij het decreet en het besluit 
van de regering van 22 december 1994; 2°) pas op 18 april 1996 in het Belgisch 
Staatsblad werd bekendgemaakt. Geen van de aldus vastgestelde omstandighe-
den impliceert evenwel dat de hoogdringendheid niet bestond. Enerzijds is het 
feit dat het litigieuze besluit is uitgevaardigd bijna één jaar na het decreet en het 
besluit van de regering tot oprichting en organisatie van het ORPAH, die beide 
zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 maart 1995, geen voldoen-
de bewijs dat de overheid haar macht zou hebben overschreden bij de beoorde-
ling van de hoogdringendheid. Anderzijds is het feit dat het litigieuze besluit pas 
op 18 april 1996 in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt niet terzake die-
nend, aangezien dat besluit, naar luid van artikel 12, uitwerking heeft vanaf 1 ja-
nuari 1996. 

Daaruit volgt dat het bestreden vonnis nergens in de motivering de beslissing 
waarbij het litigieuze besluit van 14 december 1995 onwettig verklaard wordt en 
de toepassing ervan om die reden geweigerd wordt, naar recht verantwoordt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
In de regel staat het aan de ministers om, onder voorbehoud van hun politieke 

verantwoordelijkheid, te oordelen of de hoogdringendheid voorhanden is die hen 
ontslaat van de verplichting de tekst van de ontwerpen van reglementaire beslui-
ten te onderwerpen aan het met redenen omkleed advies van de afdeling wetge-
ving van de Raad van State.

Teneinde het hun bij artikel 159 van de Grondwet opgedragen toezicht op de 
wettigheid uit te oefenen, zijn de rechters evenwel verplicht na te gaan of de mi-
nister, door het advies van de Raad van State niet in te winnen, zijn bevoegdheid 
niet heeft overschreden of zelfs heeft afgewend door het wettelijk begrip hoog-
dringendheid te miskennen.

Te dezen grondt de aanhef van het besluit van de Waalse regering van 15 de-
cember 1995 tot vaststelling van de verplichte bijdragen bestemd voor het bevor-
deringsfonds Tuinbouw de hoogdringendheid van dat besluit op het feit dat "voor 
het Waals Gewest onverwijld een specifieke regeling voor de verplichte bijdra-
gen bestemd voor het bevorderingsfonds "tuinbouw" dient te worden ingevoerd 
teneinde de promotie van de producten uit die sector en de afzet ervan te verze-
keren".

Het bestreden vonnis beslist dat die motivering van het besluit van de Waalse 
regering van 14 december 1995 het feit dat het advies niet werd ingewonnen van 
de afdeling wetgeving van de Raad van State niet verantwoordt, op grond dat zij 
"abstract en niet omstandig" is, daar zij geen melding maakt van "de welbepaalde 
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en bijzondere omstandigheden waarom het advies van de afdeling wetgeving niet 
kon worden ingewonnen zonder dat het doel dat met de geplande maatregelen 
werd beoogd in gevaar werd gebracht", dat genoemd besluit pas is uitgevaardigd 
bijna één jaar na de oprichting en de organisatie van de "Office régional" en dat 
het pas op 18 april 1996 in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Om die redenen verantwoordt het bestreden vonnis naar recht de beslissing om 
de toepassing te weigeren van het besluit van de Waalse regering van 14 decem-
ber 1995.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de overige onderdelen van het eerste 

middel die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het de vordering van de eiseres tot 

betaling van de bijdragen voor de jaren 1992 tot 1994 afwijst.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten, houdt de kosten voor het ove-

rige aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst  de aldus beperkte zaak naar de vrederechter van het derde kanton 

Charleroi.

15 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Gérard.

Nr. 95

1° KAMER - 15 februari 2007

BESLAG — ALGEMEEN - UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED - ONROEREND DOOR 
BESTEMMING

De goederen die onroerend zijn door bestemming zijn enkel vatbaar voor onroerend beslag  
op het gehele erf voor de dienst waarvan zij worden bestemd1 (1). (1) ...  (Art. 1560, 1°, 
Ger.W.; Art. 524, eerste lid, B.W.)

(ETAT BELGE MINISTRE DES FINANCES T. S.P.R.L. BOUCHERIE PIRON FRERES)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0105.F)

1 Zie andersluidende concl. O.M. in Pas., 2007, nr. 95.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 11 december 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 2, 1408, §1, 3°, 1509 en 1560, inzonderheid 1°, van het Ge-

rechtelijk Wetboek
- de artikelen 524, 2071 en 2072 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 20, inzonderheid eerste lid, 5°, tweede en derde lid, van de wet van 16 

december 1871 tot herziening van het hypothecair stelsel;
- artikel 2, eerste lid, van de wet van 29 oktober 1919 betreffende het in pand 

geven van een handelszaak, het endossement van de factuur, alsmede de aan-
vaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest bevestigt het beroepen vonnis dat het verzet van de ver-

weerster tegen het uitvoerend beslag op roerende goederen dat de eiser gelegd 
had op de goederen van de bedrijfszetel van de verweerster, gegrond had bevon-
den en de opheffing van dat beslag had bevolen, en het veroordeelt de eiser in de 
appelkosten van de verweerster, namelijk 449,90 euro op de volgende gronden:

"Ondanks de tegenovergestelde opvatting die door de decaan de Leval en door 
professor Linsmeau werd verdedigd op grond van steekhoudende economische 
argumenten, moet de beroepen beslissing worden goedgekeurd. De goederen die 
onroerend worden door hun economische bestemming, kunnen enkel samen met 
het erf waarvoor zij gebruikt worden, het voorwerp uitmaken van een beslag op 
onroerende goederen. De tegenovergestelde oplossing 'zou elke juridische logica 
tarten : de goederen die onroerend zijn door bestemming, zijn onroerend ten aan-
zien van allen en het komt een schuldeiser niet toe ze als roerend te beschouwen 
als hij daarbij belang heeft; Artikel (592), 1°, van het Wetboek van burgerlijke 
rechtspleging verbood uitdrukkelijk het roerend beslag op goederen die onroe-
rend waren door bestemming: het verbod is niet uitdrukkelijk opnieuw opgeno-
men in het Gerechtelijk Wetboek (vgl. art. [591], 1°, WBR en art. 1408 Ger.W.), 
maar dat doet niet ter zake: artikel 592, 1°, was eigenlijk overbodig' (Hansenne, 
Les biens,  nr.  68 en de verwijzingen in noot 119; in  dezelfde zin,  R.P.D.B., 
Aanv. VIII, La saisie immobilière, nrs. 52 en 53; van Compernolle, Les saisies - 
examen, R.C.J.B., 1987, nr. 88, p. 495; Ledoux, Les saisies - Chronique, Dossier 
nr. 15 van het J.T., nr. 224, p. 179). De bepalingen van de wet van 25 oktober 
1919 betreffende het in pand geven van een handelszaak en artikel 20, tweede 
lid, van de hypotheekwet doen in geen enkel opzicht afbreuk aan de bovenstaan-
de overwegingen, in zoverre het hier bijzondere regels betreft die van de algeme-
ne norm afwijken".
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Grieven
Weliswaar konden onder de gelding van artikel 592,1°, van het Wetboek van 

burgerlijke rechtspleging de goederen die onroerend waren door hun economi-
sche bestemming, enkel samen met het erf waarvoor ze gebruikt werden, het 
voorwerp uitmaken van beslag op onroerend goed.

Het Gerechtelijk Wetboek dat, krachtens artikel 1, alle rechtsplegingen, met 
inbegrip van de middelen van tenuitvoerlegging, regelt en waarvan artikel 2 be-
paalt dat "de in dit wetboek gestelde regels van toepassing zijn op alle rechtsple-
gingen, behoudens wanneer deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opge-
heven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet vere-
nigbaar is met de toepassing van de bepalingen van dit wetboek", heeft echter de 
in artikel 592, 1°, van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging vervatte regel 
opgeheven.

Overigens en vooral bepaalt artikel 1560, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek 
volgens hetwelk "de schuldeiser de uitwinning kan vervolgen van de onroerende 
goederen en van hun als onroerend goed beschouwd toebehoren die eigendom 
zijn van de schuldenaar", dat, hoewel de goederen die onroerend zijn door be-
stemming, samen met het erf waaraan zij verbonden zijn, vatbaar zijn voor on-
roerend beslag, zij ook het voorwerp kunnen uitmaken van roerend beslag, wat 
geen enkele bepaling van het Gerechtelijk Wetboek noch enige andere wet, en 
artikel 524 van het Burgerlijk Wetboek in het bijzonder, verbiedt.

Terwijl artikel 1408, §1, 3°, bepaalt dat "behalve op zaken, niet vatbaar voor 
beslag verklaard door bijzondere wetten, ook geen beslag mag worden gelegd 
(...): 3°.op de goederen die de beslagene volstrekt nodig heeft voor zijn beroep, 
tot een waarde van [2.500 euro] op het tijdstip van het beslag en naar keuze van 
de beslagene", en ofschoon artikel 524, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
bepaalt dat "voorwerpen die de eigenaar van een erf voor de dienst en de exploi-
tatie van het erf daarop geplaatst heeft, onroerend zijn door bestemming", preci-
seert artikel 1509 van het Gerechtelijk Wetboek voor het overige dat "indien be-
slag wordt gelegd op dieren, gereedschappen, werktuigen en machines die voor 
de landbouw, een nijverheids- of handelsonderneming dienen, de beslagrechter, 
op  verzoek  van  de  beslaglegger,  een  zaakvoerder  kan  aanstellen  voor  het 
bedrijf". Die bepaling staat in hoofdstuk II van titel III van het vijfde deel van het 
Gerechtelijk Wetboek met als titel "uitvoerend beslag op roerend goed". Uit het 
geheel van die bepalingen volgt noodzakelijkerwijs dat, zelfs als de eigenaar van 
een lichamelijk roerend goed dit bestemd heeft voor de dienst van het onroerend 
erf dat hij eveneens bezit, dat lichamelijk roerend goed vatbaar is voor uitvoe-
rend beslag op roerend goed, dat geen verband houdt met en los staat van het be-
slag op het erf, ongeacht of dit gebeurt op initiatief van de verkoper van de zaak 
(voor de totale prijs), dan wel op initiatief van iedere andere schuldeiser; alleen 
de bij artikel 1408, §1, 3°, opgelegde beperking, die geen verband houdt met de 
aard van het in beslag genomen voorwerp, is in dat geval van toepassing.

Bovendien en in strijd met wat het bestreden arrest impliceert vallen de roeren-
de zaken die hun eigenaar bestemd heeft voor de dienst van het erf, ook al wor-
den zij als onroerend door bestemming beschouwd, niet buiten de regeling die 
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geldt voor de goederen die roerend van aard zijn, en zijn ze derhalve vatbaar 
voor beslag op roerend goed; evenmin vallen ze buiten de toepassing van artikel 
2, eerste lid, van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van 
een handelszaak en het endossement van de factuur op grond waarvan het mobi-
lair en het gereedschap dat voor de dienst van het erf wordt aangewend, in pand 
kan worden gegeven, ook al zijn zij, met toepassing van voormeld artikel 524 
van het Burgerlijk Wetboek, voor die dienst bestemd en worden zij derhalve als 
onroerend door bestemming beschouwd. Wat dat betreft doet het niet ter zake of 
het hier gaat over de inpandgeving van een handelszaak. Afgezien van enkele 
bijzondere regels immers is dit onderworpen aan het beginsel dat is neergelegd 
in de artikelen 2071 en 2072 van het Burgerlijk Wetboek, volgens welke de in-
pandgeving, ook al geschiedt ze zonder verlies van bezit, enkel kan slaan op een 
roerende zaak. In dezelfde zin voert artikel 20, eerste lid, 5°, tweede en derde lid, 
van de hypotheekwet van 16 december 1851 een bijzonder voorrecht op roerende 
zaken in ten voordele van de verkoper van roerende goederen, met de precisering 
dat dit voorrecht ophoudt te gelden "wanneer die roerende goederen onroerend 
zijn geworden door bestemming of incorporatie, behalve indien het machines, 
toestellen, gereedschappen en ander bedrijfsuitrustingsmaterieel betreft, gebruikt 
in  nijverheids-,  handels-  en  ambachtsondernemingen".  Volgens  die  bepaling 
dient dus, wat betreft de roerende goederen die beroepsmatig voor een erf wor-
den gebruikt, tussen de onroerende goederen die onroerend geworden zijn door 
bestemming, een onderscheid te worden gemaakt naargelang van het doel waar-
toe zij worden aangewend: die welke voor de nijverheid, een handels- of am-
bachtsonderneming dienen, blijven onderworpen aan artikel 20, 5°, dat een bij-
zonder voorrecht op roerende goederen invoert.

Daaruit volgt dat het arrest op de in het middel vermelde gronden niet zonder 
alle in het middel aangegeven bepalingen, en inzonderheid artikel 1560, 1°, van 
het Gerechtelijk Wetboek te schenden, heeft kunnen beslissen dat het uitvoerend 
beslag op roerende goederen, dat de eiser gelegd had op goederen, die roerend 
van nature waren, maar door de verweerster voor de dienst van haar erf waren 
bestemd, niet rechtsgeldig was en moest worden vernietigd, omdat zij onroerend 
waren door bestemming terwijl zij,  in weerwil  van die bestemming, toch het 
voorwerp kunnen uitmaken van een beslag op roerende goederen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 1560, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek kan de schuldeiser 

door een uitvoerend beslag op onroerend goed de uitwinning vervolgen van de 
onroerende goederen en van hun als onroerend goed beschouwd toebehoren die 
eigendom zijn van de schuldenaar.

Artikel 524, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de voorwerpen 
die de eigenaar van een erf voor de dienst en de exploitatie van dat erf daarop ge-
plaatst heeft, onroerend zijn door bestemming.

Uit die bepalingen volgt dat de goederen die onroerend zijn door bestemming, 
enkel vatbaar zijn voor onroerend beslag op het gehele erf voor de dienst waar-
van zij worden bestemd.

Het middel, dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

15 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter  – Andersluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advocaat: 
mr. T'Kint.

Nr. 96

1° KAMER - 15 februari 2007

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID 
- RAMING - LATER FEIT - GEVOLG

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - OMVANG - BEPALING - 
TIJDSTIP

1º  Hoewel  de rechter  het  bedrag dat  hij  toekent  ter  vergoeding  van de door een fout  
veroorzaakte schade op het tijdstip van de uitspraak moet ramen, mag hij bij die raming  
geen rekening houden met de latere gebeurtenissen die niets te maken hebben met de  
fout en de schade en die de toestand van de benadeelde zouden hebben verbeterd of  
verergerd1. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

2º De omvang van de schade moet worden bepaald op het ogenblik van de fout. (Artt. 1382 
en 1383, B.W.)

(D. T. GEMEENTE BELOEIL)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0274.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 20 januari 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;

1 Zie cass. 2 mei 2001, A.R. P.00.1703.F, nr. 247 en 30 jan. 2004, A.R. C.02.0045.F, nr. 54.
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- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep heeft het volgende beslist:
"Er is reeds gezegd dat de sporen van waterinsijpeling die de gerechtsdeskun-

dige bij het eerste deskundigenonderzoek had vastgesteld op de muur waarin de 
spantpoot was ingemetseld, volgens hem reeds oud waren;

Bij zijn ondervraging door het hof [van beroep] heeft de gerechtsdeskundige 
onder meer verklaard dat, 'zelfs als de brandweerlieden niet tussenbeide waren 
gekomen en (de eiser) de beschadigde dakpannen had laten vervangen, het dak 
toch zou ingestort zijn omdat de spantpoot het zou begeven hebben' (...);

De (verweerster) betoogt dus terecht aan het slot van haar appelconclusie dat 
(de eiser) geen schade geleden heeft door het optreden van de brandweer op 7 
september 1996 en dat, ook al had hij de door de gerechtsdeskundige aanbevolen 
herstellingen laten uitvoeren, zijn dak hoe dan ook zou ingestort zijn, daar het 
gebinte rot was;

Meer bepaald bestaat er geen oorzakelijk verband tussen de ten aanzien van 
(de verweerster) aangevoerde fout en de schade die bestaat in de noodzaak om 
het grootste gedeelte van de pannen aan de voorkant van het litigieuze dak te 
vervangen, aangezien wegens de nalatigheid van (de eiser) betreffende de vol-
gens de gerechtsdeskundige reeds vroeger opgetreden waterinsijpeling, het gehe-
le gebinte en bijgevolg het gehele dak onvermijdelijk gedoemd waren om vroeg 
of laat helemaal in te storten".

Grieven
Eerste onderdeel
Bij de raming van de vergoeding die moet worden toegekend voor de door een 

fout veroorzaakte schade, mag geen rekening gehouden worden met latere ge-
beurtenissen die geen verband houden met de fout en de schade zelf en die de 
toestand van de benadeelde persoon zouden hebben verbeterd of verergerd. Hoe-
wel de rechter immers de schade moet ramen op het tijdstip waarop hij uitspraak 
doet, moet de omvang van de schade worden bepaald op het ogenblik van de 
fout.

Te dezen kon het feit dat de instorting van het dak van het gebouw op 20 okto-
ber 1997 niet te wijten was aan het optreden van de brandweer op 7 september 
1996, voor het hof geen voldoende reden zijn om de verweerster te ontslaan van 
haar wettelijke verplichting om de door dat optreden veroorzaakte schade volle-
dig te vergoeden en ontsloeg het derhalve het hof van beroep niet van de ver-
plichting na te gaan of, zoals de eiser betoogde, de brandweerlui een fout hadden 
begaan door de pannen weg te nemen aan de voorkant van het dak van zijn pand.

Het hof van beroep kon dus niet enkel op grond van overwegingen in verband 
met het oorzakelijk verband tussen de fout en de tweede schade alle aansprake-
lijkheid van de verweerster voor de eerste schade uitsluiten of beslissen dat de 
tweede schade die niet aan de verweerster te wijten was, de eerste "opslorpte", 
zodat het niet meer diende na te gaan of die schade aan haar te wijten was.

Het hof van beroep had moeten nagaan of de brandweerlui een fout hadden be-
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gaan en het had daaruit alle gevolgen moeten trekken over de aansprakelijkheid 
van de verweerster voor de eerste schade die daardoor was ontstaan.

Het hof van beroep kon met andere woorden niet wettig uit de tweede schade 
(die het gevolg was van de instorting van het dak van het gebouw) afleiden dat er 
geen oorzakelijk verband bestond tussen de eerste schade (die het gevolg was 
van het wegnemen van de pannen aan de voorkant van het dak van het gebouw) 
en het optreden van de brandweer, en op grond daarvan beslissen dat de verweer-
ster geen enkele aansprakelijkheid droeg en ontslagen was van de verplichting 
die eerste schade te vergoeden. 

Door niettemin het tegendeel te beslissen schendt het hof van beroep de artike-
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Tweede onderdeel
In zijn appelconclusie betoogde de eiser dat de brandweerlui een fout hadden 

begaan waarvoor de verweerster aansprakelijk was, door op 7 september 1996 
alle pannen aan de voorkant van het dak van zijn pand weg te nemen, ofschoon 
dat niet nodig was.

Dat middel werd opgeworpen op de bladzijden 4 en 5 van de conclusie van de 
eiser, die zich onder meer beriep op het "inadequate optreden" en het "onverant-
woord en fout gedrag van de brandweer waarvoor (de verweerster) aansprakelijk 
is".

Door niet na te gaan of de brandweerlui een fout hadden begaan door de pan-
nen aan de voorkant van het dak van het gebouw weg te nemen, antwoordt het 
hof van beroep niet op de conclusie waarin de eiser aanvoerde dat zulks wel de-
gelijk het geval was, en schendt het artikel 149 van de Grondwet.

Uit het eerste onderdeel van het middel blijkt dat de beslissing van het hof van 
beroep als zou er geen oorzakelijk verband bestaan tussen het optreden van de 
brandweer op 7 september 1996 en de schade die was ontstaan door het wegne-
men van de pannen aan de voorkant van het dak van het gebouw, onwettig is.

Die beslissing ontsloeg derhalve het hof van beroep niet van de verplichting 
om te antwoorden op de conclusie van de eiser betreffende de door de brandweer 
begane fout en de aansprakelijkheid van de verweerster.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 8, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-

overeenkomst.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep beslist het volgende:
"Vergeefs voert (de eiser) aan dat het foute optreden van de brandweer op 7 

september 1996 tot gevolg had dat zijn goed niet langer verzekerbaar was, daar 
het niet meer 'gesloten' was;

Na het eerste schadegeval immers zijn deskundigen tweemaal ter plaatse bij-
eengekomen, namelijk respectievelijk op 2 december 1996 en 3 februari 1997 



406 HOF VAN CASSATIE 15.2.07 - Nr. 96 

(...);
De gerechtsdeskundige heeft stalen genomen op 30 december 1996 (...); 
Na die verschillende verrichtingen stond het (de eiser) volkomen vrij om her-

stellingen te laten uitvoeren;
Pas op 17 mei 1997 werd de verzekeringspolis verbroken (...);
(De eiser) toont bovendien niet aan dat de breuk van de spantpoot en de gevol-

gen ervan een risico waren dat als waterschade kon worden vergoed, aangezien 
die gebeurtenissen het gevolg zijn van de nalatigheid van de potentiële verzeker-
de, en meer bepaald van het feit dat hij de bovengenoemde dwarsbalken niet tij-
dig en overeenkomstig de regels van de kunst heeft laten herstellen".

Grieven
Eerste onderdeel
Het hof van beroep acht het niet bewezen dat "de breuk van de spantpoot en de 

gevolgen ervan een risico waren dat als waterschade kon worden vergoed" op de 
enige grond dat "die gebeurtenissen het gevolg zijn van de nalatigheid van de po-
tentiële verzekerde, en meer bepaald van het feit dat hij de (...) dwarsbalken niet 
tijdig en overeenkomstig de regels van de kunst heeft laten herstellen".

Waterschade valt evenwel bij uitbreiding onder de brandverzekering.
Bij de brandverzekering zijn de nalatigheid van de verzekeringnemer en zelfs 

in beginsel zijn grove fout geen gronden tot uitsluiting van dekking.
Artikel 8, tweede lid, van de wet van 25 juni op de landverzekeringsovereen-

komst luidt immers als volgt:
"De verzekeraar dekt de schade veroorzaakt door de schuld, zelfs de grove 

schuld, van de verzekeringnemer, van de verzekerde of van de begunstigde. De 
verzekeraar kan zich echter van zijn verplichtingen bevrijden voor de gevallen 
van grove schuld die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de overeenkomst 
zijn bepaald".

De dekking van de verzekering vormt dus de regel en de vrijstelling de uitzon-
dering.

Te dezen legde de eiser regelmatig zijn "Axa-brandverzekeringspolis" over, 
zodat het hof van beroep had moeten nagaan - wat het derhalve te dezen kon 
doen - of die polis bepaalde dat de grove fout van de verzekerde in dit geval een 
uitsluitingsgrond was en, a fortiori, of het gebrek aan onderhoud als een dergelij-
ke fout moest worden aangemerkt.

Door te beslissen dat de "nalatigheid van de verzekerde" een uitsluitingsgrond 
was, zonder daarbij vast te stellen (1) dat het "feit dat hij de dwarsbalken (...) niet 
tijdig en niet overeenkomstig de regels van de kunst had laten herstellen" een 
grove schuld was en (ii) dat die grove schuld uitdrukkelijk als uitsluitingsgrond 
in het verzekeringscontract opgenomen was, schendt het hof van beroep artikel 
8, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992.

Tweede onderdeel
In zijn appelconclusie betoogde de eiser dat de brandweerlui een fout hadden 

begaan waarvoor de verweerster aansprakelijk was, door op 7 september 1996 
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alle pannen aan de voorkant van het dak van zijn pand weg te nemen, ofschoon 
dat niet nodig was.

Dat middel werd opgeworpen op de bladzijden 4 en 5 van de conclusie van de 
eiser die zich onder meer beriep op het "inadequate optreden" en het "onverant-
woord en fout gedrag van de brandweer waarvoor (de verweerster) aansprakelijk 
is".

Het feit dat het de eiser "volkomen vrij stond om de herstellingen te laten uit-
voeren" ontsloeg het hof van beroep niet van de verplichting na te gaan of de 
brandweer fout had gehandeld en of de verweerster aansprakelijk was.

Indien het hof van beroep zou hebben aangenomen dat de brandweer een fout 
had begaan door de pannen aan de voorkant van het dak van het gebouw weg te 
nemen, zou het hebben vastgesteld dat, zonder die fout, het verzekeringscontract 
niet  verbroken was,  met andere woorden dat de schade zich niet  zou hebben 
voorgedaan zoals ze opgetreden is.

Het hof van beroep zou daaruit de conclusie hebben getrokken dat de verweer-
ster, althans ten dele, aansprakelijk was voor de schade.

Door niet na te gaan of de brandweer een fout had begaan door de pannen aan 
de voorkant van het dak van het gebouw weg te nemen, heeft het hof van beroep 
niet geantwoord op de conclusie waarin de eiser aanvoerde dat dit wel degelijk 
het geval was, en schendt het artikel 149 van de Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Hoewel de rechter de schade op het tijdstip waarop hij uitspraak doet, moet ra-

men mag hij bij die raming geen rekening houden met de latere gebeurtenissen 
die niets te maken hebben met de fout of met de schade zelf en die de toestand 
van de benadeelde zouden hebben verbeterd of verergerd. Hoewel de rechter de 
schade moet ramen op het tijdstip waarop hij uitspraak doet, moet de omvang 
van die schade worden bepaald op het ogenblik van de fout.

Na te hebben vastgesteld dat de eiser op 7 september 1996 schade geleden 
heeft  doordat  de pannen aan de voorkant van het  dak van zijn pand door de 
brandweerlui van de verweerster waren weggenomen, beslist het arrest dat die 
schade geen aanleiding kan geven tot vergoeding, aangezien het gehele gebinte 
en aldus het gehele dak "onvermijdelijk gedoemd waren om vroeg of laat hele-
maal in te storten, wat ook gebeurd is op 20 oktober 1997.

Daar het arrest aldus rekening houdt met een gebeurtenis die zich voorgedaan 
heeft na de aan de brandweer verweten fout en die geen verband houdt met die 
fout en de erdoor veroorzaakte schade, verantwoordt het zijn beslissing niet naar 
recht.

Het onderdeel is gegrond.
Tweede middel
Eerste onderdeel
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Het bestreden arrest beslist dat de verbreking, op 17 mei 1997, van de verzeke-
ringspolis die het gebouw van de eiser dekt, enkel aan zijn nalatigheid te wijten 
is, daar hij geen herstellingen heeft laten uitvoeren na de beëindiging van de in 
het kader van het deskundigenonderzoek vereiste onderzoeksopdrachten.

Daar het onderdeel gericht is tegen ten overvloede gegeven redenen van het ar-
rest, mist het belang en is het derhalve niet ontvankelijk.

Tweede onderdeel
Het arrest wijst erop dat de waterinsijpeling die te wijten was aan het wegne-

men van de dakpannen de muur niet heeft bereikt aan de achterkant van het ge-
bouw waar de spantpoot het begeven heeft en dat deze gebeurtenis die de instor-
ting van het gehele dak veroorzaakte, uitsluitend aan de nalatigheid van de eiser 
te wijten is.

Door aldus het oorzakelijk verband tussen de aan de verweerster verweten fout 
en die schade uit te sluiten, diende het arrest niet meer te antwoorden op de con-
clusie van de eiser betreffende het bestaan van die fout, daar die conclusie inge-
volge de beslissing niet meer ter zake dienend was.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
De overige grieven
Er is geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel van het eerste middel 

dat niet kan leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over de 

vordering tot vergoeding van de op 20 oktober 1997 opgetreden schade.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten, houdt de overige helft aan en 

laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

15 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaat: mr. Van Ommeslaghe.

Nr. 97

1° KAMER - 16 februari 2007

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - RECHTSTREEKSE VORDERING VAN DE 
BENADEELDE TEGEN DE VERZEKERAAR - VERJARING - TERMIJN - AANVANG - KENNIS DOOR DE 
BENADEELDE VAN ZIJN RECHT TEGEN DE VERZEKERAAR - BEWIJSLAST

De benadeelde die bewijst dat hij pas op een later tijdstip dan de in artikel 34, §2, eerste lid  
van de wet van 25 juni 1992 bepaalde termijn kennis heeft gekregen van de identiteit van 
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de verzekeraar voldoet aan de hem opgelegde bewijslast dat hij kennis heeft gekregen  
van zijn recht tegen de verzekeraar in de zin van het tweede lid van de voornoemde 
wetsbepaling. (Artt. 34, §2, en 86, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(ZURICH nv e.a. T. AGF BELGIUM INSURANCE nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.03.0572.N)

I. RECTHSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 april 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 34, §2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereen-

komst.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, doordat het beslist dat het rechtstreeks vorderingsrecht 

van de verweersters en de echtelieden V. ten aanzien van de tweede en de derde 
eiseressen niet is verjaard, op grond van de volgende motieven:

"Het rechtstreekse vorderingsrecht, zoals opgenomen in artikel 38 van de oude 
verzekeringswet, is niet onderworpen aan de driejarige verjaringstermijn zoals 
bepaald in artikel 32 van de oude verzekeringswet. Het vorderingsrecht van de 
eigenaar  ten  aanzien  van  de  verzekeraars  huurderaansprakelijkheid  heeft  een 
wettelijke en geen contractuele grondslag. De verjaringstermijn van het recht-
streekse vorderingsrecht is ondertussen verkort. De nieuwe wet van 25 juni 1992 
heeft in artikel 34, §2, de verjaringstermijn van het rechtstreeks vorderingsrecht 
bepaald op 5 jaar, ingaand vanaf het schadegeval. Met betrekking tot de tempo-
rele werking van verjaringstermijnen stelt het Hof van Cassatie dat in burgerlijke 
zaken wanneer het betrokken recht is ontstaan voor de inwerkingtreding van de 
nieuwe wet de nieuwe verjaringstermijn op de lopende verjaring van toepassing 
is ten vroegste vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet. Artikel 34, §2, van 
de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst is op 11 september 
1992 in werking getreden (artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 augustus 
1992 tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van de bepalingen 
van de wet van 25 juni 1992). (De verweersters en de consorten V.) doen echter 
terecht opmerken dat zij niet in de mogelijkheid waren (de eiseressen) sub 2 en 3 
tijdig in rechte aan te spreken. Bij brief van de raadsman van (de eiseres) sub 1 
aan de NV De Schelde van 22 januari 1991 werd enkel gemeld dat hij door (de 
eiseres) sub 1 en de medeverzekeraars werd geraadpleegd. (De verweersters en 



410 HOF VAN CASSATIE 16.2.07 - Nr. 97 

de consorten V.) wisten niet welke verzekeringsmaatschappijen als medeverze-
keraars optraden. Bij tussenvonnis van 27 februari 1997 werd de overlegging van 
de collectieve polis bevolen. (De verweersters en de consorten V.) kenden pas in 
1997 hun rechten ten aanzien van (de eiseressen) sub 2 en 3. In toepassing van 
artikel 34, §2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 
begint de vijfjarige termijn vanaf dan te lopen."

Grieven
Ingevolge artikel 34, §2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-

overeenkomst verjaart de vordering die voortvloeit uit het eigen recht dat de be-
nadeelde tegen de verzekeraar heeft krachtens artikel 86 door verloop van vijf 
jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekend feit of, indien er misdrijf is, vanaf de 
dag waarop dit is gepleegd. Indien de benadeelde evenwel bewijst dat hij pas op 
een later tijdstip kennis heeft gekregen van zijn recht tegen de verzekeraar, be-
gint de termijn pas te lopen vanaf dat tijdstip. De benadeelde persoon is onwe-
tend van zijn rechten jegens de verzekeraar wanneer zij niet was ingelicht over 
het bestaan van de door de dader van het schadegeval onderschreven verzeke-
ringsdekking.

Het arrest dat vaststelt dat bij brief van de raadsman van de eerste eiseres aan 
de NV De Schelde van 22 januari 1991 werd gemeld dat hij door de eerste eise-
res en de medeverzekeraars werd geraadpleegd, kon niet wettig beslissen dat de 
verweersters en de consorten V. enkel in 1997 hun rechten kenden ten aanzien 
van de tweede en de derde eiseressen en dat het rechtstreekse vorderingsrecht ten 
aanzien van de tweede en de derde eiseressen niet is verjaard (schending van ar-
tikel 34, §2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
5. Krachtens artikel 34, §2, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de land-

verzekeringsovereenkomst, onder voorbehoud van bijzondere wettelijke bepalin-
gen, verjaart de vordering die voortvloeit uit het eigen recht dat de benadeelde 
tegen de verzekeraar heeft krachtens artikel 86, door verloop van vijf jaar, te re-
kenen vanaf het schadeverwekkende feit of, indien er misdrijf is, vanaf de dag 
waarop dit is gepleegd.

Het tweede lid preciseert dat, indien de benadeelde evenwel bewijst dat hij pas 
op een later tijdstip kennis heeft gekregen van zijn recht tegen de verzekeraar, de 
termijn pas begint te lopen vanaf dat tijdstip, maar hij in elk geval verstrijkt na 
verloop van tien jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkende feit of, indien er 
misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd.

De benadeelde heeft kennis van zijn recht tegen de verzekeraar in de zin van 
de voormelde bepaling, indien hij niet enkel kennis heeft van het feit dat de aan-
sprakelijke is verzekerd maar ook van de identiteit van de verzekeraar.

De benadeelde voldoet aan de hem in de voormelde bepaling opgelegde be-
wijslast wanneer hij bewijst dat hij pas op een later tijdstip kennis heeft gekregen 
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van de identiteit van de verzekeraar.
6. Door te oordelen dat de verweersters terecht opmerken dat zij niet in de mo-

gelijkheid waren de tweede en de derde eiseressen tijdig in rechte aan te spreken 
omdat zij pas na de bij tussenvonnis van 27 februari 1997 bevolen overlegging 
van de polis de bedoelde medeverzekeraars kenden en dat de vijfjarige termijn 
pas vanaf dan is beginnen lopen, verantwoorden de appelrechters hun beslissing 
naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Vordering tot bindendverklaring
7. De verwerping van het cassatieberoep ontneemt elk belang aan de vordering 

tot bindendverklaring.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.

16 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix  – Gelijkluidende conclusie  van de h. Cornelis, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaten: mrs. Gérard en De Bruyn.

Nr. 98

1° KAMER - 16 februari 2007

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
VORDERING - RECHTSGROND - ONTSTENTENIS - TOEPASSING DOOR DE RECHTER - RECHT VAN 
VERDEDIGING - GEVOLG

2º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - VORDERING - 
RECHTSGROND - ONTSTENTENIS - TOEPASSING DOOR DE RECHTER - GEVOLG

1º en 2º Wanneer de partijen de feiten aanvoeren waarop zij hun vordering laten steunen,  
zonder daarbij enige rechtsgrond aan te geven, schendt de rechter die op die feiten een 
rechtsgrond toepast zonder de partijen toe te laten daarover tegenspraak te voeren, hun  
recht van verdediging niet1.

(KIBEKA nv T. R. e.a.)

ARREST

1 Zie: A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Liège, Fac. de droit, 1987, 78; S. MOSSELMANS, art. 
807, Ger.W., in  Commentaar Gerechtelijk recht, Mechelen, Kluwer, 2002, 15; J. KIRKPATRICK, Un 
principe général  du droit  plus fort  que la  loi:  le  respect du droit  de défense en cas  de décision 
judiciaire fondée sur un moyen pris d'office, in "Imperat Lex - Liber Amicorum Pierre Marchal", 
Brussel, Larcier, 2003, p. 289, nr. 11; J.F.  VAN DROOGHENBROECK,  Cassation et juridiction, Brussel, 
Bruylant, 2004, p. 384, voetnoot 1089, p. 612, nr. 798 en p. 632, nr. 827.
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(A.R. C.06.0431.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 april 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel houdende het recht van verdediging, zoals neer-

gelegd o.m. in artikel 774 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: "Zegt dat het beroep, met inbegrip van het incidenteel be-

roep ontvankelijk is;
Hervormt het bestreden vonnis, en veroordeelt (de eiseres) om de houten palen 

en de verhoging aangebracht op de eigendom van (de verweerders) weg te ne-
men, en de grondwerken nodig voor het eventueel aanleggen van een weg op 
haar eigendom uit te voeren zoals aangegeven in het verslag van de deskundige, 
waarna (de eiseres) zelf zal oordelen of ze de eigenlijke weg verder zal aanleg-
gen.

(De eiseres) zal met deze werken een aanvang maken een maand na de beteke-
ning van het arrest, op verbeurte van een dwangsom van 100,00 euro per dag 
vertraging, en zal de werken voltooien uiterlijk zes maanden na de aanvang er-
van, op verbeurte van een dwangsom van 20,00 euro per dag.

Veroordeelt (de eiseres) tot het betalen van een schadevergoeding van 10.000 
euro + 1.200 euro = 11.200 euro,  meer de gerechtelijke intrest  vanaf 16 juni 
1997, zoals gevorderd in conclusies.

Wijst het incidenteel beroep van (de eiseres) af als ongegrond.
Veroordeelt (de eiseres) tot de kosten van beide aanleggen, in het totaal vast-

gesteld in haren hoofde op 944,56 euro (...) en in hoofde van (de verweerders) op 
4.357,23 euro", op grond van de motieven op p. 5: "A. De rechtsverhouding tus-
sen de partijen: De partijen maken niet duidelijk wat de aard is van de rechtsver-
houding. Beide gaan ervan uit dat (de eiseres) het recht heeft om een toegangs-
weg op haar eigendom aan te leggen, en daarbij de nodige grondwerken uit te 
voeren op de eigendommen van (de verweerders), en met minimale hoogtever-
schillen.

Vast staat dat er tussen partijen rechtstreeks geen overeenkomst werd gesloten.
De binding van (de verweerders) aan eerder genoemd recht van (de eiseres) 

laat zich het best verklaren op grond van een beding ten voordele van derden. De 
hiervoor  aangehaalde  bijzondere  voorwaarde,  opgenomen  in  de  onderhandse 
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koopovereenkomst van (de verweerders), geeft inderdaad bepaalde rechten aan 
(de eiseres), ook al is die geen partij bij die overeenkomt".

Grieven
Hoewel het aan de rechter staat op de feiten die regelmatig bij hem aanhangig 

zijn gemaakt, de rechtsnormen toe te passen krachtens welke hij de vordering zal 
toewijzen of afwijzen, dient hij het recht van verdediging in acht te nemen.

In casu stellen de appelrechters uitdrukkelijk vast dat partijen niet duidelijk 
maken wat de aard is van hun rechtsverhouding, waarna zij ambtshalve de aan-
gehaalde bijzondere voorwaarde in de onderhandse koopovereenkomst, waarbij 
de eiseres geen partij was, kwalificeren als een beding ten behoeve van derden.

Uit geen enkel stuk van de procedure, waarop het Hof regelmatig vermag acht 
te slaan, blijkt dat de eiseres voorafgaandelijk aan het bestreden arrest in de gele-
genheid werd gesteld om zich uit te spreken omtrent de toepassing van de rechts-
regel van het beding ten behoeve van een derde, die niet door de verweerders 
werd aangevoerd.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig uitspraak deed met schending 
van  het  recht  van  verdediging  van  de  eiseres  (Schending  van  het  algemeen 
rechtsbeginsel houdende het recht van verdediging).

Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel houdende het beschikkingsbeginsel, zoals neer-

gelegd in o.m. artikel 1138 van het Gerechtelijk Wetboek; 
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: "Zegt dat het beroep, met inbegrip van het incidenteel be-

roep ontvankelijk is.
Hervormt het bestreden vonnis, en veroordeelt (de eiseres) om de houten palen 

en de verhoging aangebracht op de eigendom van (de verweerders) weg te ne-
men, en de grondwerken nodig voor het eventueel aanleggen van een weg op 
haar eigendom uit te voeren zoals aangegeven in het verslag van de deskundige, 
waarna (de eiseres) zelf zal oordelen of ze de eigenlijke weg verder zal aanleg-
gen.

(De eiseres) zal met deze werken een aanvang maken een maand na de beteke-
ning van het arrest, op verbeurte van een dwangsom van 100,00 euro per dag 
vertraging, en zal de werken voltooien uiterlijk zes maanden na de aanvang er-
van, op verbeurte van een dwangsom van 20,00 euro per dag.

Veroordeelt (de eiseres) tot het betalen van een schadevergoeding van 10.000 
euro + 1.200 euro = 11.200 euro, meer de gerechtelijke intrest vanaf 16 juni 
1997, zoals gevorderd in conclusies.

Wijst het incidenteel beroep van (de eiseres) af als ongegrond.
Veroordeelt (de eiseres) tot de kosten van beide aanleggen, in het totaal vast-

gesteld in haren hoofde op 944,56 euro (...) en in hoofde van (de verweerders) op 
4.357,23 euro (...)", op grond van de motieven op p. 9: "2. Vergoeding van de 
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schade van (de verweerders).
a. Meerkost voor bouwen en vertraging van de bouwplannen.
Deskundige Mevrouw Boeckx stelt  dat  door de aanwezigheid van de hoge 

keerdam, (de verweerders) niet kunnen bouwen zoals gepland, d.w.z. dat er ei-
genlijk een extra verdieping nodig is, of minstens een verhoogde kruipkelder. 
Bovendien stellen (de verweerders) dat ze een afwijking van de verkavelings-
voorschriften moeten verkrijgen om zo te bouwen, en dat hun bouwplannen ver-
traging hebben opgelopen door de fout van (de eiseres).

Zelfs al zou (de eiseres) van meet af aan de weg hebben aangelegd conform de 
bijzondere voorwaarde,  dan nog zouden (de verweerders)  geconfronteerd zijn 
met een aanzienlijk hoogteverschil aan de perceelsgrens. Zelfs in de voor hen 
meest gunstige hypothese, nl. dat de weg zo laag mogelijk zou zijn aangelegd, 
dan nog zou de keerwand slechts drie meter verder van de eigendomsgrens ver-
wijderd zijn. (De verweerders) bewijzen niet dat die drie meter zo'n verschil ma-
ken dat zij dan wel een normale verdieping en terras zouden hebben kunnen aan-
leggen op het niveau van het maaiveld.

Zij leggen ook geen enkel bewijs voor, dat zij pogingen hebben ondernomen 
om te bouwen met een extra verdieping, of dat hun bouwplannen vertraging heb-
ben opgelopen.

Zij leggen weliswaar een plan voor, opgesteld door architect V.I., niet geda-
teerd en niet door hen ondertekend, maar het blijkt niet dat een vergunning werd 
aangevraagd, laat staan verleend of geweigerd, voor dit plan.

Wel is het zo dat (de verweerders) visuele en esthetische schade hebben gele-
den, schade die billijkheidshalve op 10.000,00 euro wordt geraamd".

Grieven
De rechter kan geen uitspraak doen over niet gevorderde zaken krachtens arti-

kel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, noch meer dan het gevraagde toe-
kennen krachtens het beschikkingsbeginsel.

In graad van beroep hebben de verweerders op geen enkel ogenblik betoogd, 
noch schadevergoeding gevorderd, voor visuele of esthetische schade die zij zou-
den geleden hebben.

In hun definitieve synthesebesluiten vorderden de verweerders enkel schade-
vergoeding  wegens  "Opstellen  bouwplannen" (p.  26),  "Meerkost  woning  met 
kruipkelder" (p. 27 e.v.); "Schade wegens vertraging bouwplannen" (p. 28 e.v.) 
en "Schade gevelde bomen" (p. 29 e.v.), welke posten allen door de appelrech-
ters werden afgewezen.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest de eiseres onwettig veroordeelt tot het be-
talen van 10.000,00 euro schadevergoeding wegens visuele en esthetische scha-
de, meer de gerechtelijke intrest vanaf 16 juni 1997, welke schadeposten niet 
door de verweerders werden gevorderd (Schending van artikel 1138, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek), maar ambtshalve door de appelrechters werden weerhou-
den in de plaats van de door de verweerders gevorderde en afgewezen posten 
(Schending van het beschikkingsbeginsel).

III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling 
(...)
Tweede middel
2.  Wanneer  de partijen de feiten aanvoeren waarop zij  hun vordering laten 

steunen, zonder daarbij enige rechtsgrond aan te geven, schendt de rechter die op 
die feiten een rechtsgrond toepast zonder de partijen toe te laten daarover tegen-
spraak te voeren, hun recht van verdediging niet.

3. Het arrest stelt vast, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, dat de 
partijen niet duidelijk maken wat de aard is van de rechtsverhouding.

Het  oordeelt  vervolgens,  zonder de  partijen uit  te  nodigen daarover  tegen-
spraak te voeren, dat "de binding van (de verweerders) aan het recht van (de eise-
res) zich het best (laat) verklaren op grond van een beding ten voordele van der-
den".

4. Het arrest schendt met die redenen het recht van verdediging van de eiseres 
niet.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de verweer-

ders geen vergoeding hebben gevorderd voor visuele en esthetische schade.
6. Het arrest veroordeelt de eiseres tot betaling aan de verweerders van een 

schadevergoeding van 11.200,00 euro, verhoogd met de gerechtelijke interest se-
dert 16 juni 1997, waarin een bedrag van 10.000,00 euro voor de visuele en es-
thetische schade.

7. Door aldus vergoeding toe te kennen voor schade waarvoor de verweerders 
geen vergoeding hebben gevorderd, schendt het arrest artikel 1138, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek.

Het middel is gegrond.
Dictum 
Het Hof,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiseres veroordeelt tot betaling 

van 10.000,00 euro begrepen in het bedrag van 11.200,00 euro, verhoogd met de 
gerechtelijke interest en uitspraak doet over de kosten.

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres tot twee derden van de kosten. 
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

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

16 februari 2007 – 1° kamer –  Voorzitter en verslaggever:  de h. Waûters, afdelings-
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voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaten: mrs. Wouters en Geinger.

Nr. 99

1° KAMER - 16 februari 2007

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - ADMINISTRATIEVE SANCTIES MET 
REPRESSIEF KARAKTER - WETTELIJKHEID VAN DE SANCTIE - EVENREDIGHEID MET DE INBREUK - 
TOETSINGSRECHT VAN RECHTER

De rechter aan wie gevraagd wordt de sanctie opgelegd op grond van artikel 70 van het  
B.T.W.-Wetboek te toetsen, mag de wettelijkheid van die sanctie onderzoeken en mag in 
het  bijzonder  nagaan  of  die  sanctie  verzoenbaar  is  met  de  dwingende  eisen  van  
internationale  verdragen  en  van  het  interne  recht,  met  inbegrip  van  de  algemene  
rechtsbeginselen; dit toetsingsrecht moet in het bijzonder toelaten na te gaan of de straf  
niet  onevenredig  is  met  de  inbreuk,  zodat  hij  mag onderzoeken of  het  bestuur  naar 
redelijkheid  kon  overgaan  tot  het  opleggen  van  een  administratieve  geldboete  van 
zodanige omvang; de rechter mag hierbij inzonderheid acht slaan op de zwaarte van de 
inbreuk, de hoogte van reeds opgelegde sancties en de wijze waarop in gelijkaardige  
zaken werd geoordeeld, maar moet hierbij in acht nemen in welke mate het bestuur zelf  
gebonden was in verband met de sanctie; hieruit volgt dat de rechter, die in feite en in 
rechte  alle  pertinente omstandigheden moet  kunnen beoordelen,  en al  wat  onder de 
beoordeling van het bestuur valt moet kunnen controleren, hieruit niet de bevoegdheid  
put  om een sanctie louter op grond van opportuniteit  en tegen wettelijke regels in te  
verminderen of kwijt te schelden1. (Artt. 70, §1 en 84, W.B.T.W.; Art. 1, laatste lid, K.B. nr. 
41  van  30  jan.  1987  tot  vaststelling  van  het  bedrag  van  de  proportionele  fiscale 
geldboeten op het stuk van de B.T.W.)

(COMPAGNIE BELGE DE MANUTENTION nv e.a. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN)

ARREST

(A.R. C.04.0390.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 april 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen

1 Zie Cass. 21 jan. 2005, A.R. C.02.0572.N, nr. 43, met concl. O.M. en Cass. 16 feb. 2007, A.R. 
F.05.0015.N, www.cass.be; Cass. 16 feb. 2007, A.R. F.06.0032.N, www.cass.be.
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- artikel 6, in het bijzonder §1, van het op 4 november 1950 te Rome onderte-
kende en bij wet van 13 mei 1955 goedgekeurde Europees Verdrag tot bescher-
ming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;

- artikel 14, in het bijzonder §1, van het Internationaal Verdrag inzake burger-
rechten en politieke rechten, opgemaakt te New York op 19 december 1966 en 
goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981;

- de artikelen 10, 11 en 172 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 70, §1 en §1bis, van het B.T.W.-Wetboek;
- artikel 84, in het bijzonder lid 2 (zoals vóór als na zijn wijziging door de wet 

van 15 maart 1999), van het B.T.W.-Wetboek;
- artikel 9 van het Regentsbesluit nr. 78 van 18 maart 1831 (organiek besluit 

van het bestuur van 's lands middelen).
Aangevochten beslissingen
Wat de administratieve boeten betreft, beslist het bestreden arrest dat "(...) een 

boete van 200 pct. zijnde tweemaal de ontdoken rechten een strafsanctie (is) in 
de zin van de artikelen 6 EVRM en 14 IVBPR.

Het hof is derhalve gerechtigd de wettelijkheid van die sanctie te onderzoeken 
en mag in het bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende 
eisen van internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van de 
algemene rechtsbeginselen. Dit toetsingsrecht moet in het bijzonder toelaten na 
te gaan of de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat het hof moet onder-
zoeken of het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een 
administratieve boete van zodanige omvang. Hierbij mag de rechter acht slaan 
op de zwaarte van de inbreuk, de hoogte van de reeds opgelegde sancties en de 
wijze waarop in gelijkaardige gevallen werd geoordeeld"

maar dat "dit toetsingsrecht houdt evenwel niet in dat de rechter om loutere re-
denen van opportuniteit en tegen wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden 
of verminderen (Cass, 24 januari 2002, roln. 00.0234 en 00.0307, www.cass.be)"

zodat "rekening houdend met alle voorhanden zijnde gegevens dienen voor het 
overige de opgelegde boeten, zoals proportioneel verminderd, te worden behou-
den daar deze in evenredigheid zijn met de gepleegde inbreuken".

Grieven
De rechter aan wie gevraagd wordt een administratieve sanctie te toetsen, die 

een repressief karakter heeft in de zin van artikel 6 EVRM en 14 IVBPR, mag de 
wettelijkheid van die sanctie onderzoeken en mag, in het bijzonder, nagaan of 
die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen 
en van het interne recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginselen.

Dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter toelaten na te gaan of 
de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat het aan de rechter staat te on-
derzoeken of het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een 
administratieve geldboete van zodanige omvang.

Dit toetsingsrecht houdt ook in dat de rechter om redenen van opportuniteit 
boeten kan kwijtschelden of verminderen. Inderdaad, om te voldoen aan de ver-
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eisten van artikel 6 EVRM en 14 IVBPR, moet de gerechtelijke controle met 
volle rechtsmacht uitgeoefend kunnen worden op de toegepaste sanctie, wat be-
tekent dat het rechterlijk orgaan de beslissing op alle punten in rechte en in feite 
moet kunnen hervormen en dat de rechter de bevoegdheid moet hebben de op-
portuniteit van de opgelegde sanctie te beoordelen of om een gehele of gedeelte-
lijke vermindering toe te staan.

Het is des te meer het geval dat de administratie de mogelijkheid heeft de om-
vang van de  sanctie,  qua  opportuniteit  en billijkheid,  te  moduleren,  minstens 
door tussenkomst van de minister van Financiën in de uitoefening van de mach-
ten verleend door artikel 9 van het Regentsbesluit van 18 maart 1831 of artikel 
84, lid 2, van het B.T.W.-Wetboek, en dat niets van wat onder de beoordeling 
van de administratie valt aan de controle van de rechter mag ontsnappen.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest, dat vaststelt dat de boeten opgelegd aan 
de eisers een repressief karakter hebben en beslist dat de toetsingsrecht van de 
administratieve geldboeten niet inhoudt dat de rechter om loutere redenen van 
opportuniteit en tegen wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden of vermin-
deren:

- artikel 6, in het bijzonder §1, van het op 4 november 1950 te Rome onderte-
kende en bij wet van 13 mei 1955 goedgekeurde Europees Verdrag tot bescher-
ming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, artikel 14, in het 
bijzonder §1, van het internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten, opgemaakt te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij wet 
van  15  mei  1981  alsmede  artikel  70,  §1  en  1bis,  van  het  B.T.W.-Wetboek 
schendt,  nu  beide  bepalingen  vereisen  dat  de  rechter  een  controle  met  volle 
rechtsmacht op boeten met een repressief karakter - zoals deze opgelegd door ar-
tikel 70, §1 en 1bis, van het B.T.W.-Wetboek - moet uitoefenen, welke controle 
betekent dat de rechter bevoegd is om, naast de opportuniteit van het opleggen 
van de sanctie te beoordelen, ook deze sanctie geheel of gedeeltelijk te vermin-
deren;

- de artikelen 10, 11 en 172 van de gecoördineerde Grondwet, alsmede artike-
len 84, lid 2, van het B.T.W.-Wetboek en 9 van het Regentsbesluit nr. 78 van 18 
maart 1831 schendt, in de mate dat uit deze bepalingen blijkt dat de administratie 
de mogelijkheid heeft de omvang van de sanctie te moduleren en dat niets van 
wat onder de beoordeling van de administratie valt aan de controle van de rechter 
mag ontsnappen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
(...)
Tweede middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 9 van het Organiek Besluit van 

18 maart 1831 en van artikel 84, tweede lid, van het BTW-Wetboek.
De genoemde bepalingen die verband houden met het genaderecht van de uit-

voerende macht, zijn vreemd aan de opgeworpen grieven over de toetsingsbe-
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voegdheid van de rechter waarover de appelrechters uitspraak hebben gedaan.
3. Het middel gaat voor het overige ervan uit dat de rechter in alle omstandig-

heden de bevoegdheid moet hebben de opportuniteit van een opgelegde sanctie 
van repressieve aard te beoordelen of om een gehele of gedeeltelijke verminde-
ring van de sanctie toe te staan.

4. De rechter aan wie gevraagd wordt de sanctie opgelegd op grond van artikel 
70 van het BTW-Wetboek te toetsen, mag de wettelijkheid van die sanctie onder-
zoeken en mag in het  bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is  met de 
dwingende eisen van internationale verdragen en van het interne recht, met inbe-
grip van de algemene rechtsbeginselen.

Dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter toelaten na te gaan of 
de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat hij mag onderzoeken of het be-
stuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een administratieve 
geldboete van zodanige omvang.

De rechter mag hierbij inzonderheid acht slaan op de zwaarte van de inbreuk, 
de hoogte van reeds opgelegde sancties en de wijze waarop in gelijkaardige za-
ken werd geoordeeld, maar moet hierbij in acht nemen in welke mate het bestuur 
zelf gebonden was in verband met de sanctie.

5. Hieruit volgt dat de rechter, die in feite en in rechte alle pertinente omstan-
digheden moet kunnen onderzoeken om de rechtmatigheid van de straf te beoor-
delen, en al wat onder de beoordeling van het bestuur valt moet kunnen controle-
ren, hieruit niet de bevoegdheid put om een sanctie louter op grond van opportu-
niteit en tegen wettelijke regels in te verminderen of kwijt te schelden.

Het middel faalt naar recht. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.

16 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Wouters.

Nr. 100

1° KAMER - 16 februari 2007

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - ADMINISTRATIEVE SANCTIES MET 
REPRESSIEF KARAKTER - WETTELIJKHEID VAN DE SANCTIE - EVENREDIGHEID MET DE INBREUK - 
TOETSINGSRECHT VAN RECHTER

De  rechter  aan  wie  gevraagd  wordt  een  administratieve  sanctie  te  toetsen  die  een 
repressief karakter heeft in de zin van artikel 6 E.V.R.M., mag de wettelijkheid van die  
sanctie onderzoeken en mag in het bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is met  
de dwingende eisen van internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip  
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van  de  algemene  rechtsbeginselen;  dit  toetsingsrecht  moet  in  het  bijzonder  aan  de 
rechter toelaten na te gaan of de straf  niet onevenredig is met de inbreuk, zodat de  
rechter mag onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen  
van een administratieve geldboete van zodanige omvang; de rechter mag hierbij in het  
bijzonder acht slaan op de zwaarte van de inbreuk,  de hoogte van reeds opgelegde 
sancties en de wijze waarop in gelijkaardige zaken werd geoordeeld, maar moet hierbij in  
acht nemen in welke mate het bestuur zelf gebonden was in verband met de sanctie; dit  
toetsingsrecht houdt niet in dat de rechter op grond van een subjectieve appreciatie van 
wat hij redelijk acht, om loutere redenen van opportuniteit en tegen wettelijke regels in,  
boeten kan kwijtschelden of verminderen1.  (Artt. 70, §1 en 84, W.B.T.W.; Art. 1, laatste 
lid, K.B. nr. 41 van 30 jan. 1987 tot  vaststelling van het bedrag van de proportionele 
fiscale geldboeten op het stuk van de B.T.W.)

(BELGISCHE STAAT MINISTER VAN FINANCIEN T. K.)

ARREST

(A.R. F.05.0015.N)

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

het Hof van Beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 70, §1, 72 en 84 van het Wetboek van de belasting over de toe-

gevoegde waarde (B.T.W.-Wetboek), het artikel 70, §1, zoals aangevuld bij de 
wet van 28 december 1992, en het artikel 84, inzonderheid het derde lid zoals in-
gevoegd bij de wet van 4 augustus 1986;

- artikel 1, inzonderheid het laatste lid, in de tekst voor en na de wijziging bij 
koninklijk besluit van 21 oktober 1993, van toepassing met ingang van 1 novem-
ber 1993, naargelang de tekst voor en na deze datum op de opgelegde boete toe-
passelijk is, van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling 
van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belas-
ting over de toegevoegde waarde;

- voor zoveel als nodig de tabel A in de bij dit koninklijk besluit nr. 41 aange-
hechte bijlage.

Aangevochten beslissingen
Het arrest, statuerend op het incidenteel beroep van de eiser wat de opgelegde 

en door de eerste rechter verminderde boete betreft,
"Verklaart dit incidenteel beroep gedeeltelijk gegrond
Verklaart deels gegrond het verzet van (de verweerder) tegen het dwangbevel 

(RCIV nr. 297.0130.29996-dwangb. nr. 147/97) uitgevaardigd door G.D.C. , ont-

1 Zie Cass.  21 jan.  2005, A.R. C.02.0572.N, nr.  43, met concl.  O.M.; Cass.  16 feb.  2007, A.R. 
C.04.0390.N, www.cass.be; Cass. 16 feb. 2007, A.R. F.06.0032.N, www.cass.be.
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vanger van het tweede BTW-ontvangkantoor te Gent, op 10.3.1997, geviseerd en 
uitvoerbaar verklaard op 12.3.1997 door A. Temmerman, hoofdcontroleur  a.i. 
van de BTW-controle te Zelzate, daartoe gemachtigd door de gewestelijke direc-
teur van de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registra-
tie en domeinen te Gent.

Vernietigt dit dwangbevel in de mate waarin het voor de geldboete een hoger 
bedrag vaststelt dan 47.082 BEF (thans 1167,13 euro).

Beveelt de terugbetaling van het eventueel teveel geïnde meer de gerechtelijke 
verwijlintresten aan de  wettelijke intrestvoet  vanaf  de  datum van betaling zo 
deze volgt op de aanmaning bij het gerechtsdeurwaardersexploot van 1.4.1997, 
zoniet vanaf deze aanmaning",

en verwijst de eiser in de helft van de kosten, op grond van de volgende moti-
vatie:

"De  boete  aan  (de  verweerder)  opgelegd  in  toepassing  van  artikel  70,  §1, 
BTW-Wetboek is een strafsanctie in de zin van artikel 6 EVRM (Verdrag van 
1.11.1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrij-
heden, ondertekend te Rome, goedgekeurd bij wet van 13.5.1955). Ter eerbiedi-
ging van artikel 6 EVRM dient het hof bevoegd geacht te worden het opleggen 
van dergelijke boete te controleren met volle rechtsmacht, en de beslissing daar-
omtrent op alle punten, zo in feite als in rechte, te hervormen ...

Te dezen moet worden vastgesteld dat een boete van 200 pct. onevenredig is 
met de door (de verweerder) begane inbreuken, en dient te worden herleid tot re-
delijke proporties. ln dit verband dient er op gewezen dat (de verweerder) zich 
toch bewust schuldig gemaakt heeft aan fraudepraktijken, dit over een periode 
van vier jaar. Het bedrag van de ontdoken BTW bedraagt 94.163 BEF (thans 
2.334,24 euro). Een boete van 47.082 BEF (thans 1.167,13 euro), hetzij 50 pct. 
van de ontdoken rechten is in redelijkheid gerechtvaardigd".

Grieven
In artikel 70, §1, van het BTW-Wetboek wordt voorgeschreven: "Voor iedere 

overtreding van de verplichting de belasting te voldoen wordt een geldboete op-
gelegd gelijk aan het dubbele van de ontdoken of niet tijdig betaalde belasting".

In artikel 84 van hetzelfde wetboek wordt voorzien in een schaal van proporti-
onele fiscale boeten, waarvan de trappen door de Koning zijn vastgesteld. Tot 
uitvoering daarvan wordt in het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 en 
in de daaraan gehechte bijlage een schaal met verminderde boeten vastgelegd. In 
het laatste lid van artikel 1 van dit koninklijk besluit wordt evenwel voorgeschre-
ven dat deze tabellen niet van toepassing zijn ten aanzien van overtredingen be-
gaan met het oogmerk de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk 
te maken.

De administratie heeft tot opdracht deze voorschriften toe te passen.
Deze toepassing gebeurt onder toezicht van de rechterlijke macht. De rechter 

aan wie dit geschil wordt voorgelegd mag de wettelijkheid van de toegepaste 
sanctie onderzoeken, en nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de algemene 
beginselen van het recht, en met de dwingende eisen van internationale verdra-
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gen.
Dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter toelaten om na te gaan 

of de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat het aan de rechter staat te 
onderzoeken of de administratie naar redelijkheid kan overgaan tot het opleggen 
van een administratieve geldboete van zodanige omvang.

Dit toetsingsrecht houdt echter niet in dat de rechter om loutere redenen van 
opportuniteit of op grond van zijn subjectieve appreciatie, tegen de wettelijke 
voorschriften in, boeten kan kwijtschelden of verminderen. De controle van de 
evenredigheid maakt deel uit van de wettigheidscontrole, en mag niet gelijkge-
steld worden met een subjectieve appreciatie van eventuele verzachtende om-
standigheden.

In  het  arrest  wordt  uitdrukkelijk  vastgesteld  dat  verweerder  "zich  bewust 
schuldig gemaakt heeft aan fraudepraktijken, dit over een periode van vier jaar". 
Ingevolge het voorschrift artikel 1, laatste lid, van het koninklijk besluit nr. 41 
van 20 januari 1987, was de toepassing van een verminderde boete in casu der-
halve uitgesloten.

Nochtans wordt door het arrest de opgelegde boete herleid tot 50 pct. van de 
ontdoken rechten, op de enige motivatie dat "een boete van 200 pct. onevenredig 
is met de door (de verweerder) begane inbreuken" terwijl "50 pct. van de ontdo-
ken rechten in redelijkheid (is) gerechtvaardigd".

In het arrest wordt geen enkel feit aangevoerd waarop dit argument van rede-
lijkheid gesteund is. Deze uitspraak is aldus enkel gesteund op de subjectieve ap-
preciatie van de appelrechters, hetgeen het afwijken van een formeel wettelijk 
voorschrift niet kan verantwoorden.

Besluit
De door het arrest besliste vermindering van de opgelegde boete is bijgevolg 

onverenigbaar met de voormelde voorschriften, zodat het arrest deze voorschrif-
ten schendt (schending van al de in de aanhef van het middel vermelde wetsbe-
palingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Krachtens artikel 70, §1, van het BTW-Wetboek, wordt voor iedere overtre-

ding van de verplichting de belasting te voldoen, een geldboete opgelegd gelijk 
aan het dubbele van de ontdoken of niet-tijdig betaalde belasting.

Krachtens artikel 84 van dat wetboek, wordt binnen de door de wet gestelde 
grenzen,  het  bedrag van de proportionele fiscale  boeten bepaald volgens een 
schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld.

Krachtens artikel 1, laatste lid, van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 
1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten, zijn 
de schalen voor vermindering van de proportionele fiscale geldboete niet van 
toepassing ten aanzien van de overtredingen begaan met het oogmerk de belas-
ting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken.

2. De rechter aan wie gevraagd wordt een administratieve sanctie te toetsen die 
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een repressief karakter heeft in de zin van artikel 6 EVRM, mag de wettigheid 
van die sanctie onderzoeken en mag in het bijzonder nagaan of die sanctie ver-
zoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen en van het in-
terne recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginselen.

Dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter toelaten na te gaan of 
de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat de rechter mag onderzoeken of 
het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een administra-
tieve geldboete van zodanige omvang.

De rechter mag hierbij in het bijzonder acht slaan op de zwaarte van de in-
breuk, de hoogte van reeds opgelegde sancties en de wijze waarop in gelijkaardi-
ge zaken werd geoordeeld, maar moet hierbij in acht nemen in welke mate het 
bestuur zelf gebonden was in verband met de sanctie.

Dit toetsingsrecht houdt niet in dat de rechter op grond van een subjectieve ap-
preciatie van wat hij redelijk acht, om loutere redenen van opportuniteit en tegen 
wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden of verminderen.

3. De appelrechter oordeelt dat de boete van 200 pct. "onevenredig is met de 
door (de verweerder) begane inbreuken en dient herleid tot redelijke proporties" 
en stelt vervolgens vast dat "(de verweerder) zich toch bewust schuldig heeft ge-
maakt aan fraudepraktijken, dit over een periode van vier jaar". Hij oordeelt op 
grond van die gegevens "dat een boete van 47.082 BEF (thans 1.167,13 euro), 
hetzij 50 pct. van de ontdoken rechten in redelijkheid gerechtvaardigd is".

Uit die gegevens kon de appelrechter niet afleiden dat de opgelegde boete one-
venredig was en moest verminderd worden tot 50 pct. van de ontdoken rechten.

4. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Zonder acht te slaan op de memorie van antwoord waarvan geen bewijs van 

voorafgaande betekening wordt bijgebracht,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de geldboete 

en de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

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

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

16 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Claeys 
Boúúaert.

Nr. 101
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1° KAMER - 16 februari 2007

1º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BEZWAAR - 
BEZWAARTERMIJN - MISKENNING VAN EEN BEGINSEL VAN BEHOORLIJK BESTUUR - GEVOLG

2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGINSEL VAN BEHOORLIJK BESTUUR - 
BELASTINGZAKEN - BEZWAARTERMIJN INZAKE INKOMSTENBELASTINGEN - MISKENNING VAN EEN 
BEGINSEL VAN BEHOORLIJK BESTUUR - GEVOLG

1º en 2º De bij art. 371 W.I.B. (1992) bepaalde bezwaartermijn is een vervaltermijn, welke  
behoudens  overmacht  niet  kan  worden  verlengd;  hieruit  volgt  dat  een  eventuele 
miskenning van de beginselen van behoorlijk bestuur door de administratie, die voor de 
belastingplichtige niet heeft geleid tot een overmachtsituatie, niet tot gevolg heeft dat een  
laattijdig  bezwaarschrift  ontvankelijk  dient  verklaard  te  worden1 (Deels  impliciete 
oplossing). (Artt. 366 en 371, W.I.B. 1992)

(S. T. BELGISCHE STAAT MINISTER VAN FINANCIEN)

ARREST

(A.R. F.05.0093.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 september 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in een verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. De eiser legt niet uit hoe en waardoor de appelrechters de artikelen 367 en 

372 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) schenden.
2. Artikel 366 van dat wetboek, zoals te dezen van toepassing, bepaalt dat de 

belastingschuldige tegen het bedrag van de te zijnen name gevestigde aanslag, 
opcentiemen, verhogingen en boeten inbegrepen, schriftelijk bezwaar kan indie-
nen bij  de directeur  der  belastingen van de provincie of  het  gewest in wiens 
ambtsgebied de aanslag, de verhoging en de boete zijn gevestigd.

Artikel 371 van dat wetboek, zoals te dezen van toepassing, bepaalt dat de be-
zwaarschriften moeten worden gemotiveerd en op straffe van verval ingediend 
uiterlijk op 30 april van het jaar nadat waarin de belasting is gevestigd, zonder 
dat de termijn evenwel minder dan zes maanden mag bedragen vanaf de datum 
van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum 
van de inning van de belastingen op een andere wijze dan per kohier.

1 Cass. 29 mei 1992, A.R. F.1950.N, nr. 510.



Nr. 101 - 16.2.07 HOF VAN CASSATIE 425 

3. De appelrechters stellen vast dat de aanslagbiljetten werden verzonden op 
30 oktober 1995 (aanvankelijke aanslag 1995), op 8 juli 1997 (tweede aanslag 
1995), op 21 april 1997 (aanslag 1996) en op 22 december 1997 (aanslag 1997), 
zodat om tijdig te zijn de bezwaarschriften moesten ingediend geweest zijn op 
respectievelijk 30 april 1996, 30 april 1998 (1995 en 1996) en 22 juni 1998 (aan-
slagjaar 1997).

Hieruit konden de appelrechters, zonder schending van de voormelde wetsbe-
palingen afleiden dat een bezwaarschrift tegen de aanslagen over de aanslagjaren 
1995, 1996 en 1997 dat is ingediend op 15 februari 2000, laattijdig is.

4. Een eventuele miskenning van de beginselen van behoorlijk bestuur door de 
administratie, die voor de belastingplichtige niet heeft geleid tot een overmacht-
situatie, heeft niet tot gevolg dat een laattijdig verzoekschrift door de appelrech-
ters ontvankelijk dient verklaard te worden.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

16 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. van Eeckhoutte en Claeys Boúúaert.

Nr. 102

1° KAMER - 16 februari 2007

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - ADMINISTRATIEVE SANCTIES MET 
REPRESSIEF KARAKTER - WETTELIJKHEID VAN DE SANCTIE - EVENREDIGHEID MET DE INBREUK - 
TOETSINGSRECHT VAN RECHTER

De rechter aan wie gevraagd wordt de sanctie opgelegd op grond van artikel 70 van het  
B.T.W.-Wetboek  te  toetsen,  mag  de  wettelijkheid  daarvan  onderzoeken  en  in  het 
bijzonder  nagaan  of  die  sanctie  verzoenbaar  is  met  de  dwingende  eisen  van 
internationale  verdragen  en  van  het  interne  recht,  met  inbegrip  van  de  algemene  
rechtsbeginselen; dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter toelaten na te  
gaan of de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat hij mag onderzoeken of het  
bestuur  naar  redelijkheid  kon  overgaan  tot  het  opleggen  van  een  administratieve  
geldboete van zodanige omvang; de rechter mag hierbij inzonderheid acht slaan op de  
zwaarte van de inbreuk, de hoogte van reeds opgelegde sancties en de wijze waarop in  
gelijkaardige zaken werd geoordeeld, maar moet hierbij in acht nemen in welke mate het  
bestuur zelf gebonden was in verband met de sanctie; dit toetsingsrecht houdt niet in dat  
de rechter op grond van een subjectieve appreciatie van verzachtende omstandigheden 
eigen aan de persoon van de belastingschuldige of om loutere redenen van opportuniteit  
en tegen wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden of verminderen; de rechter die in  
zijn beoordeling expliciet wijst op het bewust karakter van de inbreuken, en vervolgens  
de opgelegde geldboete van 200 procent van de ontdoken belasting vermindert om de 
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enkele reden dat die boete onevenredig is, mag niet nalaten te onderzoeken in welke  
mate het bestuur zelf gebonden was door een sanctie en op welke gronden het bestuur 
van de vaste schalen had moeten afwijken1 (1). (1) (Artt. 70, §1 en 84, W.B.T.W.; Art. 1, 
laatste  lid,  K.B.  nr.  41  van  30  jan.  1987  tot  vaststelling  van  het  bedrag  van  de 
proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de B.T.W.)

(BELGISCHE STAAT MINISTER VAN FINANCIEN T. S.)

ARREST

(A.R. F.06.0032.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 september 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 70, §1, eerste lid, 72 en 84 van het Wetboek van de belasting 

over de toegevoegde waarde (B.T.W.-Wetboek), het artikel 84, inzonderheid het 
derde lid zoals ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1986;

- artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling 
van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belas-
ting over de toegevoegde waarde, inzonderheid het laatste lid, in de tekst voor de 
wijziging bij koninklijk besluit van 21 oktober 1993;

- voor zoveel als nodig de tabel A in de bij dit koninklijk besluit nr. 41 aange-
hechte bijlage;

- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest, statuerend op het incidenteel beroep van de eiser wat de opgelegde 

en door de eerste rechter verminderde boete betreft, wijst dit incidenteel beroep 
af als ongegrond, bevestigt het bestreden vonnis, en verwijst de verweerder tot 
9/10 en de eiser tot 1/10 van de kosten van beide aanleggen.

Het aldus bevestigde vonnis, na vastgesteld te hebben dat de aan de verweer-
der verweten inbreuken bewezen zijn, overweegt:

"Principieel werd aanvaard In de arresten van het arbitragehof van 24/2/1999 
en twee Cassatiearresten van 5/2/1999 dat art. 6 EVRM en 14 BUPO Verdrag 
van toepassing zijn op repressieve administratieve fiscale boeten.

Een geldboete van 200 pct. is buiten proporties.
Het gaat niet om een klein bedrag dat een soort waarschuwing of terechtwij-

zing blo De boete is dan ook aan de opportuniteitsbeoordeling van de rechter on-

1 Zie Cass.  21 jan.  2005,  A.R. C.02.0572.N,  nr.  43 met concl.  O.M.;  Cass.  16 feb.  2007,  A.R. 
F.05.0015.N, www.cass.be; Cass. 16 feb. 2007, A.R. nr. C.04.0390.N, www.cass.be.
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derworpen en mag in casu worden herleid tot 50 pct.".
Deze uitspraak wordt door het arrest bevestigd op grond van de volgende over-

wegingen:
"6. De boete aan (de verweerder) opgelegd in toepassing van artikel 70, §1, 

BTW-wetboek is een strafsanctie in de zin van artikel 6 EVRM (Verdrag van 
1.11.1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrij-
heden, ondertekend te Rome, goedgekeurd bij wet van 13.5.1955). Ter eerbiedi-
ging van artikel 6 EVRM dient het Hof bevoegd geacht te worden het opleggen 
van dergelijke boete te controleren met volle rechtsmacht, en de beslissing daar-
omtrent  op  alle  punten,  zo  in  feite  als  in  rechte,  te  hervormen  (zie  EHRM, 
4.3.2004, Silvester's Horeca Service t/ België)

Te dezen moet worden vastgesteld dat een boete van 200 pct. onevenredig is 
met de door (de verweerder) begane inbreuken, en dient te worden herleid tot re-
delijke proporties. In dit verband dient er op gewezen dat de (verweerder) zich 
toch bewust schuldig gemaakt heeft aan een reeks onregelmatigheden. Het be-
drag van de ontdoken BTW bedraagt 4.467.096 BEF (110.736, 42 euro) en een 
boete van 50 pct. van de ontdoken rechten is in redelijkheid gerechtvaardigd. Het 
incidenteel beroep van (de eiser) is derhalve ongegrond".

Grieven
In artikel 70, §1, van het B.T.W.-wetboek wordt voorgeschreven: "Voor iedere 

overtreding van de verplichting de belasting te voldoen wordt een geldboete op-
gelegd gelijk aan het dubbele van de ontdoken of niet tijdig betaalde belasting".

In artikel 84 van hetzelfde wetboek wordt voorzien in een schaal van proporti-
onele fiscale boeten, waarvan de trappen door de Koning zijn vastgesteld. Tot 
uitvoering daarvan wordt in het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 en 
in de daaraan gehechte bijlage een schaal met verminderde boeten vastgelegd. In 
het laatste lid van artikel 1 van dit koninklijk besluit wordt evenwel voorgeschre-
ven dat deze tabellen niet van toepassing zijn ten aanzien van overtredingen be-
gaan met het oogmerk de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk 
te maken.

De administratie heeft tot opdracht deze voorschriften toe te passen.
Deze toepassing gebeurt onder toezicht van de rechterlijke macht. De rechter 

aan wie dit geschil wordt voorgelegd mag de wettelijkheid van de toegepaste 
sanctie onderzoeken, en nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de algemene 
beginselen van het recht, en met de dwingende eisen van internationale verdra-
gen.

Dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter toelaten om na te gaan 
of de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat het aan de rechter staat te 
onderzoeken of de administratie naar redelijkheid kan overgaan tot het opleggen 
van een administratieve geldboete van zodanige omvang.

Dit toetsingsrecht houdt echter niet in dat de rechter om loutere redenen van 
opportuniteit of op grond van zijn subjectieve appreciatie, tegen de wettelijke 
voorschriften in, boeten kan kwijtschelden of verminderen. De controle van de 
evenredigheid maakt deel uit van de wettigheidscontrole, en mag niet gelijkge-
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steld worden met een subjectieve appreciatie van eventuele verzachtende om-
standigheden.

In  het  arrest  wordt  uitdrukkelijk  vastgesteld  dat  verweerder  "zich  bewust 
schuldig gemaakt heeft aan een reeks onregelmatigheden". Ingevolge het voor-
schrift artikel 1, laatste lid, van het koninklijk besluit nr. 41 van 20 januari 1987, 
was de toepassing van een verminderde boete in casu derhalve uitgesloten.

Nochtans wordt door het arrest, met bevestiging van het vonnis, de opgelegde 
boete herleid tot 50 pct. van de ontdoken rechten, op de enige motivatie dat "een 
boete van 200 pct. onevenredig is met de door (de verweerder) begane inbreu-
ken" terwijl "50 pct. van de ontdoken rechten in redelijkheid (is) gerechtvaar-
digd"

De aangevochten uitspraak verwijst naar het arrest van het Hof van Justitie op-
gericht in toepassing van artikel 6 E.V.R.M. (hierna E.H.R.M.), van 4.3.2004, in 
de zaak Silvester's Horeca Service. ln dit arrest wordt vastgesteld dat in die zaak 
de bodemrechter had geoordeeld dat zijn bevoegdheid beperkt was tot het na-
zicht van de wettelijkheid van de opgelegde fiscale boeten, en dat hij geen be-
voegdheid had om de opportuniteit ervan te beoordelen of om een gehele of ge-
deeltelijke ontheffing ervan te verlenen. Het tegen dat arrest ingesteld cassatiebe-
roep werd verworpen. Het Hof van Justitie oordeelt aldus dat in die zaak de be-
lastingplichtige geen toegang had gekregen tot een rechtbank, in de zin van arti-
kel 6, §1, E.V.R.M. (cfr. overwegingen 28 en 30 van dit arrest).

Deze rechtspraak is op het onderhavig geschil niet toepasselijk. De leer van het 
E.H.R.M. bestaat hoofdzakelijk hierin, dat de bevoegdheid van de rechter alle 
twistpunten moet omvatten waarover de administratie kan oordelen. Dit betekent 
niet dat, waar de administratie aan de toepassing van een wettekst is gebonden, 
de rechter van deze tekst mag afwijken op grond van een louter subjectieve ap-
preciatie.

In toepassing van artikel 1, laatste lid, van het K.B. nr. 41 van 30 januari 1987, 
terzake toepasselijk, bestaat er voor de administratie geen enkele vrijheid van be-
oordeling. De rechter is derhalve eveneens door de wettekst gebonden.

Weliswaar wordt in hetzelfde arrest van 4 maart 2004 E.H.R.M. een verwij-
zing opgenomen naar het regentsbesluit van 18 maart 1831, waarbij aan de mi-
nister een algemene macht verleend wordt om kwijtschelding van boetes te ver-
lenen (overweging nr. 14). Deze bevoegdheid wordt echter in dat arrest, zoals in 
de Belgische rechtspraak en rechtsleer, aangemerkt als een genaderecht. Evenals 
in het gewoon strafrecht het genaderecht aan de Koning is toegekend en buiten 
de bevoegdheid van de rechter blijft, kan ook in het fiscaal strafrecht het bestaan 
van dit genaderecht geen verantwoording brengen om de bevoegdheid van de 
rechtbank uit te breiden buiten de perken van hetgeen aan de appreciatie van de 
administratie is onderworpen.

De overweging in het  arrest,  volgens welke "ter  eerbiediging van artikel  6 
E.V.R.M. het hof (van beroep) bevoegd (dient) geacht te worden het opleggen 
van dergelijke boete te controleren met volle rechtsmacht, en de beslissing daar-
omtrent op alle punten, zo in feite als in rechte, te hervormen" gaat aldus verder 
dan de werkelijke betekenis van het aangehaald arrest E.H.R.M.
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De bevoegdheid van de rechter kan bestaan voor twistpunten waarover de ad-
ministratie te beslissen heeft, niet voor de maatregelen die zij treft tot uitvoering 
van een bindende wettekst. Artikel 6 E.V.R.M. betekent niet dat de rechter een 
bindende wettekst terzijde mag schuiven om een twistpunt volgens zijn subjec-
tieve appreciatie te beslechten.

Aanvullend: de beslissing over de volgens de wet opgelegde boete tot een vier-
de (van 200 pct. tot 50 pct.) te herleiden, is in het arrest niet gemotiveerd. Na een 
alinea waarin het hof van beroep zijn eigen bevoegdheid constateert, wordt enkel 
vastgesteld dat de boete "dient te worden herleid tot redelijke proporties" In de 
daarop volgende overweging wordt enkel de plichtigheid van de verweerder be-
nadrukt. De reden waarom de wettelijk opgelegde boete onevenredig met de be-
gane inbreuken wordt verklaard, wordt niet gepreciseerd.

In het arrest wordt geen enkel feit aangevoerd waarop dit argument van rede-
lijkheid gesteund is. Deze uitspraak is aldus enkel gesteund op de subjectieve ap-
preciatie van de appelrechters, hetgeen het afwijken van een formeel wettelijk 
voorschrift niet kan verantwoorden.

Besluit
De door het arrest besliste vermindering van de opgelegde boete is bijgevolg 

onverenigbaar met de voormelde voorschriften, zodat het arrest deze voorschrif-
ten schendt (schending van al de in de aanhef van het middel vermelde wetsbe-
palingen), en is bovendien niet gemotiveerd (schending van artikel 149 van de 
gecoördineerde Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Middel zelf
4. Krachtens artikel 70, §1, eerste lid, van het BTW-Wetboek wordt voor iede-

re overtreding van de verplichting de belasting te voldoen een geldboete opge-
legd gelijk aan het dubbele van de ontdoken of niet-tijdig betaalde belasting.

Krachtens artikel 84 van dat wetboek wordt, binnen de door de wet gestelde 
grenzen,  het  bedrag van de  proportionele  fiscale  boeten bepaald volgens een 
schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld.

Krachtens artikel 1, laatste lid, van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 
1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten zijn 
de schalen voor vermindering van de proportionele fiscale geldboete niet van 
toepassing ten aanzien van overtredingen begaan met het oogmerk de belasting 
te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken.

5. De rechter aan wie gevraagd wordt de sanctie opgelegd op grond van het ge-
noemde artikel 70 van het BTW-Wetboek, te toetsen, mag de wettelijkheid daar-
van onderzoeken en in het bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de 
dwingende eisen van internationale verdragen en van het interne recht, met inbe-
grip van de algemene rechtsbeginselen.

Dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter toelaten na te gaan of 
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de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat hij mag onderzoeken of het be-
stuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een administratieve 
geldboete van zodanige omvang.

De rechter mag hierbij in het bijzonder acht slaan op de zwaarte van de in-
breuk, de hoogte van reeds opgelegde sancties en de wijze waarop in gelijkaardi-
ge zaken werd geoordeeld, maar moet hierbij in acht nemen in welke mate het 
bestuur zelf gebonden was in verband met de sanctie.

Dit toetsingsrecht houdt niet in dat de rechter op grond van een subjectieve ap-
preciatie van verzachtende omstandigheden eigen aan de persoon van de belas-
tingschuldige of om loutere redenen van opportuniteit en tegen wettelijke regels 
in, boeten kan kwijtschelden of verminderen.

6. Aangaande de door verweerder begane inbreuken stelt het bestreden arrest 
onder meer vast dat:

- goederen frauduleus in België werden ingevoerd door middel van valse na-
men en B.T.W.-nummer, "zonder inschrijving in de boekhouding", en vervol-
gens verkocht werden zonder uitreiking van facturen;

- in dit verband dient er op worden gewezen dat (de verweerder) zich bewust 
schuldig heeft gemaakt aan een reeks onregelmatigheden;

- het bedrag van de ontdoken B.T.W. 110.736,42 EUR bedraagt.
De appelrechters verminderen de opgelegde geldboete tot 50 procent van de 

ontdoken rechten om de enkele reden dat een boete van 200 procent onevenredig 
is en dient verminderd te worden tot 50 procent van het bedrag van de ontdoken 
rechten.

7. Het arrest, dat expliciet wijst op het bewust karakter van de inbreuken, laat 
aldus na te onderzoeken in welke mate het bestuur zelf gebonden was door een 
sanctie en op welke gronden het bestuur van de vaste schalen had moeten afwij-
ken.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de geldboete 

en de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal gemaakt worden op de kant van het ge-

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

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

16 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Claeys Boúúaert en Wouters.
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Nr. 103

3° KAMER - 19 februari 2007

1º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ALLERLEI - SCHADELOOSSTELLING - 
BETALING - INTERESTEN - UITKERINGEN - BEGRIP - DRAAGWIJDTE

2º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ALLERLEI - VORDERING TOT 
TERUGBETALING - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - GENEESKUNDIGE VERZORGING - 
KOSTEN - INTERESTEN - ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR - FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

1º  Met  de  term  "uitkeringen"  heeft  de  wetgever  in  artikel  42,  derde  lid,  
Arbeidsongevallenwet, alle bedragen bedoeld die krachtens deze wet verschuldigd zijn,  
ongeacht de schuldenaar ervan. (Art. 42, derde lid, Arbeidsongevallenwet)

2º Er is van rechtswege interest verschuldigd op de door de verzekeringsinstelling ziekte en  
invaliditeit  betaalde  vergoedingen  van  medische,  farmaceutische,  heelkundige  en 
verplegingskosten vanaf de betaling ervan, wanneer deze verzekeringsinstelling van de 
wetsverzekeraar of desgevallend van het Fonds voor arbeidsongevallen, de terugbetaling  
vordert  van  deze  vergoedingen.  (Artt.  41,  tweede  lid,  en  42,  derde  lid, 
Arbeidsongevallenwet)

(FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)

ARREST

(A.R. S.06.0003.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 februari 2005 gewezen 

door het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 28, 41 en 42, eerste en derde lid, van de wet van 10 april 1971 

betreffende de arbeidsongevallen;
- artikel 136, §2, vierde lid van de wet van 14 juli 1994.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de verweerder gegrond, 

vernietigt het bestreden vonnis van 16 maart 2004 van de Arbeidsrechtbank te 
Brugge in zoverre het slechts verwijlinteresten toekende op de sommen overeen-
stemmend met de door de verweerder betaalde gezondheidszorgen, en zegt voor 
recht dat op diezelfde sommen wettelijke interesten verschuldigd zijn vanaf 1 ja-
nuari 1997 tot 13 januari 2003.

Het arrest steunt deze beslissing op de volgende overwegingen:
"Artikel 42, derde lid, van de Arbeidsongevallenwet bepaalt dat op de in deze 

wet bedoelde uitkeringen van rechtswege interest verschuldigd is vanaf het ogen-
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blik waarop ze eisbaar worden.
Zowel de arbeidsongevallenuitkeringen, de rente bij dodelijk arbeidsongeval, 

de andere renten en bijslagen bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, 
evenals de andere uitkeringen zoals medische, farmaceutische, heelkundige en 
verplegingskosten, verplaatsingskosten, worden bedoeld (...).

Er dient verwezen te worden naar de aanbeveling die de Raad van State heeft 
geformuleerd bij het geven van zijn advies over het wetsontwerp (...).

In verband met de bepaling die de betaling van de tijdelijke vergoedingen re-
gelt, merkt de Raad van State op dat die vergoedingen geen loon zijn, maar niet-
temin betaalbaar zijn op dezelfde tijdstippen als het loon.

Aangezien de Loonbeschermingswet in het van rechtswege verschuldigd zijn 
van interest voorziet, verdient het aanbeveling een soortgelijke bepaling in de 
Arbeidsongevallenwet op te nemen, aldus de Raad van State.

Deze aanbeveling werd door de wetgever gevolgd.
Aangezien die aanbeveling enkel betrekking heeft op de betaling van de tijde-

lijke vergoedingen, en bovendien duidelijk naar de Loonbeschermingswet ver-
wijst, stelt zich uiteraard de vraag of zij ook andere vergoedingen beoogt, die 
niet loonvervangend zijn.

Er werd inderdaad reeds beslist dat ook de bijslagen ten laste van het Fonds 
voor arbeidsongevallen uitkeringen zijn, waarop de in artikel 42, derde lid, van 
de Arbeidsongevallenwet (bepaalde) interest verschuldigd is.

Gelet op de algemene bewoordingen van artikel 42, derde lid, van de Arbeids-
ongevallenwet en niettegenstaande de aanbeveling van de Raad van State werd 
gedaan naar aanleiding van de tijdelijke vergoedingen, heeft de bepaling betrek-
king op alle uitkeringen waarin onder hoofdstuk II, 'Schadeloosstelling', is voor-
zien.

In de tekst is, zoals de Raad van State aanbeval, geen sprake van 'de in deze 
wet bedoelde uitkeringen', wat op meer dan één uitkering kan wijzen. In de ove-
rige bepalingen van de arbeidsongevallenwet wordt het woord 'vergoeding(en)' 
gebruikt. Enkel in het derde lid van artikel 42 is sprake van 'uitkeringen'. Er kan 
evenwel niet aan worden getwijfeld dat met 'uitkeringen' de in de wet bedoelde 
vergoedingen worden bedoeld. In de Franse tekst wordt steeds 'indemnités' ge-
bruikt.

Aangezien  de  vergoedingen  van  medische,  farmaceutische,  heelkundige  en 
verplegingskosten uitkeringen zijn als bedoeld in de Arbeidsongevallenwet, is 
dan ook interest van rechtswege verschuldigd (...).

Deze redenering vindt overigens steun in het feit  dat het ziekenfonds of de 
Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, overeenkomstig artikel 136, §2, 
vierde lid, van de wet van 14 juli 1994, gesubrogeerd is in de rechten van het 
slachtoffer.

De subrogatie heeft niet enkel het door de verzekeringsinstelling verleend be-
drag tot voorwerp, maar tevens het geheel van de rechten en vorderingen welke 
door de rechtshebbende uit hoofde van de geleden schade had kunnen uitoefenen 
tegen degene die de schade moet vergoeden. Wanneer bijgevolg de sommen die 
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aan de rechthebbende ter vergoeding van de schade verschuldigd waren, rente 
opbrengen, kan de verzekeringsinstelling ingevolge de subrogatie aanspraak ma-
ken op intresten tegen dezelfde voet en berekend op dezelfde bedragen, die zij 
vordert uit hoofde van indeplaatsstelling.

De vergoedingen voor medische kosten of gezondheidszorgen zijn derhalve 
eisbaar de dag dat de gesubrogeerde ziekteverzekeraar die kosten heeft betaald, 
zodat van dan af door de arbeidsongevallenverzekeraar interesten verschuldigd 
zijn. Er is geen reden om van deze gevestigde rechtspraak af te wijken.

Bovendien wordt deze rechtspraak bijgetreden door de rechtsleer, die eveneens 
een ruime betekenis geeft aan het begrip 'uitkeringen' in artikel 42, derde lid, van 
de Arbeidsongevallenwet (...).

De redenering van de  door  (eiser)  aangehaalde  rechtspraak om een  onder-
scheid te maken tussen vergoedingen en medische kosten wordt door dit (ar-
beidshof) niet onderschreven". (arrest, pp. 6-7).

Grieven
1. Krachtens artikel 28 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 heeft 

de getroffene van een arbeidsongeval recht op de geneeskundige, heelkundige, 
farmaceutische en verplegingszorgen en, onder de voorwaarden bepaald door de 
Koning, op de prothesen en orthopedische toestellen die ingevolge het ongeval 
nodig zijn.

Krachtens artikel 41, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971 worden de vergoedingen van medische,  farmaceutische,  heelkundige  en 
verplegingskosten betaald aan degene die deze kosten heeft gedragen.

Krachtens artikel 42, eerste lid, van diezelfde wet zijn de tijdelijke vergoedin-
gen betaalbaar door de verzekeraar op dezelfde tijdstippen als het loon; het derde 
lid van diezelfde bepaling stelt dat op de in deze wet bedoelde uitkeringen van 
rechtswege interest verschuldigd is vanaf het ogenblik waarop zij eisbaar wor-
den.

Overeenkomstig artikel 136, §2, vierde lid, van de bij koninklijk besluit van 14 
juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen treedt de verzekeringsinstelling rechtens in de 
plaats van de rechthebbende en geldt deze indeplaatsstelling tot beloop van het 
bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die krachtens 
een Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving of het gemeen recht ver-
schuldigd zijn en die de schade voortvloeiend uit o.a. ziekte waarvoor werkelijk 
schadeloosstelling is verleend, geheel of gedeeltelijk vergoeden.

2. Uit de feitelijke vaststellingen van het arrest en de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan blijkt dat de vordering van de verweerder er in hoger beroep 
enkel toe strekte de betaling van wettelijke intresten te bekomen op het bedrag 
(6.761,10 euro) dat hij als wettelijk gesubrogeerde in de rechten van het slachtof-
fer van het arbeidsongeval had gedragen voor de door dat slachtoffer genoten ge-
zondheidszorgen.

Deze vordering strekte derhalve niet tot het bekomen van "tijdelijke vergoe-
dingen" of "uitkeringen" in de zin van respectievelijk artikel 42, eerste en derde 
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lid van de Arbeidsongevallenwet, doch wel tot de terugbetaling van kosten die 
door de verweerder werden gedragen en die aan hem als gesubrogeerde moeten 
worden terugbetaald krachtens artikel 41, tweede lid, van de Arbeidsongevallen-
wet.

3. Deze indeplaatsstelling heeft tot voorwerp, niet het bedrag van de door de 
verzekeraar geleverde prestaties, maar het geheel van de rechten en vorderingen 
welke de rechthebbende krachtens het gemeen recht of een andere wetgeving uit 
hoofde van de geleden schade had kunnen uitoefenen ten opzichte van degene 
die de schade moet vergoeden, zodat wanneer de sommen die aan de rechtheb-
bende tot vergoeding van zijn schade verschuldigd waren, rente opbrengen, de 
verzekeraar aanspraak heeft op rente.

Echter, aangezien het slachtoffer krachtens voornoemd artikel 28 van de Ar-
beidsongevallenwet recht heeft op die medische zorgen - en dus geen recht heeft 
op de betaling van een bepaalde geldsom in de zin van artikel 1153, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek die hem in staat moet stellen die medische kosten te 
dragen - kan de in zijn rechten gesubrogeerde verzekeraar van die kosten welis-
waar de terugbetaling vorderen krachtens artikel 41, tweede lid, van de Arbeids-
ongevallenwet, doch geen aanspraak maken op wettelijke rente op geldsommen 
die overeenstemmen met het bedrag van die medische kosten, aangezien datgene 
waarop het slachtoffer recht heeft, namelijk "medische zorgen", geen rente ople-
vert en de gesubrogeerde geen grotere aanspraak kan laten gelden dan deze van 
het slachtoffer.

4. Door te oordelen dat de verweerder recht heeft op de wettelijke interesten 
op het bedrag van de door het slachtoffer genoten gezondheidszorgen, zonder dat 
de toekenning hiervan afhankelijk is van een voorafgaande vraag tot betaling van 
de verschuldigde som:

- schendt het bestreden arrest de artikelen 1153, in het bijzonder eerste en der-
de lid van het Burgerlijk Wetboek, 28, 41, tweede lid, en 42, eerste en derde lid, 
van de Arbeids-ongevallenwet, aangezien de terugbetaling van medische zorgen 
geen "uitkeringen" in de zin (van) artikel 42, derde lid, van de Arbeidsongeval-
lenwet uitmaken waarop interest verschuldigd is vanaf de dag waarop ze eisbaar 
worden, doch krachtens artikel 41, tweede lid, en 1153 van het Burgerlijk Wet-
boek slechts vergoed worden nadat diegene die deze gemaakt heeft, hierom ge-
vraagd heeft;

- schendt het arrest artikelen 28 van de Arbeidsongevallenwet en 136, §2, vier-
de lid, van de bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 gecoördineerde wet betref-
fende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
aangezien het aldus aan de verweerder  méér toekent dan datgene waarop het 
slachtoffer recht heeft, met name doordat het aan de verweerder wettelijke inte-
resten  toekent  op  geldsommen  die  overeenstemmen  met  de  genoten  gezond-
heidszorgen, hoewel het slachtoffer slechts recht heeft op medische zorgen die 
uit hun aard geen interesten opbrengen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 42, derde lid, van de Arbeidsongevallenwet, is op de in 
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deze wet bedoelde uitkeringen van rechtswege interest verschuldigd vanaf het 
ogenblik waarop zij eisbaar worden.

Deze wetsbepaling is een afwijking op artikel 1153, derde lid, van het Burger-
lijk Wetboek.

2. Met de term "uitkeringen" heeft de wetgever in voormeld artikel 42, derde 
lid, alle bedragen bedoeld die krachtens de Arbeidsongevallenwet verschuldigd 
zijn, ongeacht de schuldenaar ervan.

3. Dienvolgens is de bedoelde interest ook van rechtswege verschuldigd op de 
in artikel 41, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet door de verzekerings-in-
stelling  betaalde  vergoedingen van medische,  farmaceutische,  heelkundige  en 
verplegingskosten vanaf de betaling ervan, wanneer deze verzekeringsinstelling 
van de wetsverzekeraar of desgevallend van de eiser de terugbetaling vordert van 
deze vergoedingen.

4. Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep. 
Veroordeelt de eiser in de kosten.

19 februari 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Maes en van Eeckhoutte.

Nr. 104

2° KAMER - 20 februari 2007

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - ADIËREN VAN DE 
STRAFRECHTER - AKTE VAN AANHANGIGMAKING - VOORWERP

2º STRAFVORDERING - ADIËREN VAN DE STRAFRECHTER - AKTE VAN AANHANGIGMAKING - 
VOORWERP

3º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - AKTE VAN AANHANGIGMAKING - VOORWERP - 
HEROMSCHRIJVING - ANDERE FEITELIJKE OMSTANDIGHEDEN DAN DEZE VERMELD IN DE AKTE VAN 
AANHANGIGMAKING - GEVOLG

4º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - ADIËREN VAN DE 
STRAFRECHTER - AKTE VAN AANHANGIGMAKING - VOORWERP - HEROMSCHRIJVING - ANDERE 
FEITELIJKE OMSTANDIGHEDEN DAN DEZE VERMELD IN DE AKTE VAN AANHANGIGMAKING - GEVOLG

5º STRAFVORDERING - ADIËREN VAN DE STRAFRECHTER - AKTE VAN AANHANGIGMAKING - 
VOORWERP - HEROMSCHRIJVING - ANDERE FEITELIJKE OMSTANDIGHEDEN DAN DEZE VERMELD IN DE 
AKTE VAN AANHANGIGMAKING - GEVOLG

6º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - SAISINE VAN DE 
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STRAFRECHTER - GRENZEN

7º STRAFVORDERING - SAISINE VAN DE STRAFRECHTER - GRENZEN

8º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - AKTE VAN AANHANGIGMAKING - FEITELIJKE STRAFBARE 
GEDRAGING - ONAANTASTBAAR OORDEEL VAN DE FEITENRECHTER WELKE GEDRAGING IN DE AKTE 
VAN AANHANGIGMAKING WORDT BEDOELD - HOF VAN CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET HOF - 
MARGINALE TOETSING

9º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - STRAFZAKEN - 
STRAFVORDERING - FEITENRECHTER - AKTE VAN AANHANGIGMAKING - FEITELIJKE STRAFBARE 
GEDRAGING - ONAANTASTBAAR OORDEEL VAN DE FEITENRECHTER WELKE GEDRAGING IN DE AKTE 
VAN AANHANGIGMAKING WORDT BEDOELD - MARGINALE TOETSING

10º DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNSSCHULD - WIJZIGENDE WET - WERKING VAN DE WET 
IN DE TIJD - GEVOLG

11º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNSSCHULD - WIJZIGENDE WET - 
WERKING IN DE TIJD - GEVOLG

1º en 2º Bij de strafrechter wordt geen omschrijving van een misdrijf aanhangig gemaakt,  
maar  de  bepaalde  feitelijke  strafbare  gedraging  die  de  akte  die  de  zaak  bij  hem 
aanhangig maakt, bedoelt1. (Artt. 129, eerste lid, 130, 160, en 182, Sv.)

3º, 4º en 5º Het is de strafrechter die onaantastbaar uitmaakt welke bepaalde feitelijke  
strafbare gedraging in de akte die de zaak bij hem aanhangig maakt wordt bedoeld en  
die  desnoods,  met  inachtneming  van  het  recht  van  verdediging,  daaraan  zijn  juiste  
omschrijving geeft; dat de door de strafrechter omschreven strafbare gedraging min of  
meer andere feitelijke omstandigheden omvat dan deze vermeld in de oorspronkelijke  
akte  die  de  zaak  bij  de  strafrechter  aanhangig  maakt,  doet  geen  afbreuk  aan  de  
regelmatigheid van de aanhangigmaking2 3. (Artt. 129, eerste lid, 130, 160, en 182, Sv.)

6º en 7º De rechter vermag zich zelf niet te vatten van een strafbare gedraging die de akte 
die de zaak bij hem aanhangig maakte, niet heeft bedoeld4 5.

8º en 9º Het behoort tot het onaantastbaar oordeel van de feitenrechter uit te maken welke  
de strafbare gedraging is die de akte die de zaak bij hem aanhangig maakte, bedoelt; het  
Hof kan alleen nagaan of de rechter van de akte van aanhangigmaking geen uitlegging 
geeft die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is6.

10º  en  11º  Wetswijzigingen  betreffende  de  accijnsschuld  hebben  geen  onmiddellijke  
werking  ten  aanzien  van de  voor  de  inwerkingtreding  van de  gewijzigde bepalingen  
definitief verschuldigde maar nog niet betaalde accijns; ze hebben slechts betrekking op 
de  accijnsschuld  die  na  de  inwerkingtreding  van  de  gewijzigde  wetsbepalingen  is 
ontstaan7. (Art. 2, B.W.; Art. 42, Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor 
accijnsproducten,  het  voorhanden  hebben  en  het  verkeer  daarvan  en  de  controles 
daarop; Art. 15, Wet 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak; 
Artt. 320 en 324, Programmawet 2003)

1 Zie: Cass. 5 sept. 2006, A.R. P.06.0649.N, nr. 389 met noot M.T.
2 Ibid.
3 Zie: Cass. 19 jan. 1999, A.R. P.97.0599.N, nr. 30.
4 Zie: Cass. 4 sept. 1959, A.C., 1960, I, 10.
5 Zie: Cass. 13 sept. 2005, A.R. P.05.0657.N, nr. 430.
6 Ibid.
7 Cass. 18 april 2006, A.R. P.05.1561.N, nr. 215 met conclusie O.M. 
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(PROIOS MARITIME nv T. BELGISCHE STAAT MINISTER VAN FINANCIEN)

ARREST

(A.R. P.06.1377.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 27 september 2006. 
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen 

aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Bij de strafrechter wordt geen omschrijving van een misdrijf aanhangig ge-

maakt, maar de bepaalde feitelijke strafbare gedraging die de akte die de zaak bij 
hem aanhangig maakt, bedoelt. Het is de strafrechter die uitmaakt welke bepaal-
de feitelijke strafbare gedraging wordt bedoeld en die desnoods, met inachtne-
ming van het recht van verdediging, daaraan zijn juiste omschrijving geeft. 

Dat de door de strafrechter omschreven strafbare gedraging min of meer ande-
re feitelijke omstandigheden omvat dan deze vermeld in de oorspronkelijke akte 
die de zaak bij hem aanhangig maakt, doet geen afbreuk aan de regelmatigheid 
van die aanhangigmaking. Alleen vermag de rechter zich niet zelf te vatten van 
een strafbare gedraging die de akte die de zaak bij hem aanhangig maakte, niet 
heeft bedoeld.

2. Het onderdeel dat aanvoert dat met de strafbare gedraging die in de door de 
verweerder uitgebrachte rechtstreekse dagvaarding werd omschreven als "aangif-
te onder een verkeerde benaming" van bepaalde goederen geen sluikinvoer werd 
bedoeld, vraagt een beoordeling van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 
Tweede onderdeel
3. Het behoort tot het onaantastbare oordeel van de feitenrechter uit te maken 

welke de strafbare gedraging is die de akte die de zaak bij hem aanhangig maakt, 
bedoelt. Het Hof kan alleen nagaan of de rechter van de akte van aanhangigma-
king geen uitlegging geeft die met de bewoording ervan onverenigbaar is. 

4. Door te oordelen dat de in de rechtstreekse dagvaarding als "aangifte onder 
verkeerde benaming" omschreven feiten van invoer van goederen moet worden 
heromschreven als sluikinvoer van die goederen, geven de rechters van de oor-
spronkelijke dagvaarding een uitlegging die met de bewoording ervan niet on-
verenigbaar is.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag. 
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(...)
Vierde middel
11.  Krachtens  het  algemeen  rechtsbeginsel  inzake  de  niet-terugwerkende 

kracht van een wet, is de nieuwe wet in beginsel niet alleen van toepassing op 
toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op toekomstige ge-
volgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of 
die voortduren of waarvan de gevolgen voortduren onder vigeur van de nieuwe 
wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vast-
gestelde rechten.

12. Volgens het artikel 42 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algeme-
ne regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daar-
van en de controles daarop en het artikel 15 van de wet van 3 april 1997 betref-
fende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, respectievelijk gewijzigd door 
de artikelen 320 en 324 van de Programmawet van 22 december 2003, is de ac-
cijns verschuldigd op de accijnsproducten naar aanleiding van de vaststelling van 
een overtreding op basis van hetzij het vermelde artikel 42 hetzij het vermelde 
artikel 15, niet opeisbaar wanneer die producten effectief worden in beslag geno-
men en naderhand worden verbeurd verklaard of, bij wege van transactie, aan de 
Schatkist worden afgestaan. 

Deze wetswijzigingen betreffen niet de straf voor de overtreding maar de ac-
cijnsschuld. Ze hebben geen onmiddellijke werking op de vóór de inwerkingtre-
ding van de gewijzigde wetsbepalingen definitief verschuldigde maar nog niet 
betaalde accijns. Ze hebben slechts betrekking op de accijnsschuld die na de in-
werkingtreding van de gewijzigde wetsbepalingen is ontstaan.

Het middel faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

20 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Huybrechts, waarne-
mend voorzitter  – Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Wouters, H. Van Bavel, Brussel en De Bruyn, .

Nr. 105

2° KAMER - 20 februari 2007

1º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — HOGE COMMISSIE - BESLISSING 
- CASSATIEBEROEP - RECHTSPLEGING VOOR HET HOF VAN CASSATIE - BIJSTAND VAN EEN 
ADVOCAAT - CASSATIEMIDDELEN - NEERLEGGING VAN EEN MEMORIE - ONTVANKELIJKHEID - 
VOORWAARDE
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2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - HOGE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ - BESLISSING - CASSATIEBEROEP - RECHTSPLEGING - BIJSTAND VAN EEN 
ADVOCAAT - CASSATIEMIDDELEN - NEERLEGGING VAN EEN MEMORIE - ONTVANKELIJKHEID - 
VOORWAARDE

1º en 2º Uit de artikelen 19ter en 28 van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de  
maatschappij  tegen  abnormalen,  gewoontemisdadigers  en  plegers  van  bepaalde  
seksuele strafbare feiten, volgens dewelke de geïnterneerde zelf geen cassatieberoep 
kan  instellen  en  hij  altijd  moet  bijgestaan  worden  door  een  advocaat,  volgt  dat  de  
geïnterneerde slechts een memorie met  cassatiemiddelen kan neerleggen voor zover  
een advocaat die ondertekent1. (Artt. 19ter en 28, Wet Bescherming Maatschappij 1930)

(R.)

(A.R. P.06.1633.N)

20 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. M. Van Volcem, Brugge en P. Vandenbussche, Brugge.

Nr. 106

2° KAMER - 21 februari 2007

ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM — 
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - GEZAGSVERHOUDING - BEOORDELING DOOR DE 
STRAFRECHTER - BEVOEGDHEID

Het strafgerecht dat uitspraak doet over de strafvordering wegens overtredingen van de 
sociale wetgeving is bevoegd om, binnen de perken van de aanhangig gemaakte zaak,  
het  bestaan te  beoordelen  van een  gezagsverhouding  tussen  de  beklaagde  en een  
derde,  wat  het  bestaansvereiste  is  voor  hun  arbeidsovereenkomst1.  (Impliciete 
oplossing). (Art. 2, Arbeidsovereenkomstenwet)

(P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1337.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 september 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
De eiser voert verschillende grieven aan in een memorie waarvan een voor 

eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

1 Cass., 25 okt. 2005, AR P.05.1234.N, nr 539.
1 Zie Cass. 20 maart 1967 (A.C., 1967, p. 900), en Cass. 14 nov. 2001, A.R. P.01.1178.F, nr. 616.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Over de vijfde grief:
Het middel dat aanvoert dat het hof van beroep niet bevoegd was om uitspraak 

te doen over het bestaan van een gezagsverhouding tussen de eiser en de naamlo-
ze vennootschap La Mamma, faalt naar recht. 

Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

21 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Th. Garot, Verviers.

Nr. 107

2° KAMER - 21 februari 2007

1º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - BEGRIP - BELAGING

2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MATERIEEL BESTANDDEEL - BELAGING - 
VOORWAARDEN - STEEDS TERUGKEREND GEDRAG

1º Het misdrijf  belaging bestaat voor de dader uit niet-aflatende of steeds terugkerende 
gedragingen,  die  iemands  persoonlijke  levenssfeer  ernstig  aantasten  door  hem  op 
irritante wijze lastig  te vallen,  daar waar  hij  dit  gevolg  van zijn  gedrag kende of  had 
moeten kennen. (Art. 442bis, Sw.)

2º Het  staat  aan de bodemrechter  die zich moet  uitspreken over  vervolgingen wegens  
belaging om in feite de werkelijkheid te beoordelen van de aantasting van de rust van het  
slachtoffer, van de ernst van de aantasting, het oorzakelijk verband tussen dat gedrag en 
de voormelde aantasting alsook van het besef dat de dader had of diende te hebben van  
de  gevolgen  van  zijn  gedrag;  het  staat  evenwel  aan  het  Hof  van  Cassatie  om  te  
onderzoeken of de rechter uit de feiten die hij heeft vastgesteld, heeft kunnen afleiden 
dat dit gedrag niet-aflatend of steeds terugkerend was1. (Art. 442bis, Sw.)

1 Het  openbaar  ministerie  heeft  geconcludeerd  dat  het  bestreden  arrest  zijn  beslissing  tot 
schuldigverklaring naar recht verantwoordde door bovendien, enerzijds, te vermelden "dat de tweede 
voor het meisje bedoelde claxonstoot weerklonk nadat zij rechtsomkeer had gemaakt en van stoep 
was veranderd, na met een misplaatste doch duidelijke geste, haar weigering te hebben uitgedrukt om 
met de levensgezel van haar moeder contact te hebben", anderzijds, "dat bijgevolg bewezen is dat de 
eiser besefte, op het ogenblik dat hij een tweede maal naar A. claxonneerde, hoewel zij hem duidelijk 
probeerde te ontvluchten, dat dit steeds terugkerend en opdringerig gedrag haar rust ernstig bleef 
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(J.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1415.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 september 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel :
Het middel voert aan dat het arrest, door de eiser wegens belaging te veroorde-

len, artikel 442bis van het Strafwetboek schendt.
Naar luid van die bepaling is hij die een persoon heeft belaagd terwijl hij wist 

of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van die bewuste persoon 
ernstig zou verstoren, strafrechtelijk sanctioneerbaar.

Het voormelde artikel bestraft degene die, door niet-aflatende of steeds terug-
kerende gedragingen, iemands persoonlijke levenssfeer ernstig aantast door hem 
op irritante wijze lastig te vallen, daar waar hij dit gevolg van zijn gedrag kende 
of had moeten kennen.

Het staat aan de bodemrechter om in feite de werkelijkheid te beoordelen van 
de aantasting van de rust van het slachtoffer, van de ernst van de aantasting, het 
oorzakelijk verband tussen dat gedrag en de voormelde aantasting alsook van het 
besef dat de dader had of diende te hebben van de gevolgen van zijn gedrag.

Het staat evenwel aan het Hof om te onderzoeken of de rechter uit de feiten die 
hij heeft vastgesteld, heeft kunnen afleiden dat dit gedrag niet-aflatend of steeds 
terugkerend was.

Door vast te stellen dat de eiser, in een "context van extreme spanning die 
reeds enige tijd tussen de betrokkenen bestaat", ofschoon hij op de hoogte was 
van een beschikking in kort geding die de secundaire huisvesting regelt van het 
slachtoffer bij de moeder in zijn afwezigheid, tweemaal heeft geclaxonneerd "ter 
attentie van" de dochter van zijn partner die over de openbare weg liep, kunnen 
de appelrechters niet afleiden dat dit gedrag steeds terugkerend was.

Aldus veroordelen de appelrechters de eiser niet naar recht wegens belaging.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,

aantasten", en door voor het overige te oordelen dat de door het meisje geuite beledigingen aantonen 
hoezeer zij "zich bedreigd voelde door het opdringerige gedrag van de eiser" en dat hetzelfde geldt 
voor "haar verdere reactie die erop gericht was om bescherming te zoeken bij haar vader".
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Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de strafvorde-
ring tegen Ch. J.

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

Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel. 

21 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dejemeppe – Andersluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Th. Garot, Verviers.

Nr. 108

1° KAMER - 22 februari 2007

1º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - DWANGSOM - BESLISSING - 
UITLEGGING - BESLAGRECHTER

2º DWANGSOM - BESLISSING - UITLEGGING - BESLAGRECHTER

3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - 
BESLAGRECHTER - DWANGSOM - BESLISSING - UITLEGGING

1,º 2º en 3º De beslagrechter zal soms de draagwijdte moeten bepalen van een beslissing 
die  een  dwangsom  oplegt,  wanneer  de  bewoordingen  van  die  beslissing  een 
uitleggingsprobleem doen rijzen. (Art. 1498, Ger.W.)

(S.A. BELGA THINK ING GROUP EUROPE T. S.A. EUROPABANK)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0361.F)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 juni 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar memorie twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 602, 795, 1042, 1068 en 1498 van het Gerechtelijk Wetboek
voor zoveel als nodig, de artikelen 1385bis tot 1385 nonies, van voornoemd 

wetboek, ingevoegd bij de wet van 31 januari 1980.
Aangevochten beslissingen
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Het arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk, verklaart het verzet tegen 
het op 5 december 2003 aan de eiseres betekende betalingsbevel ten dele onge-
grond, en het verzet tegen het betalingsbevel van 18 december 2003 geheel onge-
grond, verklaart de bijkomende vordering tot betaling van een dwangsom van 
15.000 euro wegens de uitgifte van een factuur die op 21 november 2003 werd 
bezorgd aan het restaurant "De Soepketel" gegrond, verwerpt de vordering tot 
veroordeling van de verweerster tot betaling van 250.000 euro schadevergoeding 
wegens tergende en roekeloze bevelen en veroordeelt de eiseres in de kosten van 
het verzet tegen het bevel van 18 december 2003 die bepaald zijn op 161,45 euro 
en in twee derde van de kosten van de beide gedingen, bepaald op 2052,40 euro 
en zulks op de volgende gronden, die  integraal  weergegeven moeten worden 
aangezien de verschillende hierboven aangewezen beschikkingen van het arrest 
alle gebaseerd zijn op de redenen van het arrest waartegen de kritiek uit dit mid-
del specifiek gericht is:

"[De verweerster] voert aan dat [de eiseres] de stakingsbevelen heeft miskend 
die tegen haar waren uitgesproken bij beschikking van 9 oktober 2003 en dat de 
dwangsommen verschuldigd zijn.

[De eiseres] betwist uitdrukkelijk dat zij de voornoemde beslissing niet heeft 
nageleefd.

Derhalve dient de beslagrechter, met toepassing van artikel 1498 van het Ge-
rechtelijk Wetboek, te bepalen of de voorwaarden waarbij de dwangsom ver-
schuldigd is, al dan niet vervuld zijn (Cass., 26 juni 1987, A.C., 1986-87, 1476).

Het bewijs dat de schuldenaar de rechterlijke beslissing miskent die de dwang-
som  doet  lopen,  moet  worden  geleverd  door  de  schuldeiser,  hier  [de 
verweerster].

a) Het bevel van 5 december 2003
[De verweerster] legt twee facturen over die zijn uitgegeven na de betekening 

van het vonnis van 9 oktober 2003 die volgens haar inbreuken zijn op het bevel 
tot staking van alle onrechtmatige facturen op straffe van een dwangsom van 
15.000 euro per aan de handelaars gestuurde factuur.

[De eiseres] houdt staande dat die twee op 14 november 2003 verstuurde fac-
turen, de ene naar het restaurant 'Le Pékin' en de andere naar het restaurant 'De 
Soepketel' alsook die van 21 november 2003 aan het restaurant 'De Soepketel' 
die het voorwerp vormde van de uitbreiding van de vordering tot dwangsom van 
15.000 euro, niet onder de toepassing vallen van het stakingsbevel omdat ze geen 
betrekking hebben op klanten die beschikten over een Ingenico-betaalterminal 
afkomstig van de overdracht van de activa van de naamloze vennootschap Inter-
net Networking Group. 

Zij is van oordeel dat het stakingsbevel slechts betrekking heeft op de termi-
nals afkomstig van de naamloze vennootschap Internet Networking Group.

Hoewel men ervan kan uitgaan dat de door [de eiseres] ingestelde hoofdvorde-
ring tot staking slechts betrekking heeft op de klanten waarvan de terminals van 
het merk Ingenico door [de eiseres] verworven zijn bij de naamloze vennoot-
schap Internet Networking Group, moet men daarentegen wel vaststellen dat de 
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tegenvordering van [de verweerster] in algemene bewoordingen is gesteld, aan-
gezien het vonnis van 9 oktober 2003 vermeldt dat zij ertoe strekt te doen zeggen 
dat [de eiseres] zich schuldig maakt aan oneerlijke concurrentie doordat zij pro-
beert de klanten van [de verweerster] naar andere operatoren weg te lokken en de 
certificaatregels niet naleeft, en dat [de verweerster] vordert dat de staking van 
die praktijken wordt bevolen.

Tot staving van haar standpunt verwijst [de eiseres] naar de reden van het von-
nis van 9 oktober 2003 op grond waarvan de voorzitter van de rechtbank van 
koophandel, zetelend als stakingsrechter, haar bevolen heeft  de onrechtmatige 
facturatie te staken op straffe van een dwangsom van 15.000 euro per aan de 
handelaars verstuurde factuur, en die als volgt is gesteld:

'Blijkens de in het debat neergelegde stukken levert [de eiseres] in feite huur- 
en onderhoudsprestaties aan de klanten van [de verweerster] maar zonder haar 
instemming en zonder over de vereiste certificaten te beschikken.

Die praktijk is strijdig met de eerlijke handelsgebruiken'.
[De eiseres] voert aan dat de instemming van [de verweerster] enkel vereist is 

voor de prestaties aan de klanten die bij [de verweerster] zijn aangesloten en ter-
minals hebben van de naamloze vennootschap Internet Networking Group, zodat 
het stakingsbevel enkel slaat op de klanten met een terminal van de naamloze 
vennootschap Internet Networking Group.

Uit de bovenvermelde reden kan echter niet worden afgeleid dat, opdat er spra-
ke kan zijn van daden die strijdig zijn met de eerlijke handelsgebruiken, voldaan 
moet zijn aan de tweevoudige voorwaarde dat er prestaties geleverd zijn aan de 
klanten van [de verweerster] zonder haar instemming en zonder over de vereiste 
certificaten te beschikken.

Integendeel,  de  omschrijving  die  de  stakingsechter  van  de  tegenvordering 
geeft, maakt geen gewag van de ontstentenis van de instemming van [de ver-
weerster] maar accentueert het feit dat de certificaatregels niet worden nageleefd.

Een van de stukken uit het debat waarop de stakingsrechter zich heeft geba-
seerd om zijn beslissing te nemen is evenwel de brief van 10 september 2003 van 
het E.P.C.I., een door de Belgische banken opgerichte v.z.w. die de certificaten 
voor de terminals uitreikt. Die brief is zowel aan [de verweerster] als aan [de ei-
seres] gericht. Blijkens die brief 'is dus geen enkele ex-Which-terminal [van de 
eiseres] gecertificeerd' en 'is dus geen enkele terminal van ex-Internet Networ-
king Group gecertificeerd'.

Noch de redenen, noch het dictum van het vonnis van 9 oktober 2003 die be-
trekking hebben op de tegenvordering beperken de stakingsbevelen tot de klan-
ten met een Ingenico-betaalterminal afkomstig van de overdracht van de activa 
van de naamloze vennootschap Internet  Networking Group, zodat  het toepas-
singsbereik van dat stakingsbevel alle klanten van [de verweerster] omvat, dus 
ook die met een betaalterminal die door [de eiseres] is verworven bij de naamlo-
ze vennootschap Which Belgium.

- De factuur aan klant Zhou-Aigang c/o Le Pékin
[De eiseres] houdt staande dat de litigieuze factuur die op 14 november 2003 
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aan het restaurant Le Pékin is gestuurd, per vergissing is verzonden en dat zij, 
aangezien zij noch voorwerp noch oorzaak heeft, niet onder de toepassing valt 
van het bij het vonnis van 9 oktober 2003 bevolen verbod.

Zij voert aan dat die fout te wijten is aan de databank die zij heeft overgekocht 
van de naamloze vennootschap Which Belgium waarin klant Le Pékin nog steeds 
vermeld was ook al had hij zijn contract opgezegd per brief van 25 juni 2002 met 
uitwerking op 1 augustus 2002, welk contract uiteindelijk pas op 20 maart 2003 
beëindigd zal worden, en dat [de eiseres], aangezien de naamloze vennootschap 
Which Belgium hem facturen was blijven sturen, hem ook drie facturen van 16 
september 2003 alsook de litigieuze factuur van 14 november 2003 heeft ge-
stuurd. Het restaurant Le Pékin heeft die facturen niet betaald.

[De verweerster] toont aan dat klant Le Pékin op 22 juli 2002 met haar een 
aansluitingcontract heeft ondertekend en op dezelfde datum een contract met de 
naamloze vennootschap Internet Networking Group voor een terminal type Elite 
730, zijnde een terminal van het merk Ingenico.

[De eiseres] heeft klant Le Pékin op 7 augustus 2003, dus vóór de betekening 
van het vonnis van 9 oktober 2003, een factuur van 65,99 euro gestuurd voor de 
terminal Elite 730 Ingenico, voor de periode van juli tot september 2003.

Blijkens de bijlagen bij het proces-verbaal van bevinding van 16 juni 2004, 
uitgevoerd op verzoek van [de eiseres], hebben de facturen die [de eiseres] op 16 
september 2003 verstuurde m.b.t juli, augustus en september 2003 en de litigieu-
ze factuur van 14 november 2003 dezelfde bewoordingen en hetzelfde bedrag als 
die welke de naamloze vennootschap Which Belgium heeft verstuurd op 1 april, 
1 mei en 1 juni 2003 en totaal andere bewoordingen en een ander bedrag dan de 
factuur van 7 augustus 2003 van [de eiseres] m.b.t. de betaalterminal Internet 
Networking Group Ingenico afkomstig van de overdracht door de naamloze ven-
nootschap Internet Networking Group.

In die omstandigheden kan niet worden staande gehouden, zoals [de verweer-
ster] doet, dat de factuur van 14 november 2003 enkel betrekking kon hebben op 
de terminal Elite 730 Ingenico.

De factuur van 14 november 2003 betrof het Whichcontract. Het huur- en on-
derhoudscontract voor de terminal EFT 10 dat klant Le Pékin le 6 oktober 1999 
sloot met de nv Which Belgium, vermeldt echter Citibank als acquirer, wat door 
[de verweerster] wordt erkend in haar aanvullende conclusie.

[De verweerster] staat nergens in dat contract vermeld als acquirer en was dus 
niet de acquirer van het restaurant Le Pékin in het kader van het contract met de 
naamloze vennootschap Which Belgium. Le Pékin was bijgevolg niet de klant 
van [de verweerster] in het kader van dat contract.

Het vonnis van 9 oktober 2003 beveelt dat wordt opgehouden de prestaties aan 
de klanten van de [verweerster] te factureren. Aangezien [de verweerster] niet de 
acquirer  was in het  kader  van het  contract  tussen de naamloze vennootschap 
Which Belgium en het restaurant Le Pékin, is de factuur van 14 november 2003 
die prestaties betreft m.b.t. het Which-contract, niet verstuurd voor prestaties aan 
een bij [de verweerster] aangesloten klant.
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[De verweerster] toont niet aan dat [de eiseres] nog facturen voor de terminal 
Elite 730 Ingenico gestuurd zou hebben aan de heer Zhou Aiguang van het res-
taurant Le Pékin na de betekening van het vonnis van 9 oktober 2003.

De dwangsom is bijgevolg niet verschuldigd voor de factuur van 14 november 
2003 aan de heer Zhou Aiguang van het restaurant Le Pékin.

- De factuur van 14 november 2003 aan klant 'De Soepketel'
Betreffende de factuur aan klant 'De Soepketel', beroept [de eiseres] zich op 

dezelfde argumenten, namelijk dat die factuur per vergissing werd verstuurd om-
dat de bvba Partners, de exploitant van het restaurant 'De Soepketel', ook al had 
zij haar contract met de naamloze vennootschap Which Belgium op 25 januari 
2002 opgezegd, nog steeds facturen ontving vanwege naamloze vennootschap 
Which Belgium. Nadat [de eiseres] de activiteitssector had overgekocht, bleef zij 
facturen sturen aan de bvba Partners die nog steeds in het klantenbestand van de 
naamloze vennootschap Which Belgium zat. Aangezien die facturen noch voor-
werp noch oorzaak hebben, is [de eiseres] van oordeel dat ze niet onder de toe-
passing vallen van het bij het vonnis van 9 oktober 2003 bevolen verbod.

Er dient opgemerkt dat [de verweerster] in het contract van 23 maart 2001 tus-
sen de bvba Partners en de vennootschap Which Belgium vermeld staat als ac-
quirer voor de Visa-kredietkaarten, zodat de bvba Partners, in het kader van dat 
contract, wel degelijk een bij [de verweerster] aangesloten klant was.

Doordat [de eiseres] op 14 november 2003 prestaties heeft gefactureerd aan de 
bvba Partners die in het kader van het contract met de naamloze vennootschap 
Which Belgium een bij [de verweerster] aangesloten klant was, heeft zij het ver-
bod om prestaties te factureren aan bij [de verweerster]aangesloten klanten mis-
kend.

De omstandigheid dat die facturen verstuurd zijn ten gevolge van een fout van 
de naamloze vennootschap Which Belgium en dat de factuur van 14 november 
2003 aan de bvba Partners geen oorzaak zou hebben omdat het huur- en onder-
houdscontract opgezegd was, heeft geen weerslag op de omstandigheid dat er 
een factuur is gestuurd aan een bij [de verweerster] aangesloten klant, een han-
delwijze die door het vonnis van 9 oktober 2003 verboden werd.

Om haar gedrag te rechtvaardigen kan [de eiseres] niet aanvoeren dat zij te 
goeder trouw is, omdat de gelaakte handeling uitgevoerd is [ten] gevolge van een 
fout van de naamloze vennootschap Which Belgium.

Artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek vereist niet, voor het verschul-
digd zijn van de dwangsom, dat de wanuitvoering van de hoofdveroordeling te 
wijten is aan een weloverwogen bedoeling van de schuldenaar om daaraan niet te 
voldoen (Cass., 3 november 1994, A.C., 1994, nr. 471).

Hieruit volgt dat de dwangsom verschuldigd blijft ook al is de gelaakte hande-
ling het gevolg van een fout van een derde.

Het voorwerp van de litigieuze factuur van 14 november 2003 aan de bvba 
Partners was de maandelijkse bijdrage voor november 2003. Zij is dus uitgege-
ven ondanks het verbod opgelegd bij het vonnis van 9 oktober 2003 en de om-
standigheid dat nadien bleek dat zij niet verschuldigd was, doet niets af aan de 
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begane inbreuk.
De dwangsom van 15.000 euro voor de factuur van 14 november 2003 is bij-

gevolg verbeurd.
b) Uitbreiding van de vordering tot dwangsom van 15.000 euro wegens de uit-

gifte van de factuur van 21 november 2003
Op grond van dezelfde redenen als hierboven miskent de factuur die op 21 no-

vember 2003, dus na de betekening van het vonnis van 9 oktober 2003, is ver-
stuurd aan het restaurant 'De Soepketel', met als voorwerp de bijdrage voor de-
cember 2003, het stakingsbevel vervat in het vonnis van 9 oktober 2003 en is de 
dwangsom van 15.000 euro bijgevolg verschuldigd.

c) Het bevel van 18 december 2003
In dat bevel vordert [de verweerster] dat 250.000 euro wordt betaald omdat de 

klant bvba Horeca Service Gent, exploitant van de zaak Mezzanine, eerst was 
aangesloten bij de Royal Bank of Scotland en uiteindelijk bij Citibank.

Het staat  vast  dat  de klant  Mezzanine een bij  [de verweerster]  aangesloten 
klant was.

[De eiseres] voert vooreerst aan dat de litigieuze aansluiting niet slaat op een 
klant in het bezit van een Ingenico-betaalterminal afkomstig van de overdracht 
van de activa van de naamloze vennootschap Internet Networking Group.

Hierboven is al uiteengezet dat het toepassingsbereik van de stakingsbevel dat 
vervat is in het vonnis van 9 oktober 2003 een algemene draagwijdte heeft en 
dus alle klanten van [de verweerster] betreft, en niet enkel die met een Ingenico-
betaalterminal die [de eiseres] heeft verworven in het kader van de overdracht 
van de naamloze vennootschap Internet Networking Group.

[De eiseres] voert aan dat de klant Mezzanine door haar werd weggelokt en bij 
de National Westminster Bank, die in handen is van de Royal Bank of Scotland, 
werd aangesloten op 16 oktober 2003, dus vóór 17 oktober 2003, datum van be-
tekening van het vonnis van 9 oktober 2003, wat blijkt uit het proces-verbaal van 
bevinding waarop [de verweerster] steunt om aan tonen dat de dwangsom ver-
schuldigd is.

Blijkens dat proces-verbaal zouden de klant Mezzanine en [de eiseres] op 16 
oktober  2003  een  goederen-  en  dienstenovereenkomst  hebben  gesloten.  Die 
overeenkomst wordt echter niet door de partijen overgelegd en zij is niet bij het 
proces-verbaal gevoegd, al had dat wel het geval moeten zijn. [De eiseres] legt 
slechts een voor de acquirer bestemd formulier neer, ondertekend door de klant 
Mezzanine en voorondertekend door T.A. Surridge in naam van en voor reke-
ning van de National Westminster Bank.

Toen [de eiseres] op 9 oktober 2003 de terminal installeerde, bleek dat niet de 
Royal Bank of Scotland (in werkelijkheid de National Westminster Bank) maar 
Citibank de acquirer was. Er werd toen beslist de betaalterminal toch te installe-
ren met Citibank als acquirer en met haar een contract op te maken, hetgeen ge-
beurde op 30 oktober 2003, dus na de betekening van het vonnis van 9 oktober 
2003.

[De eiseres] houdt staande dat de verbintenis van de klant beschouwd moet 
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worden als een verplichting onder opschortende voorwaarde, met dien verstande 
dat de vervulling van de opschortende voorwaarde met toepassing van artikel 
1179 van het Burgerlijk Wetboek terugwerkende kracht heeft en dat het contract 
met de National Westminster Bank dus onmiddellijk tot stand is gekomen aange-
zien de aansluitingsaanvraag die aan de klant Mezzanine was bezorgd, onderte-
kend is op 16 oktober 2003.

Om redenen die [de eiseres] niet uitlegt heeft  het contract met de National 
Westminster Bank echter geen uitwerking gehad, aangezien [de eiseres] de klant 
Mezzanine aangesloten heeft bij acquirer Citibank. Het contract met Citibank da-
teert van 30 oktober 2003, dus van na de betekening van het vonnis van 9 okto-
ber 2003.

Door de klant Mezzanine op 30 oktober 2003 aan te sluiten bij acquirer Citi-
bank heeft [de eiseres] een inbreuk gepleegd op het bevel tot staking van elke 
onrechtmatige weglokking van klanten [van de verweerster] door ze bij een an-
dere acquirer aan te sluiten.

[De eiseres] voert het adagium 'in pari causa turpitudinem ...' aan omdat de be-
taalterminal  van  de  klant  Mezzanine  niet  het  vereiste  E.P.C.I.-certificaat  zou 
hebben gehad toen hij bij [de verweerster]was aangesloten. Die omstandigheid 
heeft echter geen weerslag op de verplichting voor [de eiseres] om zich te schik-
ken naar het stakingsbevel dat geen onderscheid maakt op grond van het al dan 
niet bezitten van een E.P.C.I.-certificaat.

De dwangsom van 250.000 euro is bijgevolg verschuldigd.
3. De vordering tot schadevergoeding van [de eiseres]
[De eiseres] vordert dat [de verweerster] wordt veroordeeld tot betaling van 

250.000 euro schadevergoeding wegens tergende en roekeloze bevelen.
Haar verzet tegen de litigieuze bevelen is slechts ten dele gegrond betreffende 

het bevel van 5 december 2003 en niet gegrond betreffende het bevel van 18 de-
cember 2003, zodat die bevelen niet tergend en roekeloos zijn en haar vordering 
bijgevolg niet gegrond is".

Grieven
In geval van zwarigheden bij de tenuitvoerlegging van een beslissing die een 

dwangsom oplegt, hoort de beslagrechter op grond van artikel 1498 van het Ge-
rechtelijk Wetboek te bepalen of de voorwaarden voor de dwangsom al dan niet 
vervuld zijn. In de zin van die bepaling is een zwarigheid bij de tenuitvoerleg-
ging een probleem betreffende de gedwongen tenuitvoerlegging van een beslis-
sing en niet een probleem bij de uitlegging ervan.

Krachtens artikel 795 van het Gerechtelijk Wetboek worden de vorderingen tot 
uitlegging gebracht voor de rechter die de uit te leggen beslissing heeft gewezen.

Hieruit volgt dat de beslagrechter niet bevoegd is om een beslissing uit te leg-
gen die een dwangsom oplegt en dat hij enkel mag nagaan of de voorwaarden 
voor de verschuldigdheid van de dwangsom vervuld zijn. Met toepassing van ar-
tikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek volgt daaruit dat het hof van beroep op 
zijn beurt niet bevoegd is om die uitlegging te doen op grond van een hoger be-
roep dat ingesteld is tegen een vonnis dat niet tot de bevoegdheid van de eerste 
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rechter behoort.
De regels van de materiële bevoegdheid van de beslagrechter zijn van openba-

re orde en het cassatiemiddel dat de schending ervan aanvoert kan niet voor het 
eerst voor het Hof van Cassatie worden aangevoerd. Dat middel kan niet onont-
vankelijk worden verklaard op grond dat de eiseres bewust de zaak aanhangig 
zou hebben gemaakt bij het gerecht waarvan zij, voor het eerst in cassatie, de 
volstrekte bevoegdheid betwist,  aangezien het  beslag van de beslagrechter  de 
normale manier van verzet was tegen de bevelen tot betaling die haar op 5 en 18 
december 2003 waren betekend. De eiseres had trouwens het geschil voor de be-
slagrechter gebracht op grond dat het voorwerp ervan, volgens haar, een uitleg-
gingsprobleem was waarvan de beslechting, als dusdanig maar louter als dusda-
nig, tot de bevoegdheid van de beslagrechter behoorde.

In dit geval legden de partijen het stakingsbevel van 9 oktober 2003 van de 
voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Nijvel op twee verschillende 
wijzen uit. Volgens de eiseres zijn de in die beschikking vervatte stakingsbeve-
len beperkt tot de klanten van de [verweerster] met een Ingenico-terminal, die 
door de vennootschap Internet Networking Group aan de eiseres is overgedra-
gen. Volgens de verweerster slaan de litigieuze stakingsbevelen op haar klanten, 
ongeacht welke terminal zij ook hebben.

Bij het onderzoek van de redenen van de beschikking van 9 oktober 2003 in 
zoverre zij uitspraak doet op de tegenvordering van de verweerster, beslist het ar-
rest dat het toepassingsbereik van de stakingsbevelen alle klanten van [de ver-
weerster]omvat, dus ook die met een betaalterminal die door [de eiseres] is ver-
worven bij de naamloze vennootschap Which Belgium.

Aldus legt het arrest die beschikking uit door de beperkende uitlegging te ver-
werpen die de eiseres voorstaat, ten voordele van de uitbreidende uitlegging die 
de verweerster voorstaat.

Bijgevolg schendt het de in het middel aangewezen regels volgens welke de 
beslagrechter en, in hoger beroep, het hof van beroep niet bevoegd zijn om een 
beslissing uit te leggen die een dwangsom oplegt, aangezien die bevoegdheid bij 
uitsluiting behoort tot de rechter die de beslissing heeft gewezen.

(...)
BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel 
De beslagrechter  die,  met toepassing van artikel  1498 van het  Gerechtelijk 

Wetboek, bevoegd is ingeval van zwarigheden bij de tenuitvoerlegging van een 
uitvoerbare titel, mag zich niet mengen in de bevoegdheid tot uitlegging van een 
vonnis;  krachtens artikel 795 van dat wetboek is dit een bevoegdheid van de 
rechter die de beslissing heeft gewezen.

Toch zal de beslagrechter die op grond van voornoemd artikel 1498 uitspraak 
doet, soms de draagwijdte moeten bepalen van de bewoordingen van een beslis-
sing die noch onduidelijk noch dubbelzinnig is in de zin van artikel 793 van dat 
wetboek wanneer die bewoordingen een uitleggingsprobleem doen rijzen.
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Met die in het middel aangewezen overwegingen legt het arrest de beslissing 
van de beslagrechter niet uit maar beslecht het alleen maar het geschil tussen de 
partijen over de draagwijdte van die beslissing.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

22 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  mevr. Matray  – Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaten: mrs. Mahieu en Geinger.

Nr. 109

1° KAMER - 22 februari 2007

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - 
ONTSTENTENIS

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de eiser die de schade vergoedt van het 
slachtoffer van een verkeersongeval dat tegen hem een eigen recht bezit en in wiens 
rechten hij is getreden, bij de regeling van de schadeclaim van het slachtoffer de persoon  
moet betrekken tegen wie hij naderhand zijn regresvordering zal instellen. 

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. N.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0523.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 23 maart 2005 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 50, inzonderheid §§1, 2°, en 2, tweede lid, van de wet van 9 juli 1975 

betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, zoals het gold vóór de 
wijziging van de nummering ervan bij het koninklijk besluit van 12 augustus 
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1994 (dat artikel is door voornoemd koninklijk besluit artikel 80 geworden van 
de wet van 9 juli 1975, dat werd opgeheven bij de wet van 22 augustus 2002 en 
waarvan de gewijzigde en aangevulde tekst bij dezelfde wet werd ingevoegd in 
de artikelen 19bis - 11 en 19bis - 14 van de wet van 21 november 1989 betref-
fende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen);

- de artikelen 40 en 144 van de gecoördineerde Grondwet en, voor zoveel als 
nodig, 30 en 92 van de Grondwet van 7 februari 1831;

- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goed-
gekeurd bij de wet van 13 mei 1955;

- artikel 14.1 van het internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten, gedaan te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij de wet 
van 15 mei 1981.

Aangevochten beslissingen
Op de vordering van de eiser om de verweerder te doen veroordelen tot terug-

betaling van 1.590.631 BEF (39.430,77 euro), vermeerderd met interest, zijnde 
het bedrag van de uitkeringen ten gunste van O.S. ten gevolge van een verkeers-
ongeval op 2 april 1993 te Bergen, dat aan de eiser werd aangegeven door O.S., 
die de rue Léopold te Bergen overstak toen hij werd aangereden door de ver-
weerder, die op het tijdstip van het ongeval minderjarig was en reed met een 
niet-verzekerde motorfiets klasse A, beschikt het bestreden vonnis, met bevesti-
ging van het beroepen vonnis, afwijzend op de vordering van de eiser, op grond 
dat niet de verweerder maar wel O.S. aansprakelijk was voor het ongeval.

Het bestreden vonnis, dat uitspraak doet op de regresvordering die de verweer-
der voor het eerst voor de appelrechters heeft ingesteld, veroordeelt de eiser tot 
betaling van 1.000 euro als vergoeding voor de morele schadevergoeding die de 
verweerder heeft geleden ten gevolge van de rechtsvordering van de eiser, zulks 
op de volgende gronden:

"d) Betreffende de regresvordering tot vergoeding van de morele schade die 
voor het eerst in hoger beroep is ingesteld

Dat (de verweerder) voor het eerst in hoger beroep een regresvordering instelt 
om de (eiser) te doen veroordelen om hem 1.000 euro morele schadevergoeding 
te betalen op grond dat hij al vijf jaar lang de psychologische en morele druk 
moet dragen van een proces dat op grond van de meest elementaire rechtsbegin-
selen volstrekt ongerechtvaardigd is;

Dat die regresvordering, die ingesteld is bij een op tegenspraak genomen con-
clusie, ontvankelijk is, in zoverre zij een verweermiddel is tegen de hoofdvorde-
ring;

Dat de rechtbank van oordeel is dat zowel de omstandigheid dat er geen ern-
stig en op tegenspraak gevoerd onderzoek is gedaan naar de fouten van de aan-
sprakelijke voor het litigieuze verkeersongeval, als het feit dat (de verweerder) in 
het debat over de omvang van de door (de eiser) aan (S.O.) toegekende vergoe-
ding, terzijde werd geschoven, rechtvaardigt dat een definitief bedrag van dui-
zend euro morele schadevergoeding wordt toegekend;
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Dat dit punt van de vordering gegrond is".
Grieven
Luidens artikel 50 van de wet van 9 juli 1975 (volgens de nummering ten tijde 

van het litigieuze ongeval) is het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds ge-
houden tot vergoeding van de schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels die 
door een motorrijtuig zijn veroorzaakt wanneer geen enkele verzekeringsonder-
neming tot die vergoeding verplicht is, met name omdat de verzekeringsplicht 
niet nageleefd werd. Het Fonds treedt, in zoverre het de schade heeft vergoed, in 
de rechten van de benadeelde tegen de aansprakelijke personen.

Hieruit volgt dat de [eiser], na herstel van de door O.S. geleden schade, ge-
rechtigd was de in de tekst bedoelde regresvordering in te stellen tegen de ver-
weerder, de aansprakelijke voor het litigieuze ongeval die een niet-verzekerde 
motorfiets bestuurde.

Het recht van iedere persoon om een geschil voor de rechter te brengen is een 
fundamenteel recht dat niet mag worden belemmerd.

Op zich kan de uitoefening van dat recht niet foutief zijn en evenmin leiden tot 
de veroordeling van de partij die het uitoefent teneinde schadevergoeding te ver-
krijgen van de andere partij wegens de schade die de ingestelde vordering hem 
zou hebben toegebracht (behoudens de veroordeling in de kosten bedoeld in de 
artikelen 17 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek). Veroordeling tot betaling van 
schadevergoeding  kan  immers,  behoudens  uitzonderingen  die  met  deze  zaak 
niets te maken hebben, slechts wegens een fout worden uitgesproken.

Eerste onderdeel
Op dat beginsel is er inderdaad een uitzondering wanneer de ingestelde vorde-

ring tergend en roekeloos is. Dat is het geval wanneer een partij de bedoeling 
heeft een andere partij schade te berokkenen, maar ook wanneer zij haar recht 
om in rechte op te treden uitoefent op een wijze die de perken van de normale 
uitoefening van dat recht door een bedachtzaam en zorgvuldig persoon kennelijk 
te buiten gaat.

De enkele omstandigheid dat de rechtsvordering niet is voorafgegaan door een 
"ernstig  onderzoek"  naar  de  gegrondheid  ervan,  door  de  partij  die  ze  instelt 
maakt van die vordering nog geen tergende en roekeloze rechtsvordering, aange-
zien het recht om in rechte op te treden niet aan een dergelijke voorwaarde is on-
derworpen.

Hieruit volgt dat het bestreden vonnis, dat op grond van de aangevochten rede-
nen de eiser veroordeelt tot betaling van schadevergoeding aan de verweerder 
"als vergoeding voor de morele schadevergoeding" als gevolg van de ingestelde 
rechtsvordering wegens "de omstandigheid dat er geen ernstig (...) onderzoek is 
gedaan  naar  de  fouten  van  de  aansprakelijke  voor  het  litigieuze 
verkeersongeval", en terwijl uit geen enkele van de vaststellingen van het bestre-
den vonnis blijkt dat de rechtsvordering van de verweerder tergend en roekeloos 
zou zijn geweest, het recht van de eiser miskent om een geschil voor de rechter 
te brengen (schending van alle in het middel aangewezen bepalingen met uitzon-
dering van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 
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50 van de wet van 9 juli 1975) en schadevergoeding toekent ten laste van een 
persoon die geen enkele fout heeft begaan (schending van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Geen enkele wetsbepaling verplicht het Gemeenschappelijk Motorwaarborg-

fonds ertoe, wanneer het wettelijk verplicht is op te treden voor het slachtoffer 
van een verkeersongeval, de vermoedelijk aansprakelijke persoon, tegen wie het 
Fonds een regresvordering kan instellen, op de hoogte te brengen van de eventu-
ele onderhandelingen en besprekingen tussen het Fonds en het slachtoffer over 
het beginsel van de desbetreffende aansprakelijkheden en over de omvang van de 
aan het slachtoffer te vergoeden schade, de aansprakelijke persoon bij de onder-
handelingen en besprekingen te betrekken, noch, a fortiori, de instemming van 
de  aansprakelijke persoon te  verkrijgen over  de  minnelijke  schadevergoeding 
waartoe die onderhandelingen en besprekingen hebben kunnen leiden.

De benadeelde beschikt immers over een eigen recht tegen het Fonds dat je-
gens hem rechtstreeks gehouden is, los van de vermoedelijk aansprakelijke da-
der.

Een dergelijke vereiste zou bovendien strijdig zijn met de verplichting van het 
Fonds voor zover het de vergoeding van de benadeelde zou kunnen vertragen en 
desgevallend verhinderen.

Hieruit volgt dat het bestreden vonnis, op grond van de weergegeven redenen, 
door de eiser te veroordelen tot betaling van schadevergoeding aan de verweer-
der "als vergoeding van de morele schade" als gevolg van de ingestelde vorde-
ring, omdat "er geen onderzoek op tegenspraak is geweest naar de fouten van de 
aansprakelijke voor het litigieuze verkeersongeval" en "omdat de (verweerder) in 
het debat over de omvang van de door de (eiser) aan O.S. toegekende vergoe-
ding, terzijde werd geschoven" aan artikel 50 (in de oorspronkelijke nummering) 
van de wet van 9 juli 1975 een voorwaarde toevoegt die zij niet bevat, waaraan 
de regresvordering van het Fonds tegen de vermeende aansprakelijke voor het 
ongeval onderworpen zou zijn (schending van die wetsbepaling), het recht van 
de eiser miskent om een geschil voor de rechter te brengen (schending van alle in 
het middel aangewezen bepalingen met uitzondering van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 50 van de wet van 9 juli 1975) 
en een schadevergoeding oplegt aan een persoon die geen enkele fout heeft be-
gaan (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
Het bestreden vonnis beslist "dat zowel de omstandigheid dat er geen ernstig 

en op tegenspraak gevoerd onderzoek is gedaan naar de fouten van de aansprake-
lijke voor het litigieuze verkeersongeval als het feit dat de [verweerder] in het 
debat over de omvang van de door [de eiser] aan [het slachtoffer van dat onge-
val] toegekende vergoeding, terzijde werd geschoven, rechtvaardig[en] dat een 
definitief bedrag van duizend euro morele schadevergoeding wordt toegekend" 
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die voor de verweerder hieruit ontstaan is dat hij "vijf jaar lang de psychologi-
sche en morele druk moest dragen van een proces dat op grond van de meest ele-
mentaire rechtsbeginselen volstrekt ongerechtvaardigd is".

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de eiser die de schade ver-
goedt van het slachtoffer van een verkeersongeval dat tegen hem een eigen recht 
bezit en in wiens rechten hij is getreden, bij de regeling van de schadeclaim van 
het slachtoffer de persoon moet betrekken tegen wie hij naderhand zijn regres-
vordering zal instellen.

Door aan de eiser een dergelijk verzuim aan te rekenen, verantwoordt het be-
streden vonnis zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste middel dat niet tot ruimere 

cassatie kan leiden.
Omvang van cassatie
De vernietiging van de beslissing van het bestreden vonnis die de verweerder 

het herstel van zijn morele schadevergoeding toekent, leidt wegens het verband 
dat de appelrechters tussen die beslissingen hebben gelegd, tot de vernietiging 
van het door hen gewezen vonnis van 11 januari 2006 in zoverre het uitspraak 
doet over de gegrondheid van de vordering van de verweerder tot teruggave van 
de advocatenkosten en -honoraria die hij had gemaakt.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiser veroordeelt tot betaling 

van duizend euro morele schadevergoeding aan de verweerder.
Doet het vonnis van 11 januari 2006 teniet in zoverre het uitspraak doet over 

de gegrondheid van de vordering van de verweerder tot teruggave van de advo-
catenkosten en -honoraria die hij heeft gemaakt.

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

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Door-

nik, zitting houdende in hoger beroep.

22 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Storck, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaat: mr. T'Kint

Nr. 110

1° KAMER - 23 februari 2007
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OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - 
INSCHRIJVINGEN - ABNORMALE PRIJZEN - VERANTWOORDING - GEEN VERDERE KENNISGEVING 
DOOR HET BESTUUR - GEVOLG

Indien het bestuur bij de gunning van een overheidsopdracht voor aanneming van werken,  
leveringen en diensten, de inschrijvers er niet in kennis van stelt dat het hun prijzen, na  
verantwoording ervan, als abnormaal beschouwt, is hieraan toe te schrijven dat het de  
prijzen niet langer als abnormaal beschouwt en dat de inschrijving regelmatig is1. (Art. 12, 
§1, Wet 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten; Art. 25, §§1 en 2, K.B. 22 april 1977)

(KAREL RAEYMAKERS bvba T. H. WILLEMS en M. SCHOENMAEKERS in hun hoedanigheid van curator van het 
faillissement van AQUA RENO nv, e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0046.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 april 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De feiten kunnen volgens het verzoekschrift in cassatie als volgt worden sa-

mengevat.
De VZW St.Agnetedal schreef een openbare aanbesteding uit waarop door de 

NV Aqua Reno, vertegenwoordigd door beide eerste verweerders qualitate qua, 
werd ingeschreven.

Naar aanleiding van het onderzoek van de in het kader van de gunningproce-
dure ingediende inschrijvingen stelde de eiseres vast dat de inschrijving van de 
NV Aqua Reno die bij opening de laagste bieding bleek te zijn, een post bevatte, 
die zeer laag overkwam.

De eenheidsprijzen terzake werden om deze reden vervangen door de gemid-
delde eenheidsprijzen van de andere biedingen, waarop voormelde vennootschap 
niet meer de laagste doch wel de vijfde in het klassement werd.

Na nazicht van de verschillende biedingen en na verrekening van de fouten en 
wijzigingen werden de werken uiteindelijk door tweede verweerster aan de ten 
gevolge hiervan goedkoopst gebleken aannemer toegewezen.

III. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan. 
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen

1 Het O.M. concludeerde tot vernietiging op grond van het tweede onderdeel van het eerste middel 
wegens miskenning van het algemeen rechtsbeginsel  dat afstand van recht strikt dient te worden 
geïnterpreteerd en enkel kan worden afgeleid uit feiten die niet voor een andere uitlegging vatbaar 
zijn. (Zie Cass. 13 sept. 2004, A.R. C.03.0540.N, nr. 404).
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- artikel 12, §1, van de in casu van toepassing zijnde wet betreffende de over-
heidsopdrachten van 14 juli 1976 ingevolge artikel 1 van het koninklijk besluit 
van 29 januari 1997 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van sommi-
ge bepalingen van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsop-
drachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en van hun uitvoe-
ringsmaatregelen;

- de artikelen 20, §5, en 25a, §1, van het koninklijk besluit van 22 april 1977 
betreffende de overheidsopdrachten van toepassing ingevolge artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 29 januari 1997 tot bepaling van de datum van inwerking-
treding van sommige bepalingen van de wet van 24 december 1993 betreffende 
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en 
van hun uitvoeringsmaatregelen;

- het algemeen rechtsbeginsel dat afstand van recht strikt dient te worden geïn-
terpreteerd en enkel kan afgeleid worden uit feiten die niet voor een andere uit-
legging vatbaar zijn, beginsel waarvan onder meer artikel 1045 van het Gerech-
telijk Wetboek een toepassing uitmaakt;

- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest doet het eerste vonnis teniet en, opnieuw recht doende, verklaart de 

hoofdvordering ontvankelijk en in bepaalde mate gegrond, en de vordering in 
tussenkomst en vrijwaring ontvankelijk en gegrond op grond onder meer van de 
volgende overwegingen:

"(...) Dat artikel 12, §1, van de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheids-
opdrachten bepaalt dat wanneer de bevoegde overheid beslist de opdracht te gun-
nen, deze moet worden toevertrouwd aan de inschrijver die de laagste regelmati-
ge inschrijving heeft ingediend op straffe van schadeloosstelling vastgesteld op 
10 pct. van het bedrag van deze inschrijving; Dat het bestuur, blijkens artikel 
25A, §1, van het koninklijk besluit van 22 april 1977 betreffende de overheids-
opdrachten, onverminderd de bestekbepalingen zoals die van artikel 14, tweede 
lid, inschrijvingen als onregelmatig en derhalve als niet bestaande kan beschou-
wen, indien zij  niet  overeenstemmen met  de bepalingen van afdeling 2,  enig 
voorbehoud inhouden of  bestanddelen bevatten die  niet  met de werkelijkheid 
overeenstemmen; Dat, krachtens artikel 25, tweede lid, van het te dezen toepas-
selijk koninklijk besluit van 22 april betreffende de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, het bestuur, vooraleer het een in-
schrijving afwijst inzonderheid met verwijzing naar artikel 20, §5, wegens haar 
blijkbaar abnormaal hoge of abnormaal lage eenheidsprijzen of totale prijzen, de 
betrokken inschrijver per aangetekende brief moet verzoeken hierover, binnen 
een termijn van twaalf kalenderdagen, de nodige verantwoording te verstrekken; 
Dat het verder bepaalt dat het bestuur, na onderzoek van de gegeven uitleg, de 
betrokken inschrijver laat  weten welke prijzen nog als abnormaal worden be-
schouwd;

(...) Dat door het hof dient te worden vastgesteld dat de eiseres verzuimd heeft 
de NV Aqua Reno bij toepassing van voormeld artikel 25, tweede lid, te verzoe-
ken binnen de termijn van twaalf kalenderdagen een omstandige verantwoording 
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te verstrekken omtrent de prijzen die zij als abnormaal laag beschouwde; Dat uit 
dit verzuim volgt dat eerste geïntimeerde er van afgezien heeft de kwestieuze 
prijzen  als  abnormaal  laag  te  beschouwen  (R.v.St.  2  september  1983,  Arr. 
R.v.St., 1983, nr. 23.459; Antwerpen, 17 oktober 1983, R.W., 1983-84, kol. 929-
931); Dat de afwijking van de wettelijke verplichting om de opdracht te gunnen 
aan de laagste regelmatige inschrijving in dit geval dan ook op onrechtmatige 
wijze is geschied; Dat artikel 12, §1, van de wet van 14 juli 1976 aan de niet-na-
leving van de wettelijke verplichting de opdracht te gunnen aan de laagste regel-
matige inschrijving automatisch de sanctie verbindt van een schadeloosstelling 
vastgesteld op 10 pct. van het bedrag van de inschrijving, zonder dat enig bijko-
mend bewijs omtrent de door de niet weerhouden bieder geleden schade en het 
oorzakelijk verband tussen de foutieve gunning en voormelde schade mag wor-
den geëist; Dat het bestreden vonnis derhalve op grond van verkeerde motieven 
en met schending van de wet de oorspronkelijke vordering heeft afgewezen".

Grieven
Eerste onderdeel
Wanneer  de  aanbestedende overheid  meent  dat  een  inschrijving  abnormale 

prijzen bevat, moet een bijzondere procedure gevolgd worden m.b.t. het onder-
vragen van de inschrijver en vervolgens door de kennisgeving van de bevindin-
gen.

Indien het Bestuur de in de overheidsopdrachtenreglementering voorgeschre-
ven procedure m.b.t. het onderzoek van abnormale prijzen niet volgt, kan het - 
mogelijkerwijze - een onrechtmatige daad (fout) begaan.

Geen enkele wetsbepaling voorziet echter dat in dergelijke hypothese de in-
schrijving per se regelmatig zou bevonden worden.

Het bestreden arrest leidt uit artikel 12, §A, van de wet van 1976 echter af dat 
de niet-naleving van de formele verplichtingen in het kader van het vaststellen 
van eventuele abnormale

prijzen of dat de niet-ondervraging van de inschrijver tot het regelmatig karak-
ter van de offerte zou leiden.

Nochtans voorziet noch artikel 12, §1, van de overheidsopdrachtenwet, noch 
welke andere wettelijke of reglementaire bepaling dan ook dat het niet-naleven 
van de vormvereisten, tot een regelmatige inschrijving zou moeten leiden.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest dat beslist dat Aqua Reno, thans verte-
genwoordigd door de eerste verweerders q.q., recht heeft op schadeloosstelling 
ten belope van 10 pct. van haar inschrijving, op grond van de overweging dat zij 
de laagste regelmatige inschrijving had ingediend, dan ook niet naar recht ver-
antwoord is (schending van artikel 12, §1, van de wet van 14 juli 1976 en van de 
artikelen 20, §5, en 25a, §1, van het koninklijk besluit van 22 april 1977 betref-
fende de overheidsopdrachten).

Tweede onderdeel
In de mate het bestreden arrest zou moeten uitgelegd worden in de zin dat de 

aanbestedende overheid afstand van haar recht zou gedaan hebben omdat uit het 
verzuim om prijsverantwoording te vragen zou volgen dat zij afgezien had de 
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kwestieuze prijzen als abnormaal te beschouwen, moet opgemerkt worden dat 
het arrest evenmin naar recht is verantwoord.

Afstand van recht dient strikt te worden geïnterpreteerd en kan enkel afgeleid 
worden uit feiten die niet voor een andere uitleg vatbaar zijn.

Het bestreden arrest stelt dit vooreerst niet vast. Het maakt bijgevolg de wet-
tigheidscontrole van het Hof van Cassatie niet mogelijk (schending van artikel 
149 van de gecoördineerde Grondwet).

Het arrest laat evenzeer na, op grond van de feitelijke gegevens die het zou 
aangeven, vast te stellen dat de bedoelde feiten voor geen andere uitlegging vat-
baar waren, zodat het niet naar recht is verantwoord (schending van het alge-
meen rechtsbeginsel dat afstand van recht strikt dient te worden geïnterpreteerd 
en enkel kan afgeleid worden uit feiten die niet voor een andere uitlegging vat-
baar zijn, beginsel waarvan onder meer artikel 1045 Ger.W. een toepassing uit-
maakt, en van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).

(...)
IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 12, §1, van de wet van 14 juli 1976 betreffende de over-

heidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten moet, wan-
neer de bevoegde overheid beslist de opdracht te gunnen, deze worden toever-
trouwd aan de inschrijver die de laagste regelmatige inschrijving heeft ingediend 
op straffe van schadeloosstelling vastgesteld op 10 pct. van het bedrag van deze 
inschrijving.

Krachtens artikel 25, §1, van het koninklijk besluit van 22 april 1977 betref-
fende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en dien-
sten kan het bestuur, onverminderd de nietigheid van elke inschrijving wegens 
afwijking van de essentiële bestekbepalingen zoals die van artikel 14, tweede lid, 
inschrijvingen als onregelmatig en derhalve als niet bestaande beschouwen, in-
dien zij niet overeenstemmen met de bepalingen van afdeling 2, enig voorbehoud 
inhouden, of bestanddelen bevatten die niet met de werkelijkheid overeenstem-
men.

Krachtens §2 van hetzelfde artikel moet het bestuur, vooraleer een inschrijving 
af te wijzen inzonderheid met verwijzing naar artikel 20, §5, wegens haar blijk-
baar abnormaal hoge of abnormaal lage eenheidsprijzen of totale prijzen, de be-
trokken inschrijver per aangetekende brief verzoeken hierover, binnen een ter-
mijn van 12 kalenderdagen de noodzakelijke verantwoordingen te verstrekken. 
Na onderzoek van de gegeven uitleg laat het bestuur de betrokken inschrijver 
weten welke prijzen nog als abnormaal worden beschouwd.

2. Het bestuur kan volgens dat artikel inzonderheid als onregelmatig afwijzen, 
een inschrijving waarvan de bestanddelen niet  met de werkelijkheid overeen-
stemmen, bij voorbeeld wanneer de prijzen abnormaal laag of abnormaal hoog 
zijn. Het bestuur moet in dat geval, voordat het de inschrijving afwijst, de in-
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schrijver verzoeken verantwoording te verstrekken over zijn prijzen. Het moet 
indien het de prijzen abnormaal laag of hoog blijft vinden, na daarover uitleg te 
hebben gekregen, de inschrijvers daarvan in kennis stellen. Hieruit volgt dat in-
dien het bestuur de betrokkenen er niet van in kennis stelt dat het hun prijzen, na 
verantwoording ervan, als abnormaal beschouwt, hieraan toe te schrijven is dat 
het de prijzen niet langer als abnormaal beschouwt en dat de inschrijving regel-
matig is.

3.  Het arrest stelt  vast  dat de "(tweede verweerster) verzuimd heeft de NV 
Aqua Reno bij toepassing van voormeld artikel 25, tweede lid, (van het konink-
lijk besluit van 22 april 1977 betreffende de overheidsopdrachten voor aanne-
ming van werken, leveringen en diensten), te verzoeken binnen de termijn van 
twaalf kalenderdagen een omstandige verantwoording te verstrekken omtrent de 
prijzen die zij als abnormaal laag beschouwde". De niet-naleving van deze regle-
mentaire bepaling heeft volgens het arrest tot gevolg dat de tweede verweerster 
er van afgezien heeft de kwestieuze prijzen van de NV Aqua Reno als abnormaal 
laag te beschouwen. Aldus neemt het arrest aan dat de tweede verweerster door 
de niet-naleving van het voornoemde artikel 25 zich niet meer op de onregelma-
tigheid van de inschrijving van de NV Aqua Reno wegens het abnormaal karak-
ter van de prijzen kan beroepen, zodat de inschrijving, waarvan niet wordt voor-
gehouden dat zij omwille van een andere reden onregelmatig zou zijn, als regel-
matig moet worden beschouwd.

4. Het arrest dat oordeelt dat de NV Aqua Reno de laagste regelmatige in-
schrijving indiende zodat ze, nu de tweede verweerster de opdracht niet aan haar 
gegund heeft, recht heeft op de schadeloosstelling bedoeld in artikel 12, §1, van 
de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, verantwoordt zijn beslissing naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel

5. Het arrest steunt zijn beslissing dat de "tweede verweerster er van afgezien 
heeft de kwestieuze prijzen van de NV Aqua Reno als abnormaal laag te be-
schouwen" en dat de inschrijving van de NV Aqua Reno als regelmatig moet 
worden beschouwd, niet op enige afstand van recht maar steunt op een uitlegging 
van artikel 25, tweede lid, van het voornoemde koninklijk besluit van 22 april 
1977".

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

23 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Deconinck – Andersluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal 
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– Advocaten: mrs. Simont en Maes.

Nr. 111

1° KAMER - 23 februari 2007

1º MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - 
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - KOSTEN - TERUGBETALING DOOR PARTICULIEREN - 
VOORWAARDEN

2º MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - 
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - KOSTEN - TERUGBETALING DOOR PARTICULIEREN - 
VOORSCHIETEN VAN BELASTINGEN

1º Het O.C.M.W. kan enkel aanspraak maken op de terugbetaling door particulieren van de  
kosten van maatschappelijke dienstverlening bedoeld in artikel 97 O.C.M.W.-Wet.  (Art. 
97, O.C.M.W.-wet)

2º Het voorschieten van belastingen aan een verblijfhouder in een rustoord behoort niet tot  
de kosten van maatschappelijke dienstverlening waarvan het O.C.M.W. aanspraak kan 
maken op de terugbetaling door particulieren, waarbij het irrelevant is of dit voorschieten 
van belastingen die verblijfhouder in de mogelijkheid stelt een menswaardig bestaan te  
leiden. (Artt. 1, 57 en 97, O.C.M.W.-wet)

(OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BRUGGE T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0275.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 11 februari 2005 in laatste 

aanleg gewezen door de Vrederechter van het derde kanton te Brugge.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 57, §1, 97, inzonderheid eerste en tweede lid, en 98, §2, inzon-

derheid eerste lid, eerste gedachtestreepje, van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

- de artikelen 205 en 208 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart de vrederechter de vordering van eiser die 

strekt tot terugbetaling door de verweerders, onderhoudsplichtige zonen van wij-
len mevrouw M.L.M., van de door de eiser vrijwillig betaalde belastingen voor 
rekening van wijlen hun moeder die deze laatste voor de aanslagjaren 1999, 2000 
en 2001 verschuldigd was ingevolge de fiscale aftrek van door de verweerders 
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betaald onderhoudsgeld, toelaatbaar, doch ongegrond en veroordeelt de eiser tot 
de kosten van het geding, op grond van de volgende motieven:

"(De eiser wil) een door (hem) vrijwillig en dus zonder verzoek hiertoe, ten 
laste genomen betaling van belastingen (...) verhalen op de verweerders (...).

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 205 B.W. zijn de kinderen levens-
onderhoud verschuldigd aan hun ouders en hun andere bloedverwanten in de op-
gaande lijn die behoeftig zijn.

Op deze rechtsgrond zijn de verweerders dan ook enkel gehouden tot tussen-
komst  in  het  levensonderhoud,  terwijl  betaling van verschuldigde belastingen 
hierin niet zijn begrepen.

(...)
Het fiscaal recht is (...) autonoom, terwijl de wijze van inning van belastingen 

door de belastingwet wordt geregeld.
Belastingen zijn principieel persoonlijke schulden, zodat de kinderen of erfge-

namen niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor niet betaalde belastin-
gen door hun ouders.

Artikel 877 B.W. bepaalt enkel dat de titels die tegen de overledene uitvoer-
baar waren, ook tegen de erfgenamen uitvoerbaar zijn.

De verweerders hebben de nalatenschap van hun moeder verworpen door ver-
klaring hiertoe gedaan ter griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge 
op 02.02.03.

Dit heeft tot gevolg dat de nalatenschap nooit in het vermogen van de verwer-
pende erfgenamen is geweest.

Fiscaalrechtelijk is de belastingschuld van de ouders in de voormelde omstan-
digheden dus niet verhaalbaar op kinderen.

De belastingwet voorziet verder in de gedeeltelijke aftrekbaarheid van betaalde 
onderhoudsgelden van ouders.

In deze omstandigheden gaat het dan ook niet op dat het OCMW deze belas-
tingschuld vrijwillig betaalt om ze vervolgens te verhalen bij de vermogende kin-
deren.

Dit zou neerkomen op een buitenwerking stellen van de wettelijke fiscale rege-
ling, iets waar het OCMW niet toe bevoegd noch gerechtigd is.

Het OCMW heeft tot taak aan de personen en de gezinnen de dienstverlening 
te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is, terwijl ons inziens de ge-
meenschap niet gehouden is de belastingen te betalen welke verschuldigd zijn, 
ten gevolge van voormelde wettelijk toegestane aftrekbaarheden.

Wij beschouwen het dan ook niet als een vereiste van maatschappelijke dienst-
verlening van het OCMW om de verschuldigde belastingen te betalen of voor te 
schieten,  welke in hoofde van de verblijfhouders in het OCMW rusthuis ver-
schuldigd is geworden, omdat de onderhoudsplichtige van deze verblijfhouders 
bij toepassing van de fiscale wetgeving de betaalde onderhoudsbijdrage gedeelte-
lijk heeft afgetrokken van zijn inkomen.

Dienvolgens kan het OCMW de aldus gedane betalingen ook niet recupereren 
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bij toepassing van artikel 98 OCMW-wet, nu de gedane betaling van de belastin-
gen volgens ons niet kan worden begrepen onder de kosten van de maatschappe-
lijke dienstverlening, zoals bepaald in artikel 97 OCMW-wet.

Tenslotte zij  opgemerkt dat  in voormelde omstandigheden, de 'begunstigde' 
van dergelijke maatschappelijke dienstverlening in feite de belastingen en het 
OCMW zelf zijn.

In de algemene beslissing van 01.07.99 van het BCSD werd deze werkwijze 
immers onder meer gemotiveerd als volgt.

'(...) dat het financieel voordeliger is voor het OCMW indien er geen beslag 
mogelijk is of indien de ontvanger der belastingen niet tot beslag overgaat'.

hetgeen er toch op wijst dat de beoogde 'maatschappelijke dienstverlening' ook 
door eigen belang werd ingegeven.

Inderdaad dergelijke beslagen brengen een hele hoop administratieve romp-
slomp met zich, die inderdaad veel kost aan personeel en administratie.

Artikel 97 OCMW-wet voorziet echter uitdrukkelijk dat gemaakte administra-
tiekosten geen voorwerp van terugvordering kunnen uitmaken, zodat de moge-
lijkheid bestaat dat  de genomen maatregel  zou kunnen ingegeven zijn om zo 
weinig mogelijk administratieve kosten te maken, nu het OCMW deze niet kan 
terug vorderen, hetgeen zou neerkomen op een miskenning van het door artikel 
97 ingestelde verbod.

Bovendien heeft de werkwijze van (de eiser) een ping-pong effect, zodat men 
zich zou kunnen afvragen waarmee we bezig zijn?

De verweerders zullen immers de terug betaalde belastingen aftrekken bij hun 
volgende belastingaangifte, waarop hun moeder weer meer belastingen moet be-
talen, waarna de verweerders ze weer zullen aftrekken, enz. en dit alles zogezegd 
in het kader van maatschappelijke dienstverlening...."(blz. 3, vierde alinea tot en 
met blz. 5, zesde alinea, van het vonnis)

Grieven
Krachtens artikel 1, eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffen-

de  de  openbare  centra  voor  maatschappelijk  welzijn,  hieronder  afgekort  als 
OCMW-wet, heeft elke persoon recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze 
heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beant-
woordt  aan  de  menselijke  waardigheid.  Het  tweede  lid  van  artikel  1  van  de 
OCMW-wet bepaalt dat openbare centra voor maatschappelijk welzijn worden 
opgericht die, onder de door die wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben 
deze dienstverlening te verzekeren. Die opdracht wordt hernomen in artikel 57, 
§1, eerste lid, van de OCMW-wet luidens welk het OCMW tot taak heeft aan 
personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap 
gehouden is.

Artikel 98, §2, eerste lid, eerste gedachtestreepje, van de OCMW-wet schrijft 
voor dat het OCMW de kosten van maatschappelijke dienstverlening krachtens 
een eigen recht verhaalt op de onderhoudsplichtigen van de begunstigde tot be-
loop van het bedrag waartoe zij gehouden zijn voor de verstrekte hulp. Artikel 
97, eerste lid, van de OCMW-wet omschrijft wat voor de toepassing van hoofd-
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stuk VII van de OCMW-wet ("Terugbetaling door particulieren van de kosten 
van  maatschappelijke  dienstverlening")  onder  "kosten  van  maatschappelijke 
dienstverlening" moet worden verstaan.

Eerste onderdeel
Eerste subonderdeel
De vrederechter stelt vast dat de belastingwet voorziet in de gedeeltelijke af-

trekbaarheid van de aan ouders betaalde onderhoudsgelden (blz. 4, vierde alinea, 
van het vonnis). Hij overweegt dat eiser de taak heeft aan de personen en de ge-
zinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is en 
dat de gemeenschap niet gehouden is de belastingen te betalen die ingevolge die 
wettelijk toegestane aftrekbaarheid verschuldigd zijn (blz. 4, zevende alinea, van 
het vonnis). De vrederechter oordeelt dat het dan ook niet als een vereiste maat-
schappelijke dienstverlening van de eiser kan worden beschouwd de belastingen 
te betalen of voor te schieten die de verblijfhouders in het OCMW-rusthuis ver-
schuldigd  zijn  omdat  hun  onderhoudsplichtige  de  door  hem  betaalde  onder-
houdsbijdrage gedeeltelijk van zijn inkomen heeft afgetrokken (blz. 4, achtste 
alinea, van het vonnis). Hij besluit dat eiser de aldus gedane betalingen bijgevolg 
niet kan recupereren met toepassing van artikel 98 van de OCMW-wet, aange-
zien zij niet kunnen worden begrepen onder kosten van maatschappelijke dienst-
verlening zoals bepaald in artikel 97 van de OCMW-wet (blz. 4, negende alinea, 
van het vonnis). Ook overweegt de vrederechter dat de omstandigheid dat de ver-
weerders de terugbetaalde belastingen bij hun volgende belastingsaangifte zou-
den kunnen aftrekken, de betaling van belastingen door eiser het karakter van 
maatschappelijke dienstverlening ontneemt ("dit alles zogezegd in het kader van 
maatschappelijke dienstverlening" - blz. 5, zesde alinea, van het vonnis).

De vrederechter onderzoekt daarbij niet of het betalen door eiser van de belas-
tingen verschuldigd door OCMW-rustoordbewoners op de door hen ontvangen 
onderhoudsbijdragen, tot doel heeft die rustoordbewoners in de mogelijkheid te 
stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid en 
meer bepaald of het betalen door eiser van de personenbelasting voor de inkom-
stenjaren 1998, 1999 en 2000, verschuldigd door de moeder van de verweerders, 
dat doel nastreefde ten aanzien van haar. Evenmin stelt de vrederechter vast dat 
dit niet het geval was. Uit de vaststellingen van de vrederechter, noch uit enig 
ander stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het wettelijk doel van 
maatschappelijke  dienstverlening,  de  menselijke  waardigheid  verzekeren,  niet 
werd of kon worden bereikt door het betalen door eiser van de belastingen die de 
moeder van de verweerders, die verbleef in een rusthuis van de eiser, verschul-
digd was op ontvangen onderhoudsbijdragen.

Nochtans is het enige wettelijke criterium voor het subjectief recht op maat-
schappelijke dienstverlening bepaald in artikel 1, eerste lid, van de OCMW-wet 
dat de dienstverlening ertoe moet strekken de begunstigde in de mogelijkheid te 
stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Het 
vervuld zijn van die voorwaarde moet worden nagegaan bij ieder concreet ge-
schil over de vraag of een handeling van een OCMW deel uitmaakt van de maat-
schappelijke dienstverlening waarmee het is belast.
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Aangezien de vrederechter zijn beslissing de vordering van de eiser af te wij-
zen, steunt op de overweging dat het betalen of voorschieten van de door ver-
blijfhouders in het OCMW-rusthuis verschuldigde belastingen op ontvangen on-
derhoudsbijdragen geen vereiste maatschappelijke dienstverlening is, zonder te 
onderzoeken of, dan wel vast te stellen dat die betaling of dat voorschot niet tot 
doel heeft de verblijfhouders, meer bepaald de moeder van de verweerders, in de 
mogelijkheid te stellen een menswaardig bestaan te leiden, verantwoordt de vre-
derechter zijn beslissing dat de eiser de betaling van de belastingen niet kan recu-
pereren als kosten van maatschappelijke dienstverlening, niet naar recht (schen-
ding van de artikelen 1, 57, §1, 97, inzonderheid eerste en tweede lid, en 98, §2, 
inzonderheid eerste lid, eerste gedachtestreepje, van de OCMW-wet).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het bestreden vonnis wordt niet bekritiseerd in zoverre het oordeelt dat de 

eiser geen recht kon laten gelden op terugbetaling van de betaalde belastingen op 
grond van de gegeven borgtocht. Het wordt evenmin bekritiseerd in zoverre het 
oordeelt dat de belastingschuld van de moeder van de verweerders niet verhaal-
baar was op haar kinderen en oordeelt dat de eiser de belasting vrijwillig betaald 
heeft aan de fiscus. 

Eerste onderdeel
Eerste subonderdeel
2. Artikel 1, eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn (hierna OCMW-wet) bepaalt dat 
elke persoon recht heeft op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel 
eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de 
menselijke waardigheid.

Artikel 57 van de OCMW-wet bepaalt dat onverminderd het bepaalde in arti-
kel 57ter, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn tot taak heeft aan 
personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap 
gehouden is. Het verzekert niet alleen lenigende of curatieve doch ook preventie-
ve hulp. Deze dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, soci-
aal-geneeskundige of psychologische aard zijn.

3. Onder hoofdstuk VII van de wet betreffende de terugbetaling door particu-
lieren van de kosten van maatschappelijke dienstverlening, bepaalt  artikel  97, 
eerste en tweede lid, dat voor de toepassing van de bepalingen van Hoofdstuk 
VII onder "kosten van de maatschappelijke dienstverlening" dient te worden ver-
staan:

- de betalingen in speciën;
- de kosten van de in natura verleende hulp;
- de kosten van hospitalisatie;
- de kosten van huisvesting met inbegrip van die welke gemaakt zijn in de in-

richtingen van het centrum;
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- de kosten berekend volgens vooraf vastgestelde algemene tarieven.
- zijn uitgesloten de administratie- en onderzoekskosten, alsmede de kosten 

van de prestaties van het centrum bedoeld door artikel 60, §1, 2 en 4.
4. Uit artikel 97 van de OCMW-wet blijkt dat het OCMW bij de terugbetaling 

door particulieren van de kosten van maatschappelijke dienstverlening enkel aan-
spraak kan maken op terugbetaling van de kosten van maatschappelijke dienst-
verlening bedoeld in dit artikel.

Het is daarbij irrelevant of de betaling of het voorschieten van belastingen een 
verblijfhouder in de mogelijkheid stelt een menswaardig bestaan te leiden, zodat 
de vrederechter voor de correcte toepassing van artikel 97 niet gehouden was dit 
onderzoek te doen.

Het subonderdeel faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep. 
Veroordeelt de eiser in de kosten.

23 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 112

3° KAMER - 26 februari 2007

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERJARING - SLACHTOFFER - BETAALDE 
BEDRAGEN - TERUGVORDERING - RECHTSVORDERING VAN DE VERZEKERAAR TEGEN DE VERZEKERDE 
- GESPREIDE BETALINGEN - AANVANG VAN DE VERJARING

De betaling die de verzekeraar heeft gedaan nadat is uitgemaakt dat hij wettelijk verplicht is  
tot  schadeloosstelling  van  de  benadeelde  persoon,  is  de  gebeurtenis  waardoor  een 
rechtsvordering ontstaat die steunt op een in de verzekeringspolis bepaalde grond van 
verval, die de verzekeraar instelt tegen de verzekerde om de aan het slachtoffer van het 
ongeval betaalde bedragen terug te vorderen en waardoor de driejarige verjaringstermijn 
van art. 32 Verzekeringswet begint te lopen; als de verzekeraar verscheidene bedragen  
achtereenvolgens heeft uitgekeerd, loopt de verjaringstermijn van de rechtsvordering tot  
terugvordering  van  elk  van  de  aldus  betaalde  bedragen  telkens  vanaf  de  dag  van 
uitkering van ieder bedrag1. (Art. 32, Verzekeringswet)

(M. T. S.A. AXA BELGIUM)

1 Cass. 29 mei 1986, A.R. 7489, nr. 611; zie Cass. 10 jan. 1992, A.R. 7585, nr. 237. In zijn conclusie 
had het O.M. opgemerkt dat de bedragen die in de toekomst uitgekeerd zullen worden, niet opeisbaar 
zijn op het ogenblik van de verjaringsstuitende handeling en dat ze op dat ogenblik dan ook niet 
dreigen te verjaren; de verjaring kan pas beginnen te lopen vanaf de datum van de daadwerkelijke 
uitkering.
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ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0004.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 28 juli 2004 is gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 6 februari 2007 verwe-

zen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser stelt de volgende twee middelen voor, waarvan het eerste gesteld is 

als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 32 van de wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen, dat titel X van 

boek I van het Wetboek van Koophandel vormt en waarvan het tweede lid is toe-
gevoegd bij de wet van 30 mei 1961;

- artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest verwerpt het middel, afgeleid uit de door de eiser aangevoerde ver-

jaring, op grond:
"dat de dagvaarding voor het gerecht de verjaring stuit voor de vordering die 

ze inleidt en voor de vorderingen die daarin virtueel begrepen zijn;
dat om te weten welke vorderingen virtueel begrepen zijn in de door de dag-

vaarding ingeleide vordering, onderzocht moet worden welke de door verjaring 
bedreigde rechten zijn die de eiser in rechte wil doen erkennen;

dat, te dezen, [de verweerster] reeds op 16 september 1983, op een tijdstip dat 
haar vordering nog niet verjaard was, [de eiser] gedagvaard heeft om voor de 
eerste rechter te verschijnen 'om de terugbetaling te verkrijgen van alle bedragen 
die zij wegens het schadegeval heeft moeten uitkeren';

dat de oorspronkelijke dagvaarding aldus niet alleen virtueel, maar zelfs uit-
drukkelijk, tot terugvordering strekt van alle bedragen die uitgekeerd zijn wegens 
het schadegeval dat tijdens de schorsing van de dekking van de verzekerings-
overeenkomst heeft plaatsgevonden en waarvoor [de eiser], bij vonnis van 19 no-
vember 1982 van de Correctionele Rechtbank te Bergen, reeds als enige aanspra-
kelijk was verklaard;

dat de eerste rechter de vordering bijgevolg ten onrechte gedeeltelijk verjaard 
heeft verklaard".

Grieven
Eerste onderdeel
Om te voldoen aan artikel 149 van de Grondwet, moeten de vonnissen en de 
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arresten regelmatig met redenen omkleed zijn en antwoorden op de conclusies 
van de partijen.

De eiser betoogde in conclusie:
"dat uit de omschrijving van het onderwerp van de dagvaarding blijkt dat de 

rechtsvordering een rechtsvordering tot verkrijging van een verklaring van recht 
is, aangezien [de verweerster] aangegeven heeft van de [eiser] alle bedragen te-
rug te vorderen dat ze de derde zal moeten uitbetalen;

dat de verklaring van een partij dat ze zich [het] recht voorbehoudt om op een 
later tijdstip een vordering voor het gerecht in te stellen, geen grond tot stuiting 
van de verjaring van die rechtsvordering vormt (Cass., 5 april 1957, Pas., 959);

dat [de verweerster] nooit enig welbepaald bedrag van de [eiser] gevorderd 
heeft, tenzij in een brief van haar raadsman van 11 december 1997, waarin ver-
meld wordt dat het hoogst betaalde bedrag 3.563.596 frank bedroeg en waarbij 
een gedetailleerde lijst gevoegd was van alle betalingen die tussen 27 februari 
1982 en 18 september 1996 waren verricht; dat deze brief de verjaring niet stuit;

dat de verzekeraar zijn tegenvordering moet instellen binnen een termijn van 
drie jaar te rekenen van de dag waarop hij het slachtoffer heeft uitbetaald, ter-
mijn die na de inwerkingtreding van de wet van 25 juni 1992 niet is gewijzigd 
(Luik, 15 maart 1993, J.L.M.B., 1993, p. 1414; Burgerlijke Rechtbank Brussel, 
23 maart 1996, J.L.M.B., 1997, p. 435);

dat [de] dagvaarding alleen de verjaring heeft gestuit van de bedragen waarvan 
is aangetoond dat zij vóór 16 september 1983, datum van de betekening, zijn uit-
gekeerd;

dat, daarentegen, bij de uitspraak met de datum van de mogelijke uitbreiding 
van de vordering rekening moet worden gehouden teneinde de verjaring van die 
uitbreiding van de vordering te beoordelen;

dat, immers, de hoven en rechtbanken hun bevoegdheid moeten beoordelen op 
grond van de vordering, zoals deze is gewijzigd door de laatste regelmatig geno-
men conclusie (cf. Luik, J.L.M.B., 1998/12, blz. 502);

dat er immers [...] een algemeen rechtsbeginsel bestaat dat verbiedt uitspraak 
te doen over niet gevorderde zaken en dat beginsel is vastgelegd in artikel 807 
van het Gerechtelijk Wetboek (Cass., 26 februari 1975, Pas., p. 665);

dat, immers, de door de rechtspleging geboden mogelijkheid om een nieuwe 
vordering in te stellen, de toepassing van de regels van de verjaring, die de open-
bare orde raken, niet in het gedrang kan brengen (Arbeidsrechtbank Bergen, 17 
december 1981, J.T.T., 1983, p. 144);

dat de bij de rechtspleging geboden mogelijkheid om de vordering uit te brei-
den of te wijzigen, geen afbreuk doet aan de fundamentele regels waaraan de 
nieuwe vordering onderworpen is en niet als voorwendsel kan dienen om een 
verjaarde rechtsvordering in te stellen (Bergen, 11 mei 1978, Rechtspraak Ant-
werpen, 1979, 315, vermeld in Jurisprudence du Code judiciaire, L'instance, door 
Kohl, Moreau, Mougenot, La Charte, p. 807/3-1);

dat de rechtsvordering van [de verweerster] verjaart na drie jaar, waarbij die 
verjaring loopt vanaf de dag waarop het slachtoffer is uitbetaald (Cass., 20 no-
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vember 1970, Pas., 1971, p. 247) en, in geval van gespreide betalingen, vanaf de 
dag van elke betaling (Cass., 29 mei 1986, Pas., 1986, p. 1202);

dat de eerste rechter, met toepassing van de rechtspraak van het Hof van Cas-
satie (arrest van 10 januari 1992, inzake Aegon nv/Van Damme), terecht geoor-
deeld heeft:

'dat, te dezen, wat de in de gedinginleidende dagvaarding bedoelde uitgekeerde 
bedragen betreft, de rechtsvordering van de [verweerster] wel degelijk binnen de 
driejarige termijn is ingesteld en dat, wat de vóór die datum uitgekeerde bedra-
gen betreft, de verjaring wel degelijk is gestuit door de voormelde dagvaarding 
voor het gerecht van 16 september 1983;

dat, bijgevolg, de op die datum uitgekeerde bedragen opeisbaar waren, in te-
genstelling tot die welke later zijn uitgekeerd, en laatstgenoemde dus als "virtu-
eel" in de bij dagvaarding ingestelde vordering begrepen kunnen worden, al is 
hun "oorzaak" nog dezelfde als die van de oorspronkelijke vordering';

dat de verjaring niet kan worden gestuit voor bedragen die nog niet opeisbaar 
zijn en waarvan de verjaringstermijn nog niet is ingegaan, aangezien dergelijke 
vordering niet virtueel begrepen is in de bij dagvaarding ingestelde vordering;

dat [de verweerster] alle bedragen reeds meer dan drie jaar geleden heeft uitge-
keerd en dat haar rechtsvordering verjaard is;

dat  de rechtsvordering van de [verweerster],  zoals  de eerste  rechter terecht 
heeft aangewezen, wat betreft de volgende bedragen dus verjaard is:

- 500.000 frank (30 juni 1983), 500.000 frank (30 november 1987), 200.000 
frank (8 juli 1991), 100.000 frank (16 december 1992), 250.000 frank (20 mei 
1994), 450.000 frank (14 mei 1996) gestort aan het slachtoffer;

-  43.899  frank  (17  oktober  1983),  770.737  frank  (11  november  1995)  en 
20.819 frank (18 september 1996) gestort aan het ziekenfonds;

- 29.900 frank (17 april 1984) gestort aan dokter D.;
- 28.655 frank (29 juli 1987) registratierechten;
dat de aangevoerde verjaring uitwerking moet hebben en dat de pogingen van 

[de verweerster] om aan die verjaring te ontsnappen, vergeefs zijn".
Het arrest antwoordt noch door de hierboven weergegeven redenen noch door 

enige andere reden op de conclusie van de eiser volgens welke de dagvaarding 
geen stuitende uitwerking kon hebben voor de bedragen die na die dagvaarding 
zijn uitgekeerd en waarvan de schuldvordering tot terugbetaling, op het tijdstip 
van die betekening, nog niet opeisbaar was.

Het arrest schendt bijgevolg artikel 149 van de Grondwet.
Tweede onderdeel
Artikel 32 van de wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen, zoals het op het 

geschil van toepassing was, bepaalde dat "elke rechtsvordering die uit een verze-
keringspolis ontstaat, door verloop van drie jaren verjaart, te rekenen van de ge-
beurtenis waarop ze gegrond is".

Volgens artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek "vormen een dagvaarding 
voor het gerecht, een bevel tot betaling, of een beslag, betekend aan hem die men 
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wil beletten de verjaring te verkrijgen, burgerlijke stuiting".
De  driejarige  verjaringstermijn  van  de  tegenvordering  loopt  vanaf  de  dag 

waarop de schadevergoeding wordt betaald.
Wanneer de verzekeraar gespreid in de tijd verschillende uitkeringen heeft ge-

daan, begint de verjaring van de tegenvordering, voor elk uitgekeerd bedrag, te 
lopen op de datum van elke betaling.

Een dagvaarding kan de verjaring niet stuiten voor de bedragen die de verze-
keraar nog niet heeft uitgekeerd omdat die bedragen nog niet opeisbaar zijn en de 
verjaringstermijn voor die bedragen nog niet is ingegaan.

Nu het het arrest oordeelt dat de dagvaarding van 16 september 1983 de verja-
ring voor alle door de verweerster uitgekeerde bedragen stuitte,  ook voor die 
welke na die datum zijn uitgekeerd, schendt het artikel 32 van de wet van 11 juni 
1874 op de verzekeringen, dat titel X van boek I van het Wetboek van Koophan-
del vormt, alsook artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek stuit een dagvaarding voor 

het gerecht de verjaring voor de vordering die ze inleidt en voor die welke hierin 
virtueel begrepen zijn. De stuitende werking kan evenwel niet plaatsvinden voor-
dat de verjaringstermijn is ingegaan.

Luidens artikel 32 van de wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen, verjaart 
elke rechtsvordering die uit een verzekeringspolis ontstaat, door verloop van drie 
jaren, te rekenen van de gebeurtenis waarop ze gegrond is.

In geval van een rechtsvordering tot terugvordering van de aan de slachtoffers 
van een ongeval uitgekeerde bedragen, die de verzekeraar tegen de verzekerde 
instelt, kan de verjaring niet ingaan voordat de verzekeraar over een rechtsvorde-
ring beschikt om de verzekerde tot terugbetaling te dwingen.

De gebeurtenis waaruit die rechtsvordering ontstaat en waardoor de verjaring 
begint te lopen, is de betaling die de verzekeraar heeft gedaan nadat is uitge-
maakt dat hij wettelijk verplicht is tot schadeloosstelling van de benadeelde der-
de.

Wanneer de rechtsvordering tot terugvordering betrekking heeft op de terugbe-
taling van bedragen die de verzekeraar achtereenvolgens heeft  uitgekeerd aan 
een partij die benadeeld werd door de fout van de verzekerde, loopt de driejarige 
termijn vanaf de datum van elk uitgekeerd bedrag.

Het arrest dat beslist dat de dagvaarding van 16 september 1983 de rechtsvor-
dering  tot  terugvordering  van  de  na  die  datum uitgekeerde  bedragen  gestuit 
heeft, op grond dat die dagvaarding "niet alleen virtueel, maar zelfs uitdrukke-
lijk, tot terugvordering strekt van alle bedragen die uitgekeerd zijn wegens het 
schadegeval", schendt de voormelde wettelijke bepalingen.

Het onderdeel is gegrond.
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Andere grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste onderdeel van het eerste 

middel en van het tweede middel, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie.
De vordering tot bindendverklaring van het arrest
De beslissingen om eisers vordering tegen de tot bindendverklaring van het ar-

rest opgeroepen partij te verwerpen en de door die partij tegen de eiser gerichte 
vordering toe te wijzen, worden in het cassatieberoep niet bekritiseerd. De ver-
nietiging van de beslissing over verweersters vordering tegen de eiser heeft geen 
weerslag op die beslissingen.

De vordering is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de eiser veroordeelt om aan de 

verweerster het bedrag van 92.751,32 euro, verhoogd met de interesten, te beta-
len en uitspraak doet over de kosten tussen de eiser en de verweerster.

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

deeltelijk vernietigde arrest?
Veroordeelt de eiser in de kosten van de vordering tot bindendverklaring van 

het arrest en houdt de andere kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.

26 februari 2007 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Storck, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Van Ommeslaghe en De Bruyn.

Nr. 113

3° KAMER - 26 februari 2007

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ONTSLAG OM DRINGENDE 
REDEN - BEGRIP - FOUT

2º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ONTSLAG OM DRINGENDE 
REDEN - OPZEGGING - ONTOEREIKENDE OPZEGGINGSTERMIJN - OPZEGGINGSVERGOEDING - 
DRINGENDE REDEN

1º Elk feit dat als een fout kan worden aangemerkt is een dringende reden die het mogelijk  
maakt de arbeidsovereenkomst zonder opzegging of voor het verstrijken van haar termijn 
te beëindigen1. (Art. 35, Arbeidsovereenkomstenwet)

2º  De  werknemer  die  zich  gedurende  de  opzeggingstermijn  schuldig  maakt  aan  een 
zwaarwichtige fout die zijn ontslag om dringende redenen rechtvaardigt, verliest het recht 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, I, nr. 113.
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op de opzegging en,  bijgevolg,  op de vergoeding die de ontoereikende duur van die  
termijn vergoedt2. (Art. 35, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet)

(H. T. GALERIE THEMIS nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0081.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 18 april 2006 door het Ar-

beidshof te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 35, inzonderheid eerste, tweede en achtste lid, 2 en 8, en 39, in-

zonderheid §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-
sten;

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het arrest beslist, met wijziging van het beroepen vonnis, dat de verweerster 

op regelmatige wijze de arbeidsovereenkomst van de eiseres zonder opzegging 
en om dringende redenen heeft beëindigd en verklaart de vordering van de eise-
res, die ertoe strekt de verweerster te doen veroordelen tot betaling van een com-
pensatoire  opzeggingsvergoeding ten belope van vierentwintig  maanden loon, 
en, subsidiair, tot betaling van een compensatoire opzeggingsvergoeding ten be-
lope van tien maanden loon, alsook haar vordering tot betaling, pro rata tempo-
ris, van een eindejaarspremie, bijgevolg ongegrond.

Het arrest beslist dat het ontslag zonder opzegging binnen de wettelijke termijn 
van drie werkdagen ter kennis is gebracht en grondt die beslissingen op de vol-
gende redenen :

"A.2. De dringende reden
III.6. De verplichting, voor de werknemer, om zijn arbeid loyaal ten dienste 

van de werkgever te stellen en zich dus te onthouden van enige daad 'die een 
schadelijke invloed heeft op de beroepsactiviteit  van de werkgever'  (Arbeids-
rechtbank Doornik, 14 december 1988, J.LM.B., 1989, 978), vloeit uit de wet 
zelf voort (artikel 17 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-
komsten);

Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is het de werknemer verboden eni-
ge daad te stellen waarmee hij zijn werkgever beconcurreert, en dit ongeacht de 
juridische vorm, zelfstandige of loontrekkende, die deze concurrentie aanneemt 

2 Ibid.
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(Arbeidsgerechten Luik, 18 mei 1998, J.T.T., 1999, 98, met citaten uit M. Ja-
moulle, Le contrat de travail, dl. 2, p. 128, nr. 115);

Het is aannemelijk dat de werknemer die nog door een arbeidsovereenkomst 
gebonden is,  zijn  toekomstige  activiteit  van  zelfstandige  buiten  zijn  werktijd 
voorbereidt en zelfs dat hij zich voorbereidt op een activiteit waarmee hij zijn 
werkgever zal beconcurreren (Arbeidsgerechten Luik, 16 februari 1983, J.T.T., 
1984,  485;  Arbeidsgerechten Brussel,  6  oktober 1986, J.T.T.,  1986,  469; Ar-
beidsgerechten Gent, 28 maart 1994, R.W., 1994-1995, 128; Arbeidsgerechten 
Brussel, 11 december 1996, J.T.T., 1997, 131);

Echter, elke daad waarmee de werknemer tijdens de uitvoering van zijn ar-
beidsovereenkomst  daadwerkelijk  concurrerende  arbeid  verricht,  is  verboden 
(Arbeidsgerechten Brussel, 13 april 1990, J.T.T., 1990, 441; Arbeidsgerechten 
Bergen, 22 november 1991, J.T.T.,  1993, 53;  Arbeidsgerechten Luik,  18 mei 
1998, J.T.T., 1999, 97);

Dit verbod geldt ongeacht het feit dat de concurrerende arbeid al dan niet met 
onrechtmatige middelen wordt verricht en ongeacht het feit dat de concurrentie 
al dan niet oneerlijk is (Arbeidsgerechten Antwerpen, 13 oktober 1975, J.T.T., 
1976, 358; Arbeidshof Luik, 29 januari 1980, J.T.T., 1981, 18);

Het uitoefenen, door de werknemer, van een concurrerende activiteit terwijl hij 
door een arbeidsovereenkomst nog aan zijn werkgever gebonden is, vormt a pri-
ori dus een dringende reden die het ontslag zonder opzegging of vergoeding ver-
antwoordt (Cass., 5 mei 1976, Pas., 1976, 1, 957; Arbeidsgerechten Luik, 16 mei 
1971, A.R. nr. 15854/89; Arbeidsgerechten Bergen, 13 september 2005, A.R. nr. 
18.726, geciteerd door de [verweerster]);

III.7. [De eiseres] ontkent niet dat de activiteit van de nieuwe Athena-galerie 
dezelfde is als die van de Themis-galerij;

Zij betwist niet dat die galerie gericht is op hetzelfde publiek; zij verbergt ove-
rigens niet dat, vanaf september 2004, 'bepaalde kunstverzamelaars, misnoegd 
over de dienstverlening van de [verweerster], op wie zij voorheen een beroep 
hadden gedaan, beslist hebben zich tot de bvba Auctions Athena te wenden';

Dat haar overeenkomst geen exclusiviteitsbeding noch concurrentiebeding be-
vatte, doet niet terzake;

De oprichting van de Athena-galerie, gelegen te Brussel, ..., waarvan de werk-
zaamheden reeds waren opgestart  (grote  verkoop op 9  en  10 oktober  2004), 
vormt een daad van mededinging die de belangen van de Themis-galerie zonder 
enige twijfel schade kan berokkenen, zelfs al diende de verkoopzaal - zoals de 
eiseres betoogt - nog faam te verwerven alvorens rendabel te worden;

Welke de redenen voor haar gedrag ook mogen zijn (en het is begrijpelijk dat 
[de  eiseres],  na  haar  ontslag  op  tweeënvijftigjarige  leeftijd,  na  eenendertig 
dienstjaren en met een opzeggingstermijn van eenentwintig maanden gelijk aan 
het wettelijk minimum, haar professionele toekomst veilig wou stellen), zich je-
gens haar werkgever tijdens de uitvoering van haar arbeidsovereenkomst als een 
concurrent heeft gedragen en daarenboven de kennis, de connecties en de faam 
die zij bij de Themis-galerie verworven had, ten dienste van haar eigen activiteit 
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heeft geplaatst;
Dit feit verantwoordt het ontslag om dringende redenen;
Het beroepen vonnis zal wat dat betreft dus gewijzigd worden."
Grieven
Luidens artikel 35, tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar-

beidsovereenkomsten, wordt onder dringende reden die de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst zonder opzegging verantwoordt, elke zwaarwichtige fout 
verstaan die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werk-
nemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Hoewel het arrest verklaart 
te begrijpen dat de eiseres, na haar ontslag op tweeënvijftigjarige leeftijd, na een-
endertig dienstjaren en met de opzeggingstermijn van eenentwintig maanden ge-
lijk aan het wettelijk minimum, haar professionele toekomst veilig heeft willen 
stellen, oordeelt het dat de eiseres een daad van mededinging heeft gesteld die de 
belangen van de verweerster schade kon berokkenen, door deel te nemen aan de 
opening van een verkoopgalerie met een zelfde activiteit en die zich tot hetzelfde 
publiek richtte.

Het arrest oordeelt aldus in algemene bewoordingen dat "het uitoefenen, door 
de werknemer, van een concurrerende activiteit terwijl hij door een arbeidsover-
eenkomst nog aan zijn werkgever gebonden is, a priori [...] een dringende reden 
vormt die het ontslag zonder opzegging of vergoeding verantwoordt", terwijl een 
dergelijke fout slechts een dringende reden in de zin van het in het middel be-
doelde artikel 35, tweede lid, oplevert indien ze, in concreto, elke professionele 
samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief 
onmogelijk maakt.

Uit geen enkele overweging van het arrest blijkt echter dat, volgens het ar-
beidshof, het aan de eiseres verweten feit elke professionele samenwerking tus-
sen haar en de verweerster onmiddellijk en definitief onmogelijk zou hebben ge-
maakt.

Nu het het arrest niettemin beslist dat de verweerster het recht had de overeen-
komst om dringende redenen te beëindigen en dat de vordering van de eiseres 
niet gegrond was in zoverre ze strekte tot betaling van een compensatoire opzeg-
gingsvergoeding en van een eindejaarspremie, miskent het het begrip dringende 
reden in de zin van artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-
overeenkomsten (schending van die wetsbepaling) en miskent het daarenboven 
de regel dat, zo de overeenkomst voor onbepaalde tijd gesloten is, de partij die 
de overeenkomst beëindigt zonder dringende reden of zonder inachtneming van 
de bij wet vastgestelde opzeggingstermijn, gehouden is de andere partij een ver-
goeding te betalen (schending van artikel 39 van de voormelde wet van 3 juli 
1978).

Het arrest, dat geen uitspraak doet over de concrete weerslag van de fout die 
het de eiseres ten laste legt op de mogelijkheid om de professionele samenwer-
king tussen de partijen voort te zetten, stelt het Hof op zijn minst in de onmoge-
lijkheid om zijn toezicht uit te oefenen op de wettigheid van die beslissing en 
omkleedt zijn beslissing derhalve niet naar recht (schending van artikel 149 van 
de Grondwet).
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Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 35, eerste, tweede en achtste lid, 37, §1, eerste lid, 39, §1, eerste 

en tweede lid, 82, §§1, 3 en 4, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-
overeenkomsten.

Aangevochten beslissing
Het arrest, dat het beroepen vonnis wijzigt, verklaart de subsidiaire vordering 

van de eiseres die ertoe strekte de verweerster te doen veroordelen tot betaling 
van een compensatoire opzeggingsvergoeding van tien maanden loon, ten belope 
van 32.488,45 euro, ongegrond.

Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
"A.III.8. De subsidiaire vordering
[De eiseres] beroept zich op een arrest van 14 april 2003 van het Hof van Cas-

satie [...], waarin erop gewezen wordt 'dat, als de bediende is ontslagen met een 
opzeggingstermijn die korter is  dan die waarop hij aanspraak kan maken, het 
recht van de bediende op een opzeggingsvergoeding op het ogenblik van de ken-
nisgeving van de opzegging ontstaat, hoewel de arbeidsovereenkomst nog tijdens 
de in acht genomen opzeggingstermijn blijft voortbestaan; dat dit recht van de 
bediende niet kan worden beïnvloed door latere gebeurtenissen';

Op grond hiervan betoogt [de eiseres] dat, 'zelfs al komt het [arbeids]hof tot de 
conclusie dat zij  regelmatig is ontslagen om dringende redenen, quod non, de 
[verweerster] haar niettemin een compensatoire opzeggingsvergoeding verschul-
digd zou zijn';

De duur van de haar op 24 februari 2004 ter kennis gebrachte opzeggingster-
mijn is immers ontoereikend; in werkelijkheid had [de eiseres], volgens haar (en 
volgens de eerste rechters), op een opzeggingstermijn van eenendertig maanden 
aanspraak kunnen maken;

De [verweerster] was haar dus met ingang van 24 februari 2004 een compen-
satoire opzeggingsvergoeding van tien maanden loon verschuldigd;

De dringende reden op grond waarvan zij vervolgens is ontslagen, heeft vol-
gens haar geen enkele weerslag op dat recht, aangezien het recht vóór die drin-
gende reden is ontstaan;

III.9. In de bij het Hof van Cassatie aanhangig gemaakte zaak had een bedien-
de de arbeidsovereenkomst onregelmatig beëindigd in de loop van de opzeg-
gingstermijn die hem door de werkgever reeds daarvoor ter kennis was gebracht;

Het bestreden arrest oordeelde dat de werknemer zijn recht op een aanvullende 
opzeggingsvergoeding verloren had aangezien hij, na de opzegging die hem door 
de werkgever ter kennis was gebracht, ten onrechte de beëindiging van de over-
eenkomst lastens zijn werkgever had aangevoerd;

Het Hof van Cassatie heeft dit arrest op grond van de volgende overwegingen 
vernietigd:

'Dat krachtens artikel 39 van de wet van 3 juli 1978, de opzeggingsvergoeding 
die verschuldigd is aan het einde van de opzeggingstermijn, bepaald bij de op-



Nr. 113 - 26.2.07 HOF VAN CASSATIE 475 

zegging, gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt met de duur van het ge-
deelte van de opzeggingstermijn waarop de bediende aanspraak kan maken, en 
dat bij de opzegging niet in acht werd genomen;

Dat, in geval van onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door 
de bediende, tijdens de door de werkgever in acht genomen opzeggingstermijn, 
de bediende aan de werkgever een opzeggingsvergoeding verschuldigd is; dat 
deze vergoeding gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt met de opzeg-
gingstermijn die de bediende in acht diende te nemen, weliswaar ervan uitgaande 
dat de arbeidsovereenkomst alleszins ten einde kwam op het  ogenblik dat  de 
voorheen door de werkgever in acht genomen opzeggingstermijn zou verlopen 
zijn;

Dat de onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de be-
diende tijdens de door de werkgever in acht genomen ontoereikende opzeggings-
termijn geen invloed heeft op het recht dat de bediende verwerft op de aanvullen-
de forfaitaire opzeggingsvergoeding wegens de vroegere onregelmatige beëindi-
ging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever';

In een ander arrest van 6 maart 2000 (Bull. en Pas., 2000, I, nr. 155), herinnert 
het Hof van Cassatie eraan 

'Dat, als de bediende ontslagen is met een opzeggingstermijn die korter is dan 
die waarop hij aanspraak kan maken, het recht van de bediende op een opzeg-
gingsvergoeding op het ogenblik van de kennisgeving van de opzegging ontstaat, 
ongeacht de omstandigheid dat de arbeidsovereenkomst nog tijdens de in acht 
genomen opzeggingstermijn blijft voortbestaan;

Dat, krachtens artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet, de verschuldigde 
opzeggingsvergoeding bij het einde van de bij de opzegging in acht genomen op-
zeggingstermijn gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt met de duur van 
het gedeelte van de opzeggingstermijn, waarop de bediende aanspraak kan ma-
ken, dat bij de opzegging niet in acht werd genomen;

Dat, in geval van onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst zon-
der dringende reden door de werkgever tijdens de door hem bij de opzegging in 
acht  genomen opzeggingstermijn,  de  alsdan  verschuldigde  opzeggingsvergoe-
ding gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt met de duur van het op dat 
ogenblik nog te lopen gedeelte van de opzeggingstermijn, waarop de bediende 
aanspraak kan maken;

Dat de rechter bij het bepalen van de opzeggingstermijn die bij de opzegging 
in acht moest worden genomen, geen rekening mag houden met omstandigheden 
die zich na de opzegging hebben voorgedaan';

In dat geval betrof het een zaak waarin de werkgever een opzegging aan de 
werknemer betekend had, de overeenkomst onmiddellijk beëindigd had met be-
taling van een opzeggingsvergoeding en zonder aanvoering van een dringende 
reden tot staving van het ontslag;

Het Hof van Cassatie heeft het arrest vernietigd omdat het oordeelde dat de 
aan de bediende verschuldigde opzeggingsvergoeding gelijk was aan het loon 
van de door de werkgever toegekende opzeggingstermijn, verminderd met de ge-
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presteerde dagen, op grond dat de eiser door zijn negatieve ingesteldheid na de 
betekening van de opzegging niet in aanmerking kwam voor het systeem van een 
ruime opzeggingstermijn ingevolge anciënniteit, leeftijd en functie;

III.10. Die twee cassatiearresten zijn niets anders dan een toepassing van het 
beginsel volgens hetwelk de opzeggingstermijn en de vervangende vergoeding 
beoordeeld moeten worden op het tijdstip van de opzegging, zonder dat rekening 
mag worden gehouden met omstandigheden die zich na het ontslag hebben voor-
gedaan;

Die twee arresten leren dat de compensatoire opzeggingsvergoeding die [de ei-
seres] vordert, haar niet kan worden toegekend;

Zij is immers ontslagen om een dringende reden die door het [arbeids]hof is 
erkend;

In geval van dringende redenen wordt de arbeidsovereenkomst 'zonder opzeg-
ging of vóór het verstrijken van de termijn' beëindigd (artikel 35, eerste lid, van 
de wet van 3 juli 1978);

Tijdens de opzegging krijgt  de arbeidsovereenkomst  een vervaldag,  die  het 
einde van de opzeggingstermijn vormt;

Wanneer de overeenkomst gedurende de opzeggingstermijn om dringende re-
denen beëindigd wordt, eindigt de overeenkomst 'voor het verstrijken van de ter-
mijn', zonder dat enige opzeggingsvergoeding verschuldigd is;

De omstandigheid dat het ontslag om dringende redenen beëindigd werd in de 
loop van een door de werkgever eerder toegekende, ontoereikende opzeggings-
termijn, geeft de werknemer bijgevolg geen recht op een opzeggingsvergoeding;

B. De tussenvorderingen
III.11. Gelet op het voorgaande, moeten de tussenvorderingen van [de eiseres] 

ongegrond verklaard worden".
Grieven
Als de bediende ontslagen wordt met een opzeggingstermijn die korter is dan 

die waarop hij aanspraak kan maken, ontstaat zijn recht op een aanvullende op-
zeggingsvergoeding wegens de onregelmatige beëindiging van de arbeidsover-
eenkomst op het ogenblik van de kennisgeving van de opzegging, al blijft de ar-
beidsovereenkomst nog tijdens de door de werkgever in acht genomen opzeg-
gingstermijn voortbestaan.

Dit recht van de bediende kan niet worden beïnvloed door latere gebeurtenis-
sen. Krachtens artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-
eenkomsten is de aanvullende forfaitaire opzeggingsvergoeding die vanaf de op-
zegging door de bediende verworven is, gelijk aan het lopend loon dat overeen-
stemt met het gedeelte van de opzeggingstermijn waarop de bediende aanspraak 
kan maken en dat tijdens de opzegging niet in acht is genomen.

De onregelmatige beëindiging van de overeenkomst door de bediende gedu-
rende de door de werkgever in acht genomen ontoereikende opzeggingstermijn, 
heeft geen invloed op het recht dat de bediende op de aanvullende forfaitaire ver-
goeding verwerft wegens de eerdere onregelmatige beëindiging van de arbeids-
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overeenkomst door de werkgever.
Men dient ervan uit te gaan dat dit ook het geval is wanneer de werkgever de 

arbeidsovereenkomst  om dringende redenen  beëindigt  gedurende  de daarvoor 
door hem toegekende ontoereikende opzeggingstermijn. Aangezien de beëindi-
ging van de overeenkomst plaatsvindt nadat de bediende het recht op een opzeg-
gingsvergoeding verworven heeft, kan die beëindiging hem dit recht niet doen 
verliezen. Die beëindiging kan het verlies van dat recht niet tot gevolg hebben, 
ook al heeft de beëindiging uiteraard tot gevolg dat ze de uitvoering van de over-
eenkomst beëindigt, zoals het arrest zulks uit artikel 35 van de wet van 3 juli 
1978 afleidt.

Het arrest, dat de subsidiaire vordering van de eiseres tot betaling van de com-
pensatoire opzeggingsvergoeding ten belope van tien maanden loon die aan de 
eiseres verschuldigd is wegens de ontoereikende opzeggingstermijn die de ver-
weerster haar op 24 februari 2004 ter kennis had gebracht ongegrond verklaart, is 
wat dat betreft niet naar recht verantwoord (schending van de in de aanhef van 
het middel vermelde wettelijke bepalingen, inzonderheid van artikel 39 van de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het arrest vermeldt dat "het uitoefenen, door de werknemer, van een concurre-

rende activiteit terwijl hij door een arbeidsovereenkomst nog aan zijn werkgever 
gebonden is, vormt a priori [...] een dringende reden die het ontslag zonder op-
zegging of vergoeding verantwoordt, en oordeelt vervolgens dat, "welke de rede-
nen voor haar gedrag ook mogen zijn [...], [de eiseres] zich jegens haar werkge-
ver tijdens de uitvoering van haar arbeidsovereenkomst als een concurrent heeft 
gedragen en daarenboven de kennis, de connecties en de faam die zij bij de [ver-
weerster] verworven had, ten dienste van haar eigen activiteit heeft geplaatst", en 
dat "dit feit het ontslag om dringende redenen verantwoordt".

Uit die redenen blijkt dat het arrest, zonder zijn beslissing te gronden op crite-
ria die geen verband houden met de definitie van dringende reden van ontslag 
vervat in artikel 35, tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar-
beidsovereenkomsten, het gedrag van de eiseres als een zwaarwichtige fout aan-
merkt die elke professionele samenwerking tussen haar en de verweerster onmid-
dellijk en definitief onmogelijk maakt en zijn beslissing derhalve regelmatig met 
redenen omkleedt en naar recht verantwoordt.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Wanneer een werknemer, die gebonden is door een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde  duur,  ontslagen  wordt  met  een  ontoereikende  opzeggingstermijn, 
ontstaat zijn recht op een aanvullende opzeggingsvergoeding vanaf de kennisge-
ving van het ontslag, hoewel de arbeidsovereenkomst tijdens de opzeggingster-
mijn blijft voortbestaan en dit recht niet kan worden beïnvloed door latere ge-
beurtenissen.
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Dit recht, dat ertoe strekt de hem ter kennis gebrachte, ontoereikende opzeg-
gingstermijn te  vergoeden,  gaat  teniet  om dezelfde  redenen als  die  op grond 
waarvan het recht op de opzegging zelf teniet gaat.

De werknemer die zich gedurende de opzeggingstermijn schuldig maakt aan 
een zwaarwichtige fout die zijn ontslag om dringende redenen rechtvaardigt, ver-
liest het recht op de opzegging en, bijgevolg, op de vergoeding die de ontoerei-
kende duur van die termijn vergoedt.

Het arrest dat, om de in het eerste middel vergeefs bekritiseerde redenen, be-
slist  dat  de  verweerster,  gedurende  de  opzeggingstermijn,  de  arbeidsovereen-
komst tussen de partijen terecht om dringende redenen beëindigd heeft, schendt 
geen van de in het middel bedoelde bepalingen door de eiseres het recht op een 
compensatoire opzeggingsvergoeding te ontzeggen.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

26 februari 2007 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Storck, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Simont en van Eeckhoutte.

Nr. 114

2° KAMER - 27 februari 2007

1º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - TERMIJNEN - SANCTIE

2º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - COMMISSIE VOOR DE 
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - SAMENSTELLING

3º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - COMMISSIE VOOR DE 
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HOEDANIGHEID VAN VOORZITTER

1º  De naleving  van de termijnen,  bepaald  in  artikel  3,  §4  en  §5,  Wet  voorwaardelijke  
invrijheidstelling, is geen substantiële vormvereiste en de overschrijding ervan leidt niet  
tot nietigheid van de beslissing tot verwerping van de invrijheidstelling1. (Art. 3, §§4 en 5, 
Wet 5 maart 1998)

2º  Geen  wettelijke  bepaling  staat  eraan  in  de  weg  dat  de  Commissie  voor  de  
voorwaardelijke  invrijheidstelling,  na  een  vorige  beslissing  tot  uitstel  van  de 
voorwaardelijke  invrijheidstelling,  in  een  andere  samenstelling  de  zaak  opnieuw 
behandelt en over het voorstel beslist2.

3º De omstandigheid dat een werkend rechter van de rechtbank van eerste aanleg voltijds  

1 Cass. 14 juni 2000, A.R. P.00.0513.F, nr. 365; Cass. 10 dec. 2003, A.R. P.03.1395.F, nr. 637; Cass. 
17 maart 2004, A.R. P.04.0210.F, nr. 151.
2 Zie Cass. 20 sept. 2000, A.R. P.00.1156.F, nr. 483.
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werkzaam is als voorzitter van een Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling,  
doet geen afbreuk aan zijn hoedanigheid van rechter in de rechtbank van eerste aanleg. 
(Artt. 3 en 4, §3, derde lid, Wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de 
voorwaardelijke invrijheidstelling)

(D.)

ARREST

(A.R. P.07.0108.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de Commissie voor de 

voorwaardelijke invrijheidstelling van het rechtsgebied van het Hof van Beroep 
te Brussel, van 17 januari 2007.

De eiser voert in een brief die aan dit arrest is gehecht, een reeks grieven aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Op 9 november 2006 wordt het voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling 

van de eiser door de commissie in beraad genomen en voor uitspraak gesteld op 
22 november 2006.

Op 22 november 2006 wordt beslist dat de behandeling van het voorstel wordt 
uitgesteld.

Op 4 januari 2007 wordt het voorstel opnieuw behandeld door een anders sa-
mengestelde commissie en in beraad genomen. Tenslotte wordt bij beslissing van 
17 januari 2007 het voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling afgewezen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Onderzoek van de grieven
Eerste grief
De grief dat het personeelscollege dat op 18 januari 2005 advies uitbracht, niet 

volledig samengesteld was, is niet gericht tegen de bestreden beslissing. Hij is 
niet ontvankelijk.

Tweede grief
Wanneer het personeelscollege een positief advies verleent, stelt de directeur 

van de gevangenis een voorstel inzake voorwaardelijke invrijheidstelling op (ar-
tikel 3, §3, Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling). De directeur moet zijn voor-
stel binnen tien dagen nadat het personeelscollege het advies heeft uitgebracht, 
zenden aan de minister en aan het parket dat de vervolging heeft uitgeoefend (ar-
tikel 3, §4, Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling). Het voorstel zal dan door de 
minister samen met zijn advies en dat van het parket binnen twee maanden na 
ontvangst  gezonden  worden  aan  de  bevoegde  commissie  (artikel  3,  §5,  Wet 
Voorwaardelijke Invrijheidstelling).

De naleving van deze termijn is geen substantiële vormvereiste, en de over-
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schrijding van deze termijn leidt niet tot nietigheid van de beslissing tot verwer-
ping van de invrijheidstelling.

De grief kan niet worden aangenomen.
Derde grief
De grief dat de houding van de voorzitter ten aanzien van een familielid van 

het slachtoffer een schijn van partijdigheid opwekte, vereist een onderzoek van 
feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.

Vierde en vijfde grief
De grieven voeren aan dat zonder de instemming van de betrokkene of van 

zijn raadsman, niet alle leden van de commissie alle zittingen tot behandeling 
van het voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling hebben bijgewoond daar 
op zitting van 4 januari 2007 een andere assessor dan op de vorige zitting van 9 
november 2006 aanwezig was.

Artikel 6, eerste lid, van het koninklijk besluit van 10 februari 1999 houdende 
uitvoeringsmaatregelen inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling bepaalt dat 
alleen de leden van de commissie die alle zittingen hebben bijgewoond waarop 
een welbepaalde zaak werd onderzocht, rechtsgeldig over die zaak kunnen be-
raadslagen en beslissen.

Geen wettelijke bepaling staat eraan in de weg dat de commissie, na een vori-
ge beslissing tot uitstel van de voorwaardelijke invrijheidstelling, in een andere 
samenstelling de zaak opnieuw behandelt en over het voorstel beslist.

Aldus vormt de op 22 november 2006 genomen beslissing tot uitstel van de 
voorwaardelijke invrijheidstelling, waarbij de assessor D. B. niet betrokken was, 
een zelfstandige beslissing.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de behandeling 
op de zitting van 4 januari 2007 en de daarbij aansluitende beslissing tot afwij-
zing van 17 januari 2007, door dezelfde leden van de commissie werden bijge-
woond.

De grief kan niet worden aangenomen.
Zesde grief
De grief vereist een onderzoek van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.
De grief is niet ontvankelijk.
Zevende grief
De grief voert aan dat de voorzitter van de nederlandstalige commissie van 

Brussel voltijds voor de commissie werkt en aldus geen werkend rechter is van 
de rechtbank van eerste aanleg, zoals nochtans door de wet wordt vereist.

Overeenkomstig artikel 3 Wet Commissies Voorwaardelijke Invrijheidstelling 
bestaat de commissie onder meer uit een werkend rechter van de rechtbank van 
eerste aanleg, die overeenkomstig artikel 4, §1, van dezelfde wet de commissie 
voorzit.

Krachtens artikel 4, §3, derde lid, Wet Commissies Voorwaardelijke Invrij-
heidstelling behoudt deze rechter zijn plaats op de ranglijst van de rechtbank en 
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blijft hij zijn wedde als rechter met de daaraan verbonden verhogingen en voor-
delen genieten.

De omstandigheden dat deze rechter voltijds werkzaam is als voorzitter van 
een  commissie  voorwaardelijke  invrijheidstelling,  doet  geen  afbreuk  aan  zijn 
hoedanigheid van rechter in de rechtbank van eerste aanleg.

De grief faalt naar recht. 
Achtste grief
De eiser, die op ontvankelijke wijze het hem door de wet geboden rechtsmid-

del aanwendt, heeft geen belang om aan te voeren dat hij van deze mogelijkheid 
niet voorafgaandelijk werd ingelicht.

De grief is niet ontvankelijk.
Negende, tiende en elfde grief
De grieven komen geheel op tegen de onaantastbare beoordeling in feite van 

de commissie dat er contra-indicaties bestaan tegen de voorwaardelijke invrij-
heidstelling van de eiser, en verplichten het Hof tot een onderzoek van feiten 
waarvoor het niet bevoegd is.

De grieven zijn niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

27 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-
generaal.

Nr. 115

2° KAMER - 28 februari 2007

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - ONAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - TOETSING DOOR HET HOF

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - STRAFZAKEN - 
ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - ONAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - TOETSING DOOR HET HOF

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - AFWACHTING VAN 
EEN ARREST VAN HET ARBITRAGEHOF - VERSTRIJKEN VAN EEN TERMIJN VAN MEER DAN VIER JAAR
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1º en 2º Ofschoon de feitenrechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij  
afleidt dat de redelijke termijn binnen welke de zaak moet worden onderzocht al dan niet  
is overschreden, staat het evenwel aan het Hof te toetsen of hij uit zijn vaststellingen zijn  
beslissing naar recht heeft kunnen afleiden1. (Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens)

3º De feitenrechter kan niet op grond van de overweging dat langer dan vier jaar wachten 
op een arrest van het Arbitragehof het tijdsverloop wettigt, naar recht beslissen dat de 
redelijke termijn niet is overschreden. 

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1038.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 31 mei 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de strafrechtelijke veroorde-

ling van de eiser en tegen de beslissing die het herstel van de plaats in de vorige 
toestand beveelt:

Over het middel in zijn geheel:
Ofschoon de feitenrechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij 

afleidt dat de redelijke termijn binnen welke de zaak moet worden onderzocht al 
dan niet is overschreden, staat het evenwel aan het Hof te toetsen of hij uit zijn 
vaststellingen, zijn beslissing naar recht heeft kunnen afleiden.

Nadat het bestreden arrest heeft opgeworpen dat de eiser "was gedagvaard om 
te verschijnen op de terechtzitting van de Correctionele Rechtbank te Charleroi 
van 18 november 1999, dag waarop hij verstek heeft laten gaan", vermeldt het 
"dat de zaak vervolgens verschillende malen is verdaagd in afwachting van een 
arrest  van het  Arbitragehof zonder  dat  de [eiser]  op die  terechtzittingen ver-
scheen om enig verzet tegen die opeenvolgende uitstellen aan te tekenen; dat in 
tegenstelling tot wat de [eiser] aanvoert, het afwachten van een principearrest 
van het Arbitragehof het tijdsverloop wettigt als de beslissing waarop men wacht 
voor onderhavig geval van belang kan zijn".

Het arrest stelt vervolgens vast dat de eiser "opnieuw was gedagvaard op de te-
rechtzitting van 15 januari 2004 waar hij opnieuw verstek heeft laten gaan; dat 
op 12 februari 2004 een verstekvonnis is gewezen; dat aanvankelijk op verzet 
van de [eiser] en vervolgens op hoger beroep van de partijen, de rechtspleging is 
voortgezet [...]".

De appelrechters kunnen op grond van de overweging dat langer dan vier jaar 

1 Cass. 5 mei 1987, A.R. 1057, nr. 517.
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wachten op een arrest van het Arbitragehof het tijdsverloop wettigt, niet wettig 
beslissen dat de redelijke termijn niet was overschreden.

Het middel is in zoverre gegrond.
Deze onwettigheid tast de totaliteit van de straf aan en de bijdrage aan het Bij-

zonder fonds voor hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, doch 
er is geen grond om de vernietiging uit te breiden, noch tot de schuldigverkla-
ring, noch tot de beslissing die het herstel in de vorige staat beveelt, vermits de 
vernietiging het gevolg is van een reden die geen verband houdt met deze welke 
die beslissingen verantwoorden.

Ambtshalve toezicht
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet ge-
wezen.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering van de eerste verweerder tegen de eiser:

De eiser voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de aan de ei-

ser opgelegde straf en over de bijdrage aan het Bijzonder Fonds voor hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten en laat de andere helft ten laste 

van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.

28 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 116

2° KAMER - 28 februari 2007

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - WERKSTRAF - GELDBOETE - ZWAARSTE STRAF

2º STRAF — ZWAARSTE STRAF - GELDBOETE - ZWAARSTE STRAF

3º STRAF — ZWAARSTE STRAF - WERKSTRAF - GELDBOETE - VEROORDELING TOT EEN 
GELDBOETE IN EERSTE AANLEG - HOGER BEROEP - VEROORDELING TOT EEN WERKSTRAF IN HOGER 
BEROEP - VERZWARING VAN DE STRAF - REGEL VAN EENSTEMMIGHEID - TOEPASSING - GELIJKHEID 
EN NON-DISCRIMINATIE - PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET ARBITRAGEHOF
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4° STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - 
VEROORDELING TOT EEN GELDBOETE IN EERSTE AANLEG - HOGER BEROEP - VEROORDELING TOT 
EEN WERKSTRAF IN HOGER BEROEP - VERZWARING VAN DE STRAF - REGEL VAN EENSTEMMIGHEID - 
TOEPASSING - GELIJKHEID EN NON-DISCRIMINATIE - PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET ARBITRAGEHOF

5° PREJUDICIEEL GESCHIL – PREJUDICIËLE VRAAG - VEROORDELING TOT EEN GELDBOETE 
IN EERSTE AANLEG - HOGER BEROEP - VEROORDELING TOT EEN WERKSTRAF IN HOGER BEROEP - 
VERZWARING VAN DE STRAF - REGEL VAN EENSTEMMIGHEID - TOEPASSING - GELIJKHEID EN NON-
DISCRIMINATIE

6º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VEROORDELING TOT EEN GELDBOETE IN EERSTE 
AANLEG - HOGER BEROEP - VEROORDELING TOT EEN WERKSTRAF IN HOGER BEROEP - 
VERZWARING VAN DE STRAF - REGEL VAN EENSTEMMIGHEID - TOEPASSING - GELIJKHEID EN NON-
DISCRIMINATIE

1º  en  2º  Een  werkstraf  is,  wegens  het  voorwerp  ervan,  zwaarder  dan  een  geldboete,  
aangezien de weerslag ervan op de individuele vrijheid groter is1.

3º, 4º, 5º en 6º Vermits het Arbitragehof voor recht heeft gezegd dat "in zoverre de wet van 
17 april 2002 tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en  
in politiezaken de beklaagde die bij verstek is veroordeeld tot een geldboete niet toestaat  
op verzet te vragen dat een werkstraf wordt uitgesproken, zij de artikelen 10 en 11 van  
de Grondwet schendt", is er grond om het Arbitragehof de prejudiciële vraag te stellen of  
artikel  211bis,  Wetboek  van  Strafvordering  de  artikelen  10  en  11  van  de  Grondwet  
schendt,  in  zoverre  het  uitsluit  dat  een  beklaagde  waaraan  de  eerste  rechter  een 
geldboete heeft opgelegd, door het gerecht in hoger beroep kan worden veroordeeld tot  
een werkstraf van gelijke aard, zonder dat dit met eenparige stemmen van zijn leden  
beslist, terwijl die straf zwaarder is dan de eerste2.

(K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1513.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 oktober 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 211bis van het Wetboek van Strafvordering, kan het gerecht 

in hoger beroep de door de eerste rechter tegen de beklaagde uitgesproken straf 
alleen verzwaren met eenparige stemmen van zijn leden.

De relatieve zwaarte van twee straffen wordt niet alleen gemeten t.a.v. hun 
duur en van de strafmaat, maar eveneens in functie van hun aard, karakter, soort 
of voorwerp.

De werkstraf is, wegens het voorwerp ervan, zwaarder dan de geldboete van 
dezelfde aard aangezien de weerslag ervan op de individuele vrijheid groter is. 

1 Cass. 11 okt. 2005, A.R. P.05.0988.N, nr. 500. 
2 Zie Arbitragehof, 11 jan. 2007, arrest nr. 4/2007.
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Het beroepen vonnis veroordeelt de eiser wegens de bewezen verklaarde te-
lastleggingen tot  één  enkele  geldboete  van 1.000  euro,  gebracht  op  4.957,87 
euro, of 45 dagen vervangende gevangenisstraf, naast acht jaar beroepsverbod.

Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser, wegens dezelfde telastleggingen, tot 
een werkstraf van 60 uur of, in geval van niet-tenuitvoerlegging, tot een gevan-
genisstraf van drie maanden en vermindert, voor het overige, de duur van het be-
roepsverbod van acht naar vijf jaar.

Daaruit volgt dat de appelrechters door de geldboete te vervangen door een 
werkstraf van dezelfde aard, met toepassing van het voormelde artikel 211bis, 
eenparig hadden moeten beslissen

In zijn arrest nummer 4/2007 van 11 januari 2007 vermeldt het Arbitragehof, 
enerzijds dat “aangezien de werkstraf als zwaarder moet worden beschouwd dan 
de geldboete […], kon de niet-verschijnende beklaagde die, omdat hij ter zitting 
noch aanwezig noch vertegenwoordigd was, niet kon worden veroordeeld tot een 
werkstraf, op verzet niet verkrijgen dat een dergelijke straf wordt uitgesproken, 
vermits de rechter, […], de situatie van de verzetdoende partij niet mag verzwa-
ren” en zegt anderzijds voor recht dat “in zoverre de wet van 17 april 2002 tot in-
voering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politie-
zaken de beklaagde die bij verstek is veroordeeld tot een geldboete niet toestaat 
op verzet te vragen dat een werkstraf wordt uitgesproken, zij de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet schendt”.

Rekening houdende met deze beslissing, moet, met toepassing van artikel 26, 
§1, 3°, en §2, van de Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, aan 
dit gerecht de vraag gesteld worden die in het dictum van het arrest is geformu-
leerd.

Dictum
Het Hof,
Houdt de uitspraak aan tot het Arbitragehof zal hebben geantwoord op de vol-

gende prejudiciële vraag:
Schendt artikel 211bis van het Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet, in zoverre het uitsluit dat een beklaagde waaraan de eerste 
rechter een geldboete heeft opgelegd door het gerecht in hoger beroep kan wor-
den veroordeeld tot een werkstraf van gelijke aard zonder dat dit met eenparige 
stemmen van zijn leden beslist, terwijl die straf zwaarder is dan de eerste?

Houdt de kosten aan.

28 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal.

Nr. 117

2° KAMER - 28 februari 2007

1º HUWELIJK - DUBBEL HUWELIJK - BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF
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2º MISDRIJF — ALLERLEI - DUBBEL HUWELIJK - BESTANDDELEN

1º  en  2º  Opdat  er  een  dubbel  huwelijk  zou  zijn,  vereist  artikel  391,  Strafwetboek  het  
bestaan van een eerste geldig huwelijk, het aangaan van een tweede huwelijk vóór de 
ontbinding van het voorgaande èn misdadig opzet1.

(B. T. N.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1513.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 oktober 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
De eiser voert zes middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring:
Over het eerste middel:
In zoverre het middel kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling van de ge-

gevens van de zaak door de feitenrechter, of het onderzoek ervan het onderzoek 
van die gegevens vereist, wat niet tot de bevoegdheid van het Hof behoort, is het 
niet ontvankelijk.

De eiser verwijt het arrest dat het artikel 5, 4°, van het vroegere Wetboek van 
het Persoonlijk Statuut van het Koninkrijk Marokko schendt, volgens welk de 
rechter, uitzonderlijk, kennis kan nemen van elke vordering tot erkenning van 
een huwelijk en daartoe alle wettelijke bewijsmiddelen kan aannemen.

Volgens de eiser staat deze bepaling, waarnaar het arrest verwijst, de legalise-
ring van een feitelijke verbintenis toe, zonder dat die regularisatie terugwerkende 
kracht heeft.

Om te beslissen dat de eiser zich schuldig heeft gemaakt aan bigamie, leidt het 
arrest het bestaan van het eerste huwelijk niet af uit de omstandigheid dat het met 
terugwerkende kracht zou zijn bekrachtigd.

De appelrechters beperken zich tot de vaststelling dat de akte van bevestiging 
van het huwelijk en de verschillende andere stukken die door de verweerster zijn 
overgelegd het wettelijk bestaan van dit huwelijk in Marokko vaststellen vanaf 
het jaar dat het is aangegaan.

In tegenstelling tot wat het middel aanvoert houdt die vaststelling niet in dat, 
voor de appelrechters, de eiser slechts wettig getrouwd zou zijn geweest vanaf de 
dag waarop de buitenlandse overheid de geldigheid van zijn verbintenis heeft er-
kend. Zij houdt evenmin de bevestiging in door het arrest dat de regel van bui-

1 Zie Cass. 27 april 1964, Bull. en Pas., 1964, I, p. 909. 
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tenlands recht waarnaar het verwijst de draagwijdte zou hebben die de eiser be-
twist.

Het middel dat wat dat betreft op een onjuiste interpretatie van het arrest be-
rust, mist feitelijke grondslag.

Over het tweede middel:
De eiser voert de schending aan van de artikelen 65 en 391 van het Strafwet-

boek. Hij voert bovendien aan dat de strafvordering verjaard had moeten worden 
verklaard.

In zoverre het middel naar het eerste van die twee artikelen verwijst, zonder 
dat het daarbij aangeeft in hoeverre het arrest het artikel schendt, is het onduide-
lijk en mitsdien niet ontvankelijk.

Opdat er een dubbel huwelijk zou zijn, vereist artikel 391 van het Strafwet-
boek het bestaan van een eerste geldig huwelijk, het aangaan van een tweede hu-
welijk vóór de ontbinding van het voorgaande èn misdadig opzet.

Het arrest beslist dat het bestaan en de geldigheid van het huwelijk afgesloten 
te Selouane, Marokko, op 16 augustus 1976, met zekerheid zijn bewezen. Deze 
beslissing steunt, enerzijds, op de buitenlandse wet in zoverre zij de rechter toe-
staat alle wettelijke bewijsmiddelen aan te nemen en, anderzijds, op de officiële 
buitenlandse akten die door de consulaire diensten van het Koninkrijk Marokko 
zijn geverifieerd.

In tegenstelling tot wat de eiser aanvoert, diende het hof van beroep die akten 
niet te verwerpen louter op grond dat de opsteldatum ervan van een later tijdstip 
is dan de verbintenis waarvan die het wettelijk bestaan bevestigen.

Bijgevolg hebben de appelrechters hieruit kunnen afleiden dat de eiser reeds 
getrouwd was en dat hij daarvan niet onkundig kon zijn toen hij in België, op 22 
augustus 1981, met de verweerster is getrouwd.

Voor het overige stelt het arrest vast dat de strafvordering niet verjaard is met 
name omdat het dubbel huwelijk dat de eiser wordt ten laste gelegd, samen met 
de  misdrijven valsheid in  geschriften en gebruik van valse stukken,  die  hem 
eveneens ten laste worden gelegd, een collectief misdrijf uitmaken door eenheid 
van opzet, dat slechts op 13 september 2002 afliep.

De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing naar recht.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Over het derde middel:
De eiser verwijt het arrest dat het hem heeft veroordeeld zonder de uitkomst af 

te wachten van een door de verweerster ingestelde procedure in Marokko met het 
oog op het gerechtelijk doen erkennen van het door hem betwiste huwelijk.

Het arrest beslist dat het instellen van die burgerlijke rechtsvordering in het 
buitenland, de uitspraak over de strafvordering wegens bigamie in België niet 
kan opschorten.

Deze beslissing berust op de vaststelling dat de verweerster de notariële akten 
en de stukken van burgerlijke stand overlegt die volgens de appelrechters reeds 
een bewijs zijn van het betwiste huwelijk.
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Die stukken werden aan de tegenspraak van de partijen onderworpen.
Het middel dat de miskenning van het recht van verdediging aanvoert kan niet 

worden aangenomen.
Over het vierde middel:
In zoverre het middel de schending aanvoert van de artikelen 7.1 van het Ver-

drag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijhe-
den en 15.1 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke 
rechten, alsook van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, zonder dat het aan-
geeft in hoeverre het arrest die bepalingen overtreedt, is het onduidelijk en mits-
dien niet ontvankelijk.

Voor het overige heeft de eiser een conclusie neergelegd waarin hij aanvoert 
dat de akte van huwelijksbevestiging van 23 augustus 1990 geen verdere draag-
wijdte had dan een bekrachtiging, zonder terugwerkende kracht, van het onge-
huwd samenwonen dat een aanvang nam op 16 augustus 1976.

Het arrest werpt tegen deze conclusie de volgende vaststellingen op :
- de akte van 23 augustus 1990 bewijst dat M. B. en H. M. wettig getrouwd 

zijn sinds 1976, dat hun huwelijksband vanaf dan vaststaat, dat de getuigen ver-
klaren hen als echtgenoten te kennen en dat drie kinderen uit dit huwelijk zijn 
geboren;

- de consul-generaal van Marokko bevestigt dat uit die akte en uit het door de 
eiser in België afgesloten huwelijk voortvloeit dat deze laatste bigamist is;

- de notariële afdeling van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nador, Marok-
ko, bevestigt dat uit de akte van 23 augustus 1990 voortvloeit dat M. B. en H. M. 
volgens het Marokkaans Persoonlijk Statuut in 1976 zijn getrouwd en niet in 
1990;

- de administratie van de burgerlijke stand van de gemeente Selouane, Marok-
ko, bevestigt dat het huwelijk van de eiser met H. M. op 16 augustus 1976 in de 
gemeente aldaar werd afgesloten;

- de officier van de burgerlijke stand van de gemeente Iksan (Marokko), in een 
stuk dat door de eiser zelf is overgelegd, omschrijft deze laatste als zijnde de 
echtgenoot van H. M. (lees M.) vanaf 1976 tot hun scheiding op 24 juli 1991.

De appelrechters beantwoorden aldus de conclusie van de eiser.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Over het vijfde middel:
De eiser verwijt het arrest dat het artikel 16, eerste en tweede lid, schendt van 

de Marokkaanse wet nr. 70-03 houdende de Familiewetgeving.
Deze bepalingen betreffen noch de voorwaarden waarin een buitenlandse au-

thentieke akte in België bewijs oplevert van feiten die door de buitenlandse op-
stellende overheid zijn vastgesteld, noch de voorwaarden die noodzakelijk zijn 
voor de authenticiteit van die akte volgens het recht van de Staat waar zij is op-
gemaakt.

Het middel is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
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Over het zesde middel:
Het arrest verwijst niet naar het getuigschrift van verblijfplaats, de scheidings-

akte, het trouwboekje en het uittreksel van de akte van burgerlijke stand die door 
de eiser zijn overgelegd, om te beslissen dat deze nog steeds door een vroeger 
huwelijk gebonden was op het ogenblik dat hij de verweerster in België huwde. 
De appelrechters miskennen bijgevolg de bewijskracht van die stukken niet.

Voor het overige houden de artikelen 22 en 23 van de Marokkaanse wet van 3 
oktober 2002 betreffende de burgerlijke stand geen verband met het bewijs van 
de huwelijken die vóór de inwerkingtreding ervan zijn afgesloten.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke 

rechtsvordering :
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

28 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. F. Ergen, Brussel.
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Nr. 118

1° KAMER - 1 maart 2007

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN - SCHENKING VAN ROERENDE GOEDEREN - STAAT 
VAN SCHATTING - BIJLAGE - AARD VAN DE REGEL - VERZUIM - GEVOLG

De  regel  dat  een  staat  van  schatting  moet  worden  gehecht  aan  de  minuut  van  de 
schenking van roerende goederen is een formaliteit die verband houdt met het plechtig  
karakter van de schenking; het verzuim van die formaliteit is een gebrek dat de schenker  
niet  kan  verhelpen  door  enige  akte  van  bevestiging;  het  heeft  tot  gevolg  dat  de  
schenking, die nietig is naar de vorm, opnieuw moet worden gedaan en dat een latere  
akte niet kan gelden als schattingsakte1. (Artt. 948 en 1339, B.W.)

(B. T. L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0071.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 6 oktober 2004 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel.

Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert twee middelen aan :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 893, 894, 931, 948, 950, 953,954, 955, 1147 tot 1151, 1339, 1382 en 

1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 16 en 68 (zoals het bestond voor de wijziging ervan bij de wet van 4 mei 

1999) van de wet van 25 ventôse - 5 germinal jaar XI (16 maart 1803)) houdende inrich-
ting van het notariaat;

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Na te hebben vastgesteld dat M. V. G. (in wiens rechten de tweede tot de zesde ver-

weerster getreden zijn), bij de op 14 juli 1992 voor de eiser, notaris, verleden akte, de 
door haar bewoonde flat, die pro fisco was geraamd op 3.400.000 BEF, en "alle roerende 
goederen,  waarden  en  voorwerpen  van  die  flat",  die  pro  fisco  waren  geraamd  op 
1.000.000 BEF, onder voorbehoud van vruchtgebruik geschonken heeft aan de eerste ver-
weerster, achternicht van wijlen haar echtgenoot; dat de deskundige Mund op 15 januari 
1993 een inventaris heeft opgemaakt met een schatting van de waarde van het meubilair 
van de flat en foto's genomen heeft; dat M. V.G., bij exploot van 27 juli 1995, de eerste 
verweerster heeft gedagvaard tot nietigverklaring van de schenking, in zoverre zij betrek-

1 DE PAGE,  Traité, VIII,  "Les libéralités", p. 562, nr 468; Gabriel MARTY en Pierre RAYNAUD,  Droit 
civil, “Les successions et les libéralités", p. 374, nr 485. 
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king had op de roerende goederen en haar rechtsvordering heeft gegrond op artikel 948 
van het Burgerlijk Wetboek, daar geen staat van schatting aan de akte was gehecht; dat de 
eiser vrijwillig in de zaak is tussengekomen om de op een vormgebrek gegronde rechts-
vordering tot nietigverklaring van de schenking te doen verwerpen; dat de eerste verweer-
ster zich gedragen heeft naar het oordeel van de rechter wat betreft de op een dergelijk ge-
brek gegronde rechtsvordering tot nietigverklaring; dat de eerste verweerster tegen de ei-
ser een tussenvordering heeft ingesteld tot vergoeding van de schade die zij zou kunnen 
lijden ten gevolge van de nietigverklaring van de akte van 14 juli 1992, in zoverre die be-
trekking heeft op de roerende goederen die zich in de geschonken flat bevinden,

1. bevestigt het arrest het beroepen vonnis, in zoverre dit "de volstrekte nietigheid vast-
stelt van de schenking van alle roerende goederen en waarden, meubels en voorwerpen 
die zich in de flat bevinden", zegt het voor recht dat de eiser verantwoordelijk is voor de 
nietigheid van de schenkingsakte, in zoverre deze betrekking heeft op de hierboven gepre-
ciseerde roerende goederen en dat hij gehouden is de eerste verweerster te vergoeden voor 
de door haar geleden schade, stelt het vast in de huidige stand van zaken geen uitspraak te 
kunnen doen over het bedrag van die geleden schade en wijst het bijgevolg Jan De Maere 
aan als deskundige met de opdracht de verkoopwaarde te bepalen van de "meubels, schil-
derijen en beeldhouwwerken" die zijn opgenomen in de inventaris van 15 februari (lees: 
januari) 1993 van Hélène Mund; 2. vernietigt het arrest het beroepen vonnis "in zoverre 
het heeft beslist dat de door de [eiser] verschuldigde vergoeding moet worden verminderd 
met het registratierecht op de verkoopwaarde van de geschonken goederen en de opdracht 
van de deskundige heeft beperkt tot de in de inventaris van Hélène Mund opgenomen goe-
deren", en 3. "breidt, met wijziging van het beroepen vonnis op dat punt, het door de eer-
ste rechter bevolen deskundigenonderzoek uit met de opdracht de verkoopwaarde te bepa-
len  van  de  overige  goederen  van  de  flat  die  voorkomen  op  de  door  de  [eerste 
verweerster]overgelegde foto's van de deskundige Mund".

Het arrest baseert die beslissing op de volgende gronden:
"Het staat vast en het wordt niet betwist dat aan de schenkingsakte van 14 juli 1992 

geen staat van schatting is gehecht van de daarin vermelde roerende goederen en voorwer-
pen, die niet het voorwerp uitmaken van een 'handgift', wat de partijen evenmin betwisten. 
Artikel 948 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt: 'Een akte van schenking van roe-
rende goederen is alleen geldig voor de goederen waarvan een staat van schatting, gete-
kend door de schenker en door de begiftigde of degenen die voor deze laatste aannemen, 
aan de minuut van de schenking gehecht is'. De in die bepaling vervatte voorwaarde voor 
de geldigheid van de schenking strekt niet alleen ertoe het voorwerp zelf van de schenking 
te omschrijven en de onherroepelijkheid ervan te verzekeren, maar ook om de rechten van 
derden te vrijwaren, met name inzake inbreng, inkorting of herroeping. Die voorwaarde is 
van openbare orde en de niet-vervulling ervan leidt tot de volstrekte nietigheid die door 
iedere  belanghebbende  partij,  met  inbegrip  van  de schenker,  kan worden  aangevoerd. 
Aangezien de schenker de nietigheid kan aanvoeren van de schenkingsakte waaraan geen 
staat van schatting is gehecht, kan hem niet worden verweten dat hij van zijn recht mis-
bruik maakt wanneer, zoals te dezen, M. V. G. en daarna haar rechtverkrijgenden aan de 
rechter vragen de nietigheid van de schenking vast te stellen.

Naar luid van artikel 948 van het Burgerlijk Wetboek moet de staat van schatting aan 
de akte van schenking worden gehecht. De [eiser] betoogt dat een akte die 'gelijkwaardig' 
is aan de staat van schatting aan de schenkingsakte kan worden gehecht. De vraag te de-
zen is of een na de schenkingsakte opgemaakte staat van schatting aan die akte mag wor-
den gehecht. Het antwoord is ontkennend. Artikel 1339 van het Burgerlijk Wetboek be-
paalt immers dat 'de schenker de gebreken van een schenking onder de levenden, die nie-
tig is wat de vorm betreft,  niet kan verhelpen door enige akte van bevestiging; dat de 
schenking in de wettelijke vorm opnieuw moet worden gedaan'. Het verzuim om een staat 
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van schatting aan de schenkingsakte te hechten is een vormgebrek (cf. artikel 948 van het 
Burgerlijk Wetboek dat deel uitmaakt van de eerste afdeling - 'vorm van de schenkingen 
onder de levenden' - van het hoofdstuk over schenkingen), ook al dient hij niet zelf in de 
vorm van een authentieke akte te worden opgemaakt, maar gewoon daaraan te worden ge-
hecht zodat hij uiteindelijk met die akte één enkel instrumentum vormt. De [eiser] wijst 
trouwens de wetsbepaling niet aan op grond waarvan de rechtbank het recht zou hebben 
om in de plaats van de schenker een nieuwe akte van schenking op te maken die niet nie-
tig zou zijn. Bovendien is het feit dat de wetgever van 1804 (door gewoon een regel van 
overeenstemming  der  tijden  toe  te  passen)  de voltooid  tegenwoordig toekomende tijd 
heeft gebruikt in de tekst van artikel 948 van het Burgerlijk Wetboek geen reden waarom 
de staat van schatting achteraf zou kunnen worden opgemaakt. Teneinde de rechtszeker-
heid zowel van de schenker als van de begiftigde en derden te verzekeren, zoals hierboven 
is gezegd, moet de staat van schatting op zijn minst gelijktijdig worden opgemaakt om te 
worden gehecht aan de schenkingsakte die ernaar moet verwijzen en die niet achteraf kan 
worden gewijzigd (cf. artikel 16 van de wet van 25 ventôse en 5 germinal jaar XI houden-
de inrichting van het notariaat). Geen enkele, na de schenkingsakte opgemaakte akte kan 
derhalve worden beschouwd als 'gelijkwaardig' aan de staat van schatting of als een daar-
mee gelijkstaande akte.

Wat betreft het deskundigenonderzoek
De schade van de [eerste verweerster] kan worden geraamd op basis van een deskundi-

genonderzoek, bedoeld om de waarde te ramen van de in de inventaris van de deskundige 
Mund opgenomen goederen. De [eiser] betoogt dat uit die inventaris niet kan worden op-
gemaakt welke roerende goederen zich op het ogenblik van de schenking in de flat bevon-
den. Die stelling moet worden verworpen gelet op het feit, enerzijds, dat die inventaris 
slechts zes maanden na de datum van de litigieuze akte is opgemaakt en, anderzijds, dat 
uit geen enkel feitelijk gegeven kan worden afgeleid dat M.V.G. op haar leeftijd nieuwe 
stukken zou hebben toegevoegd aan de collectie die zij van haar echtgenoot had geërfd. 
Daarentegen blijkt de door de deskundige Mund opgemaakte inventaris onvolledig te zijn, 
in  zoverre  hij  geen melding maakt  van de tapijten en porseleinen stukken waarop de 
schenking ten voordele van de [eerste verweerster] betrekking had. Terecht vordert laatst-
genoemde derhalve dat de deskundigenopdracht zou worden uitgebreid op de in het dic-
tum bepaalde wijze".

Grieven
Eerste onderdeel 
Krachtens artikel 894 van het Burgerlijk Wetboek is een schenking onder de levenden 

een akte waarbij de schenker zich dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak ont-
doet, ten voordele van de begiftigde, die ze aanneemt. De artikelen 953, 954 en 955 van 
het Burgerlijk Wetboek wijken van de regel van de onherroepelijkheid van de schenkin-
gen onder de levenden enkel af in geval van niet-vervulling van de voorwaarden waaron-
der zij gedaan zijn, ondankbaarheid en geboorte van kinderen.

Artikel 948 van het burgerlijk Wetboek bepaalt dat een akte van schenking van roeren-
de goederen alleen geldig is voor de goederen waarvan een staat van schatting, getekend 
door de schenker en door de begiftigde of degenen die voor deze laatste aannemen, aan de 
minuut van de schenking gehecht is. Volgens artikel 950 van genoemd wetboek moet de 
begiftigde, wanneer roerende goederen met voorbehoud van vruchtgebruik geschonken 
zijn, bij het eindigen van het vruchtgebruik, de geschonken goederen die in natura aanwe-
zig zijn, nemen in de staat waarin zij zich bevinden, en hij heeft een vordering tegen de 
schenker of zijn erfgenamen uit hoofde van de niet aanwezige goederen ten belope van de 
waarde die daaraan in de staat van schatting is toegekend.

Ofschoon de artikelen 948 en 950 onder de titel "vorm van de schenkingen onder de le-
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venden" staan, houdt de staat van schatting verband met de inhoud van de schenkings-
overeenkomst en niet met het plechtig karakter van de akte. Die staat is bedoeld om met 
het oog op de rechtszekerheid de omvang en de waarde van de geschonken goederen te 
bepalen teneinde te voorkomen dat de schenker een gedeelte van de geschonken goederen 
zou achterhouden en teneinde bovendien de toepassing mogelijk te maken van de regels 
betreffende de inbreng in de nalatenschap, de inkorting van de schenkingen wegens aan-
tasting van het voorbehouden erfdeel en de herroeping van de schenkingen. Wanneer aan 
de minuut van de schenking onder de levenden van roerende goederen geen staat van 
schatting is gehecht, is die schenking niet nietig naar de vorm en valt zij dus niet onder 
toepassing van artikel 1339 van het Burgerlijk Wetboek naar luid waarvan de schenker de 
gebreken van een schenking onder de levenden, die nietig is wat de vorm betreft, niet kan 
verhelpen door enige akte van bevestiging en dat zij in de wettelijke vorm opnieuw moet 
worden gedaan. De staat van schatting kan derhalve worden vervangen door een gelijk-
waardige staat, die eventueel na de schenking wordt opgemaakt, zonder dat zulks aanlei-
ding geeft tot een verandering van de voor de notaris verleden akte, welke verandering 
verboden is bij artikel 16 van de wet houdende inrichting van het notariaat.

Indien aan de minuut van de akte geen staat van schatting is gehecht, terwijl de omstan-
digheid (lees: omvang) van de schenking met zekerheid blijkt uit een kort na de akte op-
gemaakte inventaris waaruit blijkt dat deze beantwoordt aan de toestand zoals die bestaat 
op de datum van de akte, gebiedt de openbare orde niet dat de schenker in staat moet zijn 
zich na de opmaak van een dergelijke inventaris te beroepen op het feit dat er aan de mi-
nuut van de schenking geen staat van schatting is gehecht om de nietigverklaring ervan te 
vorderen. De vordering tot nietigverklaring van een schenking van roerende goederen die 
door de schenker wordt ingesteld na de opmaak van een inventaris van de geschonken 
goederen, onder voorwendsel dat aan de minuut van de schenking geen staat van schatting 
is gehecht, staat gelijk met een verkapte rechtsvordering tot herroeping van de schenking 
buiten de in de artikelen 953 tot 955 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde gevallen. 

Het arrest beslist, enerzijds, dat de staat van schatting, op straffe van volstrekte nietig-
heid, die het gevolg is van de schending van een regel van openbare orde, aan de minuut 
van de schenking moet worden gehecht teneinde de onherroepelijkheid ervan te verzeke-
ren en de rechten van derden inzake inbreng, inkorting en herroeping te waarborgen, op 
grond dat de rechtszekerheid van de schenker, begiftigde en derden vereist dat de staat 
van schatting op zijn minst gelijktijdig met de schenking wordt opgemaakt en daar niet 
achteraf aan mag worden toegevoegd. 

Het arrest stelt anderzijds vast dat het aan de hand van een inventaris van de geschon-
ken goederen, die zes maanden na de schenkingsakte wordt opgemaakt, mogelijk is te be-
palen welke roerende goederen zich op het ogenblik van de schenking in de flat bevonden 
en dus het voorwerp ervan uitmaakten, aangezien, "enerzijds, die inventaris slechts zes 
maanden na de datum van de litigieuze akte is opgemaakt en, anderzijds, uit geen enkel 
feitelijk gegeven kan worden afgeleid dat [de schenkster] op haar leeftijd nog nieuwe 
stukken zou hebben toegevoegd aan de collectie die zij van haar echtgenoot had geërfd". 
Het arrest meent daarenboven de inventaris te moeten aanvullen met de foto's van de des-
kundige die de inventaris opgemaakt heeft. Uit die reden volgt dat het ontbreken van een 
staat van schatting op het ogenblik van de schenking te dezen de bepaling van het voor-
werp van de schenking niet verhindert, zodat de met het artikel 948 van het Burgerlijk 
Wetboek beoogde rechtszekerheid van de schenkster,  de  begiftigde en derden,  gevrij-
waard was door de inventaris en de zes maanden na de schenking genomen foto's.

Door evenwel te beslissen dat de akte van schenking van roerende goederen nietig is op 
grond dat niet gelijktijdig een staat van schatting aan de minuut van de akte was gehecht, 
schendt het arrest de artikelen 894, 948, 950, 951, 953, 954, 955 en 1339 van het Burger-
lijk Wetboek alsook artikel 16 van de wet houdende inrichting van het notariaat. Door te 
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beslissen dat de eiser bijgevolg aan de eerste verweerster vergoeding verschuldigd is we-
gens de door haar wegens die nietigverklaring geleden schade, schendt het arrest boven-
dien artikel 68 van de wet houdende inrichting van het notariaat alsook de artikelen 1382 
en  1383  van  het  Burgerlijk  Wetboek;  ingeval  de  eiser  contractueel  aansprakelijk  is, 
schendt het arrest de artikelen 1147 tot 1151 van het Burgerlijk Wetboek.

Daar het arrest niet vaststelt dat de inventaris van de deskundige Mund niet is opge-
maakt op verzoek van de schenkster en de begiftigde, stelt het arrest het Hof op zijn minst 
niet in staat de wettigheid van de beslissing na te gaan. Het arrest is derhalve niet regel-
matig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel (subsidiair)
Krachtens artikel 893 van het Burgerlijk Wetboek kan men op geen andere wijze over 

zijn goederen om niet beschikken dan bij schenking onder de levenden of bij testament, 
met inachtneming van de hierna bepaalde vormen; Artikel 894 van het Burgerlijk Wet-
boek bepaalt dat een schenking onder de levenden een akte is waarbij de schenker zich 
dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak ontdoet, ten voordele van de begiftig-
de, die ze aanneemt. Naar luid van artikel 948 van dat wetboek is een akte van schenking 
van roerende goederen alleen geldig voor de goederen waarvan een staat van schatting, 
getekend door de schenker en door de begiftigde of degenen die voor deze laatste aanne-
men, aan de minuut van de schenking gehecht is. 

De staat van schatting moet het volgende bevatten: 1. de schatting, stuk per stuk, van de 
geschonken roerende goederen en bijgevolg de omschrijving ervan zodat zij kunnen wor-
den geïdentificeerd daar de schenking beperkt is tot de opgesomde voorwerpen, en 2. de 
schatting van ieder goed afzonderlijk. De staat van schatting is vereist ter bescherming 
van de wil van de schenker doordat zijn aandacht wordt getrokken op de omvang en de 
waarde van de goederen waarvan hij zich onherroepelijk wil ontdoen. Wanneer de staat 
van schatting ontbreekt kunnen de omvang en de waarde van de geschonken goederen 
niet worden bepaald en kan niet worden uitgemaakt of de schenker zich onherroepelijk 
van een welbepaald goed heeft ontdaan. Daardoor kan onmogelijk worden bepaald van 
welke goederen de  schenker  zich zou  hebben ontdaan indien  werkelijk  een  staat  van 
schatting met een beschrijving van ieder roerend goed afzonderlijk met de schatting ervan 
zou zijn opgemaakt. Bij ontstentenis van een dergelijke staat is de schenking volgens de 
wet niet aanvaard en is de overeenkomst niet tot stand gekomen. Bij ontstentenis van de 
toestemming van de zogezegde schenker bestaat de zogezegde schenking slechts in schijn 
en is het niet-bestaan ervan geen oorzaak van schade voor de zogezegde begiftigde.

Het arrest stelt vast dat er geen staat van schatting is opgemaakt op het ogenblik van de 
schenkingsakte van 14 juli 1992 en het beslist dat de schenking derhalve nietig is in zo-
verre zij betrekking heeft op de roerende goederen die zich in de flat van de schenkster 
bevonden. Het arrest oordeelt dat de eiser verantwoordelijk is voor het ontbreken van die 
staat van schatting en voor de nietigverklaring van de schenking en dat hij aan de eerste 
verweerster, begiftigde, een vergoeding verschuldigd is voor de door haar ten gevolge van 
die nietigverklaring geleden schade. Teneinde de schade van de eerste verweerster vast te 
stellen, beslist het arrest dat de verkoopwaarde van alle roerende goederen die zich op de 
dag van de nietigverklaarde akte in de flat van de schenkster bevonden door een deskundi-
ge moet worden vastgesteld. Die beslissing bestaat hierin dat het, ook al ontbreekt de staat 
van schatting van de zich in de flat bevindende roerende goederen die vereist was ter be-
scherming van de toestemming van de schenkster en die het aldus mogelijk maakte uit te 
maken van welke goederen zij bereid was zich onherroepelijk te ontdoen, toch wettelijk 
mogelijk is de omvang van de afgestane goederen te bepalen en dus de omvang van wat 
de eerste verweerster zou hebben ontvangen indien er een staat van schatting was ge-
weest, wat in strijd is met de artikelen 893, 894 en 948 van het Burgerlijk Wetboek.
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Door te beslissen dat de eiser, die aansprakelijk geacht wordt voor de nietigheid van de 
schenking van roerende goederen, aan de eerste verweerster vergoeding verschuldigd is 
wegens de door haar geleden schade, die zal worden bepaald met inachtneming van de 
verkoopwaarde van roerende goederen die zich in de flat van de schenkster bevonden op 
de dag van de schenkingsakte, schendt het arrest de artikelen 893, 894, 948, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek alsook artikel 68 van de wet houdende inrichting van het no-
tariaat; ingeval de eiser contractueel aansprakelijk is, schendt het arrest de artikelen 1147 
tot 1151 van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

Artikel 948 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een akte van schenking 
van roerende goederen alleen geldig is voor de goederen waarvan een staat van 
schatting, getekend door de schenker en door de begiftigde of degenen die voor 
deze laatste aannemen, aan de minuut van de schenking gehecht is.

Ofschoon het vereiste van een staat van schatting bedoeld is om de inachtne-
ming van bepaalde, op de schenkingen toepasselijke inhoudelijke regels te vrij-
waren, blijft het niettemin een vormvereiste dat betrekking heeft op het plechtig 
karakter van de schenking.

Het verzuim van die formaliteit is een gebrek dat de schenker krachtens artikel 
1339 van het Burgerlijk Wetboek door geen enkele akte van bevestiging kan ver-
helpen  en  dat  overeenkomstig  dezelfde  wetsbepaling  tot  gevolg  heeft  dat  de 
schenking, die nietig is wat de vorm betreft, in de wettelijke vorm opnieuw moet 
worden gedaan.

Een na de schenking opgemaakte akte kan bijgevolg niet de waarde hebben 
van de in artikel 948 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde akte van schatting.

Het onderdeel berust geheel op het tegenovergestelde standpunt een faalt dus 
naar recht.

Tweede onderdeel

Het arrest oordeelt, zonder te worden bekritiseerd, dat de eiser "kennelijk een 
fout heeft begaan door niet overeenkomstig [het bepaalde] in artikel 948 van het 
Burgerlijk Wetboek een staat van schatting te hechten aan de akte van schenking 
die hij op 14 juli 1992 heeft opgemaakt".

Door op de in het middel weergegeven en bekritiseerde gronden een deskundi-
ge te belasten met de opdracht de verkoopwaarde te schatten van de roerende 
goederen die zich op het ogenblik van de schenking in de flat van de schenkster 
bevonden en een van de goederen ervan was, kent het arrest niet in strijd met de 
artikelen 893, 894 en 948 van het Burgerlijk Wetboek uitwerking toe aan die 
naar de vorm nietige schenking, maar beveelt het een onderzoeksmaatregel ten-
einde de schade te ramen die door die fout aan de eerste verweerster is berok-
kend en die erin bestaat dat haar het voordeel werd onthouden dat zij zou hebben 
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gehaald uit een schenking waaraan wel een staat van schatting zou zijn gehecht.

Door die beslissing schendt het arrest geen van de in het onderdeel vermelde 
wetsbepalingen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.
1 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-

gever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Mahieu, Kirkpatrick en Simont.

Nr. 119

1° KAMER - 1 maart 2007

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — 
ONSPLITSBARE ZAKEN - ONTVANKELIJKHEID - VEREISTEN - AFSTAND - GEVOLG

2º ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL) - CASSATIEBEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN - VORMEN 
- ONSPLITSBARE ZAKEN - ONTVANKELIJKHEID - VEREISTEN - AFSTAND - GEVOLG

3º AFSTAND VAN RECHT - CASSATIEBEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN - VORMEN - 
ONSPLITSBARE ZAKEN - ONTVANKELIJKHEID - VEREISTEN - AFSTAND - GEVOLG

1º, 2º en 3º De verplichting van de eiser om, in geval van een onsplitsbaar geschil, zijn  
cassatieberoep, op straffe van niet-ontvankelijkheid, niet alleen te richten tegen alle bij de  
bestreden beslissing betrokken partijen wier belang strijdig is met het zijne, maar om 
bovendien  de andere  partijen  die  nog geen verweerder  zijn  of  niet  opgeroepen zijn,  
binnen de gewone termijnen in de zaak te betrekken, komt niet in het gedrang wanneer  
één van de partijen afstand beweert te doen van het recht zich daarop te beroepen1. (Art. 
1084, tweede en derde lid, Ger.W.)

(R. e.a. T. A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0285.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 11 maart 2004, 16 septem-
ber 2004 en 19 januari 2005 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel.

1 Zie Cass., 16 jan. 1976,  AC, 1976, 577; A. FETTWEIS "L'indivisibilité du litige en droit judiciaire  
privé", JT, 1971, nr 10, p. 271; E. KRINGS, proc.-gen., openingsrede "Het ambt van de rechter bij de  
leiding van het rechtsgeding", plechtige openingszitting van 1 sept. 1983, AC, 1983-84, p. 11, nr 11. 
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Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

De verweerders werpen een middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatie-
beroep op: de eisers hebben, ondanks de onsplitsbaarheid van het geschil,  de 
overige leden van de familie R. van de prinsen de P. S. die partij waren bij de be-
streden arresten, zonder reeds verweerders te zijn of opgeroepen te zijn, niet bin-
nen de termijnen om zich in cassatie te voorzien in het geding hebben betrokken. 

Krachtens artikel  1084, tweede en derde lid,  van het  Gerechtelijk Wetboek 
dient de eiser, wanneer het geschil onsplitsbaar is, zijn cassatieberoep overeen-
komstig het eerste lid niet alleen te richten tegen alle bij de bestreden beslissing 
betrokken partijen wier belang strijdig is met het zijne, maar hij moet bovendien 
de andere partijen die nog geen verweerder zijn of niet opgeroepen zijn, binnen 
de gewone termijnen in de zaak betrekken. Bij niet-inachtneming van die regel 
wordt de voorziening niet toegelaten.

De toepassing van de bepalingen van artikel 1084 van het Gerechtelijk Wet-
boek waarvan de inachtneming een vereiste is voor de ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep, kan niet in het gedrang komen wanneer één van de partijen be-
weert dat zij afstand zou hebben gedaan van het recht zich daarop te beroepen.

Volgens artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek is het geschil enkel onsplits-
baar, in de zin van artikel 1084, wanneer de gezamenlijke tenuitvoerlegging van 
de onderscheiden beslissingen waartoe het aanleiding geeft, materieel onmoge-
lijk zou zijn.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat het geschil be-
trekking heeft op de eigendom van een schilderij, dat behoort tot de nalatenschap 
van de op 21 oktober 1952 overleden prinses R. d. P. S., geboren P. d. T.-P.; dat 
genoemd schilderij op 14 maart 1967 door V. P., die verklaarde te handelen in 
naam van alle erfgenamen van die prinses, is verkocht aan V. L., die het op 27 
oktober 1967 heeft doorverkocht aan de rechtsvoorganger van de verweerders, 
en dat, naast laatstgenoemden, eisers en de Italiaanse Staat, ook de overige leden 
van de familie R. van de prinsen d. P. S. die rechtsopvolgers zijn van de erfgena-
men van P. d. T.-P. die de vordering tot nietigverklaring hebben ingesteld van de 
eerste van die verkopen waarover die beslissingen uitspraak doen, partij zijn in 
de bestreden arresten.

Na de eerste twee bestreden arresten zegt dit van 19 januari 2005 waarbij die 
vordering verworpen wordt, dat de rechtsvoorganger van de verweerders de wet-
tige eigenaar geworden is van het schilderij en beveelt het de teruggave ervan 
aan laatstgenoemden.

Ingeval van splitsing van het geschil zouden de eisers de door hen gevorderde 
nietigverklaring kunnen verkrijgen, terwijl de beslissing volgens welke het schil-
derij eigendom is van de rechtsvoorganger van de verweerders zou blijven be-
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staan ten aanzien van de overige prinsen R.

De gezamenlijke tenuitvoerlegging van die beslissingen zou materieel onmo-
gelijk zijn.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers in de kosten.
1 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – verslag-

gever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Mahieu, en Simont.

Nr. 120

1° KAMER - 1 maart 2007

VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - VONNIS 
- ARREST - VORMVEREISTE - VERMELDINGEN - VEREISTE VERMELDINGEN - NAAM, VOORNAAM EN 
WOONPLAATS VAN DE PARTIJEN - HOEDANIGHEID - VERZUIM - GEVOLG

Het vormvereiste volgens hetwelk het vonnis of arrest, op straffe van nietigheid, de naam,  
de voornaam en de woonplaats moet bevatten die de partijen bij hun verschijning en hun 
conclusies hebben opgegeven, is bedoeld om de rechter in staat te stellen na te gaan 
welke personen partij zijn in de rechtspleging en in de zaak waarin de beslissing wordt 
gewezen; de hoedanigheid waarin de partij verschenen is kan ook blijken uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan1. (Artt. 780, 2° en 1042, Ger.W.)

(B. T. ECOLES ET INSTITUT SAINTE-VERONIQUE – MARIE-JOSE vzw)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0292.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 27 september 2005 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik.

Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert twee middelen aan :
Eerste middel

1 Zie Cass., 16 mei 2003, AR F.01.0001.N, nr 303. 
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 780, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek
Aangevochten beslissingen
Het arrest wijzigt het beroepen vonnis en verwerpt de oorspronkelijke rechtsvordering 

van de eiseres, die is aangeduid met de naam G.B. 
Grieven
Artikel 780, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de vonnissen en arresten, op 

straffe van nietigheid, behalve de gronden en het beschikkende gedeelte, de naam, de 
voornaam en de woonplaats moeten bevatten die de partijen bij hun verschijning en hun 
conclusies hebben opgegeven.

Uit die bepaling valt af te leiden dat de vonnissen en arresten ook melding moeten ma-
ken van de omstandigheid dat één van de partijen niet in eigen naam optreedt maar als 
wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige.

Zowel voor de rechtbank als voor het hof van beroep heeft de eiseres bij haar verschij-
ning en haar conclusie opgegeven uitsluitend te zijn opgetreden in de "hoedanigheid van 
beheerder van de persoon en de goederen van haar zoon Q. K, geboren op 18 mei 1992"; 
zij heeft derhalve geen rechtsvordering in eigen naam ingesteld.

Het arrest is gewezen in de zaak G.B., zonder te vermelden dat zij optrad in de hoeda-
nigheid van beheerder van de persoon en de goederen van haar zoon Q. K. Het schendt 
derhalve de in het middel aangewezen bepaling en is derhalve nietig.

(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Krachtens de artikelen 780, 2°, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek bevat 
het arrest, op straffe van nietigheid, de naam, de voornaam en de woonplaats die 
de partijen bij hun verschijning en conclusies hebben opgegeven.

Die formaliteit moet de rechter in staat stellen na te gaan welke personen partij 
zijn in de rechtspleging en in de zaak waarin de beslissing wordt gewezen.

Het arrest verklaart "de oorspronkelijke rechtsvordering die [de eiseres] quali-
tate qua had ingesteld niet gegrond" en uit de stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan blijkt dat de eiseres voor het hof van beroep is opgetreden in de 
hoedanigheid van beheerder van de persoon en de goederen van haar zoon Q. K. 
en dat zij aldaar in die hoedanigheid een conclusie genomen heeft.

Het middel kan niet worden aangenomen.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.
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1 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Draps en De Bruyn.

Nr. 121

1° KAMER - 1 maart 2007

1º WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - REDEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VERZOEKSCHRIFT - 
NEERLEGGING TER GRIFFIE - TERMIJN - ONTVANKELIJKHEID

2º WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - REDEN - GEWETTIGDE VERDENKING - BEGRIP - 
RAADSHEER IN SOCIALE ZAKEN - BROER VAN EEN VERWANT VAN DE TEGENPARTIJ IN HET GESCHIL 
IN SOCIALE ZAKEN - VENNOOTSCHAPPEN MET EEN GEMEENSCHAPPELIJKE AANDEELHOUDER - 
HANGEND APART GESCHIL IN HANDELSZAKEN

1º  De vordering  tot  wraking  die  na  de  aanvang van de  pleidooien  wordt  ingesteld,  is  
ontvankelijk,  wanneer  zij  gegrond  is  op  een  gewettigde  verdenking  die  tijdens  die  
terechtzitting waarop de pleidooien gehouden zijn, aan het licht gekomen is1 (Art. 833, 
Ger.W.)

2º Aangezien uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de raadsheer in  
sociale zaken wiens wraking wordt gevorderd de broer is van een persoon die niet alleen  
een verwant is van de vroegere bediende van de eiseres tot wraking, haar tegenpartij in  
de zaak die aanhangig is bij het arbeidshof waarvan die raadsheer in sociale zaken deel  
uitmaakt, maar ook de financieel directeur is van twee vennootschappen waarvan één 
van  de  aandeelhouders  een  vennootschap  is  die  tevens  aandeelhouder  is  van  de 
vennootschap  waaraan  de  eiseres  tot  wraking  bovendien  in  een  apart  geschil  in  
handelszaken verwijt dat zij als derde medeplichtig is geweest aan de miskenning van 
een concurrentiebeding die met name ten laste gelegd wordt aan die vroegere bediende,  
thans  de  tegenpartij  van  de  eiseres  in  datzelfde  geschil  in  sociale  zaken,  zijn  die  
omstandigheden van die aard dat ze bij de eiseres en bij derden gewettigde verdenking  
wekken aangaande de geschiktheid van de gewraakte raadsheer in sociale zaken om  
uitspraak te doen met de vereiste onpartijdigheid en onafhankelijkheid. 

(SYLIS BELGIUM nv T. C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0051.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

In twee identieke akten, die op 30 januari 2007 ter griffie van het Arbeidshof 
te Luik zijn neergelegd en die, beide, voor ieder van de raadslieden van de eise-
res door Meester P. Delvoie, advocaat bij de balie te Luik, zijn ondertekend, vor-
dert die partij de wraking van de heer C. H., raadsheer in sociale zaken in dat ar-
beidshof.

Die magistraat heeft op 2 februari 2007 de bij artikel 836, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring gesteld, die zijn met redenen 
omklede weigering inhoudt zich van de zaak te onthouden.

1 Zie Cass., 21 jan. 2005, AR C.05.0014.N, nr 46. 
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Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

1. De vordering tot wraking is gegrond op artikel 828, 1°, van het Gerechtelijk 
Wetboek naar luid waarvan iedere rechter kan worden gewraakt wegens wettelij-
ke verdenking.

2. Krachtens artikel 833 van het Gerechtelijk Wetboek moet hij die een wra-
king wil voordragen, dit doen voor de aanvang van de pleidooien tenzij de rede-
nen van de wraking later zijn ontstaan.

De eiseres tot wraking heeft te dezen ten aanzien van de door haar gewraakte 
magistraat eerst verdenking gekoesterd nadat tijdens de terechtzitting waarop de 
pleidooien zijn begonnen, haar administratief en financieel directeur, die op de 
zitting aanwezig was, de identiteit van die magistraat vernam en vervolgens de 
tussen deze en de tegenpartij bestaande band kon aantonen.

3. Het tussen de partijen bij het arbeidshof aanhangige geschil heeft betrekking 
op de beëindiging van de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst.

De eiseres tot wraking wier vordering door de eerste rechter ten gronde werd 
toegewezen,  verwijt  haar  vroegere  bediende  die  overeenkomst  zonder  opzeg-
gingstermijn te hebben beëindigd om in strijd met het door hem ondertekende 
concurrentiebeding toe te treden tot een derde vennootschap die door zijn eigen, 
vroegere afgevaardigd bestuurder was opgericht. 

Die vennootschap is zelf tegenpartij van de eiseres tot wraking in een afzon-
derlijk geschil waarin zij haar verwijt dat zij als derde medeplichtig is geweest 
aan de miskenning van het met haar gesloten concurrentiebeding, waaraan die 
vroegere afgevaardigd bestuurder en vroegere bedienden, onder wie haar tegen-
partij in de zaak waarin de wraking wordt voorgedragen, zich schuldig hebben 
gemaakt. 

Die rechtsvordering is door het Hof van Beroep te Luik reeds ten dele gegrond 
verklaard in een arrest van 26 september 2006 dat de uitspraak over het resteren-
de gedeelte van de vordering aanhoudt in afwachting van de beslissing die door 
het arbeidshof moet worden gewezen.

4. De gewraakte magistraat is de broer van de heer M. H.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat laatstgenoemde 
niet alleen een verwant is van de vroegere bediende van de eiseres tot wraking, 
haar tegenpartij in de bij het arbeidshof aanhangige zaak, maar ook de financieel 
directeur is van twee vennootschappen, waarvan één van de aandeelhouders een 
vennootschap is die tevens aandeelhouder is van de vennootschap waaraan de ei-
seres tot wraking verwijt dat zij als derde medeplichtig is geweest aan de mis-
kenning van een concurrentiebeding.

5. Die omstandigheden zijn van die aard dat ze bij de eiseres en bij derden 
wettelijke verdenking wekken aangaande de geschiktheid van de gewraakte ma-
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gistraat  om met  de  vereiste  onpartijdigheid  en onafhankelijkheid uitspraak  te 
doen.

Er is reden tot wraking.

De vordering is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Beveelt dat raadsheer in sociale zaken C. H. zich onthoudt van de berechting 
van de zaak, die op de algemene rol van het Arbeidshof te Luik ingeschreven is 
onder het nummer 33954/2006.

Verwijst de zaak naar het anders samengestelde Arbeidshof te Luik.

Wijst de gerechtsdeurwaarder Bernadette Van Kerckhoven, wiens kantoor ge-
vestigd is in de Tweekerkenstraat, 22 te Brussel aan om het arrest, op verzoek 
van de griffier, binnen achtenveertig uur aan de partijen te betekenen.

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
1 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-

gever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. J. Bigwood, Brussel, T. Stiévenard, Brussel en P. Hallet, Luik.

Nr. 122

1° KAMER - 2 maart 2007

1º BESLAG — ALGEMEEN - BESLAG ONDER DERDEN - DERDE-BESLAGENE - VERKLARING - 
WEIGERING - GROND

2º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - UITVOEREND BESLAG ONDER 
DERDEN - NOORD-ATLANTISCHE VERDRAGSORGANISATIE - GEVOLG

3º INTERNATIONALE VERDRAGEN - NOORD-ATLANTISCHE VERDRAGSORGANISATIE - 
BESLAG - GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - UITVOEREND BESLAG ONDER DERDEN - GEVOLG

4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — GEVOLGEN VAN 
INTERNATIONALE NORMEN - CONFLICT - VERPLICHTING VAN DE RECHTER

5º INTERNATIONALE VERDRAGEN - INTERNATIONALE REGEL - REGEL VAN NATIONAAL 
RECHT - CONFLICT - VERPLICHTING VAN DE RECHTER

1º De derde-beslagene kan niet weigeren de verklaring te doen van de sommen of zaken  
die het voorwerp zijn van het beslag op grond van grieven die betrekking hebben op de  
rechtmatigheid van het beslag1. (Artt. 1452, 1456, 1542 en 1543, Ger.W.)

2º en 3º De artikelen 5 en 6 Verdrag van Ottawa van 20 september 1951, nopens de  
Rechtspositie  van  de  Noord-Atlantische  Verdragsorganisatie,  van  de  nationale 
vertegenwoordigers  bij  haar  organen  en  van  haar  nationale  staf,  sluiten  iedere  

1 Zie de concl. van het O.M.
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tenuitvoerlegging op het vermogen van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie uit2. 

4º  en  5º  De  bepalingen  uit  het  nationale  recht  kunnen  geen  afbreuk  doen  aan  de  
internationale  regels  en  de  rechter  moet,  ingeval  van  conflict  tussen  een  regel  van 
nationaal  recht  en  een  regel  van  internationaal  recht,  eerstgenoemde  regel  buiten  
toepassing verklaren3. 

(ING BELGIË nv T. B.)

Conclusie van de Heer advocaat-generaal Dubrulle:
1. Het  arrest  verklaart  eiseres  als  derde-beslagene,  krachtens  artikel  1542  van  het 

Gerechtelijk Wetboek, schuldenaar voor een gedeelte van de oorzaken van het uitvoerend 
derdenbeslag door verweerster gelegd, op grond dat eiseres de door artikel 1452 van het 
Gerechtelijk Wetboek opgelegde verklaring niet gedaan heeft binnen vijftien dagen na dat 
derdenbeslag.

2. Eiseres  heeft  die  verklaring  geweigerd  op  grond  van  de  immuniteit  van  de 
schuldenaar, de NAVO, op wier rekening bij eiseres het uitvoerend derdenbeslag gelegd 
werd.

Het tweede onderdeel van het eerste cassatiemiddel voert een schending aan 
- van  de  artikelen  4,  5,  6  en  8  van  Verdrag  van  20  september  1951,  nopens  de 

Rechtspositie  van  de  Noord-Atlantische  Verdragsorganisatie,  van  de  nationale 
vertegenwoordigers bij haar organen en van haar nationale staf, ondertekend te Ottawa op 
20 September 1951, waarvan de vertaling in het Belgisch Staatsblad van 6 maart 1955 is 
gepubliceerd  samen  met  de  wet  van  1  februari  1955  houdende  goedkeuring  van  de 
overeenkomst betreffende de rechtspositie van de organisatie van het Noord-Atlantisch 
verdrag, van de nationale vertegenwoordigers en van het internationaal personeel, zomede 
van de verklaring van de Belgische, de Luxemburgse en Nederlandse regering 

- van het enig artikel van deze wet.
Het onderdeel stelt dat deze verdragsbepalingen rechtstreekse werking hebben, beogen 

de continuïteit van de NAVO en haar organen te verzekeren en bepalen dat haar tegoeden 
bij financiële instellingen niet het voorwerp kunnen zijn van enig onderzoek, vordering of 
enige vorm van dwang, waarop de verklaring van derde-beslagene volgens het interne 
recht,  de  aangewezen  artikelen  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  inbreuk  maakt,  zodat, 
krachtens  het  algemeen rechtsbeginsel  van  de  primauteit  van het  verdrag,  die  interne 
regeling had moeten wijken voor de verdragsregels, die dus geschonden werden.

3.  Het onderdeel lijkt me  gegrond te moeten verklaard worden. Het voert terecht aan 
dat aldus de immuniteit van de NAVO geschonden werd.

Overeenkomstig artikel 5 van de voormelde Verdrag van Ottawa van 20 september 
1951 zijn de eigendommen en bezittingen van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, 
behoudens ingeval hiervan afstand wordt gedaan, vrijgesteld van rechtsvervolging (Fr.: 
“jouissent de l’immunité de juridiction”) en strekt een afstand van immuniteit zich niet uit 
tot maatregelen van dwang of tenuitvoerlegging.

Overeenkomstig  artikel  6  van  hetzelfde  Verdrag,  zijn  de  gebouwen van de  Noord-
Atlantische  Verdragsorganisatie  onschendbaar  en  haar  eigendommen  en  bezittingen 
vrijgesteld van onderzoek (Fr.: “perquisition”), vordering (Fr.: “réquisition”), confiscatie, 
onteigening of van iedere andere vorm van dwang (Fr.: “toute autre forme de contrainte”).

Het  onderdeel  stelt  inzonderheid  de  vraag  wat  met  de  begrippen  “onderzoek”, 
“vordering” of “iedere andere vorm van dwang” bedoeld wordt, uitgaande van het primaat 

2 Ibid.
3 Ibid.



Nr. 122 - 2.3.07 HOF VAN CASSATIE 505 

van de rechtstreeks werkende internationale rechtsregels, krachtens hetwelk de rechter de 
ermee strijdige nationale rechtsregels buiten toepassing moet laten. 

4.  Het Hof heeft dit in het vermaarde arrest inzake Le Ski van 27 mei 19714 erkende 
primaat  herhaaldelijk  bevestigd,  laatst  op  2  september  20035 en  als  algemeen 
rechtsbeginsel erkend6. 

Wat gebieden, in dezen, die nationale rechtsregels?
De artikelen 1452 en 1542 van het Gerechtelijk Wetboek gebieden de derde-beslagene 

binnen vijftien dagen na het derden-beslag verklaring te doen van de sommen of zaken die 
het  voorwerp zijn  van het  beslag.  Indien hij  zijn  verklaring niet  doet,  of  ze  niet  met 
nauwkeurigheid  heeft  gedaan,  kan  hij,  krachtens  de  artikelen  1456  en  1543  van  dat 
wetboek,  schuldenaar  worden  verklaard  voor  het  geheel  of  voor  het  gedeelte  van  de 
oorzaken van het beslag, alsmede voor de kosten daarvan.

De derde-beslagene kan dus niet weigeren deze verklaring af te leggen op grond van 
grieven die betrekking hebben op de  rechtmatigheid van het beslag. Hij kan alleen de 
formele  geldigheid  ervan  betwisten.  De  verhouding  tussen  de  beslaglegger  en  diens 
debiteur gaat hem niet aan7. Op hem rust dus een verplichting van neutraliteit ter zake van 
het in zijn handen gelegde beslag. Hij mag namelijk niet in de plaats treden van de rechter 
bij de beoordeling van die rechtmatigheid. Dit is de regel.

Rijst dan de vraag of hij die verklaring nochtans mag weigeren als de debiteur een in-
ternationale organisatie is, omdat hij aldus zijn medewerking zou verlenen aan een onder-
zoek, vordering of enige andere vorm van dwang, waarvan die organisatie dient vrijge-
steld te blijven.

De  Memorie  van  Toelichting  bij  het  wetsontwerp  tot  goedkeuring  van  de 
“Overeenkomst” van Ottawa8 geeft geen uitlegging van laatst genoemde begrippen. 

Staat  vrijstelling  van  uitvoering  gelijk  met  vrijstelling  van  “rechtsvervolging”  of 
jurisdictie, als bedoeld in artikel 5 van de “Overeenkomst”? Meestal wordt aangenomen 
dat enkel de goederen van een vreemde Staat die bestemd zijn voor de uitoefening van de 
soevereiniteit  genieten  van  de  uitvoeringsimmuniteit9.  Daarbij  sluit  dan  evenwel 
onmiddellijk  de  vraag  aan  of  de  bedoelde  verklaring  van  de  derde-beslagene  een 
deelname is aan “uitvoering” op de goederen van de debiteur die zich op immuniteit ervan 
kan beroepen.

Het  komt  me voor  dat  dit  inderdaad  aldus moet  opgevat  worden en  dat  de  derde-
beslagene derhalve mag – en zelfs moet – weigeren deze verklaring te doen, nu ze in strijd 
is met een verdragrechtelijke bepaling die tot bescherming van die organisatie en haar 
werking strekt.

Deze bescherming lijkt me, wegens het doel zelf van de organisatie, vrij ruim te moeten 
worden  opgevat  en  de  afwijkingen  hierop  derhalve  zeer  restrictief,  wil  dat  doel  niet 
uitgehold worden. Elk onderzoek naar of elke belemmering van haar vermogen, zoals het 
bekendmaken van bankgegevens, lijkt me aldus uitgesloten te moet worden.

5. Volgens het interne recht, het artikel 1540, eerste lid, van Gerechtelijk Wetboek, mag 
de derde-beslagene, vanaf de ontvangst van de akte houdende derden-beslag, de sommen 
of zaken die het voorwerp zijn van het beslag niet meer uit handen geven, op straffe van 

4 Pas, 1971, I, 886, met concl. van Procureur-generaal Ganshof van der MEERSCH.
5 AR P.01.0980.N, nr. 408.
6 Zie Cass., 5 december 1994, AR S.94.0003.N., nr. 533 en 3 november 2000, AR F.97.0024.N, nr. 
593; zie ook Verslag van het Hof van Cassatie 2003, 116.
7 E. DIRICK & K. BROECKX, Beslag, APR, 435, nr.753..
8 Doc. Senaat, zitting 1952-1953, nr. 15.
9 E. DIRICK & K. BROECKX, o.c., 132, nr.196. 
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gewoon schuldenaar te worden verklaard voor de oorzaken van het beslag, onverminderd 
schadevergoeding ten aanzien van de partij, indien daartoe grond bestaat.

Volgens het tweede lid wordt de verplichting van de derde-beslagene vastgesteld, hetzij 
door  zijn  verklaring,  hetzij,  wanneer  die  verklaring  betwist  wordt,  door  de  bevoegde 
rechter. Deze verklaring bevestigt dus de onbeschikbaarheid van die sommen of zaken, 
zoals een bankrekening.

6.  In  een  zaak  waarin  de  derde-beslagene,  i.c.  de  Commissie  van  de  Europese 
Gemeenschappen, zelf immuniteit genoot, concludeerde Advocaat-generaal Lenz voor het 
arrest van 29 april 1993 van het Hof van Justitie10 als volgt: “L’obligation du tiers saisi 
d’effectuer la déclaration prévue à l’article 1452 du Code judiciaire est un conséquence de 
cette saisie-arrêt.  Elle fait donc partie des ‘effets’ qu’une mesure de contrainte comporte 
selon  le  droit  national  applicable  que  l’article  1er du  protocole  vise  à  épargner  aux 
Communautés,  sauf  en  présence  d’un  cas  reconnu  de  dérogation  au  principe  de 
l’immunité d’exécution »11.

De sanctie van verklaring tot schuldenaar kan dus niet worden opgelegd aan die derde-
beslagene indien hij binnen de in de artikelen 1452 en 1542 van het Gerechtelijk Wetboek 
bedoelde termijn een verklaring aflegt die de redenen vermeldt van zijn weigering.

Het arrest dat die sanctie oplegt aan eiseres, hoewel deze zich op de immuniteit van de 
debiteur  beriep,  schendt  dus  het  algemeen  rechtsbeginsel  van  de  primauteit  van  de 
internationale rechtsregel.

7. Conclusie: vernietiging.

ARREST

(A.R. C.05.0154.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 2 februari  2004 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel.

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 4, 5, 6, 7 en 8 van het Verdrag nopens de rechtspositie van de Noord-At-

lantische Verdragsorganisatie, van de nationale vertegenwoordigers bij haar organen en 
van haar internationale staf, ondertekend te Ottawa op 20 september 1951, waarvan de 
vertaling is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 maart 1955, p. 1 160 e.v. (hier-
na het Verdrag van Ottawa van 20 september 1951 genoemd);

- het enig artikel van de wet van 1 februari 1955 houdende goedkeuring van de over-
eenkomst betreffende de rechtspositie van de organisatie van het Noord-Atlantisch ver-
drag, van de Nationale Vertegenwoordiger en van het international personeel, zomede van 
de verklaring van de Belgische, de Luxemburgse en Nederlandse regering, ondertekend te 

10 Zaak C-182/91, Rec., 1993, p. I.2161.
11 Geciteerd door A.-M. Stranard, La saisie-arrêt bancaire, RPDB, C. VIII, 815, nr. 27.
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Ottawa, op 20 september 1991 (B.S. 6 maart 1955, p. 1154 e.v.);
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1539, 1542 en 1543 van het Gerechtelijk 

Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel houdend voorrang van de internationaalrechtelijke regels 

in geval van conflict met regels van nationaal recht.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren in het bestreden arrest het hoger beroep van de eiseres tegen 

het vonnis van de beslagrechter te Brussel van 9 november 2001 ontvankelijk doch onge-
grond, bevestigen het beroepen vonnis, waarbij de eiseres eenvoudig schuldenaar werd 
verklaard ten aanzien van de verweerster voor een bedrag van 200.000 BEF (4.957,87 
euro) meer de gerechtelijke interesten en veroordelen de eiseres in de kosten, op grond 
van volgende redenen:

"1. De vordering van (de verweerster) is gesteund op artikel 1542 Ger. W. dat bepaalt 
dat de derde-beslagene die zijn verklaring niet doet binnen de vijftien dagen of niet met 
nauwkeurigheid heeft gedaan en zoals gezegd in artikel 1452, schuldenaar kan worden 
verklaard, voor het geheel of voor een gedeelte van de oorzaken van het beslag, alsmede 
voor de kosten daarvan, onverminderd de kosten van de tegen hem ingestelde rechtsple-
ging, die in die gevallen te zijnen laste vallen.

(...)
2. Het is een vaststaand feit dat (de eiseres) in haar hoedanigheid van derde-beslagene 

geen verklaring conform artikel 1452 Ger. W. heeft afgelegd vermits zij, na verwezen te 
hebben naar het Verdrag afgesloten te Ottawa, besloten heeft het uitvoerend beslag onder 
derden als zonder gevolg te beschouwen.

Ook na ontvangst van de brief van 14 juni 2000 van de raadsman van (de verweerster) 
die aandrong op het bekomen van een verklaring van derde-beslagene, heeft zij geweigerd 
hierop in te gaan.

(De  eiseres)  steunt  zich  op  de  uitvoeringsimmuniteit  waarvan  de  NAVO krachtens 
voormeld verdrag van Ottawa zou genieten om haar verzuim een correcte verklaring van 
derde-beslagene te hebben afgelegd, te rechtvaardigen.

Zij stelt dat zij als derde-beslagene gerechtigd is de regelmatigheid van het uitvoerend 
beslag  onder  derden  te  betwisten  en  meent  dat  de  uitvoeringsimmuniteit  waarvan  de 
NAVO geniet voor gevolg heeft dat de fondsen die haar toebehoren niet voor beslag vat-
baar zijn zodat het uitvoerend beslag onregelmatig is en zij tegen dat beslag kan opkomen.

Er moet vooreerst worden onderzocht of het aan de derde-beslagene behoort bij het af-
leggen van zijn verklaring standpunt in te nemen nopens de vraag of bepaalde goederen 
die het voorwerp uitmaken van een uitvoerend beslag onder derden op grond van wettelij-
ke of verdragsrechtelijke bepalingen al dan niet beslagbaar zijn.

De derde-beslagene is vreemd aan de rechtsverhoudingen die tussen de beslaglegger en 
de beslagene bestaan. Het komt hem niet toe na te gaan of het in zijn handen gelegd be-
slag rechtmatig is.

Hij mag geen standpunt innemen in het voordeel van de beslagene en mag dan ook niet 
weigeren zich naar het voorschrift van artikel 1539 Ger. W. te schikken omdat hij van 
oordeel is dat de goederen die in beslag werden genomen niet voor beslag vatbaar zijn.

Zulk verweer tegen een uitvoerend beslag moet gevoerd worden door de beslagene zelf 
aan wie het beslag wordt aangezegd en die krachtens artikel 1541 Ger. W. verzet mag 
aantekenen tegen het uitvoerend beslag onder derden hetgeen schorsende werking heeft 
zodat de derde-beslagene de gelden niet meer uit handen mag geven.
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(De eiseres) werpt op dat wanneer de beslagene nalaat om verzet in te stellen het de 
derde-beslagene wel toegelaten is om tegen een beslag onder derden op te komen in de 
mate dat hij over een belang beschikt.

Zij houdt voor dat zij te dezen een rechtmatig belang had om geen gevolg te geven aan 
het in haar handen ten laste van de NAVO gelegde beslag omdat de in beslag genomen 
gelden immuun zijn voor dwanguitvoering zodat zij gehandeld zou hebben in strijd met 
de met de NAVO gesloten rekeningovereenkomst en de krachtens die overeenkomst we-
gende discretieplicht zou miskend hebben indien zij haar verplichtingen van derde-besla-
gene zou uitgevoerd hebben en een nauwkeurige verklaring van derde-beslagene zou heb-
ben afgelegd.

Wanneer de derde-beslagene over een eigen belang beschikt om tegen een uitvoerend 
beslag onder derden op te komen, is hij gerechtigd tegen dit beslag in verzet te komen.

Hij is evenwel niet gerechtigd om zelf te beslissen naar aanleiding van het opstellen van 
zijn verklaring van derde-beslagene of hij al dan niet gevolg moet geven aan het in zijn 
handen gelegde beslag om reden dat hij van oordeel is dat de goederen die hij onder zich 
heeft niet voor beslag vatbaar zijn.

Te dezen heeft (de eiseres) geen verzet aangetekend tegen het uitvoerend beslag van 31 
mei 2000, zij heeft de betwisting in rechte ook niet aan de beslagrechter voorgelegd in het 
kader van artikel 1498 Ger. W.

Zij toont zelfs niet aan dat zij aan de NAVO gevraagd heeft of zij al dan niet gevolg 
moest geven aan het litigieuze beslag doch heeft zelf beslist hieraan geen gevolg te geven 
zodat zij duidelijk de voorschriften van de artikelen 1539 en 1542 Ger. W. heeft miskend.

(De eiseres) laat ook gelden dat zij gerechtigd was geen gevolg te geven aan het beslag 
omdat de immuniteiten van de NAVO erga omnes werken en absoluut zijn zodat elke uit-
voeringsdaad ten laste van de organisatie van rechtswege zonder gevolg dient te blijven.

Zij haalt rechtspraak aan van het Hof van Cassatie (Cass. 19 april 1990, RW., 1990-
1991, p. 562) waarin, volgens haar, gesteld werd dat de derde-beslagene een fout heeft be-
gaan wanneer hij zonder enig protest gevolg heeft gegeven aan een zogenaamd beslag 
waarvan hij de flagrante onregelmatigheid diende te beseffen.

Deze rechtspraak is niet relevant voor huidige betwisting nu in het geval voorgelegd 
aan het Hof van Cassatie precies geen beslag werd gelegd doch een buitengerechtelijk 
verzet tegen betaling waaraan de betrokken bank gevolg had gegeven, wat als foutief 
werd beschouwd, terwijl te dezen het uitvoerend beslag volledig regelmatig werd gelegd 
op grond van een uitvoerbaar vonnis dat in kracht van gewijsde is getreden. Enkel meent 
(de eiseres) hieraan geen gevolg te kunnen geven gelet op de uitvoeringsimmuniteit die de 
beslagen, volgens haar, geniet.

Het komt niet toe aan de derde-beslagene om te oordelen over de draagwijdte van een 
immuniteitsregeling ten aanzien van een internationale organisatie.

De uitvoering van een uitvoerbare  gerechtelijke  beslissing op alle  goederen van de 
schuldenaar is de regel, het inroepen van een wettelijke of verdragsrechtelijke bepaling 
om te ontsnappen aan deze uitvoering is de uitzondering zodat het enkel aan de beslagene 
zelf toekomt om zich tegen een eventuele dwangmaatregel te verzetten.

Terecht heeft de eerste rechter bijgevolg geoordeeld dat de inhoud van de verklaring 
van derde-beslagene door (de eiseres) afgelegd niet aan de wettelijke vereisten zoals ge-
preciseerd in artikel 1452 Ger. W. beantwoordt.

De ingestelde vordering is enkel gesteund op artikel 1542 Ger. W..
De partijen hebben voor de beslagrechter geen vordering ingesteld met betrekking tot 

de rechtmatigheid of de regelmatigheid van het op 31 mei 2000 gelegd uitvoerend beslag 
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onder derden zodat noch de eerste rechter noch het hof zich daarover moeten uitspreken" 
(p. 3-6 van het bestreden arrest).

Grieven
Eerste onderdeel
De eiseres voerde in conclusie voor de appelrechters aan:
"8. Daarnaast is te onderstrepen dat het verdrag van Ottawa' de eigendommen en bezit-

tingen van de NAVO, waar deze ook gelegen zijn, en wie deze ook onder zich heeft, vrij-
stelt van onderzoek en van iedere andere vorm van dwang'.

(De eiseres) via een verklaring van derde beslagene dwingen om de eventuele aan de 
NAVO toekomende rekeningtegoeden zonder de toestemming van de NAVO te onthul-
len, vormt een duidelijke inbreuk op hogervermelde bepaling.

Er is aan te herinneren dat de bepalingen van dit verdrag er precies op gericht zijn de 
NAVO een statuut te verschaffen dat haar moet toelaten om haar functies en missie, zon-
der inmenging van buitenaf uit te oefenen (cfr. de preambule van het verdrag van Ottawa).

De missie van de NAVO, zoals gedefiniëerd in het Verdrag van Washington van 4 april 
1949 is immers onmiskenbaar strategisch (art. 5 vermeldt uitoefening van het recht van 
verdediging middels een individuele of collectieve gewapende actie).

Het Verdrag van Washington voorziet met dat oogmerk in het bestaan van organen, 
waarvan uitdrukkelijk wordt gesteld dat zij op elk moment bijeen dienen te kunnen komen 
en te beraadslagen (artikel 9).

Het is duidelijk dat die expressis verbis vooropgestelde continuiteit van de organen van 
de NAVO slechts kan worden verzekerd, indien haar financiële middelen van elke maat-
regel van beslag en van onderzoek gevrijwaard blijven.

In dat perspectief moet de NAVO gevrijwaard blijven tegen de (gedwongen) onthulling 
van zowel de omvang als van de lokalisatie van haar tegoeden bij financiële instellingen, 
onder de vorm van een verklaring van derde-beslagene.

Het afleggen van een dergelijke verklaring (in de hypothese dat die al niet op grond van 
de artikels 7 en 8 (voetnoot II: respectievelijk het archiefgeheim en de uitsluiting van fi-
nanciële controle) van het Verdrag van Ottawa zou zijn verboden), zou derden immers 
toelaten om de (belangrijkste) werkingsmiddelen van de NAVO te lokaliseren.

In haar beroepsconclusie meent (de verweerster) dit te kunnen bestrijden, stellende:
- dat er weinig geheimen bestaan over het feit dat de NAVO over rekeningen beschikt 

bij (de eiseres): (de eiseres) laat die opmerking voor rekening van (de verweerster).
- dat de budgetten van de NAVO ter beschikking staan van éénieder die het wil op in-

ternet: (de eiseres) doet opmerken dat die publicaties geenszins aangeven waar en voor 
welk bedrag de tegoeden van de NAVO gelocaliseerd zijn. Het zal partijen met slechte 
bedoelingen (vb. hackers) derhalve weinig baten.

- dat de tegoeden van de NAVO die (de eiseres) onder zich heeft geenszins onthullen 
wat het totaalbedrag van diens gelden op eventuele andere rekeningen is: De pertinentie 
van die bewering ontsnapt (de eiseres) volkomen. Wanneer er beslag in handen van een 
bankinstelling wordt gelegd, dan is die bankinstelling verplicht om opgave te doen van 
alle aan de beslagene toekomende tegoeden onverschillig op welke bankrekening van die 
instelling zij zich bevinden en onverschillig voor welk (ev. futiel) bedrag er beslag werd 
gelegd.

Door met een enkel beslagexploot (bewarend) beslag te leggen in handen van een tien-
tal grootbanken met zetel of bijkantoor in Brussel, zou men ongetwijfeld reeds ver komen.

(De verweerster) voert  aan dat  het  afleggen van de verklaring van derde beslagene 
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geenszins de 'continuïteit van de openbare dienst' (wat dat in hoofde van een internationa-
le organisatie zou betekenen wordt niet verduidelijkt !) in het gevaar brengt.

Weerom komt (de verweerster) hier op de proppen met begrippen die op de immunitei-
ten waarvan internationale organisaties genieten, niet van toepassing zijn (zie hoger). Het 
verbod tot onderzoek naar en het uitoefenen van dwang op de activa van de NAVO is lui-
dens art. 6 van het verdrag van Ottawa trouwens absoluut, zodat enige rechterlijke toet-
sing uitgesloten is." (p. 12- 13 van de conclusie voor de eiseres).

Aldus voerde de eiseres op omstandige en precieze wijze in conclusie aan dat het haar 
krachtens de bepalingen van het Verdrag van Ottawa van 20 september 1951 verboden 
was een verklaring van derde-beslagene te leggen die betrekking zou hebben op de bank-
tegoeden van de NAVO.

De appelrechters beantwoorden dit verweer niet en miskennen mitsdien artikel 149 van 
de Grondwet.

Tweede onderdeel
Krachtens  artikel  4  van het  Verdrag van  Ottawa  van  20  september  1951,  heeft  de 

NAVO de bevoegdheid overeenkomsten aan te gaan en roerende en onroerende goederen 
te verwerven en te vervreemden.

De NAVO, haar eigendommen en bezittingen, waar deze ook gelegen zijn en wie deze 
ook onder zich heeft, zijn krachtens artikel 5 van voormeld verdrag vrijgesteld van rechts-
vervolging behoudens het in die bepaling bedoelde geval van afstand van immuniteit. De 
afstand van immuniteit spreidt zich niet uit tot maatregelen van dwang of tenuitvoerleg-
ging.

Artikel 6 van voormeld verdrag bepaalt dat de eigendommen en bezittingen van de 
NAVO, waar deze ook gelegen zijn en wie deze ook onder zich heeft, vrijgesteld zijn van 
onderzoek, vordering, confiscatie, onteigening of van iedere andere vorm van dwang. 

Krachtens artikel 8 van voormeld verdrag mag de NAVO valuta's van enigerlei aard be-
zitten en in iedere geldsoort rekeningen hebben.

Het enig artikel van de wet van 1 februari 1955 houdende goedkeuring van de overeen-
komst betreffende de rechtspositie van de organisatie van het Noord-Atlantisch verdrag, 
van de Nationale Vertegenwoordiger en van het internationaal personeel, zomede van de 
verklaring van de Belgische, de Luxemburgse en Nederlandse regering, ondertekend te 
Ottawa, op 20 september 1951, verleent aan de bepalingen van het Verdrag van Ottawa 
van 20 september 1951 "volkomen uitwerking".

Voornoemde bepalingen van het Verdrag van Ottawa van 20 september 1951 hebben 
derhalve rechtstreekse werking in de Belgische rechtsorde en, overeenkomstig het alge-
meen rechtsbeginsel houdend voorrang van de internationaalrechtelijke regels in geval 
van conflict met regels van nationaal recht, voorrang op de strijdige bepalingen van Bel-
gisch recht.

Krachtens voornoemde bepalingen van het Verdrag van Ottawa van 20 september 1951 
kunnen onder meer de tegoeden van de NAVO bij financiële instellingen niet het voor-
werp vormen van enig onderzoek, vordering, beslag of andere vorm van dwang.

Die bepalingen beogen de continuïteit van de NAVO en haar organen te verzekeren.
De in de artikelen 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1539, 1542 en 1543 van het Gerechte-

lijk Wetboek bedoelde verklaring van derde-beslagene heeft tot doel de schuldeiser-be-
slaglegger in staat te stellen alle dienstige gegevens te vernemen betreffende de vaststel-
ling van zijn rechten, en in het bijzonder:

- de oorzaken en het bedrag van de schuld, de dag van haar opeisbaarheid en in voorko-
mend geval haar modaliteiten;
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- de bevestiging door de derde-beslagene dat hij niet of niet meer de schuldenaar is van 
de beslagene;

-  de  opgave van de beslagnemingen onder  derden waarvan aan de derde-beslagene 
reeds kennis is gegeven;

- en is aldus een maatregel van onderzoek, vordering, confiscatie of andere vorm van 
dwang, waarvan de goederen van de NAVO krachtens artikel 6 van het Verdrag van Otta-
wa van 20 september 1951 zijn vrijgesteld.

Het afleggen door de derde-beslagene van bedoelde verklaring m.b.t. de financiële te-
goeden die de NAVO bij hem heeft, zou in hoofde van de derde-beslagene een inbreuk 
uitmaken op artikel 6 van het Verdrag van Ottawa van 20 september 2000 (lees: 1951), 
dat de goederen van de NAVO vrijstelt van maatregelen van onderzoek, vordering, con-
fiscatie of iedere andere vorm van dwang.

Krachtens de als geschonden aangeduide bepalingen van het Verdrag van Ottawa van 
20 september 2000 (lees: 1951), die rechtstreekse werking hebben in de Belgische rechts-
orde en voorrang hebben op de strijdige internrechterlijke bepalingen, diende de eiseres 
zich dus te onthouden van het afleggen van een verklaring van derde-beslagene betreffen-
de de banktegoeden van de NAVO.

Door de eiseres desalniettemin wegens het niet afleggen van een verklaring van derde-
beslagene eenvoudig schuldenaar te verklaren ten aanzien van de verweerster voor een be-
drag van 4.957,87 euro, schenden de appelrechters de artikelen 4, 5, 6, 7 en 8 van het Ver-
drag van Ottawa van 20 september 1951 en het enige artikel van de wet van 1 februari 
1955 houdende goedkeuring van de overeenkomst betreffende de rechtspositie van de or-
ganisatie van het Noord-Atlantisch verdrag, van de Nationale Vertegenwoordiger en van 
het internationaal personeel, zomede van de verklaring van de Belgische, de Luxemburgse 
en Nederlandse regering, ondertekend te Ottawa, op 20 september 1951.

Bovendien verlenen de appelrechters, door eiseres op grond van artikel 1542 van het 
Gerechtelijk Wetboek eenvoudig schuldenaar te verklaren ten aanzien van de verweerster, 
voorrang aan de bepalingen van het nationaal recht - namelijk de artikelen 1452, 1453, 
1454, 1455, 1456, 1539, 1542 en 1543 van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de ver-
klaring van derde-beslagene - boven de daarmee strijdige internationaalrechtelijke regels - 
namelijk de vermelde bepalingen van het Verdrag van Ottawa van 20 september 1951.

Aldus miskennen de appelrechters het algemeen rechtsbeginsel houdend voorrang van 
de internationaalrechtelijke regels in geval van conflict met regels van nationaal recht.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 5 en 6 van het Verdrag nopens de rechtspositie van de Noord-Atlantische 

Verdragsorganisatie, van de nationale vertegenwoordigers bij haar organen en van haar 
internationale staf, ondertekend te Ottawa op 20 september 1951, waarvan de vertaling is 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 maart 1955, p. 1 160 e.v. (hierna het Ver-
drag van Ottawa van 20 september 1951 genoemd);

- het enig artikel van de wet van 1 februari 1955 houdende goedkeuring van de over-
eenkomst betreffende de rechtspositie van de organisatie van het Noord-Atlantisch ver-
drag, van de Nationale Vertegenwoordiger en van het internationaal personeel, zomede 
van de verklaring van de Belgische, de Luxemburgse en Nederlandse regering, onderte-
kend te Ottawa, op 20 september 1951 (B.S. 6 maart 1955, p. 1 154 e.v.);

- artikel 6, inzonderheid 6.1, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goed-
gekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna het EVRM genoemd);
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- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 38, §1, 1539 en 1544 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen beginsel inzake het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren in het bestreden arrest het hoger beroep van eiseres tegen 

het vonnis van de beslagrechter te Brussel van 9 november 2001 ontvankelijk doch onge-
grond, bevestigen het beroepen vonnis, waarbij de eiseres eenvoudig schuldenaar werd 
verklaard ten aanzien van de verweerster voor een bedrag van 200.000 BEF (4.957,87 
euro) meer de gerechtelijke interesten en veroordelen de eiseres in de kosten, op grond 
van de redenen op p. 3-6 van het bestreden arrest, die hier als hernomen moeten worden 
aanzien, en in het bijzonder de redenen:

"(De eiseres) steunt zich op de uitvoeringsimmuniteit  waarvan de NAVO krachtens 
voormeld verdrag van Ottawa zou genieten om haar verzuim een correcte verklaring van 
derde-beslagene te hebben afgelegd, te rechtvaardigen.

Zij stelt dat zij als derde-beslagene gerechtigd is de regelmatigheid van het uitvoerend 
beslag  onder  derden  te  betwisten  en  meent  dat  de  uitvoeringsimmuniteit  waarvan  de 
NAVO geniet voor gevolg heeft dat de fondsen die haar toebehoren niet voor beslag vat-
baar zijn zodat het uitvoerend beslag onregelmatig is en zij tegen dat beslag kan opkomen.

Er moet vooreerst worden onderzocht of het aan de derde-beslagene behoort bij het af-
leggen van zijn verklaring standpunt in te nemen nopens de vraag of bepaalde goederen 
die het voorwerp uitmaken van een uitvoerend beslag onder derden op grond van wettelij-
ke of verdragsrechtelijke bepalingen al dan niet beslagbaar zijn.

De derde-beslagene is vreemd aan de rechtsverhoudingen die tussen de beslaglegger en 
de beslagene bestaan. Het komt hem niet toe na te gaan of het in zijn handen gelegd be-
slag rechtmatig is.

Hij mag geen standpunt innemen in het voordeel van de beslagene en mag dan ook niet 
weigeren zich naar het voorschrift van artikel 1539 Ger. W. te schikken omdat hij van 
oordeel is dat de goederen die in beslag werden genomen niet voor beslag vatbaar zijn.

Zulk verweer tegen een uitvoerend beslag moet gevoerd worden door de beslagene zelf 
aan wie het beslag wordt aangezegd en die krachtens artikel 1541 Ger. W. verzet mag 
aantekenen tegen het uitvoerend beslag onder derden hetgeen schorsende werking heeft 
zodat de derde-beslagene de gelden niet meer uit handen mag geven. (p.4 van het bestre-
den arrest)

(...)
(De eiseres) laat ook gelden dat zij gerechtigd was geen gevolg te geven aan het beslag 

omdat de immuniteiten van de NAVO erga omnes werken en absoluut zijn zodat elke uit-
voeringsdaad ten laste van de organisatie van rechtswege zonder gevolg dient te blijven.

Zij haalt rechtspraak aan van het Hof van Cassatie (Cass. 19 april 1990, RW., 1990-
1991, p. 562) waarin, volgens haar, gesteld werd dat de derde-beslagene een fout heeft be-
gaan wanneer hij zonder enig protest gevolg heeft gegeven aan een zogenaamd beslag 
waarvan hij de flagrante onregelmatigheid diende te beseffen.

Deze rechtspraak is niet relevant voor huidige betwisting nu in het geval voorgelegd 
aan het Hof van Cassatie precies geen beslag werd gelegd doch een buitengerechtelijk 
verzet tegen betaling waaraan de betrokken bank gevolg had gegeven, wat als foutief 
werd beschouwd, terwijl te dezen het uitvoerend beslag volledig regelmatig werd gelegd 
op grond van een uitvoerbaar vonnis dat in kracht van gewijsde is getreden. Enkel meent 
(de eiseres) hieraan geen gevolg te kunnen geven gelet op de uitvoeringsimmuniteit die de 
beslagen, volgens haar, geniet.
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Het komt niet toe aan de derde-beslagene om te oordelen over de draagwijdte van een 
immuniteitsregeling ten aanzien van een internationale organisatie.

De uitvoering van een uitvoerbare  gerechtelijke  beslissing op alle goederen van de 
schuldenaar is de regel, het inroepen van een wettelijke of verdragsrechtelijke bepaling 
om te ontsnappen aan deze uitvoering is de uitzondering zodat het enkel aan de beslagene 
zelf toekomt om zich tegen een eventuele dwangmaatregel te verzetten.

Terecht heeft de eerste rechter bijgevolg geoordeeld dat de inhoud van de verklaring 
van derde-beslagene door (de eiseres) afgelegd niet aan de wettelijke vereisten zoals ge-
preciseerd in artikel 1452 Ger. W. beantwoordt.

De ingestelde vordering is enkel gesteund op artikel 1542 Ger. W.
De partijen hebben voor de beslagrechter geen vordering ingesteld met betrekking tot 

de rechtmatigheid of de regelmatigheid van het op 31 mei 2000 gelegd uitvoerend beslag 
onder derden zodat noch de eerste rechter noch het hof zich daarover moeten uitspreken" 
(p. 5-6 van het bestreden arrest).

Grieven
Eerste onderdeel
De eiseres voerde in conclusie voor de appelrechters aan:
"12. Vervolgens is te onderstrepen dat waar de rechtsleer de grieven m.b.t. de beslag-

baarheid van een vordering kwalificeert als grieven m.b.t. de rechtmatigheid van het be-
slag, die kwalificatie ten aanzien van grieven gegrond op de immuniteiten toegekend aan 
internationale organisaties, niet afdoend is.

De door (de verweerster) voor de eerste rechter aangehaalde rechtsleer stelt:
'de derde-beslagene mag zich ook niet uitspreken over de rechtmatigheid van het in zijn 

handen gelegde beslag. De verhouding tussen de beslaglegger en diens debiteur, gaat de 
derde-beslagene niet aan. Hij mag het beslag niet aanvechten om reden dat die schuldvor-
dering niet zou bestaan.

Hij mag daarentegen wel grieven laten gelden die de formele geldigheid van het beslag 
betreffen "((de eiseres) onderstreept) (E. Dirix, K. Broeckx, Beslag, A.P.R., 2001, blz. 
435, nr. 753).

Het valt op dat (de verweerster) in haar conclusies nalaat om de laatste zinsnede van het 
citaat weer te geven, wat de eerlijkheid van het debat niet ten goede komt.

De immuniteiten toegekend aan internationale organisaties zijn niet louter te herleiden 
tot een probleem van beslagbaarheid c.q. rechtmatigheid van het gelegde beslag, die in de 
verhouding tussen de beslaglegger en de beslagene zou zijn te beoordelen (zeker niet nu 
de immuniteiten van de NAVO erga omnes werken en absoluut zijn, d.i. door de rechter-
lijke macht niet beperkt kunnen worden).

Uit de verdragsrechtelijke bepalingen volgt precies (zie hoger onder IV.1.3.1.) dat elke 
uitvoeringsdaad lastens de organisatie (behoudens in de gevallen waarin de organisatie 
daartoe een bijzondere toelating heeft gegeven) van rechtswege zonder gevolg dient te 
blijven, m.a.w. ongeldig is.

Bijgevolg gaat het onmiskenbaar om een middel dat de regelmatigheid van het gelegde 
beslag betreft, waaromtrent de derde-beslagene grieven kan laten gelden.

Hiervoor kan een bijkomende aanwijzing worden gevonden in de omstandigheid dat 
overeenkomstig artikel 1495 Ger. W. geen vonnis kan worden ten uitvoer gelegd alvorens 
het bij deurwaardersexploot betekend is en dat het beslagexploot overeenkomstig artikel 
1539 Ger. W. aan de beslagen schuldenaar dient te worden aangezegd. Die bepalingen 
werden in casu zeker geschonden.
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De immuniteit van tenuitvoerlegging (m.n. de onschendbaarheid van de lokalen van de 
organisatie) verzet er zich immers tegen dat procedureakten aan de organisatie worden be-
tekend (weze het door aanbieding ervan aan haar functionarissen of door achterlating er-
van) (Zie: Secretariaat van de VN, Pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies, 
les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique en ce qui con-
cerne leur statut juridique, leurs privilièges et leurs immunités, Doc. A/CN.4/L 118 Add. I 
en 2, Annuaire de la commission du droit international, 1967, vol, II, blz. 257, nrs. 118 en 
119), zodat het gelegde beslag in dat opzicht reeds onregelmatig is.

De opwerping van (de verweerster) dat de 'betekening' in casu via de Minister van Bin-
nenlandse zaken (dit zou Buitenlandse Zaken moeten zijn), Dienst van het Protocol ge-
beurde kan niet ernstig worden genomen. (De verweerster) blijft in gebreke de wettige ba-
sis voor dergelijke betekening - die niet in het Ger. W. is voorzien - aan te reiken. Het zal  
(de verweerster) trouwens niet ontgaan dat de kennisgeving via het Ministerie van Buiten-
landse zaken, slechts de geëigende weg is voor het verzenden van boodschappen van di-
plomatieke aard.

Er is te besluiten dat de door een schuldeiser in strijd met een in een internationaal ver-
drag (met rechtstreekse werking) ingeschreven verbod tot beslaglegging, gestelde hande-
lingen slechts loutere feitelijkheden zonder enige juridische waarde ('des voies de fait') 
kunnen zijn. Zoals bekend, is de derde die geconfronteerd wordt met een dergelijke ken-
nelijke feitelijkheid, gerechtigd om aan die feitelijkheid geen gevolg te geven en zijn grie-
ven in verband hiermee in rechte te laten gelden.

Dit geldt des te meer, nu het Hof van Cassatie reeds oordeelde dat de feitenrechter wet-
tig kan beslissen dat de derde-beslagene onrechtmatig handelt wanneer hij zonder enig 
protest gevolg geeft aan een zgn. beslag waarvan hij de flagrante onregelmatigheid diende 
te beseffen (Cass. 19 april 1990, RW, 1990-1991, blz. 562)." (p. 16-17 van de conclusie 
voor de eiseres).

Aldus voerde de eiseres op omstandige en precieze wijze in conclusie aan dat de vorde-
ring van de verweerster moest worden afgewezen, aangezien het door de verweerster ge-
legde derden-beslag niet regelmatig was bij gebrek aan aanzegging aan de NAVO, die im-
muniteit van tenuitvoerlegging geniet en wiens gebouwen onschendbaar zijn en aan wie 
procedure-akten derhalve niet kunnen worden betekend of aangezegd.

De appelrechters beantwoorden dit verweer niet en miskennen mitsdien artikel 149 van 
de Grondwet.

Tweede onderdeel
Artikel 6.1 van het EVRM verleent aan eenieder het recht op een eerlijke behandeling 

van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie.
Uit  deze regel en uit  het  algemeen rechtsbeginsel inzake het  recht van verdediging 

vloeit voort dat aan de procespartijen de mogelijkheid moet worden geboden om tegen-
spraak te voeren omtrent elk stuk of elk betoog dat van aard is het oordeel van de rechter 
te beïnvloeden.

Het uitvoerend beslag onder derden wordt overeenkomstig artikel 1539, vijfde lid, van 
het  Gerechtelijk  Wetboek bij  deurwaardersexploot  binnen acht dagen aan de beslagen 
schuldenaar aangezegd. Krachtens artikel 1544 van het Gerechtelijk Wetboek is de derde-
beslagene, indien de aanzegging van het beslag niet heeft kunnen plaatsvinden, hetzij aan 
de persoon of aan de werkelijke of te gekozen woonplaats van de beslagen schuldenaar, 
hetzij overeenkomstig artikel 38, §1, van het Gerechtelijk Wetboek slechts tot afgifte ge-
houden voor zover de beslagleggende schuldeiser vooraf het visum van de rechter heeft 
bekomen. Uit de context van voornoemde wetsbepalingen volgt dat de derde-beslagene 
voor de beslagrechter grieven mag laten gelden die de formele geldigheid van het beslag, 
en in het bijzonder grieven die de aanzegging aan de beslagene, betreffen.
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In zoverre de appelrechters hun beslissing gronden op de overwegingen dat "de derde-
beslagene vreemd (is) aan de rechtsverhoudingen die tussen de beslaglegger en de besla-
gene bestaan" en "het hem niet toekomt na te gaan of het in zijn handen gelegd beslag 
rechtmatig is" (p. 4 van het bestreden arrest), miskennen zij de artikelen 1539, vijfde lid, 
en 1544 van het Gerechtelijk Wetboek, die inhouden dat de derde-beslagene voor de be-
slagrechter grieven mag laten gelden die de formele geldigheid van het beslag betreffen.

Tevens miskennen de appelrechters, door eiseres aldus het recht te ontzeggen grieven te 
laten gelden m.b.t. formele geldigheid van het in haar handen gelegde derden-beslag, arti-
kel 6.1 EVRM en het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.

Derde onderdeel
De NAVO, haar eigendommen en bezittingen, waar deze ook gelegen zijn en wie deze 

ook onder zich heeft, zijn krachtens artikel 5 van het Verdrag van Ottawa van 20 septem-
ber 1951 vrijgesteld van rechtsvervolging behoudens het in die bepaling bedoelde geval 
van afstand van immuniteit. De afstand van immuniteit spreidt zich niet uit tot maatrege-
len van dwang of tenuitvoerlegging.

De gebouwen van de NAVO zijn krachtens artikel 6 van voornoemd verdrag onschend-
baar.

Voornoemde verdragsbepalingen hebben krachtens het enig artikel van de wet van 1 fe-
bruari 1955 houdende goedkeuring van de overeenkomst betreffende de rechtspositie van 
de organisatie van het Noord-Atlantisch verdrag, van de Nationale Vertegenwoordiger en 
van het internationaal personeel, zomede van de verklaring van de Belgische, de Luxem-
burgse en Nederlandse regering, ondertekend te Ottawa, op 20 september 1951, "volko-
men uitwerking" in de Belgische rechtsorde.

Ingevolge de immuniteit van tenuitvoerlegging van de NAVO en de onschendbaarheid 
van haar gebouwen, kunnen procedure-akten niet rechtsgeldig aan de NAVO worden be-
tekend of aangezegd.

Het uitvoerend beslag onder derden wordt overeenkomstig artikel 1539, vijfde lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek bij  deurwaardersexploot binnen acht  dagen aan de beslagen 
schuldenaar aangezegd. Krachtens artikel 1544 van het Gerechtelijk Wetboek is de derde-
beslagene, indien de aanzegging van het beslag niet heeft kunnen plaatsvinden, hetzij aan 
de persoon of aan de werkelijke of de gekozen woonplaats van de beslagen schuldenaar, 
hetzij overeenkomstig artikel 38, §1, van het Gerechtelijk Wetboek, slechts tot afgifte ge-
houden voor zover de beslagleggende schuldeiser vooraf het visum van de rechter heeft 
bekomen.

De appelrechters beslissen dat te dezen het uitvoerend beslag "volledig regelmatig" 
werd gelegd (p. 5 van het bestreden arrest).

In zoverre die beslissing inhoudt dat het uitvoerend beslag onder derden ook regelmatig 
aan de beslagen schuldenaar - de NAVO - werd aangezegd, miskennen de appelrechters 
de artikelen 5 en 6 van het Verdrag van Ottawa van 20 september 1951 en de daarin vast-
gelegde immuniteit  van tenuitvoerlegging van de NAVO en de onschendbaarheid van 
haar gebouwen.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Tweede onderdeel

Ontvankelijkheid van het onderdeel
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1. De verweerster werpt op dat het onderdeel niet ontvankelijk is omdat de 
vraag naar de immuniteit van de NAVO, de beslagaarheid en derhalve de al dan 
niet rechtmatigheid van een beslag betreft en de derde-beslagene slechts de re-
gelmatigheid en niet de rechtmatigheid van een beslag mag aanvechten.

2. Het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid van het onderdeel is 
niet te scheiden van het onderzoek van het onderdeel zelf.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.

Onderdeel zelf

3. Overeenkomstig de artikelen 1452 en 1542 van het Gerechtelijk Wetboek, is 
de derde-beslagene binnen vijftien dagen na het derdenbeslag, gehouden verkla-
ring te doen van de sommen of zaken die het voorwerp zijn van het beslag. In-
dien hij zijn verklaring niet doet, of ze niet met nauwkeurigheid heeft gedaan, 
kan hij krachtens de artikelen 1456 en 1543 van dat wetboek schuldenaar worden 
verklaard voor het geheel of voor het gedeelte van de oorzaken van het beslag, 
alsmede voor de kosten daarvan.

De derde-beslagene kan niet weigeren deze verklaring af te leggen op grond 
van grieven die betrekking hebben op de rechtmatigheid van het beslag.

4. Overeenkomstig artikel 5 van het Verdrag van Ottawa van 20 september 
1951, nopens de Rechtspositie van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, 
van de nationale vertegenwoordigers bij haar organen en van haar nationale staf, 
dat werd goedgekeurd bij wet van 1 februari 1955, zijn de eigendommen en be-
zittingen van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, behoudens ingeval hier-
van afstand wordt gedaan, vrijgesteld van rechtsvervolging en strekt een afstand 
van immuniteit zich niet uit tot maatregelen van dwang of tenuitvoerlegging.

Overeenkomstig  artikel  6  van hetzelfde  verdrag,  zijn  de gebouwen van  de 
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie onschendbaar en haar eigendommen en 
bezittingen vrijgesteld van onderzoek, vordering, confiscatie, onteigening of van 
iedere andere vorm van dwang.

Hieruit volgt dat deze verdragsbepalingen iedere vorm van tenuitvoerlegging 
op het vermogen van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie uitsluiten.

5. De bepalingen uit het nationale recht kunnen geen afbreuk doen aan interna-
tionaalrechtelijke regels en de rechter moet in geval van conflict tussen een regel 
van nationaal recht en een regel van internationaal recht, eerstgenoemde regel 
buiten toepassing verklaren.

6. Uit de samenhang van de voormelde verdragsbepalingen en de voorrang van 
de internationale rechtsnormen op bepalingen van nationaal recht volgt dat een 
schuldenaar van de NAVO als derde-beslagene moet weigeren een verklaring 
van derde-beslagene in de zin van artikel 1452 van het Gerechtelijk Wetboek af 
te leggen.

7. Uit het arrest blijkt dat:

- de verweerster bij exploot van 31 mei 2000 in handen van eiseres uitvoerend 
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derdenbeslag heeft gelegd ten laste van de Noord-Atlantische Verdragsorganisa-
tie;

- de eiseres op 14 juni 2000 haar verklaring van derde-beslagene heeft afge-
legd;

- de eiseres in die verklaring heeft meegedeeld dat zij geen gevolg kan geven 
aan de in artikel 1542 van het Gerechtelijk Wetboek opgelegde verplichting, ge-
let op artikel 6 van het Verdrag van 20 september 1951, nopens de Rechtspositie 
van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie.

8. Op grond van die vaststellingen verklaart het arrest de eiseres tot derde-
schuldenaar van de oorzaken van het door de verweerster gelegde beslag.

9. Door aldus te oordelen schendt het arrest de artikelen 5 en 6 van het Ver-
drag van Ottawa van 20 september 1951, het algemeen rechtsbeginsel van het 
primaat van de internationale rechtsnormen op de interne norm en artikel 1456, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
nietigde arrest.

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

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
2 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslagge-

ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Simont en van Eeckhoutte.

Nr. 123

1° KAMER - 2 maart 2007

STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - 
VERMOGENSBESTANDDELEN - BUITEN HET BELGISCH GRONDGEBIED - VOORWAARDEN

Wanneer  de  Belgische  strafrechter  rechtsmacht  heeft  met  betrekking  tot  een  bepaald  
misdrijf  en  hij  dit  bewezen verklaart  kan hij  de bijzondere  verbeurdverklaring  van de  
vermogensbestanddelen  toepassen,  ook  wanneer  ze  zich  buiten  het  Belgisch  
grondgebied  bevinden en al  was  die  mogelijkheid  niet  uitdrukkelijk  voorzien  voor  de  
invoeging van artikel 43ter in het Strafwetboek1. (Art. 42, 3°, Sw.)

1 Zie  J.  ROZIE,  Voordeelsontneming,  Intersentia,  Antwerpen-Oxford,  nr  150;  G.  STESSENS,  De 
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(ESCO INTERNATIONAL vennootschap naar Panamees recht T. S.)

ARREST

(A.R. C.06.0134.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 november 2005 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel.

Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 15 van het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten 

en politieke rechten, opgemaakt te New York en goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981;
- artikel 7 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

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

- de artikelen 12, 14 en 190 van de Grondwet;
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 2, 3, 4, 42.3°, 43bis, laatste lid, 43ter en 100 van het Strafwetboek (art. 

42.3°, toegevoegd bij de wet van 17 juli 1990; art. 43bis, laatste lid, ingevoegd bij de wet 
van 17 juli 1990; art. 43 ter ingevoegd bij art. 12 van de wet van 20 mei 1997);

- artikel 12 van de Wet van 20 mei 1997 betreffende de internationale samenwerking 
inzake de tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen;

- artikel 4, tweede lid, van de Wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in 
wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verorde-
ningen;

- de artikelen 1 en 3 van het koninklijk besluit van 9 augustus 1991 tot vaststelling van 
de termijn waarbinnen en de wijze waarop een rechtsmiddel kan worden aangewend door 
derden die beweren recht te hebben op een verbeurdverklaarde zaak;

- het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de wet geen terugwerkende kracht heeft.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de vordering van de eiseres om de in het arrest van 24 de-

cember 1996 van het Hof van Beroep te Brussel, 13de kamer, zitting houdende in strafza-
ken, in de zaak van het openbaar ministerie en van de tweede verweerster e.a. tegen de 
eerste  verweerder  (arrest  nr.  1437)  bevolen  verbeurdverklaring  van  het  bedrag  van 

nationale en internationale bestrijding van het  witwassen, Intersentia,  Antwerpen-Groningen,  nrs 
1197-1198; D. VANDERMEERSCH, La loi du 20 mai 1997 sur la cooperation internationale en ce qui 
concerne  l'exécution  de  saisies  et  de  confiscations  -  L'introduction  en  droit  belge  de  la  saisie 
immobilière pénale, RDP, 1997, 691 e.v., (699); G. STESSENS, De wet van 20 juli 1997 betreffende de 
internationale  samenwerking  inzake  tenuitvoerlegging  van  inbeslagnemingen  en 
verbeurdverklaringen: een kritisch onderzoek, RW, 1997-1998, 1273 e.v., (1277-1278); J. SPREUTELS, 
Blanchiment des capitaux et fraude communautaire, in "De juridische bescherming van de financiële 
belangen van de Europese gemeenschappen", F. TULKENS, C. VAN DEN WYNGAERT, I. VEROUGSTRAETE 
(ed.), Maklu, 1992, 158 en 160. 
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60.132.622 BEF of 1.490.648,80 euro ten voordele van derde en vierde verweersters te-
niet te doen gezien die verbeurdverklaring betrekking heeft op goederen gelegen in het 
buitenland en om te horen bevelen dat dit tegoed wordt vrijgegeven en integraal gerestitu-
eerd wordt aan de eiseres, ongegrond op de volgende gronden:

"1.  De eiseres  heeft  op 12 mei  1997 alle  huidige  verweerders  gedagvaard voor  de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.

2. Deze vordering had als voorwerp:
- de vernietiging of hervorming uit te spreken van het arrest van 24 december 1996 van 

het Hof van Beroep te Brussel waarbij een bedrag van 60.132.622 BEF werd verbeurd 
verklaard ten voordele van de curatoren van de failliete vennootschappen Matrim en Trav-
co;

- te horen zeggen voor recht dat de eiseres exclusief eigenares is van die som onder de 
vorm van het banktegoed voor dat bedrag bij Union Bancaire Privée te Zurich, Zwitser-
land;

- te horen bevelen dat dit tegoed van 60.132.622 BEF wordt vrijgegeven en integraal 
wordt gerestitueerd aan de eiseres.

3. De eiseres beriep zich op:
- artikel 43bis, laatste lid, van het Strafwetboek, op grond waarvan iedere derde die be-

weert recht te hebben op de verbeurdverklaarde zaak, dit recht kan laten gelden binnen 
een termijn en volgens de modaliteiten bepaald door de Koning;

- de artikelen 1 en 3 van het koninklijk besluit van 9 augustus 1991 tot vaststelling van 
de termijn waarbinnen en de wijze waarop een rechtsmiddel kan worden aangewend door 
derden die beweren recht te hebben op een verbeurdverklaring, met name binnen de 90 
dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de veroordeling tot verbeurdverklaring in kracht 
van gewijsde is gegaan;

- het nog niet verstreken zijn van die termijn, vermits het Hof van Cassatie, bij arrest 
van 25 februari 1997, akte heeft gegeven van de afstand van de voorziening van E.S. , dit 
is de persoon die bij voormeld arrest van het Hof van Beroep te Brussel werd veroordeeld, 
naar aanleiding waarvan in datzelfde arrest de verbeurdverklaring is uitgesproken.

4. Zij beweerde:
(...)
- de Belgische rechter is onbevoegd om de verbeurdverklaring uit te spreken van goe-

deren die zich buiten het grondgebied van België bevinden; de verbeurdverklaring be-
hoort tot de soevereiniteit van de staat waar de gelden zich bevinden; de verbeurdverkla-
ring is onwettig.

(...)
14. De eiseres houdt voor dat de Belgische rechter niet bevoegd is om zich uit te spre-

ken over de verbeurdverklaring van goederen die zich buiten het Belgische grondgebied 
bevinden; de Belgische wet voorzag dit immers niet uitdrukkelijk en de latere wetswijzi-
ging die dit wel doet mag niet retroactief toegepast worden; deze wetswijziging bewijst 
dat het onduidelijk was of de Belgische rechter bevoegd was om fondsen verbeurd te ver-
klaren, die zich in het buitenland bevinden.

15. Deze bewering is ongegrond. De destijds geldende regels inzake bijzondere ver-
beurdverklaring sloten niet uit dat bijzondere verbeurdverklaring kon worden toegepast op 
de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de goederen en 
waarden die in de plaats ervan zijn getreden en op de inkomsten uit de belegde voordelen 
(zie artikel 42 SWB), ook al bevinden deze zich niet in België. De latere toevoeging (zie 
artikel 43ter, ingevoegd bij artikel 12 Wet 20 mei 1997, B.S., 3 juli 1997) dat de bijzonde-
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re verbeurdverklaring die van toepassing is op de zaken bedoeld in artikel 42, eveneens 
kan uitgesproken worden wanneer die zaken zich buiten het grondgebied van de Belgi-
sche Staat bevinden, is de bevestiging van de bedoeling van de wetgever (Verslag Com-
missie voor Justitie, Gedr. St. Kamer, 1989-90, 987, 6) dat geld dat herbelegd werd in het 
buitenland verbeurd kan worden verklaard op grond van artikel 42, 3° SWB.

(...)
25. In die omstandigheden is bewezen dat de door het hof van beroep in zijn arrest van 

24 december 1996 bijzonder verbeurd verklaarde som ad 60.132.622 BEF, dit is het bank-
tegoed van de eiseres bij de Zwitserse bank, ten voordele van de curatoren van de BVBA 
Matrim en de BVBA Travco, beantwoordt aan wat, krachtens artikel 42, 3° SWB kon en 
mocht verbeurd verklaard waren".

Grieven
Krachtens artikel 42.3° van het Strafwetboek, toegevoegd bij de wet van 17 juli 1990, 

kan de bijzondere verbeurdverklaring worden toegepast op de vermogensvoordelen die 
rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats er-
van zijn gesteld en op de inkomsten uit de belegde voordelen.

Ingevolge de territoriale werking van de Belgische strafwet, zoals verwoord in de arti-
kelen 3 en 4 van het Strafwetboek, kan de bijzondere verbeurdverklaring niet worden uit-
gesproken wanneer die zaken zich buiten het grondgebied van de Belgische Staat bevin-
den, tenzij de wet dit uitdrukkelijk toelaat.

Deze toelating werd pas verleend door de Wet van 20 mei 1997 betreffende de interna-
tionale samenwerking inzake de tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en verbeurdver-
klaringen, waardoor een internrechtelijke grondslag gecreëerd werd voor de toepassing 
van de internationale verdragen betreffende het beslag en de verbeurdverklaring, waar-
door het artikel 43ter in het Strafwetboek werd ingevoegd en waardoor de bijzondere ver-
beurdverklaring eveneens kan worden uitgesproken wanneer  de zaken zich buiten het 
grondgebied van de Belgische Staat bevinden.

Het Hof van Beroep te Brussel kon derhalve in zijn arrest van 24 december 1996 de 
banktegoeden van de eiseres bij een Zwitserse bank niet verbeurd verklaren vermits de 
wet van 20 mei 1997 op dat ogenblik nog niet bestond, vermits die verbeurdverklaring 
niet  toegelaten was door een internationaal verdrag en vermits het Hof van Beroep te 
Brussel op dat ogenblik ingevolge de territoriale werking van de Belgische Strafwet geen 
verbeurdverklaring van zaken in Zwitserland kon bevelen.

Door te beslissen dat de destijds geldende regels inzake bijzondere verbeurdverklaring 
niet uitsloten dat bijzondere verbeurdverklaring kon worden toegepast op de vermogens-
voordelen, ook al bevonden deze zich niet in België, heeft het bestreden arrest de territori-
ale werking van de Belgische Strafwet, zoals verwoord in de artikelen 3 en 4 van het 
Strafwetboek, miskend en heeft het bestreden arrest het artikel 42.3° van het Strafwetboek 
toegepast op zaken die zich buiten het grondgebied van de Belgische Staat bevonden zon-
der dat de wet dit op dat ogenblik toeliet (schending van de artikelen 3, 4 en 42.3°, van het 
Strafwetboek).

Door te beslissen dat de latere toevoeging van het artikel 43ter van het Strafwetboek, 
ingevoegd bij artikel 12 van de wet van 20 mei 1997, volgens hetwelk de bijzondere ver-
beurdverklaring die van toepassing is op zaken bedoeld in artikel 42, eveneens kan uitge-
sproken worden wanneer die zaken zich buiten het grondgebied van de Belgische Staat 
bevinden, de bevestiging is van de bedoeling van de wetgever dat geld herbelegd in het 
buitenland kan worden verbeurd verklaard op grond van artikel 43.2° van het Strafwet-
boek en door te beslissen dat in die omstandigheden bewezen is dat de door het Hof van 
Beroep te Brussel in zijn arrest van 24 december 1996 bijzonder verbeurd verklaarde som 
van 60.132.622 BEF, zijnde het banktegoed van de eiseres bij een Zwitserse bank, beant-
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woordt aan wat krachtens artikel 42.3° van het Strafwetboek kon en mocht verbeurd ver-
klaard worden, heeft het bestreden arrest ten onrechte terugwerkende kracht verleend aan 
artikel 12 van de wet van 20 mei 1997 waardoor artikel 43ter in het Strafwetboek gevoegd 
werd (schending van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, 42.3° en 43ter van het Straf-
wetboek, 12 van de wet van 20 mei 1997 en van het algemeen rechtsbeginsel volgens het-
welk de wet geen terugwerkende kracht heeft), en heeft het bestreden arrest het artikel 43-
ter van het Strafwetboek uitwerking verleend nog vooraleer dit artikel van kracht werd 
(schending van de artikelen 190 van de Grondwet, 4, tweede lid, van de wet van 31 maart 
1961, 42.3° en 43ter van het Strafwetboek en 12 van de wet van 20 mei 1997).

Het artikel 43ter van het Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 20 mei 1997, verruimt 
bovendien het toepassingsgebied van de bijzondere verbeurdverklaring die van toepassing 
is op de zaken bedoeld in artikel 42 van het Strafwetboek tot de zaken die zich buiten het 
grondgebied van de Belgische Staat bevinden zodat het nieuwe artikel 43ter van het Straf-
wetboek niet retroactief van toepassing kon verklaard worden op een bijzondere verbeurd-
verklaring bevolen bij arrest van 24 december 1996 vermits enkel de minst strenge straf-
wet terugwerkende kracht heeft (schending van de artikelen 15 BUPO, 7 E.V.R.M., 12 en 
14 van de Grondwet, 2, 42.3°, 43ter, en 100 van het Strafwetboek en 12 van de wet van 
20 mei 1997).

Door de terugvordering van de verbeurd verklaarde banktegoeden van de eiseres bij de 
Zwitserse bank op die gronden af te wijzen, heeft het bestreden arrest zijn beslissing niet 
wettelijk gerechtvaardigd (schending van de artikelen 43bis, laatste lid, van het Strafwet-
boek, 1 en 3 van het koninklijk besluit van 9 september 1991).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

1. Anders dan waar het middel van uitgaat, laten de appelrechters hun beslis-
sing niet steunen op de toepassing van artikel 43ter van het Strafwetboek, maar 
voegen ten overvloede aan hun oordeel toe dat de invoering van die wetsbepa-
ling bij de wet van 20 mei 1997 enkel de bevestiging is van de bedoeling van de 
wetgever dat geld dat herbelegd was in het buitenland verbeurd kan worden ver-
klaard op grond van artikel 42.3° van hetzelfde wetboek.

Het middel mist dan ook feitelijke grondslag in zoverre het er van uitgaat dat 
het arrest artikel 43ter van het Strafwetboek met terugwerkende kracht heeft toe-
gepast.

2. De artikelen 3 en 4 van het Strafwetboek bepalen de rechtsmacht van de 
Belgische strafrechter.

Wanneer krachtens die bepalingen de Belgische strafrechter rechtsmacht heeft 
met betrekking tot een bepaald misdrijf, wordt dit, overeenkomstig voormeld ar-
tikel 3, gestraft overeenkomstig de bepalingen van de Belgische wetten.

Overeenkomstig  artikel  42.3°  van  het  Strafwetboek  wordt  bijzondere  ver-
beurdverklaring  toegepast  op  vermogensbestanddelen  die  rechtstreeks  uit  het 
misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn 
gesteld en op de inkomsten uit de belegde voordelen.

3.  Uit  de samenhang van voormelde wetsbepalingen en de wetgeschiedenis 
van de wet van 17 juli 1990 waarbij voormeld artikel 42.3° in het Strafwetboek 
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werd ingevoegd, volgt dat wanneer de Belgische strafrechter rechtsmacht heeft 
met betrekking tot een bepaald misdrijf en hij dit bewezen verklaart, hij de bij-
zondere verbeurdverklaring van de vermogensbestanddelen kan toepassen, ook 
wanneer ze zich buiten het Belgisch grondgebied bevinden en al was die moge-
lijkheid niet  uitdrukkelijk  bepaald voor  de  invoering  van  artikel  43ter  in  het 
Strafwetboek.

Het middel dat van de tegengestelde rechtsopvatting uitgaat, faalt in zoverre 
naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.
2 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslagge-

ver:  de h. Londers –  Gelijkluidende conclusie  van de  h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Houtekier, Maes en Wouters.

Nr. 124

1° KAMER - 2 maart 2007

HANDELSPRAKTIJKEN - STAKINGSRECHTER - BEVOEGDHEID - OMVANG

In de regel kan de stakingsrechter enkel de staking bevelen van een inbreuk op de eerlijke 
handelspraktijken waarvan hij het bestaan vaststelt; dit sluit echter niet uit dat hij vaststelt  
dat een bepaalde daad een dergelijke inbreuk vormt en vervolgens niet alleen de daad 
als  zodanig  verbiedt,  maar  tevens,  binnen  de  grenzen  van  wat  gevorderd  werd,  de  
staking beveelt van de onrechtmatige praktijken die eraan ten grondslag liggen, dit ten  
einde  herhaling  van  dezelfde  of  vergelijkbare  inbreuken  te  voorkomen1.  (Art.  95, 
Handelspraktijkenwet 1991)

(DISTRIBUTED PROGRAMS nv e.a. T. PORTIMA cvba) 

ARREST

(A.R. C.06.0148.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 november 2005 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel.

Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

1 Zie Cass., 17 juni 2005, AR C.04.0274.N, nr 352.
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De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 23, 3°, 4°, 6° en 7°, 23bis, 93 en 95, inzonderheid eerste lid, van de wet 

van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van 
de consument.

Aangevochten beslissingen
Na in het bestreden arrest te hebben vastgesteld dat de campagne onder de naam Open 

Platform Group een inbreuk uitmaakt op de artikelen 23, 3°, 4°, 6° en 7°, 23bis en 93 van 
de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescher-
ming van de consument, veroordeelt het hof van beroep de eiseressen tot het staken van 
de campagne onder de naam Open Platform Group en de publicatie ervan op hun websi-
tes, alsook van elke andere campagne waarin er misleidende reclame of denigrerende in-
formatie wordt verstrekt over de verweerster, haar producten of haar diensten, of waarin 
er denigrerende uitlatingen worden gedaan over de verweerster, haar producten of haar 
diensten, of waarin de verweerster zonder enige noodzaak vernoemd wordt, of waarin de 
verweerster, haar producten of haar diensten worden vergeleken met andere ondernemin-
gen, hun producten of diensten, zonder dat deze vergelijking op objectieve wijze gebeurt 
en betrekking heeft op één of meer relevante, controleerbare en representatieve kenmer-
ken van deze producten of diensten, alsook van elke andere oproep tot en/of het voeren 
van een boycot van de producten en diensten van de verweerster en legt het hof van be-
roep een dwangsom op van 10.000 euro voor elke dag dat het stakingsbevel geheel of ge-
deeltelijk niet wordt nageleefd, en dit vanaf de dag van de betekening van het bestreden 
arrest, en beveelt het de publicatie van het dispositief van het bestreden arrest, op kosten 
van de eiseressen, in het eerstvolgende nummer van het vaktijdschrift "De Verzekerings-
wereld", op grond van de redenen:

"Gelet op de door het hof vastgestelde inbreuken, past het de staking te bevelen van de 
gevoerde campagne onder de benaming Open Platform Group en van de publicatie ervan 
op de websites van (de eiseressen), alsook van elke andere campagne waarin er misleiden-
de of denigrerende informatie wordt verstrekt over (de verweerster), haar producten of 
haar diensten, of waarin er denigrerende uitlatingen worden gedaan over (de verweerster), 
haar producten of haar diensten, of waarin (de verweerster) zonder enige noodzaak ver-
noemd wordt, of waarin (de verweerster), haar producten of haar diensten worden verge-
leken met andere ondernemingen, hun producten of diensten, zonder dat deze vergelijking 
op objectieve wijze gebeurt en betrekking heeft op één of meer relevante, controleerbare 
en representatieve kenmerken van deze producten of diensten, alsook van elke andere op-
roep tot en/of het voeren van een boycot van de producten en diensten van (de verweer-
ster).

Het stakingsbevel moet immers voldoende doeltreffend zijn en niet alleen betrekking 
hebben op de gewraakte daden op zich, maar ook op daden met een gelijkaardig effect.

In de gegeven omstandigheden past het de dwangsom te bepalen op 10.000 euro per 
dag dat het stakingsbevel geheel of gedeeltelijk niet wordt nageleefd".

Grieven
Naar luid van artikel 95 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken 

en de voorlichting en bescherming van de consument, stelt de voorzitter van de rechtbank 
van koophandel het bestaan vast en beveelt hij de staking van een daad die een inbreuk op 
de bepalingen van deze wet uitmaakt.

Het bevel tot staking moet aldus slaan op een duidelijk omschreven daad die werkelijk 
is gesteld en zo nauwkeurig is omschreven dat een latere daad als de herhaling van die 
daad en derhalve als een inbreuk op het verbod kan worden aangemerkt.
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De rechter kan het bevel tot staking niet uitbreiden tot gedragingen die weliswaar op 
zich een potentiële inbreuk op de wet opleveren, maar niet werkelijk hebben plaatsgevon-
den en derhalve nog geen inbreuk op die wet opleveren, behoudens in het geval bedoeld 
in artikel 95, tweede lid, van de vermelde wetsbepaling, dat te dezen niet werd toegepast.

De appelrechters stellen een inbreuk vast op de artikelen 23, 3°, 4°, 6° en 7°, 23bis en 
93 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en be-
scherming van de consument.

De appelrechters dienden het bevel tot staking te beperken tot die vastgestelde inbreuk.
Bijgevolg schenden de appelrechters artikel 95 van de wet van 14 juli 1991 betreffende 

de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, nu zij het be-
vel tot staking uitbreiden tot "elke andere campagne", zoals omschreven in de hierboven 
weergegeven zeer algemene bewoordingen van het dispositief van het arrest, en tot "elke 
andere oproep tot en/of het voeren van een boycot van de producten en diensten van de 
verweerster", op grond van de reden dat het stakingsbevel ook betrekking moet hebben op 
daden "met een gelijkaardig effect" als de gewraakte daden, terwijl deze daden niet wer-
kelijk zijn gesteld en niet kunnen worden beschouwd als de loutere herhaling van de vast-
gestelde inbreuk.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 95 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handels-
praktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, stelt de voorzit-
ter van de rechtbank van koophandel het bestaan vast en beveelt hij de staking 
van een zelfs onder het strafrecht vallende daad die een inbreuk op de bepalingen 
van die wet uitmaakt.

Die wettelijke bepaling heeft voor gevolg dat de stakingsrechter in de regel en-
kel de staking kan bevelen van de inbreuk waarvan hij het bestaan vaststelt.

2. Die wettelijke bepaling sluit echter niet uit dat de stakingsrechter vaststelt 
dat een bepaalde daad een inbreuk vormt op de eerlijke handelspraktijken en ver-
volgens niet alleen die daad als dusdanig verbiedt, maar tevens, binnen de gren-
zen van wat gevorderd werd, de staking beveelt van de onrechtmatige praktijken 
die er aan ten grondslag liggen, dit teneinde herhaling van dezelfde of vergelijk-
bare inbreuken te voorkomen.

3. De appelrechters oordelen dat de door de eiseressen gevoerde campagne on-
der de benaming "Open Platform Group" strijdig is met de eerlijke handelsge-
bruiken.

Vervolgens bevelen zij de staking van die campagne alsmede "van elke andere 
campagne waarin er misleidende of denigrerende informatie wordt verstrekt over 
(de verweerster), haar producten of diensten, of waarin er denigrerende uitlatin-
gen worden gedaan over (de verweerster), haar producten of haar diensten, of 
waarin (de verweerster) zonder enige noodzaak vernoemd wordt, of waarin (de 
verweerster), haar producten of haar diensten worden vergeleken met andere on-
dernemingen, hun producten of diensten, zonder dat deze vergelijking op objec-
tieve wijze gebeurt en betrekking heeft op een of meer relevante, controleerbare 
en representatieve kenmerken van deze producten of diensten, alsook van elke 
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andere oproep en/of het voeren van een boycot van de producten of diensten van 
(de verweerster)".

Door hun oordeel te laten steunen op de reden dat "het stakingsbevel immers 
voldoende doeltreffend (moet) zijn en niet alleen betrekking hebben op de ge-
wraakte daden op zich, maar ook op daden met een gelijkaardig effect", verant-
woorden de appelrechters hun beslissing naar recht en schenden zij de in het 
middel aangewezen wetsbepalingen niet.

4. Het middel kan niet worden aangenomen. 

Dictum 

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiseressen tot de kosten.
2 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslagge-

ver:  de h. Londers –  Gelijkluidende conclusie  van de  h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Simont en Kirkpatrick.

Nr. 125

3° KAMER - 5 maart 2007

OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - SCHADEBEDING - RECHTER - MATIGINGSBEVOEGDHEID - 
CONTRACTUELE UITSLUITING - GEVOLG

Uit artikel 1231, §3, B.W. volgt dat de in §1 van dit artikel bedoelde matigingsbevoegdheid  
van de rechter met betrekking tot een schadebeding niet kan worden uitgesloten, maar  
deze  bepaling  leidt  er  niet  toe  dat,  in  geval  van  contractuele  uitsluiting  van  het  
matigingsrecht,  het schadebeding zelf  voor niet-geschreven moet  gehouden worden1.  
(Art. 1231, §§1 en 3, B.W.)

(GEBIENCO nv T. HARDY-BOUW nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0052.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 oktober 2004 gewezen door 
het Hof van Beroep te Gent.

De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 6 februari 2007 verwezen 
naar de derde kamer.

Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.

1 Zie Cass., 6 dec. 2002, AR C.00.0176.N, nr 655. 
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Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede onderdeel

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

Luidens het tweede lid van die bepaling kan de rechter de schuldenaar niet ver-
oordelen tot een kleinere geldsom dan bij gebrek aan strafbeding verschuldigd 
zou zijn geweest.

2. Krachtens artikel 1231, §3, van het Burgerlijk Wetboek, wordt ieder beding 
dat strijdig is met de bepalingen van dit artikel voor niet-geschreven gehouden.

Uit deze bepaling volgt dat het in artikel 1231, §1, van het Burgerlijk Wetboek 
bedoelde matigingsrecht met betrekking tot een schadebeding niet kan worden 
uitgesloten. 

Deze bepaling leidt er niet toe dat, in geval van uitsluiting van het matigings-
recht, het schadebeding zelf voor niet-geschreven moet worden gehouden.

3. Het arrest stelt vast dat artikel 5, tweede lid, van de bouwovereenkomst als 
volgt luidt: "Indien de ondernemer het geheel van de werken niet beëindigd heeft 
op de vastgestelde datum, zal hij een som van 10.000 BEF per kalenderdag moe-
ten betalen aan de bouwheer, ten titel van niet herleidbare vergoeding. Deze som 
zal in volle recht verschuldigd zijn, enkel door de overschrijding van de termijn 
en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, ten laatste de dag van de voorlo-
pige oplevering".

Het arrest oordeelt dat dergelijke in artikel 5, tweede lid, van de bouwovereen-
komst bedongen onmogelijkheid tot aanpassing niet anders kan begrepen worden 
dan dat de toetsing van het strafbeding aan de wet aan de rechter wordt ontzegd 
en dat hierdoor het schadebeding zelf, zoals vervat in het tweede lid van artikel 5 
van de bouwovereenkomst, als niet geschreven dient te worden beschouwd.

4. Door uit de loutere vaststelling dat een contractuele bepaling het in artikel 
1231, §1, van het Burgerlijk Wetboek bedoelde matigingsrecht met betrekking 
tot een schadebeding beoogt uit te sluiten en derhalve voor niet-geschreven moet 
worden gehouden, af te leiden dat het schadebeding zelf voor niet-geschreven 
moet worden gehouden, schenden de appelrechters de in het onderdeel aange-
voerde wetsbepalingen.
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Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

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

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de tegenvor-
dering van de eiseres en over de kosten.

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
5 maart 2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter 

– Gelijkluidende conclusie  van mevr. De Raeve,  advocaat-generaal –  Advocaten: mrs. 
Geinger en Maes.

Nr. 126

3° KAMER - 5 maart 2007

1° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN  - GERECHTSBRIEF – VRIJBLIJVENDE 
KENNISGEVING – HOGER BEROEP – TERMIJN – AANVANG 

2° ARBITRAGEHOF – CASSATIEMIDDEL – PREJUDICIEEL GESCHIL – HOF VAN CASSATIE – 
VERPLICHTING

3° PREJUDICIEEL GESCHIL – ARBITRAGEHOF - CASSATIEMIDDEL – HOF VAN CASSATIE – 
VERPLICHTING 

1° De termijn om hoger beroep aan te tekenen in een geschil tot terugvordering, krachtens  
artikel 164 ZIV-Wet 1994, neemt geen aanvang op het tijdstip van de kennisgeving van 
het bestreden beslissing bij gerechtsbrief aan partijen, doch wel bij de betekening van  
deze beslissing. (Art. 704, eerste lid, Ger.W. 792, tweede lid, 1051 ; 164 ZIV-Wet 1994).

2° en 3° Wanneer een vraag bedoeld in artikel 26, §1, 3° Bijzondere Wet Arbitragehof bij  
wijze van een middel voor het Hof van Cassatie wordt opgeworpen met betrekking tot de  
aanvang  van  een  beroepstermijn,  meer  bepaald  een  vraag  over  de  schending  door  
artikel 792, tweede lid Ger.W.in samenhang gelezen met art. 704, eerste lid, Ger.W.en 
met art.164, derde lid ZIV-Wet 1994, van de artikelen 10 en 11 G.W. Moet het hof van  
Cassatie,  in  de regel,  het  Arbitragehof  verzoeken  over die vraag uitspraak te doen.  
(Art.26, §2 Bijz. Wet  Arbitragehof). 

(DOMICURA bvba T. NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTICHE MUTUALITEITEN e.a.)

ARREST
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(A.R. S.05.0102.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 mei 2005 gewezen door 
het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge.

Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.

II. Cassatiemiddelen

De eiseres voert in haar verzoekschrift vier middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, meer bepaald tweede lid, en 11 van de op 17 februari 1994 gecoördi-

neerde Grondwet;
- artikel 164, inzonderheid derde lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 be-

treffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (coör-
dinatie bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 au-
gustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen);

- de artikelen 704, eerste lid, 792, inzonderheid tweede en derde lid, en 1051, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek;

- artikel 26, §1, enig lid, 3°, en §2, eerste en derde lid, van de Bijzondere Wet van 6 ja-
nuari 1989 op het Arbitragehof.

Bestreden beslissing
Het arbeidshof verklaart in het arrest van 27 mei 2005 verweerders’ hoger beroep tijdig 

en regelmatig naar de vorm ingesteld en dienvolgens ontvankelijk (arrest p. 13, nr. 5.1.5. 
en p. 23, dispositief) en willigt de vorderingen van de verweerders tegen de eiseres in, zo-
dat de eiseres veroordeeld wordt tot betaling aan het Nationaal Verbond van Socialistische 
Mutualiteiten van een bedrag van 116.879,54 euro (verhoogd met interesten) en aan de 
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten van een bedrag van 323.349,89 euro (verhoogd 
met interesten). De eiseres wordt tevens veroordeeld tot de kosten in eerste aanleg en in 
hoger beroep, behoudens deze van mevrouw M.

Het arbeidshof grondt de beslissing inzake de ontvankelijkheid van het hoger beroep 
van de verweerders op volgende motieven:

“5.1.2. Artikel 1051, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de termijn om 
hoger beroep aan te tekenen één maand is, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis 
of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid.

Het bestreden vonnis werd bij gerechtsbrief van 18 september 2003 overeenkomstig ar-
tikel 792, tweede en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek ter kennis van de partijen ge-
bracht. Een betekening bij gerechtsdeurwaardersexploot is er niet geweest.

De termijn om hoger beroep aan te tekenen begon te lopen op 19 september 2003 ter-
wijl het verzoekschrift pas op 27 oktober 2003 ter griffie werd neergelegd zodat de vraag 
naar de tijdigheid van het hoger beroep rijst (wanneer aangenomen wordt dat de termijn 
niet bij de kennisgeving maar bij de afgifte door de post van de gerechtsbrief begint te lo-
pen, is de termijn van één maand in casu evenzeer overschreden).

Dit veronderstelt dan wel dat het in casu daadwerkelijk gaat om een zaak waarin de 
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kennisgeving overeenkomstig de artikelen 792, tweede en derde lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek was voorgeschreven. Dit geschiedt volgens deze laatste bepalingen ‘voor de za-
ken opgesomd in artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek’. Vraag is dus of 
het in casu gaat om een zaak vermeld in artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wet-
boek. De opsomming in artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek vermeldt de 
artikelen 508/16, 508 (lees: 580), 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° en 11 °, 581, 2°, 582, 1° en 2° 
en 583 van het Gerechtelijk Wetboek. Het geschil in casu kan onder geen enkele van deze 
bepalingen ondergebracht worden. Het betreft inzonderheid geen geschil betreffende de 
rechten en verplichtingen van werknemers voortvloeiend uit de wetten en verordeningen 
inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering (artikel 580, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek). Zodoende is er volgens de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek géén ken-
nisgeving overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
voorgeschreven. Een kennisgeving in overeenstemming met artikel 792, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek heeft  geen gevolgen wanneer zij  door de wet niet  verplicht 
wordt. Inzonderheid doet zij de termijn om hoger beroep aan te tekenen niet lopen (…).

5.1.3. Artikel 164, derde lid, van de ZIV-Wet 1994 bepaalt dat ‘alle terugvorderingen 
van onverschuldigde betalingen,  voortvloeiend uit  dat  artikel,  kunnen ingeleid worden 
volgens de procedure voorzien bij artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek’. 
In casu hebben (de verweerders) de zaak dan ook op die wijze ingeleid. Dat een zaak ‘vol-
gens de procedure voorzien bij artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek’ kan 
ingeleid worden, betekent echter nog niet dat het gaat om een zaak ‘opgesomd in artikel 
704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek’ waar de kennisgeving bij gerechtsbrief ver-
plicht is, met alle gevolgen van dien voor de aanvang van de termijn voor het instellen 
van hoger beroep. Gaat het om een terugvordering ingesteld tegen een zorgenverstrekker, 
een geschil dat niet onder de zaken in artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
ressorteert, dan is er géén verplichte kennisgeving bij gerechtsbrief (…).

De kennisgeving bij gerechtsbrief van het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Brugge 
kon voor (de verweerders) geen gevolgen hebben. Inzonderheid deed zij de termijn voor 
het instellen van hoger beroep niet lopen.

5.1.4. Artikel 26, §2, tweede lid, van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof bepaalt dat 
het rechtscollege waarbij een vraag wordt opgeworpen omtrent de schending door de wet 
van de grondwetsartikelen in §1, 3°, van die wet vermeld, er niet toe gehouden is het Ar-
bitragehof te verzoeken over deze vraag uitspraak te doen, wanneer er klaarblijkelijk geen 
schending is.

Welnu, naar het oordeel van dit (arbeidshof) bestaat de door (de eiseres en mevrouw 
M.) aangeklaagde schijn van ongrondwettigheid niet.

De verplichte kennisgeving bij gerechtsbrief is exclusief voorbehouden aan de zaken in 
artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, d.w.z. zaken waarin gerechtigden op 
socialezekerheidsuitkeringen (veelal sociaal zwakkeren) als tegenpartij een instelling of 
overheid hebben die deze uitkeringen verleent, zonder dat echter een onderscheid wordt 
gemaakt naargelang van de partij die de zaak inleidt. In de voornoemde zaken is niet al-
leen een vereenvoudigde inleiding van de zaak mogelijk, maar moest naar het oordeel van 
de wetgever ook in een regeling worden voorzien die een ambtshalve kennisgeving van de 
uitspraak aan de partijen zelf inhield. Deze kennisgeving was kostenbesparend nu zij ook 
de termijn voor het instellen van de gewone rechtsmiddelen deed aanvangen en zodoende 
de betekening bij deurwaardersexploot verving. De regeling had ook tot resultaat de af-
handeling van de zaken te bespoedigen doordat de partijen verplicht werden hun rechts-
middelen binnen een korte termijn na de uitspraak aan te wenden, bij gebreke waarvan 
binnen dezelfde korte termijn definitief een einde aan het geschil kwam, met de mogelijk-
heid om het vonnis uit te voeren.
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Ook artikel 164, derde lid, van de ZIV-Wet 1994 had zeker een kostenbesparing op het 
oog in zoverre het bepaalt dat de terugvordering in alle gevallen bij verzoekschrift kan in-
gesteld worden, en wel met het verzoekschrift in artikel 704, eerste lid, van het Gerechte-
lijk Wetboek (…). In zoverre de terugvordering bovendien van die aard is dat het geschil 
valt onder één der bepalingen in artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek (zo-
als artikel 580, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek) heeft zij de gevolgen die de artikelen 
792, tweede en derde lid, en 1051, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek hieraan ver-
binden. In zoverre dat niet het geval is, zoals in casu, blijven deze secundaire gevolgen 
uit. Het arbeidshof kan hierin geen discriminatie ten nadele van inzonderheid de zorgen 
verstrekkers zien. De wetgever mocht oordelen dat de motieven die hem ertoe hebben ge-
bracht op een goedkope manier het instellen van rechtsmiddelen de spoedige afhandeling 
van de zaak te regelen, en die voorhanden waren in de zaken opgesomd in artikel 704, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zelfs wanneer het de overheid of instelling was 
die de zaak inleidde, niet voorhanden waren in zoverre het om een terugvordering ging, 
ingesteld door een landsbond van ziekenfondsen tegen een zorgen-verstrekker. Het onder-
scheid dat wordt gemaakt, heeft een redelijke en objectieve grondslag.

5.1.5. Het hoger beroep werd tijdig en regelmatig naar de vorm ingesteld. Het is ont-
vankelijk”.

Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 1051, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedraagt de ter-

mijn om hoger beroep aan te tekenen tegen een vonnis, één maand te rekenen vanaf de be-
tekening van het vonnis of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en 
derde lid, van hetzelfde wetboek.

Luidens artikel 792, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek zendt de griffier bij gewo-
ne brief een niet ondertekend afschrift van het vonnis aan elke partij, of in voorkomend 
geval, aan hun advocaten.

Luidens het tweede lid van genoemd artikel 792, brengt de griffier, voor de zaken opge-
somd in artikel 704, eerste lid, het vonnis binnen de acht dagen bij gerechtsbrief ter kennis 
van de partijen en luidens het derde lid van hetzelfde artikel 792, dient deze kennisgeving 
bij gerechtsbrief bepaalde vermeldingen te bevatten.

Het arbeidshof stelde uitdrukkelijk vast dat het in hoger beroep bestreden vonnis bij ge-
rechtsbrief van 18 september 2003 overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek werd ter kennis gebracht van de partijen.

Artikel 704, eerste lid, van hetzelfde wetboek bepaalt:
“In de zaken genoemd in de artikelen 508/16, 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9° 10° en 11 °, 

581, 2° en 582, 1° en 2°, en 583, worden de vorderingen ingeleid bij verzoekschrift, neer-
gelegd ter griffie van de arbeidsrechtbank of bij aangetekende brief gezonden aan die grif-
fie; de partijen worden door de giffier opgeroepen om te verschijnen op de zitting die de 
rechter bepaalt. De oproeping vermeldt het voorwerp van de vordering”.

De wetgever heeft aldus in artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in de 
aldaar vermelde zaken, voorzien in een eenvoudige, snelle en goedkope wijze van rechts-
ingang door de mogelijkheid te bieden een rechtsgeding in te leiden door het indienen ter 
griffie van een verzoekschrift of door het verzenden van een aangetekende brief. Om de-
zelfde redenen van snelheid, kostenbesparing en eenvoud wordt in dezelfde gevallen door 
artikel 792, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek voorzien in een kennisgeving van 
de rechterlijke beslissing bij gerechtsbrief.

Wanneer de wetgever wenst het voordeel van deze procesvoorschriften nog in andere 
materies toepasselijk te maken, kan dit gebeuren hetzij door de opsomming in artikel 704, 
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eerste lid, te verruimen, hetzij door in de regelgeving die hij beoogt, te verwijzen naar de 
toepasselijkheid van genoemd artikel 704, eerste lid. Zowel in het ene als in het andere 
geval zal dienvolgens niet alleen het inleiden van het rechtsgeding kunnen geschieden 
overeenkomstig de bijzondere voorschriften van artikel 704, eerste lid, van het Gerechte-
lijk Wetboek, doch tevens de kennisgeving van de rechterlijke beslissing dienen te ge-
schieden overeenkomstig het voorschrift van artikel 792, tweede (en derde) lid, van het-
zelfde wetboek, dat naar artikel 704, eerste lid, van hetzelfde wetboek verwijst.

Luidens het derde lid van artikel 164 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 be-
treffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (coör-
dinatie bij koninklijk besluit van 14 juli 1994), kunnen alle terugvorderingen van onver-
schuldigde betalingen, voortvloeiend uit dit artikel, worden ingeleid volgens de procedure 
voorzien bij artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Voor deze vorderingen kan derhalve beroep worden gedaan op een eenvoudige, snelle 
en goedkope manier van rechtsingang, waardoor tevens de voor deze procedures in artikel 
792, tweede en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek voorziene wijze van kennisgeving 
van de rechterlijke beslissing, toepasselijk wordt.

Zoals door de verweerders zelf aangegeven (verzoekschrift tot hoger beroep p. 4, rand-
nummer 1, in het bijzonder de vierde alinea), betrof hun vordering een terugvordering van 
zogenaamd onverschuldigde betalingen in de zin van genoemd artikel 164, zodat het ar-
beidshof dan ook niet wettig kon oordelen dat de kennisgeving aan de partijen, bij ge-
rechtsbrief van 18 september 2003, van het vonnis van de eerste rechter, te weten het von-
nis van 12 september 2003 van de tweede kamer van de Arbeidsrechtbank te Ieper, geen 
gevolgen ressorteerde wat het lopen van de appeltermijn betrof.

Ten onrechte verklaarde het arbeidshof derhalve verweerders hoger beroep ontvanke-
lijk.

Het arbeidshof schendt dan ook
- artikel 164, inzonderheid derde lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 be-

treffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (coör-
dinatie bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 au-
gustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen),

- de artikelen 704, eerste lid, 792, inzonderheid tweede en derde lid, en 1051, eerste lid, 
van het Gerechtelijk wetboek.

Tweede onderdeel
Deze kritiek wordt voorgedragen voor zover het Hof zou van oordeel zijn - quod non - 

dat artikel 792, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek aldus behoeft te worden toege-
past dat de kennisgeving bij gerechtsbrief, door de griffier, aan de partijen, van het vonnis 
slechts dient te geschieden in de zaken die uitdrukkelijk worden opgesomd in artikel 704, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, en niet in de zaken waarop dit artikel 704, eerste 
lid, toepasselijk wordt verklaard door een afzonderlijke wettelijke bepaling.

Overeenkomstig  artikel  10,  tweede lid,  van de op 17 februari  1994 gecoördineerde 
Grondwet zijn de Belgen gelijk voor de wet. Luidens artikel 11 van de gecoördineerde 
Grondwet moet het aan de Belgen toegekend genot van de rechten en vrijheden zonder 
discriminatie verzekerd worden.

De eiseres is de mening toegedaan dat in zoverre het artikel 792, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek dient te worden toegepast zoals hiervoor aangegeven, hierbij het 
grondwettelijk gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel wordt geschonden.

Aldus zouden immers voor geschillen waarbij overeenkomstig artikel 704, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek een goedkope, snelle en eenvoudige wijze van rechtsingang 
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wordt mogelijk gemaakt, de rechtsonderhorigen in het ene geval ook van een snelle, goed-
kope en eenvoudige kennisgeving van de rechterlijke beslissing die er het gevolg van is, 
om dezelfde redenen van snelheid, eenvoud en kostenbesparing kunnen genieten, terwijl 
andere rechtsonderhorigen dit voordeel in de andere gevallen niet zouden genieten.

Luidens artikel 26, §1, enig lid, 3°, van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof van 6 
januari 1989, doet dit hof bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak bij wege van ar-
rest op vragen omtrent de schending door een wet (...) van de artikelen van titel II “De 
Belgen en hun rechten” (...) van de Grondwet, waartoe de artikelen 10 en 11 behoren.

Luidens artikel 26, §2, eerste lid, van dezelfde Bijzondere Wet op het Arbitragehof, 
moet het rechtscollege waarvoor een dergelijke vraag wordt opgeworpen, behoudens in de 
hier niet toepasselijke uitzonderingsgevallen, het Arbitragehof verzoeken op deze vraag 
uitspraak te doen.

Aldus behage het het Hof, voor zover de in het eerste onderdeel door eiseres aange-
voerde grief niet zou worden aangenomen, bij wege van tussenarrest, de in het dispositief 
van deze voorziening geformuleerde prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof 
teneinde de schending van artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet te horen 
vaststellen in zoverre artikel 792, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek zou worden 
toegepast in de hiervoren aangehaalde interpretatie.

Derde onderdeel
Overeenkomstig  artikel  10,  tweede lid,  van de op 17 februari  1994 gecoördineerde 

Grondwet zijn de Belgen gelijk voor de wet. Luidens artikel 11 van de gecoördineerde 
Grondwet moet het aan de Belgen toegekend genot van de rechten en vrijheden zonder 
discriminatie verzekerd worden.

De grondwettelijke regels van de gelijkheid der Belgen voor de wet en van de niet-dis-
criminatie sluiten niet uit dat een verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van 
personen wordt ingesteld, voor zover voor het criterium van dat onderscheid een objectie-
ve en redelijke verantwoording bestaat. Het bestaan van een dergelijke verantwoording 
moet worden beoordeeld met betrekking tot het doel en de gevolgen van de ter beoorde-
ling staande norm. Het gelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer vaststaat dat tussen de 
aangewende middelen en het beoogde doel geen redelijk verband van evenredigheid be-
staat.

De eiseres voerde in conclusie (syntheseconclusie in beroep p. 16, onderaan en volgen-
de) aan dat in zoverre artikel 792, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek aldus behoeft 
te worden toegepast dat de kennisgeving bij gerechtsbrief, door de griffier, aan de partij-
en, van het vonnis slechts dient te geschieden in de zaken die uitdrukkelijk worden opge-
somd in artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, en niet in de zaken waarop 
dit artikel 704, eerste lid, toepasselijk wordt verklaard door een afzonderlijke wettelijke 
bepaling, een schending van het gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel voorligt.

Luidens artikel 26, §1, enig lid, 3°, van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof van 6 
januari 1989, doet dit hof bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak bij wege van ar-
rest op vragen omtrent de schending door een wet (...) van de artikelen van titel II “De 
Belgen en hun rechten” (...) van de Grondwet, waartoe de artikelen 10 en 11 behoren.

Artikel 26 §2, eerste lid, van voornoemde wet schrijft voor dat het rechtscollege waar-
voor een dergelijke vraag wordt opgeworpen, het Arbitragehof moet verzoeken op deze 
vraag uitspraak te doen.

Naar luid van artikel 26, §2, derde lid, van dezelfde Bijzondere Wet op het Arbitrage-
hof, is een rechtscollege, waarvan de beslissing onder meer vatbaar is voor een voorzie-
ning in cassatie, evenwel niet gehouden een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitra-
gehof wanneer de wet (...) “een regel of een artikel van de Grondwet bedoeld in §1 (van 
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artikel 26) klaarblijkelijk niet schendt (...)”.
Het arbeidshof, na voornoemde regel in herinnering te hebben gebracht, oordeelt te de-

zen dat “de door (de eiseres en mevrouw M.) aangeklaagde schijn van ongrondwettigheid 
niet (bestaat)” (arrest p. 12, voorlaatste alinea) en grondt deze beslissing op een onderzoek 
van de ratio legis van zowel artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek als van 
artikel 164, derde lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplich-
te verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, waarbij het arbeidshof op-
merkt dat “de wetgever mocht oordelen dat de motieven die hem ertoe hebben gebracht 
op een goedkope manier het instellen van rechtsmiddelen/de spoedige afhandeling van de 
zaak te regelen, en die voorhanden waren in de zaken opgesomd in artikel 704, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, zelfs wanneer het de overheid of instelling was die de zaak 
inleidde, niet voorhanden waren in zoverre het ging om een terugvordering, ingesteld door 
een landsbond van ziekenfondsen tegen een zorgenverstrekker”. Het arbeidshof besluit 
dat “het onderscheid dat wordt gemaakt, een redelijke en objectieve grondslag (heeft)” 
(arrest p. 13, eerste alinea, in fine).

Aldus eigent het arbeidshof zich de bevoegdheid van het Arbitragehof toe, nu het over-
gaat tot het onderzoek van de vraag of voor een verschil in behandeling tussen bepaalde 
categorieën van personen een objectief en redelijk verantwoord criterium van onderscheid 
bestaat, waarbij het arbeidshof het doel en de gevolgen van de ter beoordeling staande 
norm betrekt. Het arbeidshof schendt dienvolgens artikel 26, §2, eerste en derde lid, van 
de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof evenals, voor zoveel als nodig, 
26 §1, enig lid, 3°, van voornoemde wet.

Het arbeidshof kon bijgevolg niet wettig verweerders’ hoger beroep gegrond verklaren 
(schending van artikel 164, inzonderheid derde lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 
1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen; coördinatie bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet 
van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzeke-
ring voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 164, inzonderheid eerste en tweede lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 

1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 
(coördinatie bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 
augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen), zoals vervangen bij wet van 20 december 
1995,

- het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genoemd, luidens hetwelk de par-
tijen de grenzen van het geschil bepalen en meer in het bijzonder het de rechter niet toege-
laten is de oorzaak van de vordering te wijzigen, zoals dit beginsel onder meer gehuldigd 
wordt in de artikelen 807 en 1138, enig lid, 2°, van het Gerechtelijk wetboek.

Bestreden beslissing
Het arbeidshof verklaart in het bestreden arrest van 27 mei 2005, na “alle andere en 

strijdige conclusies te hebben (verworpen)” (arrest p. 23, dispositief), verweerders’ hoger 
beroep ontvankelijk en willigt de vorderingen van de verweerders tegen de eiseres in, zo-
dat de eiseres veroordeeld wordt tot betaling aan het Nationaal Verbond van Socialistische 
Mutualiteiten van een bedrag van 116.879,54 euro (verhoogd met intresten) en aan de 
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten van een bedrag van 323.349,89 euro (verhoogd 



534 HOF VAN CASSATIE 5.3.07 - Nr. 126 

met intresten). De eiseres wordt tevens veroordeeld tot de kosten in eerste aanleg en in ho-
ger beroep, behoudens deze van mevrouw M.

Het arbeidshof stelde vast (arrest p. 6, onderaan) dat het Rijksinstituut voor ziekte- en 
invaliditeitsverzekering in 1999 en 2000 aan de verweerders opdracht gegeven had tot te-
rugvordering over te gaan voor de prestaties vanaf februari 1997, omdat niet de handteke-
ning van mevrouw M. maar wel die van mevrouw D. op de verzamelgetuigschriften was 
aangebracht, en de facturen derhalve niet waren ingediend overeenkomstig de toepasselij-
ke reglementaire bepalingen.

Het arbeidshof grondt zijn beslissing op volgende motieven (arrest pp. 18-19):
“5.3.2.2. De regeling in artikel 164, eerste en tweede lid, van de ZIV-Wet 1994 is geen 

klakkeloze overname van artikel 1376 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de 
onverschuldigde betaling (artikel 1235 van het Burgerlijk Wetboek is in casu in elk geval 
niet toepasselijk want het geldt enkel inzake overeenkomsten). Weliswaar geldt als voor-
waarde voor de terugvordering ook in de ZIV-regeling dat er een betaling is geweest en 
dat die onverschuldigd was, maar voor de terugvordering in deze regeling is bovendien 
vereist dat de betaling gebeurde ingevolge een vergissing of bedrog. Een eenvoudige ver-
gissing, van wie dan ook, weze het van de zorgenverstrekker die de betaling ontving, 
weze het van de instelling die de betaling deed, volstaat (…).

5.3.2.3. Met betrekking tot de toepassing van het eerste lid van artikel 164 van de ZIV-
Wet 1994 zegt het openbaar ministerie in zijn geschreven advies wat volgt en beschouwt 
het arbeidshof als zijn eigen motieven:

‘Het eventueel onverschuldigd karakter van de ingediende prestaties kan te dezen enkel 
het gevolg zijn van het verondersteld, onjuist, minstens onzorgvuldig toepassen van de 
toepasselijke reglementering door D. in naam en voor rekening van (mevrouw M.).

De onverschuldigde betaling zelf is in die veronderstelling het gevolg van enerzijds een 
vergissing van de ziekteverzekeraars, en wel omdat ze er ten onrechte van zijn uitgegaan 
dat de ingediende documenten voldeden aan de toepasselijke reglementering en anderzijds 
de onzorgvuldigheid aan de dag gelegd door D., wat een fout kan vormen, zoniet minstens 
aan te nemen kan zijn als een vergissing.

Om het even wat met het begrip ‘vergissing’ van artikel 164, eerste lid, (van de ZIV-
Wet 1994) wordt bedoeld, staat het vast dat, zodra de prestaties als onverschuldigd be-
taald moeten worden aangemerkt (zoals dit (arbeidshof) sub 5.3.1. al heeft aangenomen), 
ze veroorzaakt zijn zowel door een vergissing van (de eiseres), het niet laten plaatsen van 
de handtekening door (mevrouw M.), als een in elk geval verschoonbare vergissing van 
de ziekteverzekeraars, die op basis van onreglementair ingediende verzamelings-getuig-
schriften tot betaling zijn overgegaan.

Het  blijkt  uit  niets dat  de ziekteverzekeraars  tijdens de ten dezen relevante periode 
moesten veronderstellen dat de verkorte handtekening aangebracht op de verzamelingsge-
tuigschriften, niet die was van (mevrouw M.), integendeel. (…)”.

Grieven
Luidens artikel 164, eerste lid (zoals vervangen door de wet van 20 december 1995), 

van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, zoals toepasselijk op onderhavige zaak, is dege-
ne die ten gevolge van een vergissing of bedrog, ten onrechte prestaties heeft ontvangen 
van de verzekering voor geneeskundige verzorging (…) verplicht de waarde ervan te ver-
goeden aan de verzekeringsingstelling die ze heeft verleend. Luidens het tweede lid van 
deze bepaling (eveneens vervangen bij wet van 20 december 1995) kan, wanneer de ten 
onrechte uitbetaalde prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging langs 
de derdebetalersregeling zijn betaald, de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de 
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prestaties voor eigen rekening heeft geïnd, worden aangesproken voor de terugbetaling er-
van.

Aldus vereist bedoeld artikel 164 voor het welslagen van een terugvordering dat presta-
ties van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ten gevolge van 
een vergissing of bedrog ten onrechte zouden zijn ontvangen.

De verweerders beriepen zich niet op het bestaan van bedrog in hoofde van de eiseres, 
zoals blijkt uit hun aanvullende beroepsbesluiten p. 12, a).

Het arbeidshof oordeelt, mede door bevestiging van het advies van het auditoraat-gene-
raal, dat te dezen ten onrechte prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen werden ontvangen door de eiseres ten gevolge van een vergissing. De 
appelrechter verwijst in dat verband naar:

(1) een vergissing in hoofde van de eiseres, door het niet laten plaatsen van de handte-
kening van mevrouw M. op de verzamelgetuigschriften op grond waarvan de tegemoetko-
ming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen werd nagestreefd;

(2) een vergissing in hoofde van de ziekteverzekeraars, die er onterecht van uitgingen 
dat de handtekening van mevrouw M. werd geplaatst op de verzamelgetuigschriften.

In zoverre het arbeidshof aldus een vergissing aanvaardt in hoofde van de eiseres, dient 
te worden vastgesteld dat het arbeidshof nalaat te antwoorden op het regelmatig aange-
voerd, relevant verweermiddel van de eiseres (syntheseconclusie p. 37, nr. 2) luidens het-
welk een vergissing in de zin van genoemd artikel 164 het bestaan van een fout veronder-
stelt.

Meer bepaald stelde de eiseres dienaangaande:
“Ten onrechte houden (de verweerders) voor dat de in artikel 164 gebezigde term ‘ver-

gissing’ zou inhouden dat er geen fout in hoofde van degene die moet terugbetalen zou 
moeten worden aangetoond (quod certe non), dienaangaande dient het volgende te worden 
opgemerkt;

Dat nochtans uit de parlementaire voorbereidingen van de wijziging van artikel 97 van 
de wet van 9 augustus 1963 (het latere artikel 164) door de wet van 7 juli 1996, blijkt dat 
er wel degelijk sprake is van een aan de zorgverstrekker toe te schrijven vergissing:

‘De terugvordering van de ten onrechte betaalde verstrekkingen die het gevolg zijn van 
een vergissing of een bedrog van de geneeskundige zorgenverstrekker, wordt niet meer 
verhaald op de verzekerde maar op de zorgenverstrekker die de vergissing heeft begaan of 
het bedrog heeft gepleegd’. (Parl. St. Senaat, 1975-1976, nr. 901-2, p. 5)

Dat daarenboven blijkt dat n.a.v. hoger vermelde wetswijziging, de term ‘vergissing’ 
enkel als fout kan worden geïnterpreteerd:

‘De betrokken verzekeringsingstellingen oordelen dat men net als in de derde betalers-
regeling de terugbetaling zou moeten kunnen vorderen van de verzorgings-verstrekker die 
fout of nalatig is geweest ...’ (Parl. St. Kamer, 1975-1976, nr. 877-1, p. 3).

Dat aldus blijkt dat een terugvordering op grond van een loutere vergissing zonder te 
onderzoeken aan wie deze vergissing toe te rekenen is en dus zonder eigenlijk te beoorde-
len of dit een fout betreft, niet mogelijk is.

Dat zoals blijkt uit de parlementaire voorbereidingen, hier anders over oordelen strijdig 
zou zijn met artikel 164 ZIV-Wet van 14 juli 1994”.

Luidens artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet moeten hoven en rechtbanken 
hun beslissingen regelmatig met redenen omkleden, wat ondermeer inhoudt dat zij dienen 
te antwoorden op relevante, regelmatig aangevoerde grieven en middelen van verweer en 
in hun beslissing de feitelijke en juridische vaststellingen moeten opnemen die aan het 
Hof moeten toelaten zijn wettigheidscontrole uit te oefenen over beslissingen inzake in 
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betwisting zijnde punten.
Het arbeidshof laat na te antwoorden op eiseres’ pertinente aanvoering dat de bij ge-

noemd artikel 164 bedoelde vergissing een fout veronderstelt in hoofde van hem die de 
vergissing  begaat,  zodat  het  bestreden  arrest  niet  regelmatig  met  redenen  is  omkleed 
(schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet). Minstens laat het arbeids-
hof door de loutere overweging dat “de onzorgvuldigheid aan de dag gelegd door D.(…) 
een fout kan vormen” (arrest p. 18, voorlaatste alinea), zonder vast te stellen dat deze on-
zorgvuldigheid daadwerkelijk een fout uitmaakt, in het ongewisse of het te dezen het be-
staan van een fout in hoofde van de eiseres weerhoudt, zodat het arbeidshof ook om deze 
reden tekortkomt aan zijn motiveringsverplichting (schending van artikel 149 van de ge-
coördineerde Grondwet).

Door het louter verwerpen, in het dispositief van het arrest, van de “andere en strijdige 
conclusies” komt het arbeidshof niet  tegemoet  aan zijn  motiveringsverplichting in het 
licht van de omstandige aanvoeringen in eiseres’ conclusie, nu het niet preciseert of er al 
dan niet een fout vereist is om te gewagen van een vergissing in de zin van genoemd arti-
kel 164 en schendt het bestreden arrest artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet. Min-
stens stelt het het Hof aldus in de onmogelijkheid om zijn wettigheidstoezicht terzake uit 
te oefenen (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).

Alleszins miskent het arbeidshof het genoemde artikel 164, inzonderheid het wettelijk 
begrip “vergissing”, indien het voor de toepassing ervan geen fout zou vereisen in hoofde 
van hem die de vergissing begaat (schending van artikel 164, inzonderheid eerste en twee-
de lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen).

In zoverre het arbeidshof een vergissing aanvaardt in hoofde van de verweerders, weze 
opgemerkt dat de verweerders zelf zich niet op het bestaan van een vergissing in hunnen 
hoofde beriepen ter staving van hun op genoemd artikel 164 geschraagde terugvordering 
van verleende prestaties in de verzekering voor geneeskundige zorgen.

Door aldus te steunen op feiten die niet waren ingeroepen door de partijen, wijzigt het 
arbeidshof de oorzaak van de vordering (schending van de artikelen 807 en 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek) en schendt het tevens het algemeen rechtsbeginsel, beschikkings-
beginsel genoemd, luidens hetwelk de partijen de grenzen van het geschil bepalen en meer 
in het bijzonder het de rechter niet toegelaten is de oorzaak van de vordering te wijzigen, 
zoals dit beginsel onder meer gehuldigd wordt in de artikelen 807 en 1138, enig lid, 2°, 
van het Gerechtelijk Wetboek.

Het arbeidshof kon dienvolgens niet wettig oordelen dat verweerders’ terugvordering 
gegrond was (schending van artikel 164, inzonderheid eerste en tweede lid, van de geco-
ördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundi-
ge verzorging en uitkeringen (coördinatie bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende 
coördinatie van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling 
voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen), zoals vervan-
gen bij wet van 20 december 1995).

3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 6, en voor zoveel als nodig 14, 741, 747, 758 en 1042 van het Gerechte-

lijk Wetboek;
- artikel 164, inzonderheid eerste en tweede lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 

1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 
(coördinatie bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 
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augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen), zoals vervangen bij wet van 20 december 
1995,

- het algemeen rechtsbeginsel inzake het verbod van rechtsmisbruik;
- voor zoveel als nodig, artikel 1382 van het Burgerlijk wetboek.
Bestreden beslissing
Het arbeidshof verklaart in het arrest van 27 mei 2005, na “alle andere en strijdige con-

clusies te hebben (verworpen)” (arrest p. 23, dispositief), verweerders’ hoger beroep ont-
vankelijk en willigt de vorderingen van de verweerders tegen de eiseres in, zodat de eise-
res veroordeeld wordt tot betaling aan het Nationaal Verbond van Socialistische Mutuali-
teiten van een bedrag van 116.879,54 euro (verhoogd met interesten) en aan de Lands-
bond der Christelijke Mutualiteiten van een bedrag van 323.349,86 euro (verhoogd met 
interesten). De eiseres wordt tevens veroordeeld tot de kosten in eerste aanleg en in hoger 
beroep, behoudens deze van mevrouw M.

Het arbeidshof stelde vast (arrest p. 6, onderaan) dat het Rijksinstituut voor ziekte- en 
invaliditeitsverzekering in 1999 en 2000 aan de verweerders opdracht gegeven had tot te-
rugvordering over te gaan voor de prestaties vanaf februari 1997, omdat niet de handteke-
ning van mevrouw Martin maar wel die van mevrouw D. op de verzamelgetuigschriften 
was aangebracht, en de facturen derhalve niet waren ingediend overeenkomstig de toepas-
selijke reglementaire bepalingen.

Het arbeidshof grondt zijn beslissing op volgende motieven (arrest p. 21):
“5.3.2.5. En het Arbeidshof kan zich ten slotte ook geheel aansluiten bij de volgende 

overwegingen in het geschreven advies van het openbaar ministerie:
‘In de (door het Arbeidshof sub 5.3.1. aanvaarde stelling) dat, door het ontbreken van 

de handtekening van (mevrouw Martin), de verzamelingsgetuigschriften niet werden inge-
diend overeenkomstig de vastgestelde modaliteiten, moet krachtens artikel 164, eerste lid, 
laatste zin, (van de ZIV-Wet 1994) aangenomen worden dat de bewuste prestaties ten on-
rechte uitgekeerd werden en moeten ze worden terugbetaald door de betrokken zorgverle-
ner (…) waarmee (..) wordt bedoeld de zorgverlener (…) die ze verkeerdelijk heeft inge-
diend, en dat is  niet (mevrouw M.) maar wel (de eiseres). Bovendien is (eiseres) ook 
krachtens artikel 164, tweede lid, tweede zin, terugbetaling verschuldigd.

Er kan geen fout van (de verweerders) (...) aangenomen worden, omdat uit de gegevens 
van de stukken niet blijkt dat zij ervan op de hoogte waren dat de handtekening geplaatst 
bij de naam van D. (lees: M.) tijdens de (in casu) relevante periode niet die van (mevrouw 
M.) maar van D. B. was.

Bovendien kan een fout van de verweerders of van het RIZIV niet tot gevolg hebben 
dat wat onverschuldigd werd betaald, niet zou kunnen worden teruggevorderd, ook niet op 
grond van de rechtsfiguur van de onrechtmatige daad. Het is vaststaande rechtspraak dat 
ook de regels van behoorlijk bestuur, laat staan van rechtsmisbruik, niet kunnen leiden tot 
een beleid dat strijdig is met de wet.

Anderzijds worden er in het kader van het (huidige) geschil ook geen afzonderlijke vor-
deringen ingesteld op grond van onrechtmatige daad, zodat de verschillende middelen en 
argumenten van (de eiseres en mevrouw M.) desbetreffend niet relevant zijn tot oplossing 
van het aangebracht geschil”.

Grieven
Eerste onderdeel
Luidens artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet zijn hoven en rechtbanken ertoe 

gehouden hun beslissingen regelmatig met redenen te omkleden, wat onder meer inhoudt 



538 HOF VAN CASSATIE 5.3.07 - Nr. 126 

dat zij dienen te antwoorden op alle relevante, regelmatig aangevoerde grieven en midde-
len van verweer.

Een algemene overweging waarbij de rechter verklaart “alle andere en strijdige conclu-
sie te verwerpen”, zoals te dezen door het arbeidshof gehuldigd (arrest p. 23, dispositief, 
derde alinea), vormt geen regelmatig antwoord op een pertinent en nauwkeurig verweer-
middel.

De rechter mag evenmin, luidens artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek,  uitspraak 
doen bij wege van algemene en als regel geldende beschikking.

Luidens een algemeen rechtsbeginsel wordt het rechtsmisbruik verboden. Rechtsmis-
bruik kan bestaan in het uitoefenen van een recht op een wijze die kennelijk de grenzen te 
buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en zorgvuldig 
persoon. Zulks is inzonderheid het geval wanneer het berokkende nadeel buiten verhou-
ding staat tot het door de houder van het recht beoogde of verkregen voordeel De rechter 
dient, bij de beoordeling van de in het geding zijnde belangen, met alle omstandigheden 
van de zaak rekening te houden.

De eiseres voerde in conclusies aan dat, ongeacht of aan de verweerders een fout kon 
worden tegengeworpen, het, in de omstandigheden van deze zaak, stellen van hun vorde-
ringen, een vorm van rechtsmisbruik uitmaakte, waardoor hun vorderingen moesten wor-
den afgewezen.

Aldus stelde de eiseres onder meer, wat de principes betreft dat:
- de opdracht van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering aan de ver-

weerders, om tot terugvordering van de kwestieuze uitkeringen over te gaan, een rechts-
misbruik uitmaakte, gelet op het feit dat het Rijksinstituut de werking van de eiseres ken-
de, desbetreffend geen proces-verbaal had opgesteld noch enige waarschuwing had gege-
ven, vervolgens de eiseres twee jaar had laten verder werken om dan uiteindelijk nadien 
opdracht te geven aan de verweerders om alles terug te vorderen (syntheseconclusie p. 
40);

- er sprake kan zijn van misbruik van recht, ook wanneer dat recht steunt op de wet en 
bij een regelmatige procedure wordt opgeëist (syntheseconclusie p. 41 );

- er misbruik van recht is wanneer het berokkende nadeel bij de uitoefening van dat 
recht, buiten verhouding is tot het door de houder van dat recht beoogde of verkregen 
voordeel (ibidem);

- de proportionaliteitsregel dient te worden toegepast, rekening houdend met alle om-
standigheden van de zaak (ibidem);

- het misbruik van recht dient te worden gesanctioneerd door het ontnemen van elk 
rechtsgevolg aan de abusieve handeling (syntheseconclusie p. 42).

Voorts paste de eiseres deze principes toe op onderhavige zaak door erop te wijzen dat:
- mevrouw D. ter gelegenheid van de controles duidelijk had verklaard hoe zij tewerk 

ging (syntheseconclusie p. 42-43);
- zulks geen aanleiding had gegeven tot het opstellen van een proces-verbaal, noch tot 

het maken van een opmerking inzake het ondertekenen van de verzamelingsgetuigschrif-
ten in opdracht van mevrouw M. (syntheseconclusie pp. 43-44);

- het RIZIV op de hoogte was van de werking van de eiseres (syntheseconclusie p. 44);
-“het uitoefenen door het RIZIV, meer bepaald door de dienst voor geneeskundige con-

trole, van haar rechten vervat in het koninklijk besluit van 3 juli 1996, door aan (de ver-
weerders) opdracht te geven zogenaamd onterecht betaalde prestaties terug te vorderen, 
terwijl gedurende verschillende jaren de werking van (de eiseres) gekend was en zij (de 
eiseres) op deze wijze gedurende minstens 2 jaren heeft laten verder werken, dan ook ma-
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nifest rechtsmisbruik uitmaakt” (syntheseconclusie p. 46, derde alinea).
De eiseres besloot dan ook dat gehandeld werd op een wijze die manifest de grenzen te 

buiten gaat van de normale rechtsuitoefening door een redelijk en bedachtzaam persoon, 
in dezelfde omstandigheden geplaatst, nu gedurende jaren geen opmerking werd gemaakt 
over de werking van de eiseres, om dan plots jaren later over te gaan tot de integrale te-
rugvordering van de omzet van de eiseres gedurende twee jaar (syntheseconclusie p. 46, 
in het midden). De eiseres wees er meer bepaald op dat bij een eventuele uitoefening van 
dit recht de aan haar berokkende schade buiten iedere verhouding zou zijn met het door de 
houder van het recht beoogde voordeel, wat strijdig is met het proportionaliteits-criterium.

De eiseres wees er tevens op dat niet alleen de vordering van het Rijksinstituut geen 
uitwerking kon krijgen (en dus de vorderingen van de verweerders zonder voorwerp wa-
ren), doch ook de vorderingen van de verweerders zelf, rechtsmisbruik uitmaakten (syn-
theseconclusie p. 47, in het midden).

In haar repliekconclusie na het advies van het auditoraat-generaal wees de eiseres er 
meer in het bijzonder op (pp. 19 e.v.), aldus het advies van het openbaar ministerie tegen-
sprekend, dat er sprake kan zijn van rechtsmisbruik zelfs wanneer het recht zijn oorsprong 
vindt in de wet, en zelfs wanneer dit de openbare orde raakt.

Naar aanleiding van de, later door het arbeidshof uitdrukkelijk overgenomen overwe-
ging van het auditoraat-generaal luidens welke “het vaststaande rechtspraak (is) dat ook 
de regels van behoorlijk bestuur, laat staan van rechtsmisbruik, niet kunnen leiden tot een 
beleid dat strijdig is met de wet”, stelde de eiseres (repliekconclusie vanaf p. 20):

“Concluante merkt op dat deze bewering in ieder geval voor wat betreft rechtsmisbruik 
onjuist is.

Zo werd in het verleden reeds verschillende malen door het Hof van Cassatie geoor-
deeld dat iemand die een recht uitoefent dit recht kan misbruiken, ook al ontleent hij dit 
aan een overeenkomst, of zelfs aan de wet (Cass. 10 juni 1988, R.W., 1988-89, 771).

Zelfs de fundamentele rechten en vrijheden van de mens kunnen worden misbruikt (…)
Dat er tevens sprake kan zijn van rechtsmisbruik zelfs wanneer het desbetreffende recht 

de openbare orde raakt: (…) (Cass. 10 juni 2004, CO20039N, www. cass. be)
Dat dienaangaande in de conclusie van de advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs, 

gesteld wordt:
“(…)
Uit dat arrest kan tevens worden afgeleid dat er sprake kan zijn van rechtsmisbruik 

wanneer dat recht is gesteund op wettelijke bepalingen die van openbare orde zijn en dus 
in het algemeen belang uitgevaardigde voorschriften uitmaken”.

Dat rechtsmisbruik wel van toepassing is in deze gevallen, komt juist omdat het een 
veel sterkere rechtsfiguur is dan de gewone onrechtmatige daad. (…)”.

Ook in deze repliekconclusie paste de eiseres, middels een omstandige uiteenzetting die 
hier voor herhaald wordt beschouwd, deze beginselen toe op onderhavige zaak, rekening 
houdend met de omstandigheden van de zaak (pp. 21 e.v.), er onder meer op wijzend dat 
in werkelijkheid haar ongeveer volledige omzet van twee jaar werd teruggevorderd, wat 
onmiskenbaar haar faillissement tot gevolg zou hebben.

Door de enkele verwijzing naar en overname van het advies van het openbaar ministe-
rie, waarin gesteld werd dat het vaststaande rechtspraak is dat het rechtsmisbruik niet kan 
leiden tot een beleid dat strijdig is met de wet, 

- miskent het arbeidshof zijn motiveringsverplichting, door met name niet te antwoor-
den op bovengenoemde regelmatige aanvoeringen in conclusies waarin uiteengezet werd 
waarom deze beschouwer van het openbaar ministerie niet kon worden aanvaard (schen-
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ding van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet);
- miskent het arbeidshof het verbod om uitspraak te doen bij wege van algemene en als 

regel  geldende  beschikking,  nu  het  zijn  beslissing  louter  steunt  op  vaststaande recht-
spraak,  zonder  weer  te  geven om welke motieven het  deze rechtspraak kon bijtreden 
(schending van artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek);

- miskent het arbeidshof het algemeen rechtsbeginsel inzake het verbod van rechtsmis-
bruik, nu het niet weergeeft waarom de uitoefening van een recht, weze het in overeen-
stemming met de wet, in de door de eiseres geschetste omstandigheden van de zaak, vere-
nigbaar is met de manier waarop een redelijk en voorzichtig persoon, geplaatst in dezelfde 
omstandigheden,  zou handelen (schending van het algemeen rechtsbeginsel inzake het 
verbod van rechtsmisbruik voor zoveel als nodig van artikel 1382 van het Burgerlijk Wet-
boek) en inzonderheid niet antwoordt op eiseres’ aanvoering dat de uitoefening van de 
vordering een buitensporig nadeel berokkende aan de eiseres en een miskenning inhield 
van de proportionaliteitsregel (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grond-
wet).

Door het louter verwerpen, in het dispositief van het arrest, van de “andere en strijdige 
conclusies”, komt het arbeidshof niet  tegemoet aan zijn motiveringsverplichting in het 
licht van de omstandige, hierboven weergegeven en samengevatte aanvoeringen van eise-
res in conclusie, nu het nalaat de redenen aan te geven waarom het hiertoe besluit (schen-
ding van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet). Minstens stelt het het Hof zodoen-
de in de onmogelijkheid om zijn wettigheidscontrole terzake uit te oefenen (schending 
van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).

Het arbeidshof kon derhalve niet wettig de terugvordering lastens de eiseres gegrond 
verklaren (schending van artikel 164, inzonderheid eerste en tweede lid, van de gecoördi-
neerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen (coördinatie bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende 
coördinatie van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling 
voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen), zoals vervan-
gen bij wet van 20 december 1995).

Tweede onderdeel
In zoverre het bestreden arrest aldus zou moeten worden gelezen - quod non - dat het 

arbeidshof, door de overname van het advies van het auditoraat-generaal, de hiervoren 
aangehaalde en samengevatte verweermiddelen van de eiseres inzake het rechtsmisbruik 
in hoofde van de verweerders bij het instellen van de terugvorderingen heeft beantwoord 
door de vaststelling dat er “anderzijds (...) in het kader van het (huidig) geschil ook geen 
afzonderlijke vorderingen ingesteld (worden) op grond van onrechtmatige daad, zodat de 
verschillende middelen en argumenten van (de eiseres en mevrouw M.) niet relevant zijn 
tot oplossing van het aangebrachte geschil” (arrest p 21, nr. 5.3.2.5., laatste alinea), en 
deze overweging aldus zou moeten worden begrepen dat het arbeidshof opmerkt dat de ei-
seres en mevrouw M. geen vordering stelden tegen de verweerders wegens onrechtmatige 
daad, zodat hun verweer inzake rechtsmisbruik in hoofde van de verweerders niet kon 
worden aangenomen, is de voorliggende beslissing tevens onwettig.

De verweerder in een rechtsgeding is gerechtigd verweer te voeren ten aanzien van het 
door de eiser gevorderde, zoals onder meer blijkt uit artikel 758 van het Gerechtelijk wet-
boek. Zo vermag de verweerder op een vordering, strekkende tot terugbetaling van ver-
meend onverschuldigd betaalde tegemoetkomingen in de verzekering geneeskundige ver-
zorging, tegen te werpen dat de terugvordering in de door de verweerder gepreciseerde 
omstandigheden, een rechtsmisbruik uitmaakt waardoor terugvordering niet kan worden 
aangenomen.

Noch de toelaatbaarheid noch de gegrondheid van dergelijk verweer inzake rechtsmis-
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bruik in hoofde van de eisende partij, is afhankelijk van een vordering, meer bepaald een 
tegenvordering in de zin van artikel 14 van het Gerechtelijk Wetboek, “op grond van on-
rechtmatige daad”. De omstandigheid dat door (de eiseres en mevrouw M.), die zich ter 
staving van de afwijzing van de hoofdvordering van de verweerders beriepen op rechts-
misbruik, geen (tegen)vordering werd gesteld op grond van onrechtmatige daad, ontneemt 
aan het verweer inzake het rechtsmisbruik evenmin zijn relevantie.

Het arbeidshof schendt in deze lezing dienvolgens de artikelen 14 en 741, 747, 758 en 
1042 van het Gerechtelijk wetboek en kon derhalve niet wettig de terugvordering lastens 
de eiseres gegrond verklaren (schending van artikel 164, inzonderheid eerste en tweede 
lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (coördinatie bij koninklijk besluit van 14 
juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisa-
tie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
ringen), zoals vervangen bij wet van 20 december 1995).

4. Vierde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 164, inzonderheid eerste en tweede lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 

1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 
(coördinatie bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 
augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen), zoals vervangen bij wet van 20 december 
1995;

- artikel 9ter, §1, eerste lid, (zoals ingevoerd bij verordening van 20 december 1966 en 
gewijzigd bij koninklijk besluit van 20 december 1970 en koninklijk besluit van 29 juli 
1985) en derde lid (zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 29 juli 1985) en §10, eerste 
lid (zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 24 januari 1994), van het koninklijk besluit 
van 24 december (1963) houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inza-
ke verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, vóór zijn ophef-
fing bij verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betref-
fende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördi-
neerd op 14 juli 1994; 

- de artikelen 1984 en 1998 van het Burgerlijk Wetboek.
Bestreden beslissing
Het arbeidshof verklaart in het arrest van 27 mei 2005 verweerders’ hoger beroep ont-

vankelijk en willigt de vorderingen van de verweerders tegen de eiseres in, zodat de eise-
res veroordeeld wordt tot betaling aan het Nationaal Verbond van Socialistische Mutuali-
teiten van een bedrag van 116.879,54 euro (verhoogd met interesten) en aan de Lands-
bond der Christelijke Mutualiteiten van een bedrag van 323.349,89 euro (verhoogd met 
interesten). De eiseres wordt tevens veroordeeld tot de kosten in eerste aanleg en in hoger 
beroep, behoudens deze van mevrouw M.

Het arbeidshof stelde vast (arrest p. 6, onderaan) dat het Rijksinstituut voor ziekte- en 
invaliditeitsverzekering in 1999 en 2000 aan de verweerders opdracht gegeven had tot te-
rugvordering over te gaan voor de prestaties vanaf februari 1997, omdat niet de handteke-
ning van mevrouw M. maar wel die van mevrouw D. op de verzamelgetuigschriften was 
aangebracht, en de facturen derhalve niet waren ingediend overeenkomstig de toepasselij-
ke reglementaire bepalingen.

Het arbeidshof grondt zijn beslissing op volgende motieven (arrest p. 15 en p.17):
“5.3.1. Nopens de inbreuken op het koninklijk besluit van 24 december 1963.
5.3.1.1. Artikel 9ter, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 december 1963 hou-
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dende  verordening  op  de  geneeskundige  verstrekkingen  inzake  verplichte  verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen bepaalt dat de vergoedingen van de verze-
kering voor geneeskundige verzorging verleend worden op voorwaarde dat aan de verze-
keringsinstelling de documenten worden afgeleverd, bepaald in die paragraaf. Volgens het 
derde lid van deze bepaling mogen (in afwijking van wat sub 2°, 4° en 6° van die para-
graaf is bepaald) de verstrekkingen, voor andermans rekening verricht, vermeld worden 
op een groen verzamelgetuigschrift conform het model in bijlage 51, wanneer om getuig-
schriften op te maken bureauticamiddelen gebruikt worden.

Artikel 9ter, §10, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 december 1963 luidt als 
volgt:

‘Door de ondertekening onderaan de globale getuigschriften voor verstrekte hulp, ver-
vat in de bijlagen 46 en 51, verklaart de ondertekenaar die ofwel een geneesheer moet zijn 
ofwel een verstrekker die deel uitmaakt van het beroep waartoe de geattesteerde verstrek-
kingen behoren, dat hij beschikt over documenten waaruit blijkt dat de verstrekkingen zijn 
verricht door de praktiserende wiens naam naast elke verstrekking is vermeld. De desbe-
treffende bescheiden zijn ter beschikking van de Dienst voor Geneeskundige Controle; ze 
moeten door de hierboven bedoelde praktiserende ondertekend zijn’.

Het derde lid van die bepaling luidt als volgt:
‘Het in het eerste lid (...)  bedoelde procédé mag alleen maar worden aangewend op 

voorwaarde dat er tussen de ondertekenaar en elke betrokken praktiserende een schriftelij-
ke lastgeving bestaat luidens welke de praktiserende (de lastgever) aan de ondertekenaar 
(de lasthebber), die aanvaardt, de volmacht verleent om, onder zijn handtekening, de door 
hem verleende verzorging aan te rekenen aan de ziekte- en invaliditeitsverzekering’.

5.3.1.2. Zoals het openbaar ministerie in zijn geschreven advies opmerkt,  komen de 
kosten van welbepaalde verstrekkingen slechts voor vergoeding krachtens de ZIV-rege-
ling in aanmerking, wanneer aan een aantal formele vereisten is voldaan. Wanneer een 
formulier overeenkomstig de voornoemde bijlage 51 wordt gebruikt om vergoeding te be-
komen, moet voldaan zijn aan de voorschriften van §10 van artikel 9ter van het koninklijk 
besluit  van 24 december 1963. Is dan (lees: dat) niet het geval, dan is geen terugbetaling 
mogelijk.

5.3.1.3. (...)
5.3.1.4. Het staat vast dat de verzamelgetuigschiften waarop de prestaties zijn vermeld 

waarop de terugvordering (...) slaat, niet werden ondertekend door een arts of door een 
verpleegkundige, inzonderheid (mevrouw M.), maar wel door mevrouw D.

Het is zonder enige relevantie dat de verschillende praktiserenden daartoe een volmacht 
hadden  gegeven aan (mevrouw M.).  Krachtens  deze  schriftelijke  lastgeving had (me-
vrouw Martin) de verzamelgetuigschriften kunnen ondertekenen. Zij heeft dit niet gedaan 
doch op haar beurt een lastgeving gegeven aan mevrouw D. en dit is geen arts of praktise-
rende. Het is om het even of die lastgeving voldeed aan de vereisten van het burgerlijk 
recht. Het toegepaste procédé is duidelijk in strijd met de reglementaire bepalingen. Wan-
neer het verlenen door de praktiserenden van een geschreven volmacht aan mevrouw D. 
zelf, deze laatste niet het recht zou hebben kunnen geven om in hun plaats te onderteke-
nen, dan is het nogal evident dat mevrouw D. evenmin het recht heeft te ondertekenen via 
de inschakeling van een intermediair, ook wanneer die zelf een praktiserende is.

De ondertekening door een arts/praktiserende is voor hen een persoonlijke verplichting.
5.3.1.5. Vermits bij het gebruik van de formulieren overeenkomstig de voornoemde bij-

lage 51 in casu niet werd voldaan aan de voorschriften van §10 van artikel 9ter van het 
koninklijk besluit van 24 december 1963, konden zij geen recht geven op terugbetaling 
van de op de getuigschriften vermelde prestaties”.
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Grieven
Luidens artikel 164, eerste lid (zoals vervangen door de wet van 20 december 1995), 

van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, zoals toepasselijk op onderhavige zaak, is dege-
ne die ten gevolge van een vergissing of bedrog, ten onrechte prestaties heeft ontvangen 
van de verzekering voor geneeskundige verzorging (...) verplicht de waarde ervan te ver-
goeden aan de verzekeringsingstelling die ze heeft verleend. Luidens het tweede lid van 
deze bepaling (eveneens vervangen bij wet van 20 december 1995) kan, wanneer de ten 
onrechte uitbetaalde prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging langs 
de derdebetalersregeling zijn betaald, de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de 
prestaties voor eigen rekening heeft geïnd, worden aangesproken voor de terugbetaling er-
van.

Naar luid van artikel 9ter, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 december 
1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verze-
kering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, zoals ingevoerd bij koninklijk be-
sluit van 20 december 1971 (en voor de opheffing van het koninklijk besluit van 24 de-
cember 1963 bij verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de 
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994) kunnen vergoedingen van de verzekering voor geneeskun-
dige verzorging worden verleend op voorwaarde dat aan de verzekeringsingstelling be-
paalde formulieren worden afgeleverd.

Luidens de eerste paragraaf van deze bepaling, eerste lid, 2°, betreft dit een op groen 
papier gedrukt getuigschrift van verzorging (conform het model van bijlage 36) wanneer 
het gaat om verstrekkingen voor andermans rekening verleend door onder meer verpleeg-
sters.

Overeenkomstig het derde lid van hetzelfde artikel 9ter, §1, zoals gewijzigd bij konink-
lijk besluit van 29 juli 1985 (en voor de opheffing van het koninklijk besluit van 24 de-
cember 1963 bij verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de 
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994), mogen verstrekkingen voor andermans rekening verricht, 
worden vermeld op een groen verzamelgetuigschrift, conform het model vervat in bijlage 
51, wanneer bureauticamiddelen om getuigschriften op te maken worden gebruikt.

De tiende paragraaf van hetzelfde artikel 9ter bepaalt dat door de ondertekening onder-
aan de globale getuigschriften voor verstrekte hulp, vervat in de bijlagen 46 en 51, de on-
dertekenaar die ofwel een geneesheer moet zijn ofwel een verstrekker die deel uitmaakt 
van het beroep waartoe de geattesteerde verstrekkingen behoren, verklaart dat hij beschikt 
over documenten waaruit blijkt dat de verstrekkingen zijn verricht door de praktizerenden 
wier naam naast elke verstrekking is vermeld. De betreffende bescheiden moeten ter be-
schikking zijn van de dienst voor geneeskundige controle en ze moeten door de bedoelde 
praktizerende ondertekend zijn.

Lastgeving, in de zin van artikel 1984 van het Burgerlijk wetboek, is een overeenkomst 
waarbij een persoon (de lastgever) een ander persoon (de lasthebber) belast met het ver-
richten van een rechtshandeling voor zijn rekening en in zijn naam.

De vertegenwoordiging heeft tot gevolg dat de gestelde rechtshandeling rechtstreeks 
wordt toegerekend aan de lastgever. De lastgever zal, overeenkomstig artikel 1998 van het 
Burgerlijk wetboek, gehouden zijn de verbintenissen na te komen die de lasthebber over-
eenkomstig de hem verleende macht heeft aangegaan.

Het ondertekenen van een formulier, dat moet worden afgeleverd aan een verzekerings-
instelling, met het oog op het bekomen van uitkeringen in toepassing van genoemd artikel 
9ter van het koninklijk besluit van 24 december 1963, vormt een rechtshandeling die door 
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een lasthebber kan worden verricht. De ondertekening, door een lasthebber, van het for-
mulier met het oog op het bekomen van de uitkeringen van de verzekering voor genees-
kundige verzorging, in opdracht van de lastgever, heeft tot gevolg dat de lastgever moet 
geacht worden het formulier te hebben ondertekend.

Het arbeidshof stelde vast (arrest p. 3, voorlaatste alinea) dat om de verzamelgetuig-
schriften te ondertekenen, mevrouw M. over schriftelijke lastgevingen beschikten van de 
overige verpleegsters, zoals bepaald in genoemd artikel 9ter, §10, derde lid, maar ze niet 
zelf de verzamelgetuigschriften ondertekende doch dit geschiedde door mevrouw D., die 
zich op een geschreven lastgeving kon beroepen, luidens welke "ondergetekende M. H. 
bij deze volmacht (verleent) aan L. D. om de formulieren D (gezamenlijke prestatieaan-
vragen per patiënt) voor Domicura in haar opdracht te ondertekenen”.

Het arbeidshof stelde tevens vast (arrest p. 3, in fine) dat na het uit dienst treden van 
mevrouw M., sinds maart 1999, de verzamelgetuigschriften niet meer ingediend werden 
met de vermelding van “H.M.” als ondertekenende verpleegkundige, maar met vermel-
ding van I. Ph., een andere verpleegkundige, eveneens werknemer van de bvba Domicura, 
en dat de verpleegkundigen daartoe volmacht hadden verleend aan mevrouw Ph. en zij op 
haar beurt een volmacht had gegeven aan mevrouw D.

Uit de redactie van genoemd artikel 9ter, inzonderheid §10, blijkt niet dat de wetgever 
de bedoeling zou hebben gehad om de ondertekening der verzamelgetuigschriften door 
een lasthebber te verbieden, voor zover althans de lastgever de hoedanigheid bezit van ge-
neesheer of zorgenverstrekker die deel uitmaakt van het beroep waartoe de geattesteerde 
verstrekkingen behoren. Het vereisen dat de geneesheer of zorgenverstrekker persoonlijk 
de verzamelgetuigschriften zou ondertekenen, komt neer op het toevoegen van een voor-
waarde aan het betreffende artikel 9ter, §10.

Het arbeidshof kon dienvolgens niet wettig oordelen dat het “om het even is” of de last-
geving voldeed aan de vereisten van het burgerlijk recht, dat het toegepaste procédé dui-
delijk in strijd was met de reglementaire bepalingen en dat de ondertekening van de verza-
melgetuigschriften een persoonlijke verplichting uitmaakte, zodat, nu hieraan niet werd 
voldaan, de geattesteerde prestaties geen recht konden geven op terugbetaling.

Het arbeidshof schendt derhalve
- artikel 164, inzonderheid eerste en tweede lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 

1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 
(coördinatie bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 
augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen), zoals vervangen bij wet van 20 december 
1995;

- artikel 9ter, §1, eerste lid, 2° (zoals ingevoerd bij Verordening van 20 december 1966 
en gewijzigd bij koninklijk besluit van 20 december 1970 en koninklijk besluit van 29 juli 
1985) en derde lid (zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 29 juli 1985) en §10, eerste 
lid, (zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 24 januari 1994) van het koninklijk besluit 
van 24 december houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake ver-
plichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, voor zijn opheffing bij 
verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 
14 juli 1994;

- de artikelen 1984 en 1998 van het Burgerlijk Wetboek.
III. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 
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Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek, bedraagt de termijn 
om hoger beroep aan te tekenen één maand te rekenen van de betekening van het 
vonnis of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde 
lid, van dit wetboek.

Krachtens artikel 792, tweede lid,  van het  Gerechtelijk Wetboek, brengt de 
griffier, voor de zaken opgesomd in artikel 704, eerste lid, van dit wetboek, zoals 
te dezen van toepassing, bij gerechtsbrief het vonnis ter kennis van de partijen.

De in voormeld artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde 
zaken zijn deze die genoemd worden in de artikelen 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 
10° en 11°, 581, 2°, 582, 1° en 2°, en 583 van datzelfde wetboek.

2. Zonder op dit punt te worden bekritiseerd oordeelt het arrest dat de terug-
vordering krachtens artikel 164 van de ZIV-Wet 1994 van ten onrechte uitge-
keerde prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging die ten ge-
volge van een vergissing of bedrog ten onrechte zijn ontvangen, geen geschil op-
levert als bedoeld in de voornoemde door artikel 704, eerste lid, aangewezen ar-
tikelen.

3. Wanneer de griffier in een dergelijk geschil het vonnis bij gerechtsbrief ter 
kennis brengt van de partijen, is die kennisgeving, die niet op grond van de wet 
gebeurt, niet de aanvangsdatum van de termijn om hoger beroep aan te tekenen. 
Die termijn kan in dergelijk geval slechts beginnen lopen vanaf de betekening 
van de beslissing.

4. Het onderdeel dat aanvoert dat de appelrechters de aangewezen wetsbepa-
lingen schenden door te oordelen dat de kennisgeving aan de partijen bij ge-
rechtsbrief van 18 september 2003 van het vonnis van 12 september 2003 geen 
gevolgen had voor het lopen van de beroepstermijn, faalt naar recht.

Tweede onderdeel

Gronden van niet-ontvankelijkheid van het onderdeel

5. De verweerders voeren vooreerst aan dat het onderdeel niet ontvankelijk is 
omdat het geen wettelijke bepaling als geschonden aanwijst.

6. Anders dan de verweerders aanvoeren, voert het onderdeel de schending aan 
van het grondwettelijk gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel, zoals bepaald 
in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.

7. De verweerders voeren vervolgens aan dat het onderdeel niet ontvankelijk is 
omdat artikel 57, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek niet als geschonden 
wordt aangewezen.

8. Het onderdeel stelt de vraag aan de orde welke proceshandeling te dezen de 
termijn van hoger beroep doet lopen.
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Tussen de partijen bestaat er geen betwisting omtrent de gevolgen van hetzij 
de kennisgeving, hetzij de betekening.

De door de verweerders aangehaalde wettelijke bepaling is derhalve niet aan 
de orde.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.

Het onderdeel zelf

9. Het onderdeel werpt de vraag op of er een met de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet strijdige discriminatie bestaat met betrekking tot de aanvang van de 
beroepstermijn tussen:

-  de rechtzoekenden ten aanzien van wie de kennisgeving bij gerechtsbrief ge-
schiedt overeenkomstig artikel 792, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek in 
de zaken, opgesomd in artikel 704, eerste lid, van dit wetboek, en

- de rechtzoekenden ten aanzien van wie die kennisgeving niet dient te ge-
schieden bij gerechtsbrief overeenkomstig artikel 792, tweede lid, van het Ge-
rechtelijk Wetboek, ofschoon de vereenvoudigde wijze van rechtsingang van ar-
tikel 704, eerste lid, van dit wetboek door artikel 164, derde lid, van de ZIV-Wet 
1994 in die zaken van toepassing is verklaard.

10. Het Arbitragehof doet overeenkomstig artikel 26, §1, 3°, van de Bijzondere 
Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof bij wege van arrest uitspraak over de 
vragen omtrent de schending door een wet van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet.

Krachtens artikel 26, §2, van die Bijzondere Wet is het Hof verplicht de vraag 
te stellen die in het dictum van dit arrest is geformuleerd.

11. In de huidige stand van de rechtspleging zijn er geen redenen om het twee-
de, derde en vierde middel te onderzoeken.

Dictum

Het Hof,

Houdt iedere nadere beslissing aan tot het Arbitragehof zal hebben geantwoord 
op de volgende prejudiciële vraag:

“Schendt artikel 792, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in samenhang 
gelezen met artikel 704, eerste lid, van hetzelfde wetboek en met artikel 164, 
derde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, de artikelen 10, twee-
de lid, en 11 van de gecoördineerde Grondwet, nu voormeld artikel 792, tweede 
lid, in die zin moet worden begrepen dat de erin bedoelde kennisgeving bij ge-
rechtsbrief van het vonnis door de griffier slechts dient te geschieden in de zaken 
opgesomd in voormeld artikel 704, eerste lid, dat in een rechtsingang met ver-
zoekschrift voorziet, en niet in de zaken die kunnen ingeleid worden volgens de 
procedure bepaald bij voormeld artikel 704, eerste lid, krachtens een afzonderlij-
ke wetsbepaling, zoals voormeld artikel 164, derde lid, van de ZIV-Wet van 14 
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juli 1994, zodat op de rechtzoekenden ten aanzien van wie de wetgever geoor-
deeld heeft  dat   beroep kan worden gedaan op de vereenvoudigde wijze van 
rechtsingang van voormeld artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
in het ene geval artikel 792, tweede en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
van toepassing is, en in het andere geval niet ?”.

5 maart 2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende conclusie  van mevr. De Raeve,  advocaat-generaal –  Advocaten: mrs. 
Geinger en van Eeckhoutte.

Nr. 127

3° KAMER - 5 maart 2007

ARBEIDSONGEVAL — WEG NAAR EN VAN HET WERK (BEGRIP, BESTAAN, 
BEWIJS) - BEGRIP - NORMAAL TRAJECT - ONDERBREKING - NIET BELANGRIJK KARAKTER - 
DRAAGWIJDTE

Het onderzoek naar het al dan niet belangrijk karakter van de duur van een onderbreking  
van het normale traject dat de werknemer, slachtoffer van arbeidsongeval, moet afleggen 
om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt en omgekeerd, 
dient  niet  uitsluitend  op  tijdselementen  te  worden  gesteund1.  (Art.  8,  §1,  tweede  lid, 
Arbeidsongevallenwet)

(VIVIUM nv T. D.)

ARREST

(A.R. S.06.0074.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 april 2005 gewezen door 
het Arbeidshof te Antwerpen.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- Artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- De artikelen 8, in het bijzonder §1, eerste en tweede lid, 22 en 23 van de Arbeidsonge-

vallenwet van 10 april 1971.
Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de vordering 

van de verweerder die ertoe strekte de eiseres te horen veroordelen tot het erkennen van 
de feiten van 28 oktober 2002 als arbeidsongeval en tot het betalen van de wettelijke ver-

1 Cass., 4 okt. 1999,  AR S.98.0155.F, nr 502.
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goedingen voor tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid, de interest en de kosten van 
het geding, het hoger beroep van de eiseres ongegrond, op grond van de volgende motie-
ven:

"Samen met de eerste rechter is het (arbeidshof) van oordeel dat deze omweg ook chro-
nologisch niet belangrijk was.

Het slachtoffer werkte tot 13.15 uur. Omstreeks 13.30 uur is hij op zijn werk vertrok-
ken (cfr. stuk 2 - vragenlijst - inventaris (eiseres)) en omstreeks 14.30 uur is hij bij C.S. 
vertrokken met zijn motor Kawasaki naar huis.

Om 14.35 uur werd hij opgepikt door de ziekenwagen.
Het slachtoffer diende ongeveer 10 minuten te rijden om van zijn werk tot bij C.S. te 

geraken, zodat het aannemelijk is dat hij daar omstreeks 13.40 uur aankwam.
Rekening houdend met wat voorafgaat moet hij dus 50 à 55 minuten bij zijn collega-

vriend gebleven zij, hetgeen niet als een chronologisch belangrijke omweg kan weerhou-
den worden.

(...)
De eerste rechter oordeelde terecht dat het slachtoffer een wettige reden aantoonde voor 

de weinig belangrijke onderbreking, die niet was ingegeven door louter persoonlijke rede-
nen, doch verband hield met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

In die omstandigheden werd terecht geoordeeld dat het ongeval gebeurde op het chro-
nologisch en geografisch normale traject.

Het (arbeidshof) besluit dan ook dat het ongeval dat (de verweerder) overkomen is op 
28 februari 2002 gebeurde op het normale traject van het werk naar zijn verblijfplaats, zo-
dat hij het slachtoffer werd van een arbeidsongeval in de zin van artikel 8, §1, eerste lid, 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971". (bladzijde 6, derde laatste alinea, tot 
bladzijde 7, derde alinea, van het arrest).

Grieven
Eerste onderdeel
1.1. De eiseres voerde in haar regelmatig neergelegde "conclusie hoger beroep met ge-

dinghervatting" aan:
"In casu kan er geen enkele twijfel  over bestaan dat de onderbreking als belangrijk 

dient te worden beschouwd;
Het al dan niet belangrijk zijn van een onderbreking wordt immers onder meer beoor-

deeld in functie van de belangrijkheid in de tijd en de afstand van het normale traject;
(...)
In het onderhavige geval blijkt het ongeval zich te hebben voorgedaan meer dan 75 mi-

nuten nadat de eiser de werkplaats had verlaten, terwijl het normale traject van de werk-
plaats naar de woonplaats van de eiser normalerwijze af te leggen is in ongeveer 10 minu-
ten en terwijl de afstand tussen de werkplaats en de woonplaats van de collega van (de 
verweerder) slechts 3 km bedraagt;

Het is bijgevolg voor geen enkele betwisting vatbaar dat er in casu sprake is van een 
zeer belangrijke onderbreking;

(...)
Gelet op de aanwezigheid van een belangrijke onderbreking kan er bijgevolg slechts 

sprake  zijn  van een  arbeids-wegongeval  indien (de  verweerder)  het  bewijs  levert  van 
overmacht" (bladzijde 3 en bladzijde 4, §1, van de conclusie hoger beroep van de eiseres).

De eiseres liet zo op omstandig gemotiveerde wijze gelden dat bij de beoordeling van 
de onderbreking van het traject (ook) dient rekening gehouden te worden met de vergelij-
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king tussen de objectieve duur van de onderbreking en de duur van het normale traject 
(het "proportionaliteitsbeginsel") en dat die beoordeling ertoe leidde dat de onderbreking 
waarvan sprake in deze zaak als belangrijk dient beschouwd te worden.

1.2. Het arbeidshof laat na op enigerlei wijze op die argumentatie te antwoorden en ne-
geert het "proportionaliteitsbeginsel" volledig.

Aldus beslist het arbeidshof niet zonder schending van de motiveringsverplichting dat 
de onderbreking van het traject niet belangrijk was (schending van artikel 149 van de ge-
coördineerde Grondwet).

Tweede onderdeel
2.1. Artikel 8, §1, eerste en tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 

bepalen dat een ongeval dat zich voordoet op de weg naar en van het werk, ook als een ar-
beidsongeval wordt aangezien en dat onder de weg naar en van het werk het normale tra-
ject verstaan wordt dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te be-
geven naar de plaats waar hij werkt, en omgekeerd.

Bij de beoordeling van de (al dan niet) normaliteit van het traject mag de rechter niet 
nalaten rekening te houden met de vergelijking van de objectieve duur van de onderbre-
king met de duur van het normale traject.

Het arbeidshof stelt op de bladzijde 4, tweede alinea, van het arrest dat de eiseres aan-
voerde dat "het normale traject naar de woonplaats van het slachtoffer normaal kan wor-
den afgelegd in ongeveer 10 minuten". Over dat gegeven bestond tussen de partijen geen 
discussie en ook het arbeidshof betwistte of weerlegde dat gegeven niet.

Anderzijds stelt het arbeidshof op de bladzijde 6, voorlaatste alinea, van het arrest vast 
dat de onderbreking van het traject "50 à 55 minuten" bedroeg.

2.2. Nergens in het arrest toetst het arbeidshof de objectieve duur van de onderbreking, 
waarvan het vaststelt dat die 50 tot 55 minuten bedroeg, aan de duur van het normale tra-
ject, waarvan het vaststelt dat het volgens de eiseres in ongeveer tien minuten kan worden 
afgelegd.

In ieder geval blijkt uit de vaststellingen en overwegingen van het bestreden arrest dat 
het arbeidshof bij de beoordeling van de (al dan niet) normaliteit van de onderbreking ab-
soluut geen rekening houdt met de vergelijking van de objectieve duur van de onderbre-
king met de duur van het normale traject.

Aldus schendt het arbeidshof de wettelijke begrippen "weg van en naar het werk" en 
"normaal traject" door met de vaststellingen die het doet te beslissen dat de onderbreking 
van het traject niet belangrijk was (schending van artikel 8, in het bijzonder §1, eerste en 
tweede lid, en van de artikelen 22 en 23 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(...)

Tweede onderdeel

3. In zoverre het onderdeel schending aanvoert van de artikelen 22 en 23 van 
de Arbeidsongevallenwet, preciseert het niet hoe en waardoor het arrest deze be-
palingen schendt.

Het onderdeel is in zoverre onnauwkeurig en dienvolgens niet ontvankelijk.

4. Krachtens artikel 8, §1, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet wordt on-
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der de weg naar en van het werk verstaan: het normale traject dat de werknemer 
moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij 
werkt en omgekeerd.

Dit traject blijft normaal in de zin van dit artikel als de onderbreking onbedui-
dend is, als ze weinig belangrijk is en door een wettige reden verantwoord wordt, 
of als ze belangrijk is maar te wijten is aan overmacht.

5. Het onderzoek naar het al dan niet belangrijk karakter van de duur van een 
onderbreking dient niet uitsluitend op tijdselementen te worden gesteund.

6. De appelrechters stellen vast dat:

- de verweerder op verzoek van zijn werkgever bij zijn bevriende collega is 
langsgegaan voor documenten in verband met diens ziekte;

- de verweerder omstreeks 13.30 uur op zijn werk vertrokken is naar zijn colle-
ga, er omstreeks 14.30 uur wegging naar huis, en om 14.35 uur opgehaald werd 
door de ziekenwagen;

- het traject van de werkplaats naar de verblijfplaats van het slachtoffer 10,31 
km bedraagt terwijl de afstand van het werk naar de woning van de werkmakker 
3,678 km bedraagt;

- het traject voor het bezoek van de zieke werkmakker ongeveer 10 minuten 
rijden was;

- de verweerder 50 à 55 minuten bij zijn collega/vriend gebleven is.

- hij van de gelegenheid gebruik maakte om "even door te praten met zijn zie-
ke vriend/collega, hetgeen sociaal volledig te rechtvaardigen valt".

Op grond hiervan vermochten de appelrechters te oordelen dat de omweg en 
onderbreking onbelangrijk was en de voormelde omstandigheden een wettige re-
den uitmaakten die verband hield met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

7. Het arrest schendt zodoende de in het onderdeel aangehaalde wetsbepaling 
niet.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.
5 maart 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 

mevr. Deconinck –  Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Van Eeckhoutte.
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Nr. 128

3° KAMER - 5 maart 2007

1º ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — BESCHERMDE 
WERKNEMERS - BIJZONDERE ONTSLAGREGELING - VERKIEZINGEN - NIET VERKOZEN 
KANDIDAAT-PERSONEELSAFGEVAARDIGDE - BESCHERMINGSPERIODE - DUUR

2º ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — BESCHERMDE 
WERKNEMERS - BIJZONDERE ONTSLAGREGELING - ONDERNEMING - VERKIEZINGEN - 
KANDIDAAT PERSONEELSAFGEVAARDIGDE - NIET VERKOZEN KANDIDAAT - VORIGE VERKIEZINGEN - 
BEGRIP - DRAAGWIJDTE

1º  Een  niet  verkozen  kandidaat-personeelsafgevaardigde  in  ondernemingsraden  en  in 
comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen geniet alleszins 
bij  zijn  eerste  kandidatuurstelling  de  bescherming,  gelijk  aan  deze  van  de  verkozen  
personeelsafgevaardigden; er kan maar éénmaal een eerste kandidatuur zijn1.  (Art. 2, 
§§2 en 3, eerste lid, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden)

2º De termen in artikel 2, §3, Wet 19 maart 1991 "zo zij reeds kandidaat waren en niet  
werden verkozen bij  de vorige verkiezingen",  houden in dat  wanneer een kandidaat-
personeelsafgevaardigde bij een latere kandidatuur verkozen wordt met verwerving van 
de eraan verbonden beschermperiode, hij ook bij niet-verkiezing bij de daarop volgende  
verkiezingen van dezelfde bescherming zal genieten, maar dat in alle andere gevallen  
van  latere  kandidatuur  bij  niet-verkiezing  slechts  de  verkorte  beschermperiode  kan 
worden  toegekend.  (Art.  2,  §3,  tweede  lid,  Wet  Ontslagregeling 
Personeelsafgevaardigden)

(R. T. ALCATEL BELL nv)

ARREST

(A.R. S.06.0079.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 mei 2006 gewezen door het 
Arbeidshof te Antwerpen.

Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 2, inzonderheid §3, 14, 16 en 17 van de wet van 19 maart 1991 hou-

dende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemings-
raden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen 
alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden.

Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de oorspronke-

lijke vordering van de eiser, het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk en als volgt 
gegrond. Het arbeidshof vernietigt het vonnis van de eerste rechter van 22 maart 2005 en 

1 Cass., 1 okt. 2001, AR S.01.0014.N, nr 510.
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verklaart, opnieuw recht sprekend, de oorspronkelijke eis van de eiser ontvankelijk maar 
ongegrond. De eiser wordt veroordeeld tot de kosten van beide instanties. Het arbeidshof 
oordeelt dat op grond van de volgende motieven:

"2. De beoordeling
2. 1. De beschermingsvergoeding
De rechtsvraag die aan de orde is betreft de vraag of de niet verkozen kandidaat perso-

neelsafgevaardigde bij de sociale verkiezingen in 1979, die in de twee daaropvolgende 
verkiezingen geen kandidaat is geweest maar bij de derde daaropvolgende verkiezing op-
nieuw kandidaat was maar niet verkozen werd, geniet van een bescherming van twee dan 
wel vier jaar.

Luidens artikel 2, §1, van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagrege-
ling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor 
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-
personeelsafgevaardigden (verder 'wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden') kunnen 
de personeelsafgevaardigden en de kandidaat-personeelsafgevaardigden slechts  worden 
ontslagen om een dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht aangenomen werd, 
of om economische of technische redenen die vooraf door het bevoegde paritaire orgaan 
werden erkend.

Ingevolge artikel 2, §2, eerste lid, van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden 
genieten de personeelsafgevaardigden het voordeel van de bepalingen van §1 gedurende 
een periode die loopt vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van het be-
richt dat de verkiezingsdatum vaststelt, tot de datum waarop de bij de volgende verkiezin-
gen verkozen kandidaten worden aangesteld.

Artikel 2, §3, van dezelfde wet bepaalt dat:
'De kandidaat-personeelsafgevaardigden die bij de verkiezingen van de vertegenwoor-

digers van het personeel voor de raden en de comités worden voorgedragen en aan de 
voorwaarden van verkiesbaarheid voldoen, genieten het voordeel van de bepalingen van 
de §§1 en 2 zo het hun eerste kandidatuur betreft. De kandidaat-personeelsafgevaardigden 
als bedoeld in het eerste lid genieten het voordeel van de bepalingen van de §§1 en 2 
(ge)durende een periode die loopt vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking 
van het bericht dat de datum van de verkiezingen vastlegt, en een einde neemt twee jaar 
na de aanplakking van de uitslag der verkiezingen zo zij reeds kandidaat waren en niet 
werden verkozen bij de vorige verkiezingen. (...)'.

De Franse tekst luidt: '(...) lorsqu'ils ont déjà été candidats et qu'ils n'ont pas été élus à 
l'occasion des élections précédentes'.

Het geschil betreft derhalve een probleem van wetsinterpretatie inzake de ontslagbe-
scherming.

De regels inzake de ontslagbeperking zijn ingesteld door de wet ontslagregeling perso-
neelsafgevaardigden raken het algemeen belang en zijn van openbare orde (...).

Er bestaat geen reden om te aanvaarden dat wetsbepalingen van openbare orde restric-
tief of strikt moeten worden geïnterpreteerd of op enige andere wijze dan wetsbepalingen 
die de openbare orde niet raken (...).

Er bestaat evenwel slechts aanleiding om een wettekst te interpreteren wanneer die on-
duidelijk is.

Wanneer de tekst duidelijk is behoeft hij geen interpretatie.
In casu zijn er slechts twee situaties duidelijk door de wet geregeld:
- de kandidaat personeelsafgevaardigde die voor de eerste maal kandidaat is voor de 

raad en/of comité geniet een bescherming gedurende een periode van vier jaar;
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- de kandidaat personeelsafgevaardigde die bij twee opeenvolgende verkiezingen kan-
didaat was en die de beide malen niet verkozen werd geniet van een bescherming gedu-
rende een termijn van twee jaar.

De feitelijke situatie in huidige zaak wordt door de wet niet uitdrukkelijk geregeld, zo-
dat een verdere interpretatie zich opdringt.

Verwijzend naar de betreffende passages in de voorbereidende werken stelt het open-
baar ministerie in zijn advies terecht voorop dat ze geen uitsluitsel geven en dat ze derhal-
ve niet kunnen gehanteerd worden voor de oplossing van de in het geding zijnde proble-
matiek vermits ze niet ondubbelzinnig zijn (...).

In het beste geval ondersteunen ze de door partijen niet betwiste stelling dat een kandi-
daat die bij twee opeenvolgende verkiezingen niet verkozen wordt slechts geniet van een 
bescherming van twee jaar.

Daar de voorbereidende werken geen uitsluitsel geven dient men terug te grijpen naar 
de wettekst zelf.

Het openbaar ministerie stelt in zijn advies desbetreffend het volgende:
'De ontslagbescherming is geen nieuw gegeven. Zij bestond ook al in de vroegere wet-

geving. De tekst was toen echter opgenomen onder twee diverse wetten. Men had, ener-
zijds, artikel 1bis, §4, van de Veiligheidswet en, anderzijds, artikel 21, §4, van de Be-
drijfsorganisatiewet.

Ook onder de gelding van de oude wetsbepalingen werd de vraag gesteld wat diende 
begrepen te worden onder 'eerste kandidatuur': De problematiek werd uitgeklaard door 
een arrest van het Arbeidshof te Antwerpen van 24 januari 1980. In het betreffende arrest 
werd gesteld dat er slechts één 'eerste kandidatuur' is, iedere volgende kan niet meer onder 
dit begrip vallen (...).

De eerste rechters hebben echter gemeend te moeten stellen dat de leer die uit het des-
betreffende arrest kan worden getrokken niet meer van toepassing is onder de gelding van 
de nieuwe wetgeving. Enerzijds gebeurde dit op grond van een tekstueel verschil dat zou 
bestaan tussen de oude en de nieuwe tekst. Anderzijds, dat in tegenstelling tot de oude 
wet, de wetgever bij de wet van 1991 de intentie had om een verscherping van de bescher-
mingsmaatregelen door te voeren.

Vooreerst moet er worden vastgesteld dat, in tegenstelling tot wat de eerste rechters po-
neerden, de voorbereidende werken niet toestaan te concluderen dat de wetgever als oog-
merk had het beschermingsmechanisme van niet verkozen kandidaten te verstevigen. In 
de passage van de voorbereidende werken waarnaar het bestreden vonnis verwijst, stelde 
de minister net dat het ontwerp 'niet voorziet in een verlen(g)ing van de bescherming van 
de niet verkozen kandidaten'.

Verder, wat betreft de wetteksten. In de wet van 20 september 1948 betreffende de or-
ganisatie van het bedrijfsleven werd dit aspect geregeld in artikel 21, §4. De tekst luidde:

'De kandidaten die bij de bij de artikelen 20 en 21 bedoelde verkiezingen worden voor-
gedragen en aan de voorwaarden van verkiesbaarheid voldoen, genieten het voordeel van 
de bepalingen van §3 zo het hun eerste kandidatuur betreft. De voornoemde kandidaten 
genieten het voordeel van de bepalingen van §2 gedurende een periode die loopt van de 
dertigste dag af voorafgaande aan de aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum 
vaststelt, en eindigt twee jaar na de aanplakking van de uitslag der verkiezingen zo het een 
volgende kandidatuur betreft'.

De wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid der werknemers 
voorzag in een soortgelijke tekst in artikel 1bis, §4. De tekst hiervan was:

'De kandidaten die voorgedragen worden bij de verkiezingen bedoeld onder artikel 1, 
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§4, b, (4, vijfde) lid, en aan de voorwaarden van verkiesbaarheid voldoen, genieten het 
voordeel van de bepalingen van §3 zo het hun eerste kandidatuur betreft.

Het voordeel van de bepalingen van deze paragraaf wordt eveneens toegekend aan de 
kandidaten voorgedragen bij verkiezingen die nietig werden verklaard.

De voornoemde kandidaten genieten het voordeel van de bepalingen van §2 gedurende 
een periode die loopt van de (dertigste) dag af voorafgaande aan de aanplakking van het 
bericht dat de verkiezingsdatum vaststelt, en eindigt twee jaar na de aanplakking van de 
uitslag der verkiezingen zo het een volgende kandidatuur betreft'.

De inhoud van de eerste passage in beide teksten komt overeen met wat vermeld staat 
in het eerste lid van artikel 2, §3, van de wet van 19 maart 1991. De gewijzigde situatie is 
aan te treffen in het tweede gedeelte van de tekst van de wet van 1991. In de oude bepa-
lingen stond te lezen '(...) en eindigt twee jaar na de aanplakking van de uitslag der verkie-
zingen zo het een volgende kandidatuur betreft'.

De nieuwe tekst luidt: '(...) en een einde neemt twee jaar na de aanplakking van de uit-
slag der verkiezingen zo zij reeds kandidaat waren en niet werden verkozen bij de vorige 
verkiezingen'. Het nieuwe aspect is de passage '(...) en niet werden verkozen bij de vorige 
verkiezingen'.

Op basis van de teksten dient er derhalve te worden vastgesteld dat er een duidelijke 
verschuiving is wat betreft het punt dat aan de basis ligt voor de bepaling van de termijn 
van bescherming. Onder de oude regelgeving waren het de kandidaturen, en hun volgor-
de, die de beschermingstermijn bepaalden. Een eerste kandidatuur genoot een bescher-
ming van vier jaar, de volgende kandidaturen genoten een bescherming van twee jaar.

In de nieuwe tekst kan men de accentverschuiving, ingevolge de nieuwe passage, dui-
delijk ontwaren. De beslissende factor is niet meer de kandidatuur op zich maar wel het 
feit dat men niet verkozen werd.

(...)
Het was net deze toevoeging die tot gevolg had dat de hoger vermelde lacune kon ont-

staan. Het feit is dat deze rechterlijke aanvulling van de wet tot gevolg heeft dat er een 
verschil is met de toestand die gold onder de oude wet. Immers onder de oude wet was er 
een bescherming van vier jaar voor de eerste kandidatuur, alle volgende genoten slechts 
een termijn van twee jaar. In concreto betekende dit zo een werknemer, na een succesvol-
le kandidatuur, opnieuw kandidaat was bij de volgende verkiezingen doch niet verkozen 
werd, slechts kon genieten van een beschermingsperiode van twee jaar. Het was immers 
een volgende kandidatuur. Door de aanvulling die het arbeidshof van Luik diende te doen 
aan de wet geniet de werknemer in dezelfde situatie bij zijn vruchteloze kandidatuur een 
bescherming van vier jaar.

De vraag is derhalve wat de invloed is van deze accentverschuiving.
Samen met de eerste rechters dient te worden vastgesteld dat de semantische argumen-

ten waarop partijen zich baseren ter zake geen duidelijkheid verschaffen.
Het gebruik van de meervoudsvorm 'verkiezingen' of het gebruik van het lidwoord 'de' 

bij de woorden 'sociale verkiezingen' staat niet toe de bepaling in de één of andere zin te 
interpreteren.

De enige wijze waarop de passage zinvol kan geïnterpreteerd worden is zo men het arti-
kel in zijn geheel leest waarbij rekening wordt gehouden met de diverse leden van artikel 
2, §3, van de wet van 19 maart 1991. Er dient derhalve rekening gehouden te worden met 
de bewoordingen van het eerste lid van het desbetreffend artikel. De bepalingen zijn im-
mers in cascade opgebouwd waarbij het tweede lid verder gaat op wat in het eerste lid 
wordt gestipuleerd.
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Vanuit deze premisse moet worden vastgesteld dat het eerste lid spreekt over 'eerste 
kandidatuur', bepaling die door de rechtspraak werd aangevuld met 'die niet tot verkiezing 
heeft geleid': net zoals het Arbeidshof te Antwerpen in 1980 vaststelde dient ook hier te 
worden gesteld dat men maar éénmaal 'een eerste kandidatuur die niet tot verkiezing heeft 
geleid' kan hebben. In alle verdere verkiezingen dient te worden vastgesteld dat de betrok-
ken werknemers 'reeds kandidaat waren'. De toevoeging, in de wettekst, 'en niet werden 
verkozen bij de vorige verkiezingen' kan aan dit punt geen afbreuk doen. De enige preci-
sering die het aan de tekst toebrengt is dat het onsuccesvolle kandidaturen waren. Dit is de 
accentverschuiving in vergelijking met de vorige wetgeving. Niet de kandidatuur is beslis-
send voor het in werking treden van het beschermingsmechanisme maar wel de niet-ver-
kiezing, het vruchteloos zijn van de kandidatuur. Vanaf de tweede vruchteloze kandida-
tuur kan men slechts genieten van de korte beschermingstermijn. Bij de samenlezing van 
het eerste en tweede lid van het desbetreffend artikel kan het tweede lid niet ingevuld 
worden in de zin dat het twee onmiddellijk opeenvolgende verkiezingen moet betreffen.

In tegenstelling tot wat (de eiser) voorhoudt kan hieruit derhalve niet worden afgeleid 
dat de bescherming van twee jaar enkel van toepassing is op kandidaten die twee opeen-
volgende succesloze kandidaturen hadden.

(De eiser) genoot dienvolgens op het ogenblik van het ontslag niet meer van een ont-
slagbescherming, gezien hij in toepassing van artikel 2, §3, tweede lid, van de wet van 19 
maart 1991 slechts kon genieten van een beschermingsperiode van twee jaar.

Het arbeidshof onderschrijft volledig dit standpunt en maakt het tot het zijne.
Daaruit volgt dat (de eiser) op het ogenblik van het ontslag niet langer genoot van de 

bescherming zoals bedoeld in de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden.
Het hoger beroep is bijgevolg gegrond" (blz. 4, tweede helft, tot blz. 8 van het arrest).
Grieven
1. De wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeels-

afgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van  de  werkplaatsen  alsmede voor  de kandidaat-personeelsafgevaardigden, 
hieronder afgekort als wet ontslagregeling personeels-afgevaardigden, is, op grond van ar-
tikel 1, §1, van die wet, van toepassing op de gewone en de plaatsvervangende leden die 
het personeel in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen (sedert de inwerkingtreding van de wet van 4 augustus 
1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk comités 
voor preventie en bescherming op het werk genoemd) vertegenwoordigen, alsook op de 
kandidaten voor de verkiezingen van de vertegenwoordigers van het personeel in dezelfde 
organen en de werkgevers die voormelde personen tewerkstellen.

De  personeelsafgevaardigden  en  kandidaat-personeelsafgevaardigden  worden  be-
schermd tegen ontslag in die zin dat zij overeenkomstig artikel 2, §1, eerste lid, van de 
wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden slechts kunnen worden ontslagen om een 
dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht werd aangenomen of om economische 
of technische redenen die vooraf door het bevoegd paritair orgaan werden erkend.

Krachtens artikel 2, §2, eerste lid, van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden 
genieten de personeelsafgevaardigden het voordeel van de ontslagbescherming in beginsel 
gedurende een periode die loopt van de dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van 
het bericht dat de verkiezingsdatum vaststelt, tot op de datum waarop de bij de volgende 
verkiezingen verkozen kandidaten worden aangesteld.

De kandidaat-personeelsafgevaardigden die bij de verkiezingen van de vertegenwoordi-
gers van het personeel voor de raden en voor de comités worden voorgedragen en aan de 
voorwaarden van verkiesbaarheid voldoen, genieten krachtens artikel 2, §3, eerste lid, van 
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de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden de ontslagbescherming gedurende de-
zelfde periode als de personeelsafgevaardigden, zo het hun eerste kandidatuur betreft.

Het tweede lid van artikel 2, §3, kent de ontslagbescherming aan de kandidaat-perso-
neelsafgevaardigden maar toe gedurende een periode die loopt vanaf de dertigste  dag 
voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de datum van verkiezingen vastlegt, 
en een einde neemt twee jaar na de aanplakking van de uitslag der verkiezingen zo zij 
reeds kandidaat waren en niet werden verkozen bij de vorige verkiezingen. De kandidaat-
personeelsafgevaardigden die reeds kandidaat waren en niet werden verkozen bij de vori-
ge verkiezingen, genieten de ontslagbescherming bepaald in artikel 2, §1, van de wet ont-
slagregeling personeelsafgevaardigden dus maar gedurende een kortere periode.

Indien de werkgever een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst zonder de bij de arti-
kelen 2 tot 11 van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden bedoelde voorwaar-
den en procedure na te leven, de werknemer zijn reïntegratie heeft aangevraagd en die 
door de werkgever niet werd aanvaard binnen de voorgeschreven termijn, moet die werk-
gever, krachtens artikel 17 van de wet, aan de werknemer de vergoeding betalen bedoeld 
in artikel 16 van de wet evenals het loon voor het nog resterende gedeelte van de periode 
tot het einde van het mandaat van de leden die het personeel vertegenwoordigen bij de 
verkiezingen waarvoor hij kandidaat is geweest.

2.1. Het arbeidshof stelt vast dat:
- de eiser zich bij de sociale verkiezingen van 1979 kandidaat stelde als personeelsafge-

vaardigde in de ondernemingsraden en het comité voor veiligheid, gezondheid en ver-
fraaiing van de werkplaatsen, maar dat hij toen niet verkozen werd (blz. 3, derde laatste 
alinea, van het arrest);

- de eiser zich bij de sociale verkiezingen van 2000 opnieuw kandidaat stelde als perso-
neelsafgevaardigde voor het comité voor preventie en bescherming op het werk en dat hij 
andermaal niet werd verkozen (blz. 3, voorlaatste alinea, van het arrest);

- de verweerster op 3 juli 2002 de eiser in kennis stelde van haar beslissing de arbeids-
overeenkomst te beëindigen (blz. 3, onderaan, van het arrest);

- de eiser bij aangetekende brief van 10 juli 2002 bij monde van zijn vakorganisatie een 
verzoek tot reïntegratie indiende en dat verzoek door de verweerster werd geweigerd bij 
aangetekende brief van 17 juli 2002;

- de eiser daarop onder meer een beschermingsvergoeding eiste gelijk aan vier jaar 
loon.

2.2. In het bestreden arrest overweegt het arbeidshof:
- dat de kandidaturen van werknemer bij alle verkiezingen waaraan zij deelnemen na al 

eenmaal te hebben deelgenomen, geen "eerste kandidatuur" meer zijn in de zin van het 
eerste lid van artikel 2, §3, van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden;

- dat derhalve de kandidaat-personeelsafgevaardigden de kortere beschermingstermijn 
van het tweede lid van artikel 2, §3, van de wet ontslagregeling personeels-afgevaardig-
den genieten "vanaf de tweede vruchteloze kandidatuur";

- dat de toevoeging, in de wettekst, van de woorden "en niet werden verkozen bij de vo-
rige verkiezingen" aan dit punt geen afbreuk kan doen;

- dat bij de samenlezing van het voornoemde eerste en tweede lid, het tweede lid niet 
ingevuld kan worden in die zin dat het twee opeenvolgende verkiezingen moet betreffen 
en dat de bescherming van twee jaar niet enkel van toepassing is op kandidaat-personeels-
afgevaardigden die twee opeenvolgende succesloze kandidaturen hadden (blz. 8, tweede 
en derde nieuwe alinea, van het arrest).

Het arbeidshof beslist dat de eiser op het ogenblik van zijn ontslag niet meer de ont-
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slag-bescherming bepaald in artikel 2 van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardig-
den genoot, aangezien hij met toepassing van artikel 2, §3, tweede lid, van voornoemde 
wet maar een ontslagbescherming genoot gedurende de periode die loopt vanaf de dertig-
ste dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen 
vastlegt en een einde neemt twee jaar na de aanplakking van de uitslag van de verkiezin-
gen (blz. 8, vierde laatste alinea, van het arrest). Op die gronden verklaart het arbeidshof 
het hoger beroep van de verweerster gegrond en verklaart het, na het vonnis van de ar-
beidsrechtbank van 22 maart 2005 te hebben vernietigd, de vordering van de eiser tot het 
bekomen van een beschermingvergoeding op grond van de wet ontslagregeling perso-
neelsafgevaardigden ongegrond.

3. De beperking in de tijd van de bescherming tegen ontslag van kandidaat-personeels-
afgevaardigden waarvan het tweede lid van artikel 2, §3, van de wet ontslagregeling per-
soneelsafgevaardigden voorziet, geldt blijkens de tekst van die bepaling en de parlemen-
taire voorbereiding van die wet enkel ten aanzien van de kandidaat-personeelsafgevaar-
digden die "reeds kandidaat waren en niet werden verkozen bij de vorige verkiezingen", 
wat betekent dat het moet gaan om kandidaten die niet werden verkozen bij de onmiddel-
lijk voorafgaande sociale verkiezingen.

Uit de wil van de wetgever zoals die naar voren komt in de parlementaire voorbereiding 
en volgens welke de beschermingsperiode die geldt ten aanzien van verkozen personeels-
afgevaardigden, ook ten aanzien van niet verkozen kandidaten principieel dient te worden 
in aanmerking te worden genomen en uit de samenlezing van het tweede lid, dat een uit-
zondering bevat op dat beginsel, met het eerste lid van artikel 2, §3, van de wet ontslagre-
geling personeelsafgevaardigden volgt  dat onder "eerste  kandidatuur" in het eerste lid 
moet worden verstaan, de kandidatuur van een werknemer die niet werd verkozen en die 
niet al kandidaat was bij de vorige sociale verkiezingen en niet werd verkozen.

Door te oordelen dat de bepaling van artikel 2, §3, tweede lid, van de wet ontslagrege-
ling personeelsafgevaardigden geldt vanaf de tweede vruchteloze kandidatuur en die be-
paling vervolgens toe te passen op de situatie van de eiser die, volgens de vaststellingen 
van het arbeidshof, zich (enkel) in 1979 en in 2000 vruchteloos kandidaat stelde bij de so-
ciale verkiezingen, zijnde geen twee opeenvolgende sociale verkiezingen, en op die grond 
het hoger beroep van de verweerster gegrond te verklaren, schendt het arbeidshof de arti-
kelen 1, 2, inzonderheid §3, 14, 16 en 17 van de wet ontslagregeling personeels-afgevaar-
digden.

Aldus beslist het arbeidshof niet wettig dat de eiser op het ogenblik van zijn ontslag 
niet langer de ontslagbescherming zoals bepaald in artikel 2 van de wet ontslagregeling 
personeelsafgevaardigden genoot en verklaart het hoger beroep van de verweerster bijge-
volg niet wettig gegrond (schending van de artikelen 1, 2, inzonderheid §3, 14, 16 en 17 
van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsaf-
gevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 2, §2, eerste lid, van de wet van 19 maart 1991 houdende 
de bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de onder-ne-
mingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, genieten de 
verkozen personeelsafgevaardigden de in paragraaf 1 van dit artikel omschreven 
bescherming gedurende een periode die loopt vanaf de dertigste dag voorafgaand 
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aan de aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum vaststelt, tot de da-
tum waarop de bij de volgende verkiezingen verkozen kandidaten worden aange-
steld.

Krachtens artikel 2, §3, eerste lid, van de voormelde wet genieten de kandi-
daat-personeelsafgevaardigden die bij de verkiezingen van de vertegenwoordi-
gers van het personeel voor de raden en voor de veiligheidscomités worden voor-
gedragen en aan de voorwaarden van de verkiesbaarheid voldoen, de in de para-
grafen 1 en 2 omschreven bescherming zo het hun eerste kandidatuur betreft.

Krachtens artikel 2, §3, tweede lid, van dezelfde wet genieten de voormelde 
kandidaat-personeelsafgevaardigden de in de paragrafen 1 en 2 omschreven be-
scherming gedurende een periode die loopt vanaf de dertigste dag voorafgaand 
aan de aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum vaststelt en een ein-
de neemt twee jaar na de aanplakking van de uitslag der verkiezingen, zo zij 
reeds kandidaat waren en niet werden verkozen bij de vorige verkiezingen.

2. Uit de voormelde wetsbepalingen volgt dat een niet-verkozen kandidaat al-
leszins bij zijn eerste kandidaatstelling de bescherming geniet, gelijk aan deze 
van de verkozen personeelsafgevaardigden.

Er kan maar éénmaal een eerste kandidatuur zijn.

De termen in voormeld artikel 2, §3, tweede lid, "zo zij reeds kandidaat waren 
en niet werden verkozen bij de vorige verkiezingen" houden in dat wanneer een 
kandidaat-personeelsafgevaardigde  bij  een  latere  kandidatuur  verkozen  wordt 
met verwerving van de eraan verbonden beschermingsperiode, hij ook bij niet-
verkiezing bij de daaropvolgende verkiezingen van dezelfde bescherming zal ge-
nieten, maar dat in alle andere gevallen van latere kandidatuur bij niet-verkiezing 
slechts de verkorte beschermingsperiode kan worden toegekend.

Het middel faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.
5 maart 2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter 

– Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. van 
Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 129

2° KAMER - 7 maart 2007

1º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - VERMELDINGEN - IDENTITEIT - VERKEERDE 
NATIONALITEIT - WETTIGHEID
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2º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - VOORWAARDEN - 
EERBIEDIGING VAN DE GRONDRECHTEN - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - MISKENNING - GEVOLG

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - STRAFZAKEN - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - EERBIEDIGING - 
OPENBAAR MINISTERIE

4º OPENBAAR MINISTERIE - STRAFVORDERING - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - 
EERBIEDIGING

1º De verkeerde toekenning, aan de gezochte persoon, van een nationaliteit die niet de  
zijne is, maakt de beslissing van tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel  
dat tegen hem is uitgevaardigd, niet onwettig1. (Art. 2, §4, 1°, Wet 19 dec. 2003)

2º  De  tenuitvoerlegging  van  het  Europees  aanhoudingsbevel  moet  worden  geweigerd  
ingeval ernstige redenen bestaan te denken dat daardoor het vermoeden van onschuld  
zou worden miskend. (Artt. 4, 5°, en 16, §1, Wet 19 dec. 2003)

3° en 4º Artikel 6.2, E.V.R.M. verbiedt het openbaar ministerie niet om in een akte van de  
rechtspleging te stellen dat de vervolgde persoon het misdrijf heeft gepleegd2.  (Art. 6.2, 
Verdrag Rechten van de Mens)

(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0259.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 februari 2007 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 

De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-
dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Over het eerste middel :

Krachtens artikel 2, §4, 1°, van de Wet van 19 december 2003 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel, vermeldt dit de identiteit en de nationaliteit van de 
gezochte persoon.

In zoverre het middel berust op de bewering dat de eiser Belg is, veronderstelt 
het een onderzoek van feitelijke gegevens, waarvoor het Hof niet bevoegd is.

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.

Voor het overige maakt de verkeerde toekenning, aan de gezochte persoon, 
van een nationaliteit die niet de zijne is, de beslissing van tenuitvoerlegging van 

1 Zie Cass., 2 aug. 2006, AR P.06.1128.F, nr 378.
2 Zie Cass., 14 feb. 1996, AR A.94.0002.F, nr 81.
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het bevel niet onwettig.

Het middel faalt in zoverre naar recht.

Over het tweede middel :

Het bestreden arrest bevestigt een beschikking van de raadkamer die een Euro-
pees aanhoudingsbevel dat door de Duitse rechterlijke overheid tegen de eiser is 
uitgevaardigd, uitvoerbaar verklaart.

De eiser voert aan dat het bevel tot aanhouding zijn schuld doet blijken in be-
woordingen die het vermoeden van onschuld miskennen. Hij leidt daaruit af dat 
de onderzoeksgerechten de tenuitvoerlegging ervan hadden moeten weigeren.

Krachtens artikel 16, §1, van de Wet van 19 december 2003 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel, gaat de raadkamer die uitspraak moet doen over de 
tenuitvoerlegging van dat bevel na of één van de weigeringsgronden bepaald in 
de artikelen 4 tot 6 van dezelfde wet moet worden toegepast.

Ingeval er ernstige redenen bestaan te denken dat de tenuitvoerlegging van het 
Europees aanhoudingsbevel afbreuk zou doen aan de fundamentele rechten van 
de betrokkene, moet de tenuitvoerlegging overeenkomstig artikel 4, 5°, van de 
Wet van 19 december 2003, worden geweigerd. De voormelde bepaling verwijst 
naar artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, dat met name de 
rechten bekrachtigt die door het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden zijn gewaarborgd.

De tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel  moet dus worden 
geweigerd ingeval ernstige redenen bestaan te denken dat daardoor het vermoe-
den van onschuld zou worden miskend.

De bewoordingen die volgens de eiser tot een dergelijke miskenning kunnen 
leiden, komen uit de uiteenzetting van de feiten in het Europees aanhoudingsbe-
vel dat op 18 augustus 2006 door de Staatsprocureur van het parket te Rottweil is 
uitgevaardigd. Volgens die bewoordingen maakt de eiser "deel uit van een dader-
groep die in hun bestaan voorzien door het plegen van diefstallen met braak" (ge-
waarmerkte vertaling).

Het vermoeden van onschuld heeft betrekking op de houding van de rechter 
die kennis moet nemen van een strafrechtelijke beschuldiging.

Enerzijds gaat de titel, op de redactie waarvan de eiser kritiek levert, niet uit 
van een rechter maar van de vervolgende overheid. Artikel 6.2 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden 
verbiedt het openbaar ministerie niet om in een akte van de rechtspleging te stel-
len dat de vervolgde persoon het misdrijf heeft gepleegd.

Anderzijds steunt het Europees aanhoudingsbevel dat door het parket op 18 
augustus 2006 tegen de eiser is uitgevaardigd, op een bevel tot aanhouding dat 
op 17 augustus 2006 door de rechter van de rechtbank van eerste aanleg te Rott-
weil is uitgevaardigd. Volgens het onderzoek van dat stuk, gebeurd met de be-
schikking die vervolgens door het arrest is bevestigd, preciseert het buitenlands 
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bevel,  alvorens de gepleegde misdrijven te omschrijven, dat het feiten betreft 
waarvan de eiser "ernstig wordt verdacht".

De kamer van inbeschuldigingstelling heeft dus naar recht kunnen oordelen 
dat er geen ernstige redenen bestonden om te geloven dat de tenuitvoerlegging 
van het Europees aanhoudingsbevel de eerbiediging van het vermoeden van on-
schuld, door de rechtbank die uitspraak moet doen over de gegrondheid van de 
vervolgingen, zou schaden.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Over het derde middel :

Het arrest beslist dat er geen grond is om de overlevering van de eiser afhanke-
lijk te stellen van de voorwaarde dat hij, na in de Uitvaardigende Staat te zijn be-
recht, naar België zou worden teruggezonden om daar de eventueel uitgesproken 
straf te ondergaan.

Die beslissing steunt op de redenen van de eerste rechter, overgenomen door 
de kamer van inbeschuldigingstelling, volgens welke "de loutere, niet door enig 
tastbaar gegeven geschraagde beweringen van de [eiser] volgens welke hij ban-
den zou hebben met België, sinds een overigens niet nader bepaalde datum, niet 
in aanmerking kunnen worden genomen".

Volgens het middel getuigen de Belgische nationaliteit van de eiser en de om-
standigheid dat al zijn naaste familieleden in België wonen, van de banden die 
het arrest betwist.

Het middel dat kritiek oefent op de beoordeling van de feitelijke gegevens van 
de zaak door de appelrechters of van het Hof een beoordeling van feiten vraagt 
waarvoor het niet bevoegd is, is niet ontvankelijk.

Ambtshalve toezicht

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep;

Veroordeelt de eiser in de kosten.
7 maart 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-

ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. G. Uerlings, Verviers, P. Thomas, Verviers en F. Collon, Brussel.

Nr. 130

1° KAMER - 8 maart 2007
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INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEDRIJFSINKOMSTEN — BEZOLDIGINGEN - WERKEND VENNOOT - 
PERSONENVENNOOTSCHAP - ZAAKVOERDER - INSCHRIJVING OP HET CREDIT VAN DE REKENING-
COURANT - GEVOLG

Het  arrest  dat  oordeelt  dat  de  op  de  rekening-courant  van  een  zaakvoerder  van  een 
personenvennootschap  ingeschreven  bedragen  naar  zijn  eigen  vermogen  zijn 
overgebracht en dat hij erover kon beschikken, beslist naar recht dat die bedragen voor 
hem bezoldigingen van een werkend vennoot uitmaken1. (Art. 33, W.I.B. 1992)

(G. e.a. T. BELGISCHE STAAT – Min. van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0040.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 november 2005 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik.

Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eisers voeren in hun memorie twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de voorziening niet gegrond is op grond dat de bedragen die ge-

stort zijn op het credit van de rekening van de zaakvoerder naar zijn vermogen zijn over-
gebracht en dat hij erover kon beschikken.

Grieven
Er kan niet worden betwist dat de toekenning van een bezoldiging (volgens het hof van 

beroep)  voortvloeit  uit  een  boekhoudkundig  geschrift,  blijkens  hetwelk  [de  eiser]  de 
schuldeiser was van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Manège 
du Cheval Roy" veeleer dan de leveranciers ervan.

Door te beweren dat de op het credit van de rekening van de [eiser] gestorte bedragen 
naar diens eigen vermogen zijn overgebracht en dat hij erover kon beschikken, is de moti-
vering van het arrest dubbelzinnig, aangezien eruit volgt dat de [eiser] houder is van een 
schuldvordering tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Manège 
du Cheval Roy".

Hij kon aldus niet beschikken over het bedrag dat op zijn rekening-courant werd ge-
plaatst aangezien uit dat boekhoudkundig geschrift volgde dat hij slechts schuldeiser was 
en het bedrag niet had ontvangen.

Het arrest antwoordt dus niet op de conclusie van de [eisers] die aanvoerden dat een be-
zoldiging slechts als zodanig kon worden beschouwd voor zover ze was geïnd (ontvan-

1 Bezoldigingen in de zin van art. 33 W.I.B. behoeven geen daadwerkelijke storting. Zie ook Cass., 
17 feb. 1970, AC, 1970, 571; Cass., 28 feb. 1974, AC, 1974, 721. 
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gen).
Het Hof van beroep heeft aldus artikel 149 van de Grondwet geschonden, aangezien het 

arrest, door vast te stellen dat de [eiser] schuldeiser was van de besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid "Manège du Cheval Roy" na het opmaken van de boek-
houdkundige geschriften, om daaruit af te leiden dat de [eiser] het equivalent als bezoldi-
ging had ontvangen, niet antwoordt op de conclusie van de [eisers] die van mening waren 
dat de toekenning van een bezoldiging slechts kan bestaan voor zover de gunst (lees: be-
gunstigde) het bedrag had ontvangen.

Schuldeiser zijn van een bedrag en het ontvangen ervan zijn twee verschillende begrip-
pen. 

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 33 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zoals het van toepas-

sing was op het geschil.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de voorziening niet gegrond is op grond de bedragen die gestort 

zijn op het credit van de rekening van de zaakvoerder naar zijn vermogen zijn overge-
bracht en dat hij erover kon beschikken.

Grieven
Volgens artikel 33 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zijn bezoldigin-

gen van werkende vennoten alle beloningen die voor de verkrijger de opbrengst zijn van 
zijn beroepswerkzaamheid als vennoot in een personenvennootschap. 

Daartoe behoren inzonderheid: 
1° alle sommen die een personenvennootschap toekent, doch niet als dividenden wor-

den aangemerkt of niet de terugbetaling zijn van eigen kosten van de vennootschap; 
2° voordelen, vergoedingen en bezoldigingen die in wezen gelijkaardig zijn aan die 

vermeld in artikel 31, tweede lid, 2° tot 5°. 
Uit die bepaling volgt dat een bezoldiging slechts als zodanig kan worden beschouwd 

voor zover de begunstigde het bedrag heeft ontvangen.
Door vast te stellen dat de [eiser] het niet had ontvangen maar dat hij de schuldeiser 

was van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Manège du Cheval 
Roy", schendt het arrest artikel 33 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
door te beslissen dat de inschrijving op het credit van de rekening-courant van de [eiser] 
een bezoldiging was en aldus belast kon worden.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

De beide middelen samen

Artikel 33, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, in de ver-
sie ervan die van toepassing is op het geschil, bepaalt dat bezoldigingen van wer-
kende vennoten alle beloningen zijn die voor de verkrijger de opbrengst zijn van 
zijn beroepswerkzaamheid als vennoot in een personenvennootschap. 

Volgens het tweede lid, 1°, van die bepaling behoren daartoe alle sommen die 
een personenvennootschap toekent, doch niet als dividenden worden aangemerkt 
of niet de terugbetaling zijn van eigen kosten van de vennootschap. 
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Het arrest oordeelt dat "de bedragen die gestort zijn op het credit van de reke-
ning-courant [van de zaakvoerder in de boeken van de vennootschaap waarvan 
hij de zaakvoerder was] naar zijn vermogen zijn overgebracht en dat hij erover 
kon beschikken".

Met die overweging beantwoordt het arrest, door ze tegen te spreken, die con-
clusie van de eisers die aanvoerden dat de bezoldiging, in de zin van voornoemd 
artikel 33 een daadwerkelijke storting ervan behoeft, en beslist het naar recht dat 
de op de rekening-courant van de eiser ingeschreven bedragen voor hem bezoldi-
gingen van een werkend vennoot uitmaken.

De middelen kunnen niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers in de kosten.
8 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-

zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
H. Michel, Charleroi en T'Kint.

Nr. 131

1° KAMER - 9 maart 2007

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERZEKERINGSOVEREENKOMST - 
MODELOVEREENKOMST - RECHT VAN VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR - TOEPASSING

2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERZEKERINGSOVEREENKOMST - 
MODELOVEREENKOMST - TOEPASSING

3º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST - VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING - 
RECHT VAN VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR

4º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERZEKERINGSOVEREENKOMST - RECHT 
VAN VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR - BEWIJSLAST

5º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST - VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING - 
RECHT VAN VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR - MODELOVEREENKOMST - AFWIJKING

6º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERZEKERINGSOVEREENKOMST - RECHT 
VAN VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR - MODELOVEREENKOMST - AFWIJKING - BEWIJSLAST

1º De W.A.M.-verzekeraar beschikt, behoudens afwijkende overeenkomst ten gunste van  
de verzekeringnemer of de verzekerde, over een recht van verhaal zoals bepaald in de  
artikelen  24  en  25  van  de  modelovereenkomst.  (Art.  88,  Wet 
Landverzekeringsovereenkomst;  Artt.  24  en  25,  K.B.  14  dec.  1992  betreffende  de 
modelovereenkomst  voor  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake 
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motorrijtuigen)

2º Voor zover zij er niet contractueel zijn van afgeweken, worden de partijen bij de W.A.M.-
verzekeringsovereenkomst  geacht  de  toepassing  van  de  bepalingen  van  de 
modelovereenkomst, waaronder deze met betrekking tot het verhaal van de verzekeraar,  
op hun overeenkomst te hebben aanvaard.  (Art. 1,  K.B. 14 dec. 1992 betreffende de 
modelovereenkomst  voor  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake 
motorrijtuigen)

3º en 4º De W.A.M.-verzekeraar, die verhaal wenst uit te oefenen, hoeft niet te bewijzen dat  
de  verzekeringsovereenkomst  een  recht  van  verhaal  voorbehoudt  in  de  gevallen  
opgesomd in artikel 25 van de modelovereenkomst.  (Art. 870, Ger.W.; Art. 25, K.B. 14 
dec.  1992  betreffende  de  modelovereenkomst  voor  de  verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen) 

5º en 6º De verzekeringnemer of de verzekerde die aanvoert dat in zijn voordeel van de 
verhaalsregeling van de artikelen 24 en 25 van de modelovereenkomst is afgeweken,  
dient te bewijzen dat dergelijke afwijking bepaald is in de verzekeringsovereenkomst1.  
(Art. 870, Ger.W.; Artt. 24 en 25, K.B. 14 dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst 
voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen)

(AXA BELGIUM nv T. C.)

ARREST

(A.R. C.06.0003.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 18 februari 2005 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven.

Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 88, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereen-

komsten;
- artikel 16, tweede lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (WAM-wet), vóór zijn wijziging bij 
wet van 22 augustus 2002;

- artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelover-
eenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;

- de artikelen 24 en 25, 2°, b, van de modelovereenkomst, waarvan een bijlage is ge-
voegd bij voormeld koninklijk besluit van 14 december 1992;

- de artikelen 1134 en 1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen

1 Zie  Cass.,  26  jan.  2002,  AR P.01.1190.F,  nr.  32,  met  betrekking  tot  de  duur  van  de 
verzekeringsovereenkomst, zoals bepaald in de modelovereenkomst.
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Het bestreden vonnis hervormt het vonnis van de eerste rechter en verklaart de regres-
vordering van de eiseres tegen de verweerder ongegrond, zulks om reden dat:

"(De eiseres) beschikt maar over een recht van verhaal in de mate dat dit recht van ver-
haal voorzien werd in de tussen partijen afgesloten overeenkomst.

De verzekeraar die verhaal wil uitoefenen moet het bewijs leveren dat hij zich in de 
verzekeringsovereenkomst een recht van verhaal heeft voorbehouden.

Het staat vast dat voor het motorvoertuig waarmee het ongeval veroorzaakt werd een 
W.A.M. verzekering werd afgesloten bij (de eiseres). Dit wordt trouwens door (de eiseres) 
niet betwist en blijkt uit het feit dat (de eiseres) de overeenkomst heeft uitgevoerd door de 
slachtoffers te vergoeden voor de door hen geleden schade.

(De eiseres) brengt enkel een afschrift  bij  van het ondertekend verzekeringsvoorstel 
waarin echter nergens verwezen wordt naar de bijzondere of algemene voorwaarden van 
de polis.

Een ondertekende polis op naam van (de verweerder) ontbreekt.
(De eiseres) bewijst dan ook niet dat de verzekeringnemer de algemene voorwaarden, 

die zij neerlegt als stuk 3, aanvaard heeft en dat de W.A.M.-verzekering afgesloten werd 
overeenkomstig deze algemene voorwaarden.

(De eiseres) bewijst derhalve niet dat zij zich in de verzekeringsovereenkomst een recht 
van verhaal heeft voorbehouden. De vordering van (de eiseres) is ongegrond. De beslis-
sing van de politierechtbank die de vordering van (de eiseres) ontvankelijk en gegrond 
verklaarde wordt door de rechtbank hervormd".

Grieven
Volgens de artikelen 88, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de Landverzeke-

ringsovereenkomsten en 16, tweede lid, van de WAM-wet van 21 november 1989 kan de 
verzekeraar zich, voor zover hij volgens de wet of de verzekeringsovereenkomst de pres-
taties had kunnen weigeren of verminderen, een recht van verhaal voorbehouden tegen de 
verzekeringsnemer en, indien daartoe grond bestaat, tegen de verzekerde die niet de ver-
zekeringsnemer is.

Voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen voorzien de ar-
tikelen 24 en 25 van de modelovereenkomst in welke gevallen de verzekeraar zich een 
recht van verhaal kan voorbehouden wanneer hij gehouden is ten aanzien van de bena-
deelden.

Zo bepaalt artikel 25, 2°, b, van de modelovereenkomst dat de maatschappij verhaal 
kan instellen tegen de verzekerde, dader van het schadegeval, die een schadegeval heeft 
veroorzaakt door het rijden in een staat van dronkenschap.

In de mate dat artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 14 december 1992 be-
treffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, voorschrijft dat alle overeenkomsten betreffende deze verplichte aanspra-
kelijkheidsverzekering moeten beantwoorden aan de bepalingen van de bij dit besluit ge-
voegde modelovereenkomst, dient elke WAM-verzekering derhalve een beding te bevat-
ten dat de verzekeraar toelaat om verhaal te nemen tegenover zijn verzekerde die in staat 
van dronkenschap een schadegeval heeft veroorzaakt.

Het bewijs dat de WAM-verzekeraar zich in de verzekeringsovereenkomst een recht 
van verhaal heeft voorbehouden voor het geval dat zijn verzekerde in staat van dronken-
schap een ongeval veroorzaakt, volgt derhalve uit de wet zelf.

Krachtens het tweede lid van artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 
is het evenwel toegelaten om, zonder afbreuk te doen aan de dwingende bepalingen van 
de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, af te wijken van de model-
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overeenkomst ten gunste van de verzekeringsnemer, van de verzekerde of van elke derde 
die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken is.

Wanneer de verzekeringsnemer, de verzekerde of elke derde die bij de uitvoering van 
de overeenkomst betrokken is, aanvoert dat ten zijne gunste van de bepalingen van de mo-
delovereenkomst werd afgeweken, dan dient hijzelf het bewijs van deze afwijking, over-
eenkomstig artikel 870 Ger. W., aan te tonen.

Zo de verzekeraar met toepassing van artikel 1, tweede lid, K.B. 14 december 1992 
heeft afgezien van zijn recht van verhaal dat in de artikelen 24 en 25 van de modelpolis 
ligt besloten, dan staat het bijgevolg aan diegene in wiens voordeel deze afwijking werd 
toegestaan, om het bestaan van deze afstand van verhaal te bewijzen.

Dit recht van verhaal is bovendien gegrond op een contractuele verbintenis van de ver-
zekerde zodat de verzekerde, die beweert bevrijd te zijn van zijn contractuele verbintenis 
tot terugbetaling, evenzeer overeenkomstig artikel 1315, tweede lid, B.W. het bewijs dient 
te leveren van het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht.

Anders dan het bestreden vonnis oordeelde, diende de eiseres derhalve niet meer te be-
wijzen dat zij zich in de algemene voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst een 
recht van verhaal heeft voorbehouden, noch dat de verweerder deze algemene voorwaar-
den heeft aanvaard.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest de vordering van de eiseres niet zonder schending 
van de verbindende kracht van de verzekeringsovereenkomst (artikel 1134 B.W.), in het 
bijzonder van de artikelen 24 en 25, 2°, b, van de modelovereenkomst juncto artikel 1, 
eerste lid, K.B. van 14 december 1992, heeft kunnen afwijzen op grond dat door de eise-
res niet was bewezen dat zij zich een recht van verhaal heeft voorbehouden (schending 
van alle bepalingen aangehaald in de aanhef van het middel).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

1. Krachtens artikel 88 Wet Landverzekeringsovereenkomst kan de aansprake-
lijkheidsverzekeraar, voor zover hij volgens de wet of de verzekeringsovereen-
komst de prestaties had kunnen weigeren of verminderen, zich een recht van ver-
haal voorbehouden tegen de verzekeringnemer, en indien daartoe grond bestaat, 
tegen de verzekerde die niet de verzekeringnemer is.

Voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen is dit 
recht van verhaal evenwel geregeld in de artikelen 24 en 25 van de modelover-
eenkomst gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende 
de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheids-verzekering inzake 
motorrijtuigen.

Zo heeft de verzekeraar, overeenkomstig artikel 25, 2°, b, van de modelover-
eenkomst, een recht van verhaal tegen de verzekerde, dader van het schadegeval, 
die het schadegeval veroorzaakt heeft door te rijden in staat van dronkenschap.

Krachtens artikel 1 van het voornoemde koninklijk besluit van 14 december 
1992, moeten de overeenkomsten betreffende de verplichte aansprakelijkheids-
verzekering inzake motorrijtuigen beantwoorden aan de bepalingen van de bij dit 
besluit gevoegde modelovereenkomst en kan alleen ervan afgeweken worden ten 
gunste van de verzekeringnemer, de verzekerde of elke derde die bij de uitvoe-
ring van de overeenkomst betrokken is, zonder afbreuk te doen aan de dwingen-
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de bepalingen van de Wet landverzekeringsovereenkomst.

2. Uit deze bepalingen volgt dat de W.A.M.-verzekeraar, behoudens afwijken-
de overeenkomst ten gunste van de verzekeringnemer of de verzekerde, over een 
recht van verhaal beschikt zoals bepaald in de artikelen 24 en 25 van de model-
overeenkomst. Voor zover zij er niet contractueel van zijn afgeweken, worden de 
partijen bij een W.A.M.-verzekeringsovereenkomst immers geacht de toepassing 
van de bepalingen van de modelovereenkomst, waaronder deze met betrekking 
tot het verhaal van de verzekeraar, op hun overeenkomst te hebben aanvaard.

De W.A.M.-verzekeraar hoeft dan ook niet te bewijzen dat de verzekerings-
overeenkomst een recht van verhaal voorbehoudt in de gevallen opgesomd in ar-
tikel 25 van de modelovereenkomst.

Overeenkomstig artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek, is het integendeel 
aan de verzekeringnemer of de verzekerde, die aanvoert dat in zijn voordeel van 
de regeling van de artikelen 24 en 25 van de modelovereenkomst is afgeweken, 
om te bewijzen dat dergelijke afwijking bepaald is in de verzekeringsovereen-
komst.

3. Het bestreden vonnis stelt vast dat voor het motorrijtuig waarmee het onge-
val veroorzaakt werd een W.A.M.-verzekering werd gesloten bij de eiseres en 
dat de eiseres ter uitvoering van die overeenkomst de slachtoffers van een ver-
keersongeval  dat  veroorzaakt  werd door de verweerder in staat  van dronken-
schap aan het stuur, heeft vergoed. Het beslist dat de regresvordering van de ei-
seres tegen de verweerder ongegrond is omdat zij niet bewijst dat zij zich in de 
verzekeringsovereenkomst een recht van verhaal heeft voorbehouden.

Het bestreden vonnis verantwoordt aldus zijn beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis behalve in zoverre dit het hoger beroep ont-
vankelijk verklaard.

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brus-
sel, zitting houdende in hoger beroep.

9 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De 
Bruyn en Wouters.
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Nr. 132

3° KAMER - 12 maart 2007

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - TOETSING VAN DE WETTIGHEID - BEGRIP - ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE - DRINGENDE 
REDEN - TERMIJN

Het  bestreden  arrest  is  niet  regelmatig  met  redenen  omkleed  wanneer  het,  zonder 
uitspraak te doen over het bestaan of de zwaarwichtigheid van het feit dat aangevoerd  
wordt tot staving van een ontslag om een dringende reden die de arbeidsovereenkomst  
beëindigt, beslist dat een van de door de werkgever aan de werknemer verweten feiten  
binnen  de  wettelijke  termijn  van  drie  dagen  vóór  de  beëindiging  is  gepleegd,  maar  
verzuimt te vermelden dat, volgens het arbeidshof, hetzij de werkgever pas binnen de  
drie dagen vóór het ontslag om dringende redenen voldoende kennis verworven heeft  
over de feiten die dat ontslag verantwoorden, hetzij een van de feiten, die het arbeidshof  
dient op te geven, zich binnen die termijn heeft voorgedaan1. (Art. 149, Gw. 1994)

(GEORGE ET COMPAGNIE nv T. D. e.a.; D. T. GEORGE ET COMPAGNIE nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0162.F – S.04.0190.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, dat op 13 mei 2004 is gewe-
zen door het Arbeidshof te Luik.

Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert een middel aan tot staving van het cassatieberoep dat op de al-
gemene rol is ingeschreven onder het nummer S.04.0162.F:

Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wet-

boek van Strafvordering;
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest oordeelt:
"[De eiseres] heeft bij de onderzoeksrechter te Verviers tegen, met name, de [eerste 

verweerder] een strafrechtelijke klacht neergelegd met burgerlijke-partijstelling wegens 
bodemvervuiling, schending van de artikelen 51, 52, 53 en volgende van het Waals De-
creet van 27 juni 1996 en elk ander misdrijf dat uit het onderzoek zou blijken. Hierin 
wordt gezinspeeld op het feit dat de 'management letter' die ondertekend werd door de 
[eerste verweerder] een valsheid in geschriften zou kunnen zijn. Deze zaak is nog steeds 
hangende;

Naast  deze  strafprocedure  hebben  de  Arbeidsrechtbank  te  Luik  en  nu  ook  het 
[arbeids]hof in hoger beroep kennisgenomen van verschillende vorderingen [...] die recht-

1 Zie Cass., 13 jan. 2003, AR S.01.0179.F, nr 28. 
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streeks of onrechtstreeks gegrond zijn op de arbeidsverhouding die heeft bestaan tussen 
[de eiseres] en de [eerste verweerder];

[De eiseres] beroept zich op het beginsel volgens welke de strafvervolging de burgerlij-
ke zaak schorst en op de regel van openbare orde die vastgelegd is in artikel 4 van de wet 
van 17 april 1878, en vordert het [arbeids]hof aldus in algemene bewoordingen om de uit-
spraak aan te houden. Dit beginsel is evenwel slechts van toepassing voor zover de bur-
gerlijke rechtsvordering gegrond is op aangelegenheden die ze met de strafvordering ge-
meen heeft. Die voorwaarde moet bij elke vordering worden onderzocht", 

en
"Diezelfde verwijten of, op zijn minst, verwijten die verband houden met die welke 

vermeld worden in de strafrechtelijke klacht, worden door [de eiseres] als zwaarwichtige 
fout tot staving van het ontslag van de [eerste verweerder] om dringende redenen aange-
voerd;

De [eerste verweerder] betwist die dringende reden en heeft een vordering tot toeken-
ning van een opzeggingsvergoeding bij de arbeidsgerechten aanhangig gemaakt;

Er zijn dus twee rechtsplegingen hangende, een burgerlijke en een strafrechtelijke, die 
op dezelfde verwijten gegrond zijn;

Er bestaat dus in beginsel een risico op tegenstrijdigheid tussen de strafrechtelijke en de 
burgerlijke beslissing;

Artikel 35, derde lid, van de wet van 3 juli 1978 bepaalt evenwel dat het ontslag om een 
dringende reden niet meer zonder opzegging of vóór het verstrijken van de termijn mag 
worden gegeven, wanneer het feit ter rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie werkda-
gen bekend is aan de partij die zich hierop beroept;

Door alleen te onderzoeken of de werkgever, op het ogenblik van het ontslag, niet se-
dert méér dan drie dagen kennis van de feiten had, doen de arbeidsgerechten geen uit-
spraak over het bestaan van die feiten en over hun dringend karakter. Een mogelijke te-
genstrijdigheid tussen de strafrechtelijke  en de burgerlijke  beslissing en,  bijgevolg,  de 
miskenning van het beginsel volgens welke de strafvervolging de burgerlijke zaak schorst, 
[zijn] uitgesloten;

Pas wanneer de arbeidsgerechten vaststellen dat de rechtspleging regelmatig was ge-
schied, moeten zij [onderzoeken] of het feit tot staving van het ontslag al dan niet is aan-
getoond en of die omstandigheden elke professionele samenwerking tussen de werkgever 
en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maken. In dat geval en op dat 
ogenblik bestaat er dan een risico op tegenstrijdigheid tussen [hun] beoordeling en die van 
de strafgerechten en moeten ze derhalve de uitspraak aanhouden tot de strafzaak is afge-
handeld",

en
"Die beginselen, samen met het feit dat het [arbeids]hof in de huidige stand van de 

rechtspleging, op straffe van miskenning van het beginsel dat de strafvervolging de bur-
gerlijke zaak schorst, alleen kan onderzoeken of de werkgever, op het ogenblik van het 
ontslag, niet sedert méér dan drie dagen kennis van de feiten had, zonder uitspraak te doen 
over het bestaan van de feiten en hun zwaarwichtigheid, hebben tot gevolg dat het [ar-
beids]hof alleen mag nagaan of ten minste één van de aangevoerde feiten die deel uitma-
ken van de dringende reden, zich heeft voorgedaan binnen de termijn van drie dagen vóór 
de beëindiging van de overeenkomst;

[De eiseres] verwijt de [eerste verweerder] in haar brief van 8 juli 1999 dat de uitleg die 
hij op 5 juli 1999 heeft gegeven, volgens welke hij in 1998 slechts een commerciële func-
tie had, slechts een bediende was en [zijn functie] geen verband hield met de bouwplaats 
te Verviers, niet aanvaardbaar was wat betreft het feit dat hij in zijn brief van 16 februari 
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1998 geen melding had gemaakt van voormeld milieudossier of in dit dossier, ondanks de 
herhaalde verzoeken [van de eiseres], belangrijke brieven had verzwegen of het betrokken 
dossier sindsdien had doodgezwegen;

In haar conclusie verwijst [de eiseres] naar stuk 4 van haar dossier en naar stuk 15 van 
het dossier van de [eerste verweerder], die volgens haar zouden aantonen dat de [eerste 
verweerder] sinds 1991 op de bouwplaats te Verviers toezicht hield en sinds 27 januari 
1997 de functie van directeur uitoefende; 

Het [arbeids]hof stelt dus vast, zonder echter uitspraak te doen over het bestaan of de 
zwaarwichtigheid van het aangevoerde feit, dat één van de door [de eiseres] aan de [eerste 
verweerder] verweten feiten binnen de wettelijke termijn van drie dagen vóór de beëindi-
ging is gepleegd;

Het [arbeids]hof beslist dus om de uitspraak aan te houden zolang de strafgerechten 
geen eindbeslissing in de gelijklopende strafzaak gewezen hebben",

en
"Uit de stukken 93-95 van het dossier van de [eerste verweerder] blijkt dat [de eiseres] 

drie extralegale pensioenplannen opgezet heeft waarop de [eerste verweerder] verplicht 
moest intekenen;

Aanhangsel nr. 3 van het reglement van het eerste plan definieert de jaarlijkse bezoldi-
ging die als grondslag voor de berekening dient, als veertien maal de bezoldiging van de 
maand januari, zonder plafond;

De enige jaarpremie van het tweede plan wordt vastgesteld op 182.700 frank en is vol-
ledig ten laste van [de eiseres];

Het reglement van het derde plan definieert de jaarlijkse basisbezoldiging als 12,85 
maal de bezoldiging van de maand januari, verhoogd met de gratificaties;

Het wordt niet betwist dat [de eiseres] de premies van die groepsverzekeringen niet ge-
stort heeft en deze worden door de [eerste verweerder] in het kader van de huidige proce-
dure gevorderd. Het betreft een totaalbedrag van 25.415,42 euro;

Die vordering heeft niets uitstaande met de gelijklopende strafprocedure. De uitspraak 
dient niet aangehouden te worden;

De rechtsvordering is gegrond, zowel in beginsel als wat betreft de berekening, zoals 
verricht door de [eerste verweerder]",

en het arrest veroordeelt de eiseres vervolgens om aan de eerste verweerder een totaal-
bedrag van 25.415,42 euro te betalen aan werkgeversbijdragen in de groepsverzekeringen, 
onder aftrek van de sociale en fiscale afhoudingen en verhoogd met de wettelijke interest.

Grieven
Eerste onderdeel
Het arrest laat het verweer onbeantwoord waarin de eiseres aanvoerde dat "artikel II 

van de drie vermelde groepsverzekeringsovereenkomsten bepaalt dat 'de verzekerde niet 
langer het voordeel van de werkgeversbijdragen geniet indien hij ontslagen wordt [...] we-
gens een zwaarwichtige fout'" en dat "[de eerste verweerder] in beginsel dus geen enkel 
recht op die overeenkomsten meer kan doen gelden".

Het arrest is bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 
van de Grondwet).

Tweede onderdeel
De rechtsvordering van de eerste verweerder strekte er met name toe de eiseres te doen 

veroordelen  om hem  een  bedrag  van  25.415,42  euro  aan  werkgeversbijdragen  in  de 
groepsverzekeringen te betalen.
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Die werkgeversbijdragen vloeien voort uit drie, door de eiseres voorziene extralegale 
pensioenplannen die geregeld werden door drie overeenkomsten die de eiseres met de 
vennootschap Intégrale gesloten had en met als titel, respectievelijk, "Reglement van het 
extralegale pensioenplan ten bate van het directiepersoneel dat deel uitmaakt van het di-
rectiecomité van de naamloze vennootschap George et Compagnie", "Reglement van het 
aanvullende extralegale pensioen ten bate van het directiepersoneel dat deel uitmaakt van 
het directiecomité van de naamloze vennootschap George et Compagnie" en "Reglement 
van het extralegale pensioenplan ten bate van het personeel van het algemene directie van 
de naamloze vennootschap George et Compagnie", hierna de "extralegale pensioenplan-
nen".

Artikel II, §2, tweede lid, van elk van de extralegale pensioenplannen bepaalt dat "de 
verzekerde niet langer het voordeel van de werkgeversbijdragen geniet indien hij door het 
bedrijf  zonder  opzegging en zonder  vergoeding  wegens  zwaarwichtige  fout  ontslagen 
wordt in de zin en met naleving van de sociale wetgeving".

Het arrest beslist dat de vordering van de eerste verweerder tot betaling van het bedrag 
van 25.415,42 euro "niets uitstaande heeft met de gelijklopende strafprocedure. De uit-
spraak dient niet aangehouden te worden".

Nochtans stelt het arrest daarnaast ook vast dat "diezelfde verwijten of, op zijn minst, 
verwijten die verband houden met die welke vermeld worden in de strafrechtelijke klacht, 
door [de eiseres] als zwaarwichtige fout tot staving van het ontslag van de [eerste ver-
weerder] om dringende redenen aangevoerd worden".

Het arrest beslist derhalve terecht dat het, om de regel niet te miskennen volgens welke 
de strafvervolging de burgerlijke zaak schorst (artikel 4 van de wet van 17 april 1878 hou-
dende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering), in deze stand van de 
rechtspleging alleen mag nagaan of de werkgever, op het ogenblik van het ontslag, niet 
sedert méér dan drie dagen kennis van de feiten had. Nadat het arrest die vraag ontken-
nend beantwoord heeft, en gezien het geen uitspraak kan doen over het bestaan van de 
aangevoerde feiten en over de zwaarwichtigheid ervan, beslist het de uitspraak aan te hou-
den zolang de strafgerechten geen eindbeslissing in de gelijklopende strafzaak gewezen 
hebben.

Het arrest veroordeelt de eiseres niettemin om aan de eerste verweerder een bedrag van 
25.415,42 euro aan werkgeversbijdragen in de groepsverzekeringen te betalen.

Aldus beslist het dus impliciet maar zeker dat de eerste verweerder niet om een drin-
gende reden is ontslagen.

De eerste verweerder wordt immers het voordeel ontzegd van de werkgeversbijdragen 
die door de eiseres verschuldigd zijn ter uitvoering van de drie extralegale pensioenplan-
nen, indien hij regelmatig om een dringende reden is ontslagen. Indien het bestreden ar-
rest geoordeeld had dat de eerste verweerder regelmatig om een dringende reden was ont-
slagen,  dan  had  het  de  eiseres  dus  niet  kunnen veroordelen  om hem een  bedrag van 
25.415,42 euro aan werkgeversbijdragen in de groepsverzekeringen te betalen.

Het arrest dat de eiseres aldus veroordeelt, doet bijgevolg uitspraak over het bestaan 
van de feiten die tot staving van het ontslag worden aangevoerd en over de zwaarwichtig-
heid ervan, terwijl die feiten overeenkomen of op zijn minst verband houden met de ver-
wijten die de eiseres in de door haar aangevoerde strafrechtelijke klacht vermeldt, welke 
op het ogenblik van de uitspraak van het arrest nog hangende was.

Het arrest miskent derhalve de regel volgens welke de uitoefening van de burgerlijke 
rechtsvordering geschorst is zolang niet definitief uitspraak is gedaan over de strafvorde-
ring die vóór of gedurende de burgerlijke rechtsvordering is ingesteld en schendt bijge-
volg artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wet-
boek van Strafvordering.
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Het arrest is daarenboven tegenstrijdig.
Het beslist immers dat de vordering van de eerste verweerder tot betaling van het be-

drag van 25.415,42 euro "niets uitstaande heeft met de gelijklopende strafprocedure. De 
uitspraak dient niet aangehouden te worden", terwijl de veroordeling tot betaling van dat 
bedrag veronderstelt dat het arrest, op zijn minst impliciet, vaststelt dat de eerste verweer-
der niet regelmatig om een dringende reden is ontslagen en dat die vaststelling hem ver-
plicht om uitspraak te doen over het bestaan van de feiten die tot staving van het ontslag 
worden aangevoerd en over hun zwaarwichtigheid.

Toch beslist het arrest dat het geen uitspraak over die vragen kan doen en dat het de uit-
spraak moet aanhouden zolang de strafgerechten niet definitief uitspraak in de gelijklo-
pende strafzaak hebben gedaan.

Aangezien die tegenstrijdigheid tussen de redenen gelijkstaat met een gebrek aan moti-
vering, is het arrest niet regelmatig met redenen omkleed en schendt het bijgevolg artikel 
149 van de Grondwet.

Derde onderdeel
De rechtsvordering van de eerste verweerder strekte er met name toe de eiseres te doen 

veroordelen  om haar  een  bedrag  van  25.415,42  euro  aan  werkgeversbijdragen  in  de 
groepsverzekeringen te betalen.

Die werkgeversbijdragen vloeien voort uit drie, door de eiseres voorziene extralegale 
pensioenplannen die geregeld werden door drie overeenkomsten die de eiseres met de 
vennootschap Intégrale gesloten had en met als titel, respectievelijk, "Reglement van het 
extralegale pensioenplan ten bate van het directiepersoneel dat deel uitmaakt van het di-
rectiecomité van de naamloze vennootschap George et Compagnie", "Reglement van het 
aanvullende extralegale pensioen ten bate van het directiepersoneel dat deel uitmaakt van 
het directiecomité van de naamloze vennootschap George et Compagnie" en "Reglement 
van het extralegale pensioenplan ten bate van het personeel van het algemene directie van 
de naamloze vennootschap George et Compagnie", hierna de "extralegale pensioenplan-
nen".

Artikel II, §2, tweede lid, van elk van de extralegale pensioenplannen bepaalt dat "de 
verzekerde niet langer het voordeel van de werkgeversbijdragen geniet indien hij door het 
bedrijf  zonder  opzegging  en  zonder  vergoeding wegens zwaarwichtige  fout  ontslagen 
wordt in de zin en met naleving van de sociale wetgeving".

Wanneer de eerste verweerder om een dringende reden ontslagen wordt, wordt hem dus 
het voordeel ontzegd van de werkgeversbijdragen die de eiseres ter uitvoering van de ex-
tralegale pensioenplannen dient te betalen en kan hij van de eiseres dus niet meer de beta-
ling van die bijdragen vorderen.

Het  arrest,  dat  de  eiseres  veroordeelt  om aan de eerste  verweerder  een bedrag van 
25.415,42 euro aan werkgeversbijdragen in de groepsverzekeringen te betalen, terwijl de 
eerste verweerder om een dringende reden was ontslagen en bijgevolg geen recht meer 
had op het voordeel van de werkgeversbijdragen die verschuldigd waren ter uitvoering 
van de drie extralegale pensioenplannen, miskent de verbindende kracht van die drie ex-
tralegale pensioenplannen, meer bepaald van hun artikel II, §2, tweede lid, en schendt bij-
gevolg artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.

De eiser voert volgend middel aan tot staving van het cassatieberoep, dat op de algeme-
ne rol is ingeschreven onder het nummer S.04.0190.F:

Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 35, inzonderheid eerste, tweede, derde en achtste lid, van de wet van 3 juli 

1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
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- artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering;
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikelen 870 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het  arrest  1°  stelt  als  regel  dat  de  strafvordering  de  burgerlijke  beslissing  slechts 

schorst voor zover er een risico op tegenstrijdige beslissingen bestaat en bevestigt het be-
roepen vonnis, in zoverre het beslist dat de rechtbank de middelen van de eiser met be-
trekking tot de regelmatigheid van de rechtspleging kon onderzoeken en 2° vernietigt het 
beroepen vonnis, in zoverre het in concreto uitspraak doet over de regelmatigheid van de 
procedure tot ontslag om dringende redenen en daarbij het recht van verdediging miskent, 
en beslist vervolgens om de uitspraak aan te houden zolang de strafgerechten geen eind-
beslissing over de gelijklopende strafzaak gewezen hebben, op grond van alle redenen die 
thans als volledig weergegeven worden beschouwd, en meer bepaald om de volgende re-
denen:

"a) Aanvang van de termijn - Beginselen
[...] Artikel 35, derde lid, van de wet van 3 juli 1978 bepaalt dat ontslag om een drin-

gende reden niet meer zonder opzegging of vóór het verstrijken van de termijn mag wor-
den gegeven, wanneer het feit ter rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie werkdagen 
bekend is aan de partij die zich hierop beroept;

De  termijn  van  het  ontslag om dringende redenen  dat  door  de  werkgever  gegeven 
wordt, begint te lopen op de dag waarop de persoon die bevoegd is om de overeenkomst 
te beëindigen, kennis krijgt van het geheel van de gegevens op grond waarvan de zwaar-
wichtigheid van de als dringende reden verweten feiten kan worden beoordeeld;

Zoals  V. Vannes (Le contrat  de travail  -  Aspects théoriques et  pratiques,  Bruylant, 
1996, 656 en 658) schrijft, kan de rechter dus beslissen dat de termijn pas na de ontdek-
king van bepaalde verzwarende omstandigheden is ingegaan; op die datum beschikte de 
persoon die de arbeidsovereenkomst beëindigde over alle gegevens om dit ook te doen 
(Cass., 18 februari 1980, Pas., I, 723; Cass., 23 mei 1973, J.T.T., 212);

Zoals het Hof van Cassatie beslist is 'het feit dat het ontslag wegens dringende reden 
rechtvaardigt, aan de partij die ontslag geeft, bekend, wanneer deze omtrent het bestaan 
van het aangevoerde feit en de omstandigheden die daarvan een dringende reden kunnen 
maken, voldoende zekerheid heeft om met kennis van zaken een beslissing te kunnen ne-
men' (Cass., 14 mei 1979, J.T.T, 1980, 78; Cass., 28 februari 1983, Pas., 1983, I, 723; 
Cass., 22 januari 1990, J.T.T., 1990, 89; Cass., 5 november 1990, J.T.T., 1991, 155);

Bij de beoordeling van een dringende reden dient dus niet met één enkel feit rekening 
te worden gehouden, maar met alle omstandigheden die daarvan een dringende reden kun-
nen maken in de zin van artikel 35 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten;

De vereiste van de termijn van drie dagen belet de rechter niet om bij de beoordeling 
van de dringende reden rekening te houden met feiten die sedert meer dan drie dagen be-
kend zijn, voor zover een ander, in de ontslagbrief vermeld feit sedert minder dan drie da-
gen bekend is;

Het laatste feit hoeft op zich geen dringende reden te vormen in de zin van artikel 35. 
Wat het daarentegen wel moet zijn: 'un élément d'un comportement rendant immédiate-
ment et définitivement impossible la poursuite des relations professionnelles. Il faut donc 
que le fait connu dans le délai légal soit fautif' (Blondiau e.a., La rupture du contrat de tra-
vail - Chronique de jurisprudence [1988-1991], 497);
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b) Wat deze zaak betreft
Die beginselen, samen met het feit  dat  het [arbeids]hof, in de huidige stand van de 

rechtspleging, op straffe van miskenning van het beginsel dat de strafvervolging de bur-
gerlijke zaak schorst, alleen kan onderzoeken of de werkgever, op het ogenblik van het 
ontslag, niet sedert méér dan drie dagen kennis van de feiten had, [...] hebben tot gevolg 
dat het [arbeids]hof alleen mag nagaan of ten minste één van de aangevoerde feiten die 
deel uitmaken van de dringende reden, zich heeft voorgedaan binnen de termijn van drie 
dagen vóór de beëindiging van de overeenkomst;

[De verweerster] verwijt de [eiser] in haar brief van 8 juli 1999 dat de uitleg die hij op 5 
juli 1999 heeft gegeven, volgens welke hij in 1998 slechts een commerciële functie had, 
slechts een bediende was en [zijn functie] geen verband hield met de bouwplaats te Ver-
viers, wat volgens hem verklaarde waarom hij in zijn brief van 16 februari 1998 geen mel-
ding had gemaakt van voormeld milieudossier of in dit dossier, ondanks de herhaalde ver-
zoeken [van de verweerster], belangrijke brieven had verzwegen of het betrokken dossier 
sindsdien had doodgezwegen, niet geloofwaardig was;

In haar conclusie verwijst [de verweerster] naar stuk 4 van haar dossier en naar stuk 15 
van het dossier van de [eiser], die volgens haar zouden aantonen dat de [eiser] sinds 1991 
op de bouwplaats te Verviers toezicht hield en sinds 27 januari 1997 de functie van direc-
teur uitoefende;

Het [arbeids]hof stelt dus vast, zonder echter uitspraak te doen over het bestaan of de 
zwaarwichtigheid van het aangevoerde feit, dat één van de door [de verweerster] aan de 
[eiser] verweten feiten binnen de wettelijke termijn van drie dagen vóór de beëindiging is 
gepleegd;

Het [arbeids]hof beslist dus om de uitspraak aan te houden zolang de strafgerechten 
geen eindbeslissing in de gelijklopende strafzaak gewezen hebben".

Grieven
Krachtens artikel 35, achtste lid, van de wet van 3 juli 1978 en de artikelen 1315 van 

het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, staat het aan de werkgever 
te bewijzen dat hij de termijn heeft nageleefd die opgelegd wordt in het derde lid van dat 
artikel 35, krachtens hetwelk het ontslag slechts regelmatig is als een feit bekend geraakt 
binnen de termijn van drie werkdagen vóór het ontslag. De rechter dient dan te onderzoe-
ken of het feit, indien bewezen, foutief is. De rechter kan slechts op die voorwaarde het 
ontslag ontvankelijk verklaren en, bij de uitspraak over de gegrondheid ervan, op grond 
van alle in de ontslagbrief aangevoerde feiten en alle omstandigheden van de zaak oorde-
len of de voortzetting van de contractuele verhouding definitief onmogelijk was.

Indien de rechter daarentegen weigert het binnen de termijn van drie werkdagen ont-
dekte feit als foutief te erkennen, mag hij daarentegen noch de feiten die méér dan drie 
werkdagen vóór het ontslag hebben plaatsgevonden, noch de door de werkgeer aange-
voerde verzwarende omstandigheden onderzoeken.

In geval van voortdurende tekortkomingen staat het aan de rechter te onderzoeken of de 
werkgever de termijn heeft nageleefd waarbinnen de dringende reden moet worden aange-
voerd, door na te gaan of het verweten feit drie werkdagen voor het ontslag nog bleef 
voortduren.

Krachtens artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering 
mag de rechter die kennisneemt van de burgerlijke rechtsvordering niet nagaan of dat feit 
is blijven voortduren, indien zijn beslissing tegenstrijdig zou kunnen zijn met de beslis-
sing over de strafvordering.

De feiten die aan de eiser in de ontslagbrief verweten worden, bestaan hierin dat hij in 
zijn brief van 16 februari 1998 het milieudossier over de bouwplaats te Verviers doelbe-
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wust niet heeft vermeld (een dossier dat dagtekent van 1992 en dat "enkele maanden gele-
den" door de verweerster is ontdekt), dat hij in dat dossier, ondanks herhaalde verzoeken 
van de verweerster, belangrijke brieven heeft verzwegen die "onlangs" zijn verkregen, en 
het betrokken dossier sindsdien heeft doodgezwegen.

In haar conclusie erkende de verweerster dat er na 16 juni 1999 een volledig en gede-
tailleerd dossier was overhandigd "aan de rechthebbende ([dit wil zeggen de personen] 
met de bevoegdheid om de arbeidsovereenkomst te beëindigen)"; dat "de [verweerster], 
die tot op dat ogenblik geen volledig dossier in haar bezit had, geen beslissing met volle 
kennis van zaken kon nemen; [dat] [zij] het dossier dus terecht en overeenkomstig artikel 
35 van de wet van 3 juli 1978 grondig heeft onderzocht en enkele dagen later - met name 
op 5 juli 1999 - [de eiser] heeft ondervraagd alvorens een beslissing te nemen, ditmaal 
met volle kennis van zaken". Zij voegde hieraan toe dat "de personen die bevoegd zijn om 
[de eiser] te ontslaan, op 5 mei 1999 het bij het Waalse Gewest op naam van de [verweer-
ster] geopende dossier ontdekt hebben; [dat] [zij] pas na 16 juni 1999 en na [de eiser] her-
haaldelijk hierom te hebben verzocht, het volledige dossier met de tussen de [verweerster] 
en het Waalse Gewest gevoerde briefwisseling ontvangen hebben; [dat] rekening moet 
worden gehouden met het feit dat het onderzoek van het gehele dossier een zekere tijd 
vereist heeft (alsook met de omvang en de zwaarwichtigheid van dat dossier, wat een 
grondig onderzoek vereiste) en met het feit dat de heer B. R. in Frankrijk woonde, zodat 
het onderhoud met [de eiser] en met de andere betrokkenen pas op 5 juli 1999 kon plaats-
vinden; [dat] de personen die bevoegd waren om de overeenkomst te beëindigen, na die 
samenkomst de zekerheid hebben verkregen dat de voortdurende tekortkomingen die [de 
eiser] verweten werden, elke professionele samenwerking tussen [hen] en laatstgenoemde 
onmiddellijk en definitief onmogelijk maakten". Zij preciseerde dat de personen die bin-
nen de vennootschap bevoegd waren om de overeenkomst te schorsen, pas na de onder-
vraging van de eiser begin juli 1999 met zekerheid hebben kunnen besluiten dat het feit 
dat de brief van 16 februari 1998 niet met de waarheid strookte, hun verborgen was ge-
houden en dat dit niet op toeval berustte.

De eiser betoogde daarentegen dat de verweerster van bij het begin op de hoogte was 
van de verontreiniging van de bouwplaats te Verviers; dat hijzelf slechts in beperkte mate 
en gedurende twee à drie maanden in 1991 verantwoordelijk was geweest voor de bouw-
plaats te Verviers; dat de persoon die tijdens de tussenkomst van het Waalse Gewest in 
1992 voor de bouwplaats verantwoordelijk was, de heer D. was en dat het dossier binnen 
de vennootschap door andere personen en niet door hem was beheerd; dat hij niet de vol-
ledige briefwisseling heeft  kunnen terugvinden toen hem gevraagd werd het volledige 
dossier over te leggen; dat hij die brieven aan het Waalse Gewest gevraagd heeft en ze op 
16 juni 1999 ontvangen had, en dat de verweerster sedert meer dan drie dagen vóór het 
ontslag over alle inlichtingen voor een eventueel ontslag om dringende redenen beschikte.

Eerste onderdeel
Het arrest laat het feit dat het binnen de drie dagen vóór het ontslag situeert, in het on-

zekere en bijgevolg of het een onmiddellijke dan wel een voortgezette tekortkoming be-
treft. Uit de lezing van de gronden van het arrest kan niet worden bepaald of het beslist 
dat het feit binnen de termijn van drie dagen plaatsgevonden heeft, dan wel dat de werk-
gever binnen die termijn van het feit  kennisgenomen heeft.  Daarenboven kan met die 
gronden niet worden bepaald of het arbeidshof thans beslist heeft dat het feit dat zich bin-
nen de termijn van drie dagen heeft voorgedaan foutief is, en kan zelfs niet worden afge-
leid dat het ontslag om dringende redenen regelmatig is. Het arrest stelt het Hof bijgevolg 
in de onmogelijkheid de wettelijkheid van de beslissing te onderzoeken in het licht van de 
artikelen 35 van de wet van 3 juli 1978 en 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek 
van Strafvordering, zoals ze in de aanhef van het middel vermeld worden (schending van 
artikel 149 van de Grondwet).
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Tweede onderdeel
Indien het arrest zo uitgelegd moet worden dat het beslist dat het feit, dat in de brief van 

8 juli 1999 aangevoerd wordt en dat volgens het arrest binnen de drie dagen vóór het ont-
slag heeft plaatsgevonden, hierin bestaat dat de eiser, op 5 juli 1999, in de aanwezigheid 
van de gerechtsdeurwaarder gelogen heeft toen hij beweerde dat hij in 1998 slechts een 
commerciële functie had, dat hij slechts een bediende was en dat die functie geen verband 
hield met de bouwplaats te Verviers, dan geeft het arrest van de brief van 8 juli 1999, die 
het volledig weergeeft en waarin enkel vermeld wordt dat de eiser, op die datum, geen ge-
loofwaardige uitleg over de hem verweten feiten heeft kunnen geven, een uitlegging die 
onverenigbaar is met de bewoordingen ervan door hieruit zaken af te leiden die er niet in 
voorkomen en miskent het bijgevolg de bewijskracht van die brief (schending van de arti-
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Derde onderdeel
Indien de omstandigheid dat de werknemer tijdens zijn ondervraging geen geloofwaar-

dige uitleg heeft kunnen geven over het feit of de feiten die de werkgever als dringende 
reden wilde aanvoeren, voor die werkgever en voor het gerecht een gegeven vormt op 
grond waarvan het bestaan van het feit en de zwaarwichtigheid ervan beoordeeld kan wor-
den en aldus de datum van kennisname van het feit bepaald kan worden, kan die omstan-
digheid niet als een onderscheiden fout worden omschreven die als dusdanig als een drin-
gende reden kan worden aangemerkt. In dergelijk geval zou, eensdeels, het feit en de ken-
nisname ervan worden verward, waardoor de termijn van drie dagen bedoeld in artikel 35, 
derde lid, van de wet van 3 juli 1978 inhoudsloos wordt, en zou, anderdeels, het begrip 
'fout' in de zin van het eerste en tweede lid van dat artikel miskend worden, aangezien een 
ongeloofwaardige uitleg over een gedrag niet foutief is indien het gedrag dat zelf niet is.

Indien het arrest zo uitgelegd moet worden dat het beslist dat het feit dat het binnen de 
termijn van drie dagen situeert, hierin bestaat dat de eiser in aanwezigheid van de ge-
rechtsdeurwaarder geen geloofwaardige uitleg heeft kunnen geven en dat dit feit, indien 
bewezen, foutief is, dan schendt het bijgevolg artikel 35, inzonderheid eerste, tweede en 
derde lid, van de wet van 3 juli 1978.

Het arrest, dat nu reeds beslist dat het gedrag van de eiser - met name dat hij geen ge-
loofwaardige uitleg heeft kunnen geven over de hem verweten feiten, meer bepaald dat hij 
in zijn brief van 16 februari 1998 het milieudossier over de bouwplaats te Verviers niet 
had vermeld of in dit dossier, ondanks de herhaalde verzoeken [van de eiseres], belangrij-
ke brieven heeft verzwegen en het betrokken dossier sindsdien heeft doodgezwegen - in-
dien bewezen een fout zou opleveren, hoewel het erkent dat "diezelfde verwijten of, op 
zijn minst, verwijten die verband houden met die welke vermeld worden in de strafrechte-
lijke klacht, door [de verweerster] als zwaarwichtige fout tot staving van het ontslag van 
de [eiser] om dringende redenen worden aangevoerd", schendt artikel 4 van de Vooraf-
gaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, een bepaling die de openbare orde raakt 
en die de rechter bij wie de burgerlijke rechtsvordering aanhangig wordt gemaakt, ver-
biedt uitspraak te doen over vragen die ook in de strafvordering gesteld worden.

Vierde onderdeel
Indien het arrest zo moet worden uitgelegd dat het beslist dat het feit dat het binnen de 

termijn van drie dagen situeert, hierin bestaat dat de eiser "het betrokken dossier sindsdien 
heeft verzwegen" en dat dit feit een fout oplevert, terwijl het vaststelt dat "diezelfde ver-
wijten of, op zijn minst, verwijten die verband houden met die welke vermeld worden in 
de strafrechtelijke klacht, door [de verweerster] als zwaarwichtige fout tot staving van het 
ontslag van de (verweerder) om dringende redenen worden aangevoerd", dan heeft het dit 
feit niet als foutief kunnen aanmerken zonder uitspraak te doen over punten die de burger-
lijke rechtsvordering met de strafvordering gemeen heeft. Het schendt derhalve artikel 4 
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van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en beslist bijgevolg niet 
wettig over het bestaan van een fout in de zin van artikel 35, inzonderheid eerste en twee-
de lid, van de wet van 3 juli 1978.

Vijfde onderdeel
In haar brief van 8 juli 1999 preciseerde de verweerster "dat zij enkele maanden gele-

den een dossier uit 1992 ontdekt had waaruit bleek dat de vennootschap van milieumis-
drijven werd beticht", terwijl de eiser dit dossier in zijn brief van 16 februari 1998 hele-
maal niet vermeld had. Zij betoogde dat de eiser de feiten doelbewust had verzwegen en 
wees erop dat, toen de heren v. H. en G. de eiser verzochten een dossier over deze zaak 
samen te stellen met de volledige briefwisseling zoals die van bij het begin was gevoerd, 
gebleken was dat een belangrijke brief niet in het dossier opgenomen was omdat de eiser 
deze niet had kunnen terugvinden en dat "[de eiser] de heren v. H. en G. pas na lang aan-
dringen de ontbrekende brief onlangs bezorgd heeft".

Uit de in de aanhef van het middel weergegeven passages van conclusies blijkt daaren-
boven dat de verweerster daarenboven uitdrukkelijk erkend heeft dat zij na 16 juni 1999 
het volledige dossier ontvangen heeft, het grondig heeft moeten onderzoeken en de onder-
vraging van de eiser heeft moeten uitstellen tot de personen die binnen de vennootschap 
bevoegd waren om de overeenkomst te beëindigen, die ondervraging konden verrichten.

Indien het arrest zo moet worden uitgelegd dat het feit dat het binnen de termijn van 
drie dagen vóór het ontslag situeert, hierin bestaat dat de eiser belangrijke brieven in het 
dossier van de bouwplaats te Verviers verborgen heeft gehouden, dan werpt het een ge-
schil op die de partijen in hun conclusies uitgesloten hadden en schendt het bijgevolg arti-
kel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en miskent het het daarin vastgelegde be-
schikkingsbeginsel alsook het algemeen beginsel van het recht van verdediging.

Zesde onderdeel
Indien het arrest zo moet worden uitgelegd dat het beslist dat wat binnen de termijn van 

drie dagen valt, niet één van de in de ontslagbrief aangevoerde feiten is maar wel de ken-
nisname van één van die feiten door de werkgever, dan ontslaat het arrest de verweerster 
onwettig van de verplichting om het bewijs te leveren van de datum waarop zij van de fei-
ten heeft kennisgenomen (schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 
870 van het Gerechtelijk Wetboek en 35, achtste lid, van de wet van 3 juli 1978) en is het, 
bij gebrek aan antwoord op het omstandige, in de aanhef van het middel weergegeven 
verweer van de eiser met betrekking tot de aanvang van de termijn waarbinnen de ver-
weerster  van  die  feiten  kennisgenomen  heeft,  niet  regelmatig  met  redenen  omkleed 
(schending van artikel 149 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

De cassatieberoepen zijn tegen hetzelfde arrest gericht.

Er bestaat grond tot voeging.

Het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder het nummer 
S.04.0190.F :

Het middel

Eerste onderdeel

Het arrest wijst, op grond van de in het middel weergegeven redenen, op de 
"beginselen" die "de aanvang" regelen van de termijn bepaald in artikel 35, derde 
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lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, en oor-
deelt vervolgens dat "die beginselen, samen met het feit dat het [arbeids]hof in 
de huidige stand van de rechtspleging, op straffe van miskenning van het begin-
sel dat de strafvervolging de burgerlijke zaak schorst, alleen kan onderzoeken of 
de werkgever, op het ogenblik van het ontslag, niet sedert méér dan drie dagen 
kennis van de feiten had, zonder uitspraak te doen over het bestaan van de feiten 
en hun zwaarwichtigheid, tot gevolg hebben dat het [arbeids]hof alleen mag na-
gaan of ten minste één van de aangevoerde feiten die deel uitmaken van de drin-
gende reden, zich heeft voorgedaan binnen de termijn van drie dagen vóór de be-
ëindiging van de overeenkomst".

Het arrest, dat vervolgens vermeldt dat "[de verweerster] de [eiser] in haar 
brief van 8 juli 1999 verwijt dat de uitleg die hij op 5 juli 1999 heeft gegeven, 
volgens welke hij in 1998 slechts een commerciële functie had, slechts een be-
diende was en [zijn functie] geen verband hield met de bouwplaats te Verviers, 
wat volgens hem verklaarde waarom hij in zijn brief van 16 februari 1998 geen 
melding had gemaakt van voormeld milieudossier of in dit dossier, ondanks de 
herhaalde verzoeken [van de verweerster], belangrijke brieven had verzwegen of 
het betrokken dossier sindsdien had doodgezwegen, niet geloofwaardig was", be-
slist "zonder echter uitspraak te doen over het bestaan of de zwaarwichtigheid 
van het aangevoerde feit, dat één van de door [de eiseres] aan de [eerste verweer-
der] verweten feiten binnen de wettelijke termijn van drie dagen vóór de beëindi-
ging is gepleegd".

Het arrest, dat niet preciseert dat, volgens het arbeidshof, hetzij de verweerster 
pas binnen de termijn van drie dagen vóór het ontslag om dringende redenen vol-
doende kennis verworven heeft over de feiten die dat ontslag verantwoordden, 
hetzij één van die feiten, die het hof dient op te geven, zich binnen die termijn 
heeft voorgedaan, stelt het Hof aldus in de onmogelijkheid om zijn toezicht uit te 
oefenen en omkleedt zijn beslissing niet regelmatig met redenen.

Het onderdeel is gegrond.

Er bestaat geen grond tot onderzoek van de andere onderdelen van het middel, 
die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie.

Het cassatieberoep, dat op de algemene rol is ingeschreven onder het nummer 
S.04.0162.F:

Het tegen het cassatieberoep ambtshalve opgeworpen middel van niet-ontvan-
kelijkheid, door het openbaar ministerie overeenkomstig artikel 1097 van het Ge-
rechtelijk Wetboek tegen de tweede en de derde verweerders gericht: het cassa-
tieberoep is in die mate zonder belang:

Het arrest, dat oordeelt dat, ongeacht de uitspraak over de vorderingen van de 
eerste verweerder tegen de eiseres, de door laatstgenoemde tegen de tweede en 
de derde verweerder ingestelde vordering tot tussenkomst en vrijwaring niet ge-
grond kan zijn, bevestigt het beroepen vonnis dat die vordering ongegrond had 
verklaard en dat de verweerders buiten zake had gesteld, en veroordeelt de eise-
res om aan elk van hen een vergoeding wegens tergend en roekeloos geding te 
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betalen.

Het enige middel dat de eiseres tot staving van het cassatieberoep aanvoert, oe-
fent geen kritiek op die beslissingen uit, waarop de vernietiging waartoe dat mid-
del zou kunnen leiden, geen uitwerking zou hebben.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.

Uit  de redenen die de aanneming van dat  middel  van niet-ontvankelijkheid 
verantwoorden, volgt dat een door de eiseres tegen de tweede en de derde ver-
weerder ingestelde vordering tot bindendverklaring van het arrest eveneens on-
ontvankelijk zou zijn geweest.

De overige punten van het cassatieberoep

Het middel

Eerste onderdeel

Het arrest antwoordt met geen enkele overweging op de in dit onderdeel weer-
gegeven conclusie van de eiseres.

Het onderdeel is gegrond.

Er bestaat geen grond tot onderzoek van de andere onderdelen van het middel, 
die niet kunnen leiden tot ruimere vernietiging.

De tegenvordering van de tweede en de derde verweerders 

Aangezien blijkt dat die verweerders roekeloos in het geding zijn gebracht, is 
hun tegenvordering tot schadevergoeding gegrond binnen de in het dictum van 
dit arrest bepaalde grenzen.

Dictum

Het Hof,

Voegt de cassatieberoepen die onder de nummers S.04.0162.F en S.04.0190.F 
op de algemene rol zijn ingeschreven.

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, enerzijds, beslist "dat één van de 
door [de naamloze vennootschap George et  Compagnie] aan [D.D.] verweten 
feiten binnen de wettelijke termijn van drie dagen vóór de beëindiging is ge-
pleegd" en het, anderzijds, die vennootschap veroordeelt om aan D.D. een hoofd-
bedrag van vijfentwintig duizend vierhonderd vijftien euro en tweeënveertig cen-
tiemen te betalen aan werkgeversbijdragen in de groepsverzekeringen.

Verwerpt  het  cassatieberoep  dat  op  de  algemene  rol  onder  het  nummer 
S.04.0162.F is ingeschreven voor het overige.

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

Veroordeelt de naamloze vennootschap George et Compagnie in twee derde 
van de kosten die gemaakt zijn in de zaak S.04.0162.F van de algemene rol.
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Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-
rechter over.

Veroordeelt de naamloze vennootschap George et Compagnie om aan beide 
verweerders, J. B. en de naamloze vennootschap Société d'aval industriel, een 
vergoeding van duizend euro te betalen.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
12 maart 2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Storck, afdelingsvoorzit-

ter – Grotendeels gelijkluidende conclusie2 van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Simont en Draps.

Nr. 133

3° KAMER - 12 maart 2007

RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - OPDRACHT VAN DE 
RECHTER - BESLISSING - RECHTSGROND WAAROP DE PARTIJEN ZICH NIET HEBBEN BEROEPEN - 
GEEN GELEGENHEID TOT TEGENSPRAAK - GEVOLG

De rechter die zijn beslissing grondt op een middel dat door de partijen niet is aangevoerd,  
zonder hen de gelegenheid te geven daarover verweer te voeren, miskent het recht van 
verdediging1. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

(FORTIS INSURANCE BELGIUM nv T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0095.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 18 april 2006 is gewezen 
door het Arbeidshof te Brussel.

Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepaling
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing
Het arrest, dat uitspraak doet over de ontvankelijkheid van de oorspronkelijke vorderin-

gen van de verweerders tegen de eiseres, bevestigt wat dat betreft het beroepen vonnis en 

2 Op het cassatieberoep van George et Compagnie nv (AR S.04.0162.F), concludeerde het O.M. dat 
de tegenvordering van de tweede en derde verweerders gegrond was ten belope van een vergoeding 
van minimum 2.000 euro voor elke verweerder.
1 Zie Cass., 28 feb. 2005, AR S.03.0105.F, nr 124; Cass., 18 dec. 2006, AR S.06.0068.F, nr 660.
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"verklaart die vorderingen niet verjaard en dus ontvankelijk".
Het verantwoordt die beslissing op grond dat "de eerste rechters terecht de rechtstreekse 

rechtsvordering van de derde afwijzen, ingesteld op grond van de verbintenis die de ver-
zekeraar had aangegaan in het kader van het derdenbeding (aangezien de verzekeraar de 
groepsverzekeringsregeling, zoals deze van kracht was, uitgevoerd heeft), en vervolgens 
geheel terecht oordelen dat de rechtsvordering gegrond was op derde-medeplichtigheid, 
bestaande in de schending, door de werkgever, van de artikelen 45 van de wet van 27 juni 
1969 en 4 van de 'Wet Colla', en dus op de professionele buitencontractuele aansprakelijk-
heid van de verzekeraar" en dat, "luidens artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek, een 
dergelijke vordering tot vergoeding van schade die gegrond is op een aansprakelijkheid in 
de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, door verloop van vijf 
jaar verjaart vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van 
de schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke 
persoon".

Grieven
De rechter kan zijn beslissing niet gronden op een middel dat niet door de partijen is 

aangevoerd, zonder hen de gelegenheid te geven daarover verweer te voeren.
De verweerders hebben tot staving van de verwerping van de exceptie van verjaring die 

de eiseres opgeworpen had tegen de door de verweerders tegen haar ingestelde rechtsvor-
dering, niet aangevoerd dat die rechtsvordering binnen het toepassingsgebied van artikel 
2262bis van het Burgerlijk Wetboek viel, maar enkel dat hun rechtsvordering krachtens 
artikel 34 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst verjaarde 
door verloop van drie jaar, terwijl de eiseres aanvoerde dat die rechtsvordering was ver-
jaard door verloop van dezelfde termijn van een jaar, bepaald in artikel 15 van de wet van 
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, als die welke van toepassing is op de 
rechtsvordering die de verweerders tegen hun werkgever, de vereniging zonder winstge-
ving Cliniques universitaires Saint-Luc, hadden ingesteld.

Het arbeidshof kon zonder enige twijfel ambtshalve opwerpen dat de rechtsvordering, 
te dezen, geregeld werd door een norm die door geen van de partijen was aangevoerd, met 
name artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek, maar alvorens over de toepassing van 
die norm op de feiten van de zaak uitspraak te doen, had het arbeidshof de partijen, en in 
het bijzonder de eiseres, de gelegenheid moeten geven hierover uitleg te verschaffen.

Nu het arbeidshof het debat hierover niet heropent of, op zijn minst, de partijen op de 
terechtzitting niet van deze kwestie op de hoogte brengt, om hen, in voorkomend geval na 
het uitstellen van de zaak, de gelegenheid te geven hierover debat te voeren, miskent het 
het recht van verdediging van de eiseres.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door de verweerders aan het middel 
tegengeworpen : het middel vermeldt de schending van artikel 774, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek niet :

Het middel verwijt het arrest niet dat het de vordering geheel of gedeeltelijk 
afwijst op grond van een exceptie die de partijen voor het arbeidshof niet hadden 
aangevoerd, zonder een heropening van het debat te hebben bevolen, maar wel 
dat het de exceptie van de eiseres afwijst door te beslissen dat de tegen haar inge-
stelde vordering niet is verjaard op grond van een middel waarover de partijen 
geen debat hebben gevoerd en die zij niet heeft kunnen tegenspreken.
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Miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat in het middel vermeld wordt, 
zou, indien gegrond, op zich volstaan om tot vernietiging te leiden.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Het arrest vermeldt dat de vordering van de verweerders tegen de eiseres "ge-
grond was op derde-medeplichtigheid, bestaande in de schending, door de werk-
gever, van de artikelen 45 van de wet van 27 juni 1969 en 4 van de 'wet Colla', 
en dus op de professionele buitencontractuele aansprakelijkheid van de verzeke-
raar", oordeelt vervolgens dat die vordering niet verjaard is op grond dat, "lui-
dens artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek, een dergelijke vordering tot 
vergoeding van schade die gegrond is op een aansprakelijkheid in de zin van de 
artikelen 1382 en 1383 van [datzelfde] Wetboek, door verloop van vijf jaar ver-
jaart vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen 
van de schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor 
aansprakelijke persoon".

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiseres be-
toogd heeft dat de rechtsvordering verjaard was krachtens artikel 15 van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, terwijl de verweerders 
aangevoerd hebben dat hun vordering niet onderworpen was aan de in die bepa-
ling voorgeschreven verjaringstermijn van één jaar maar aan de verjaringstermijn 
van drie jaar, bepaald in artikel 34 van de wet van 25 juni 1992 op de landverze-
keringsovereenkomst, zonder dat enige partij aangevoerd had dat artikel 2262bis 
van het Burgerlijk Wetboek van toepassing was.

Het arbeidshof, dat het uit die bepaling afgeleide middel ambtshalve aanvoert 
zonder het aan de tegenspraak van de partijen te onderwerpen, miskent het recht 
van verdediging van de eiseres.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de vordering van elke verweer-
der tegen de eiseres "niet verjaard en dus ontvankelijk" verklaart.

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

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechters 
over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Luik.
12 maart 2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Storck, afdelingsvoorzit-

ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. Gérard en Heenen.
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Nr. 134

2° KAMER - 13 maart 2007

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING - RECHTER DIE DE 
WIJZE VAN VERDEDIGING BEOORDEELT - GEVOLG

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - RECHTER DIE DE WIJZE VAN 
VERDEDIGING BEOORDEELT - RECHTER DIE DE SCHIJN VERWEKT DAT ELKE VERDEDIGING ZINLOOS IS 
- GEVOLG

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - RECHT VAN VERDEDIGING - RECHTER DIE DE WIJZE VAN 
VERDEDIGING BEOORDEELT - RECHTER DIE DE SCHIJN VERWEKT DAT ELKE VERDEDIGING ZINLOOS IS 
- GEVOLG

4º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - STRAFRECHT - STRAFVORDERING - 
RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - RECHT VAN VERDEDIGING - 
RECHTER DIE DE WIJZE VAN VERDEDIGING BEOORDEELT - RECHTER DIE DE SCHIJN VERWEKT DAT 
ELKE VERDEDIGING ZINLOOS IS - GEVOLG

1º,  2º,  3º  en  4º  Het  recht  van verdediging  en  het  recht  van  eenieder  op  een eerlijke 
behandeling  van zijn  zaak  door  een onpartijdige  rechter,  waarbij  het  vermoeden van 
onschuld als uitgangspunt geldt, worden miskend door de rechter die de wijze waarop de 
beklaagde zich verdedigt tegen de tenlastelegging beoordeelt of de schijn verwekt dat  
elke verdediging zinloos is1.  (Art. 6, Verdrag Rechten van de Mens; Art. 14, I.V.B.P.R.)

(A.)

ARREST

(A.R. P.06.1334.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-
onele Rechtbank te Leuven van 7 september 2006.

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

Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert aan dat de appelrechters het algemeen rechtsbeginsel inza-
ke de onpartijdigheid van de rechter, inzake het recht van verdediging en inzake 
het vermoeden van onschuld hebben miskend en de artikelen 6.1 EVRM en 14 

1 Zie Cass., 24 aug. 1998, AR P.98.1007.N, nr 371; Cass., 9 okt. 2003, AR D.02.0008.N, nr 485.
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BUPO hebben geschonden.

Het middel leidt dit af uit één passage in het bestreden vonnis waarin de appel-
rechters onder de rubriek "2. Bespreking" het volgende zeggen: "In een nieuwe 
brief van 02 oktober 2005 werd de toon van de [eiser] grimmiger en een federaal 
ambtenaar onwaardig, zeker wanneer men weet dat het voorwerp van de discus-
sie een banale verkeersovertreding is."

2. Overeenkomstig de artikelen 6.1 EVRM en 14 BUPO heeft eenieder recht 
op een eerlijke behandeling van zijn zaak door een onpartijdige rechter waarbij 
het vermoeden van onschuld als uitgangspunt geldt.

3. Met de voormelde opmerkingen beoordelen de appelrechters de wijze waar-
op de eiser zich verdedigt tegen de telastlegging. Met hun oordeel dat "het voor-
werp  van  de  discussie  een  banale  verkeersovertreding"  is,  verwekken  ze  de 
schijn dat elke verdediging zinloos is.

Door aldus te oordelen hebben de appelrechters bij de eiser een indruk van 
vooringenomenheid verwekt en hebben ze de algemene rechtsbeginselen van het 
vermoeden van onschuld en van het recht van verdediging miskend.

Het middel is gegrond.

(...)

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
nietigde vonnis.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Brussel, zitting houdend 
in hoger beroep.

13 maart 2007 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Forrier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
De Bruyn.

Nr. 135

2° KAMER - 13 maart 2007

1º AFSTAND (RECHTSPLEGING) — AFSTAND VAN RECHTSVORDERING - 
STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - BURGERLIJKE 
PARTIJ DIE NIET VERSCHIJNT TER TERECHTZITTING - GEVOLG

2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - 
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BURGERLIJKE PARTIJ DIE NIET VERSCHIJNT TER TERECHTZITTING - GEVOLG

1º en 2º De omstandigheid dat de burgerlijke partij niet verschijnt houdt geen afstand in van  
de  burgerlijke  partijstelling,  welke  vordering  aldus  door  de  rechter  moet  worden  
beoordeeld1. 

(H. T. H.)

ARREST

(A.R. P.06.1687.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-
werpen, correctionele kamer, van 20 november 2006.

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

Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(...)

Eerste middel

2. Het middel voert aan dat de verweerder, die als rechtstreeks dagende partij 
voor het hof van beroep verstek deed, voor dit rechtscollege geen burgerlijke 
vordering instelde en hem aldus meer werd toegekend dan deze partij vorderde.

3. De enkele omstandigheid dat de burgerlijke partij niet verschijnt, houdt geen 
afstand in van de burgerlijke partijstelling, welke vordering aldus door de rechter 
moet worden beoordeeld.

Het middel faalt naar recht.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.
13 maart 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-

ver: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. M. Swinnen, Antwerpen en I. Exelmans, Leuven.

1 Zie Cass., 31 mei 1995, AR P.95.0114.F, nr 271. 
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Nr. 136

2° KAMER - 14 maart 2007

1º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND 
MISDRIJF - ARTIKEL 65, TWEEDE LID, STRAFWETBOEK - TOEPASSINGSGEBIED - VOORTGEZET 
MISDRIJF - COLLECTIEF MISDRIJF

2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - GEEN VERZEKERING - IN HET VERKEER 
BRENGEN OP DE OPENBARE WEG VAN EEN NIET-VERZEKERD VOERTUIG - MISDRIJF - SOORTEN - 
AFLOPEND MISDRIJF

3º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND 
MISDRIJF - GEEN VERZEKERING - IN HET VERKEER BRENGEN OP DE OPENBARE WEG VAN EEN 
NIET-VERZEKERD VOERTUIG - MISDRIJF - SOORTEN - AFLOPEND MISDRIJF

1º Art. 65, tweede lid, Sw., doelt niet op het voortdurend misdrijf maar op het voortgezet  
misdrijf, ook geheten collectief misdrijf door eenheid van opzet1. 

2º en 3º Het in het verkeer brengen van een voertuig op de openbare weg in strijd met de  
voorwaarden waarmee de wet die handeling doet samengaan, is een aflopend en geen  
voortdurend  misdrijf.  Het  middel  dat  steunt,  wat  betreft  het  ontbreken  van  een 
verzekering, op de bewering van het tegendeel, faalt naar recht2. (Artt. 1, 2, §1, 22, §§1, 
3 en 24, W.A.M.-wet) 

(L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1521.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 24 oktober 2006 door de 
Correctionele Rechtbank te Brussel in hoger beroep is gewezen. 

De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-
dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Over het eerste middel:

De eiser heeft aangevoerd dat het in het verkeer brengen van een niet-verze-
kerd voertuig een voortdurend misdrijf is.

Het vonnis verwerpt die bewering door te beslissen "dat hier geen sprake is 
van een voortdurend misdrijf maar dat het om precieze feiten gaat".

De appelrechters beantwoorden aldus de conclusie van de eiser.

Voor het overige slaat artikel 65, tweede lid, van het Strafwetboek niet op het 

1 Zie Cass., 31 mei 2006, AR P.06.0403.F, nr 300. 
2 Zie concl. O.M. in Pas. 2007, nr 136.
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voortdurend maar op het voortgezet misdrijf, ook collectief misdrijf door eenheid 
van opzet geheten.

Het is bijgevolg niet tegenstrijdig om de omschrijving van voortdurend mis-
drijf uit te sluiten terwijl men de voormelde wettelijke bepaling toch toepast.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Over het tweede middel:

Het in het verkeer brengen van een voertuig op de openbare weg, in strijd met 
de voorwaarden waarmee de wet die handeling doet samengaan, is een aflopend 
en geen voortdurend misdrijf.

Het middel dat steunt, wat betreft het ontbreken van een verzekering, op de be-
wering van het tegendeel, faalt naar recht. 

Ambtshalve toezicht

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten. 
14 maart 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-

ver: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. H. Bary, Brussel.

Nr. 137

1° KAMER - 15 maart 2007

1º UITLEVERING - OPGESLOTEN VREEMDELING - AANTASTING VAN DE SUBJECTIEVE RECHTEN 
DOOR DE ADMINISTRATIE - VOORKOMING - RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID

2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - UITLEVERING - OPGESLOTEN VREEMDELING - 
AANTASTING VAN DE SUBJECTIEVE RECHTEN DOOR DE ADMINISTRATIE - VOORKOMING - 
RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID

3º MACHTEN — SCHEIDING DER MACHTEN - UITLEVERING - OPGESLOTEN 
VREEMDELING - AANTASTING VAN DE SUBJECTIEVE RECHTEN DOOR DE ADMINISTRATIE - 
VOORKOMING - RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID

4º CASSATIEMIDDELEN — ALGEMEEN - VEREISTE VERMELDINGEN - TOEPASSELIJKE 
WETSBEPALINGEN - ONTVANKELIJKHEID

1º, 2º en 3º De rechterlijke macht is bevoegd ter voorkoming of ter beëindiging van de  
onrechtmatig schijnende aantastingen die de administratie bij  de uitoefening van haar 
discretionaire macht heeft begaan van de subjectieve rechten van de vreemdeling die  
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opgesloten is op grond van artikel 3 van de wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen1.  
(Algemeen rechtsbeginsel  van de scheiding  der machten;  Artt.  5.1.f,  en 5.4,  Verdrag 
Rechten van de Mens; Art. 19, §1, Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 dec. 
1957; Art. 3, Uitleveringswet 1874; Art. 584, eerste lid, Ger.W.).

4º Niet ontvankelijk  is  het middel  dat  aanvoert  dat  een voorziening als bedoeld in  een  
bepaling van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, die het aanwijst, volgens de Belgische wetgever bij de kamer  
van inbeschuldigingstelling moet worden ingesteld en dat de rechter in kort geding niet  
bevoegd is om kennis te nemen van een op die bepaling gegronde voorziening zonder  
evenwel de schending aan te voeren van de wetsbepalingen waarbij die rechtscolleges 
bevoegd verklaard worden2. (Art. 1080, Ger.W.).

(BELGISCHE STAAT – MinvJustitie T. P.C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0505.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 20 september 2002 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel.

Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 584, inzonderheid eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten;
- artikel 5, inzonderheid §4, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goed-
gekeurd bij de wet van 13 mei 1955;

- artikel 3 van de wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen;
- artikel 19, inzonderheid §1, van het Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 

december 1957, goedgekeurd bij de wet van 22 april 1997.
Aangevochten beslissingen
Teneinde het hoger beroep van de eiser niet gegrond te verklaren, het te verwerpen, 

hem te veroordelen in de kosten en het beroepen vonnis te bevestigen dat hem had veroor-
deeld om de verweerder daadwerkelijk uit te leveren binnen acht dagen na de betekening 
van de beschikking, op straffe van een dwangsom van 100.000 frank (2.478,94 euro) per 
dag vertraging, herinnert het bestreden arrest vooreerst eraan dat "volgens (de eiser) de 
rechter in kort geding niet bevoegd is omdat de Belgische rechtscolleges niet bevoegd zijn 
om de voorlopige invrijheidstelling (van de verweerder) of de tenuitvoerlegging van de 

1 Zie concl. O.M. in Pas, 2007.
2 Voor een uiteenzetting van de uit art. 1080 Ger.W. afgeleide regel volgens hetwelk het middel niet 
ontvankelijk  is  wegens  niet-vermelding  van alle  wetsbepalingen die  een weerslag  hebben op de 
vernietiging van de bestreden beslissing, zie Cass., 30 nov. 1998, AR S.97.0146.N, nr 496; over de 
beperkingen van die regel, zie Cass., 8 feb. 1988, AR 5999, nr 344. 
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uitlevering te bevelen, aangezien hij op het tijdstip van zijn verzoek met het oog op zijn 
uitlevering ter beschikking gesteld was van de uitvoerende macht, daar het door het bui-
tenlandse gerecht verleende bevel tot aanhouding door de raadkamer bij beschikking van 
13 september 1999 uitvoerbaar verklaard was". Vervolgens besliste het dat "volgens een 
vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie de betrokken vreemdeling, wanneer het door 
een buitenlandse rechterlijke overheid verleende bevel tot aanhouding met toepassing van 
artikel 3 van de uitleveringswet van 15 maart 1874 uitvoerbaar verklaard is, met ingang 
van die datum ter beschikking staat van de uitvoerende macht die als enige bevoegd is 
om, na het advies van de kamer van inbeschuldigingstelling te hebben ingewonnen, te be-
slissen of hij al dan niet aan het gerecht van zijn land moet worden overgeleverd; de rech-
terlijke macht is niet langer bevoegd om hem de voorlopige invrijheidstelling toe te staan 
(Cass., 25 juli 1989, A.C., 1988-89,nr. 645; Cass., 16 januari 1991, J.L.M.B., 1991, p. 
549; Cass., 1 juni 1994, J.T., 1994, p. 829; Cass., 28 april 1999, A.C., 1999, p. 590, nr. .

Het Hof van Cassatie heeft evenwel geen uitspraak gedaan over de vraag of de recht-
banken van de rechterlijke orde bevoegd zijn in het geval dat een persoon gevangen wordt 
gehouden nadat de uitvoerende macht tot uitlevering beslist heeft.

De rechterlijke macht waarborgt de rechten en fundamentele vrijheden die het Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden aan eenieder 
toekent .

Er dient te worden opgemerkt dat artikel 5.3 van het Europees Hof voor de rechten van 
de mens niet van toepassing was op het geval (van de verweerder), aangezien dit artikel 
uitdrukkelijk betrekking heeft op het geval van een voorlopige hechtenis op grond van 
punt  1,  c,  van datzelfde  artikel,,  terwijl  (de  verweerder)  gevangen gehouden werd op 
grond van punt 1, f, van dat artikel, dat betrekking heeft op gevangenhouding met het oog 
op uitlevering (zie Cass., 16 januari 1991, J.L.M.B., 1991, 549).

(De verweerder) voert aan dat, ook al zou de gevangenhouding bevolen zijn door de 
uitvoerende macht, dat feit op zich geen voldoende reden zou kunnen zijn om de rechter-
lijke macht onbevoegd te achten om kennis te nemen van een voorziening tegen de onwet-
tigheid van een gevangenhouding, aangezien die gevangenhouding afbreuk doet aan de 
subjectieve rechten van een persoon.

Artikel 5.4 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-
mentele vrijheden waarop (de verweerder) zich baseert luidt  als volgt:  "Een ieder, die 
door arrestatie of gevangenhouding van zijn vrijheid is beroofd, heeft het recht voorzie-
ning te vragen bij de rechter opdat deze op korte termijn beslist over de wettigheid van 
zijn gevangenhouding en zijn invrijheidstelling beveelt, indien de gevangenhouding on-
rechtmatig is".

In strijd met artikel 5.3 heeft dit artikel een heel algemene strekking en is het van toe-
passing op alle gevallen van vrijheidsberoving, met inbegrip van het geval dat iemand ge-
vangen gehouden wordt met het oog op uitlevering, zoals ( de verweerder) (Pettiti, De-
caux en Imbert, "La Convention européenne des droits de l'homme: commentaire article 
par article", pp. 229 en 230; "La Convention européenne des droits de l'homme", akten 
van de studiedag van 16 november 1991, collectie "Droit et Justice", p. 62; G. Cohen-Jo-
nathan, "La Convention européenne des droits de l'homme", pp. 339 e.v.).

Het Europees Hof voor de rechten van de mens heeft trouwens uitdrukkelijk beslist dat 
artikel 5.4 van toepassing is in geval een persoon gevangen gehouden wordt met het oog 
op uitzetting (arrest Chahal tegen Verenigd Koninkrijk van 15 november 1996).

Het Europees Hof voor de rechten van de mens heeft tevens beslist dat in geval van ge-
vangenhouding met het oog op uitlevering, de gevangenhouding alleen om redenen in 
verband met de uitleveringsprocedure verantwoord is.  Indien de rechtspleging door de 
overheid niet met de vereiste spoed wordt gevoerd, is de gevangenhouding niet langer 
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verantwoord gelet op artikel 5 §1, f, van het verdrag (arrest Quinn tegen Frankrijk van 22 
maart 1995, Public. Cour. Eur. D.H., reeks A, nr. 311; zie ook R. Ergec en P.F. Docquir, 
La Convention européenne des droits de l'homme, Examen de jurisprudence, R.C.J.B., 
2002, p. 137, nr. 71). 

Nog duidelijker vermeldt het Hof in het arrest De Wilde, Ooms en Versijp tegen België 
van 18 juni 1971 dat "indien de gevangenhouding door een administratief orgaan bevolen 
wordt, artikel 5 §4 de Staten ongetwijfeld de verplichting oplegt om aan de gevangen ge-
houden persoon de mogelijkheid te bieden zich tot de rechter te wenden" (in dit geval 
ging het over landlopers).

Uit het bovenstaande volgt dat het, gelet op het Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden, uitgesloten is dat de duur van de opsluiting 
van een persoon met het oog op uitlevering uitsluitend en volledig zou afhangen van de 
goede wil van de uitvoerende macht zonder enige mogelijkheid voor de betrokkene om 
een voorziening in te stellen bij de rechter.

Te dezen bleef (de verweerder) op grond van artikel 19 van het Europees Verdrag be-
treffende uitlevering, in weerwil van de beslissing tot uitlevering, in België vastgehouden 
voor de noden van een rechterlijke procedure betreffende andere feiten dan die welke hem 
in Duitsland waren verweten.

Geen enkel aanhoudingsbevel is evenwel tegen hem verleend in het kader van het on-
derzoek naar de in België gepleegde feiten.

Bijgevolg werd de vrijheidsberoving die (de verweerder) na de beslissing tot uitleve-
ring ondergaan heeft, nog altijd bevolen door een administratief orgaan en niet door een 
gerechtelijk orgaan.

Noch het Europees Verdrag betreffende uitlevering noch de uitleveringswetten voor-
zien evenwel in de mogelijkheid om de wettigheid van de handhaving van de gevangen-
houding te betwisten, wanneer de uitvoerbaarverklaring is uitgesproken en de vreemde-
ling gevangen gehouden blijft op grond van artikel 19 van het Uitleveringsverdrag zonder 
dat tegen hem een aanhoudingsbevel is uitgevaardigd.

Aangezien de wetgever geen specifieke voorziening heeft ingevoerd of geen specifiek 
rechtscollege heeft aangewezen om van een dergelijke voorziening kennis te nemen, is de 
rechter in kort geding bevoegd om ervan kennis te nemen, mits de overige voorwaarden 
voor het kort geding eveneens vervuld zijn".

Grieven
Eerste onderdeel
Hoewel de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg krachtens artikel 584, eerste 

lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in gevallen die hij spoedeisend acht, bij voorraad uit-
spraak doet in alle zaken, wordt evenwel het uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt omtrent 
"die welke de wet aan de rechterlijke macht onttrekt".

Artikel 3 van de uitleveringswet van 15 maart 1874 bepaalt dat de rechtscolleges van de 
rechterlijke orde niet bevoegd zijn om, zelfs op grond dat de handhaving van de hechtenis 
niet langer redelijk is, de invrijheidstelling te bevelen van een vreemdeling die gevangen 
gehouden wordt op grond van een behoorlijk uitvoerbaar verklaard en aan de betrokkene 
betekend buitenlands aanhoudingsbevel, zelfs als tegen de beschikking van uitvoerbaar-
verklaring hoger beroep is ingesteld. Bij ontstentenis van hoger beroep tegen voormelde 
beschikking binnen vierentwintig uur te rekenen van de betekening ervan, staat de vreem-
deling tegen wie de uitleveringsmaatregel getroffen is vanaf die datum ter beschikking 
van de uitvoerende macht, die als enige bevoegd is om, na het advies van de kamer van 
inbeschuldigingstelling te hebben ingewonnen, te beslissen of hij al dan niet moet uitgele-
verd worden aan het gerecht van het land dat om zijn uitlevering verzoekt. Het staat der-
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halve niet langer aan de rechterlijke macht om de voorlopige invrijheidstelling van die 
vreemdeling toe te staan.

Dezelfde oplossing geldt als de vreemdeling een rechtscollege van de rechterlijke orde 
om zijn daadwerkelijke uitlevering verzoekt, daar een dergelijk verzoek eveneens een in-
breuk van de rechterlijke macht op de bevoegdheden van de uitvoerende macht impliceert 
op een ogenblik dat de rechterlijke macht niet langer bevoegd is om daarover uitspraak te 
doen.

Een dergelijk beroep op de gerechtelijke overheid kan trouwens niet gegrond worden 
op punt 4 van artikel 5 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 volgens hetwelk "een 
ieder, die door arrestatie of gevangenhouding van zijn vrijheid is beroofd, het recht heeft 
voorziening te vragen bij de rechter opdat deze op korte termijn beslist over de wettigheid 
van zijn gevangenhouding en zijn invrijheidstelling beveelt, indien de gevangenhouding 
onrechtmatig is", aangezien de rechter de eventuele leemtes van de wet niet mag opvullen 
door toepassing te maken van regels die onverenigbaar zijn met de wetten en beginselen 
waar zij zouden moeten worden ingevoegd, te dezen het algemeen rechtsbeginsel van de 
scheiding der machten, artikel 3 van de wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen en arti-
kel 19, §1, van het Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 december 1957 vol-
gens hetwelk de aangezochte Partij, nadat zij een beslissing over het verzoek tot uitleve-
ring genomen heeft, de overlevering van de opgeëiste persoon kan uitstellen opdat hij 
door haar vervolgd kan worden of, indien hij reeds veroordeeld is, op haar grondgebied 
een straf kan ondergaan wegens een ander feit dan dat waarvoor de uitlevering is ver-
zocht.

Uit het bestreden arrest blijkt dat : - de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Brussel bij twee beschikkingen van 13 september 1999, de tegen de verweerder uitge-
vaardigde internationale aanhoudingsbevelen uitvoerbaar verklaard heeft en dat die inter-
nationale aanhoudingsbevelen en die twee beschikkingen van uitvoerbaarverklaring hem 
zijn betekend op 14 september 1999; - de verweerder op 29 september 1999 aan de procu-
reur des Konings te Brussel verklaard heeft dat hij afstand deed van de vervulling van de 
uitleveringsformaliteiten; - de minister van Justitie de uitlevering van de verweerder aan 
de Duitse overheid toegestaan heeft bij ministerieel besluit van 14 oktober 1999, dat voor 
kennisgeving en tenuitvoerlegging aan de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te 
Brussel is gezonden bij een schrijven van 22 oktober 1999, en de beslissing tot uitlevering 
aan de Duitse gerechtelijke overheid is medegedeeld in een schrijven van dezelfde dag; - 
de procureur-generaal in een brief van 2 februari 2000 aan de minister van Justitie schreef 
dat tegen de verweerder met name nog een onderzoek liep dat door onderzoeksrechter 
Van Espen werd gevoerd en waarvoor zijn aanwezigheid in België nog nodig was, welk 
antwoord op 7 februari 2000 aan de Duitse gerechtelijke overheid werd medegedeeld.

De uitvoerende macht was dus met uitsluiting van de rechterlijke macht als enige be-
voegd om te beslissen over de invrijheidstelling of de daadwerkelijke uitlevering van de 
verweerder.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest, dat, om het hoger beroep van de eiser niet ge-
grond te verklaren en het beroepen vonnis te bevestigen waarbij  de eiser  veroordeeld 
wordt om de verweerder daadwerkelijk uit te leveren op straffe van een dwangsom, beslist 
dat noch het Europees Uitleveringsverdrag noch de wetten op de uitlevering voorzien in 
de mogelijkheid om de wettigheid van de handhaving van de gevangenhouding te betwis-
ten wanneer de uitvoerbaarverklaring is uitgesproken en de vreemdeling krachtens artikel 
19 van het Uitleveringsverdrag nog gevangen gehouden wordt zonder dat tegen hem een 
aanhoudingsbevel is verleend, en dat, aangezien de wetgever geen specifieke voorziening 
heeft ingevoerd of geen specifiek rechtscollege heeft aangewezen om van die voorziening 
kennis te nemen, de rechter in kort geding bevoegd is om ervan kennis te nemen, mits de 
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overige voorwaarden voor het kort geding eveneens vervuld zijn:
- artikel 584, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, artikel 3 van de wet van 15 

maart 1874 op de uitleveringen schendt en het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding 
der machten miskent aangezien, bij ontstentenis van een specifieke voorziening of van 
een specifiek, voor de kennisneming daarvan bevoegd rechtscollege, de hoven en recht-
banken van de rechterlijke orde niet bevoegd kunnen worden geacht terwijl alleen de uit-
voerende macht bevoegd is om de door de verweerder gevorderde maatregel te treffen;

- artikel 5, inzonderheid artikel 5 §4, van het Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november1950 en 
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, schendt door de uitlevering op grond van die 
bepaling te bevelen in strijd met de op de uitlevering toepasselijke bepalingen en beginse-
len, dat zijn het beginsel van de scheiding van de machten, artikel 3 van de wet van 15 
maart 1874 op de uitleveringen en artikel 19 van het Europees verdrag betreffende uitle-
vering van 13 december 1957;

- alsook bijgevolg artikel 19, inzonderheid §1, van het Europees Verdrag betreffende 
uitlevering van 13 december 1957.

Tweede onderdeel
Zelfs in de veronderstelling dat het beginsel van de scheiding der machten en artikel 3 

van de wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen geen beletsel zouden vormen voor de 
bevoegdheid van de rechterlijke macht om uitspraak te doen over de gevangenhouding 
van de vreemdeling nadat de uitvoerende macht het uitleveringsbesluit genomen heeft, is 
die bevoegdheid volgens het bestreden arrest gegrond op artikel 5 §4 van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden volgens hetwelk 
"een ieder, die door arrestatie of gevangenhouding van zijn vrijheid is beroofd, het recht 
heeft voorziening te vragen bij de rechter opdat deze op korte termijn beslist over de wet-
tigheid van zijn gevangenhouding en zijn invrijheidstelling beveelt, indien de gevangen-
houding onrechtmatig is".

Die bepaling kan evenwel geen toepassing vinden wanneer een vreemdeling, met het 
oog op zijn uitlevering, gevangen gehouden wordt ter uitvoering van een rechterlijke be-
slissing, of na de uitspraak van een rechterlijke beslissing, die precies de door die bepaling 
vereiste rechterlijke controle impliceert en die gewezen wordt volgens een procedure die 
de betrokkene alle waarborgen geboden heeft die de aard zelf van de maatregel van vrij-
heidsberoving vereist.

Artikel 3, tweede lid, van de wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen bepaalt dat "de 
uitlevering eveneens zal worden toegestaan op overlegging van het bevel tot aanhouding 
of van iedere andere akte die dezelfde kracht heeft, door de bevoegde vreemde overheid 
verleend op voorwaarde dat deze akten duidelijk de feiten omschrijven, voor dewelke ze 
werden verleend ,  en dat ze uitvoerbaar  worden verklaard door de raadkamer van de 
rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de vreemdeling in België verblijft of kan 
worden gevonden". Bovendien kan de betrokken vreemdeling tegen die beschikking van 
de raadkamer een voorziening instellen bij de kamer van inbeschuldigingstelling.

De verweerder werd te dezen in België gevangen gehouden op grond van een Duits 
aanhoudingsbevel, dat door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel 
uitvoerbaar verklaard was, en hij bezat de mogelijkheid een voorziening in te stellen tegen 
de beschikking van de raadkamer.

Daaruit volgt dat de verweerder tijdens de rechterlijke fase van de uitleveringsprocedu-
re voorziening heeft kunnen vragen bij de rechter in de zin van artikel 5 §4 van het Ver-
drag tot bescherming van de rechten van de mens, zodat het arrest niet wettig heeft kun-
nen beslissen dat de rechters nog bevoegd waren om uitspraak te doen over het al dan niet 
redelijk karakter van de gevangenhouding nadat de beslissing tot  uitlevering getroffen 
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was, zonder daardoor artikel 5 §4 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goed-
gekeurd bij de wet van 13 mei 1955 alsook artikel 3, inzonderheid tweede lid, van de wet 
van 15 maart 1874 op de uitleveringen te schenden.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel:

Zodra een vreemdeling opgesloten wordt op grond van artikel 3 van de wet 
van 15 maart 1874 op de uitleveringen sluiten noch het beginsel van de scheiding 
der machten noch de in het onderdeel aangewezen bepalingen de bevoegdheid 
van de rechterlijke macht uit om de onrechtmatig schijnende aantastingen van 
zijn subjectieve rechten, die de administratie bij de uitoefening van haar discreti-
onaire macht mocht hebben begaan, te voorkomen of te beëindigen.

Door erop te wijzen dat de vordering van de verweerder ertoe strekt dat de 
rechter uitspraak zou doen over de onrechtmatige aantasting van zijn subjectieve 
rechten door de eiser, verantwoordt het arrest de bevoegdheid van de rechterlijke 
macht naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

Daar het  onderdeel  betoogt dat  de Belgische wetgever  de bevoegdheid om 
kennis te nemen van de voorziening, bedoeld in artikel 5§ van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, heeft 
toegekend aan de kamer van inbeschuldigingstelling en dat de rechter in kort ge-
ding niet bevoegd is om kennis te nemen van een op die bepaling gegronde voor-
ziening,  zonder  evenwel  de  schending  aan  te  voeren  van  de  wetsbepalingen 
waarbij die rechtscolleges bevoegd verklaard worden, is het niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.
15 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-

voorzitter –  Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advocaat: 
mr. Wouters.

Nr. 138

1° KAMER - 15 maart 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — WIJZIGING DOOR 
DE ADMINISTRATIE VAN EEN AANGIFTE - OPMERKINGEN VAN DE 
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BELASTINGPLICHTIGE - VERWERPING DOOR DE ADMINISTRATIE - KENNISGEVING AAN DE 
BELASTINGPLICHTIGE - TER POST AANGETEKENDE ZENDING - FORMALITEIT - AARD

Uit  de  tekst  en  de  opzet  van  artikel  346,  vijfde  lid,  van  het  Wetboek  van  de  
Inkomstenbelastingen  1992  volgt  dat  het  gebruik,  dat  de  administratie  van  een  
aangetekende  zending  maakt  om te  voldoen  aan  haar  wettelijke  verplichting  om de  
belastingplichtige in kennis te stellen van de gehele of gedeeltelijke verwerping van zijn  
opmerkingen  in  zijn  antwoord  op  het  bericht  tot  wijziging  van  zijn  inkomsten,  geen 
substantiële formaliteit is1. (Art. 346, vijfde lid, W.I.B. 1992).

(L.G. T. BELGISCHE STAAT – Min. v. Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0045.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 2 november 2005 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik.

Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 346, vijfde lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat er geen grond bestaat tot vernietiging van de litigieuze aanslag we-

gens schending van artikel 346, vijfde lid, van het Wetboek van de Inkomsten-belastingen 
1992, op de volgende gronden:

- de in die bepaling voorgeschreven formaliteit is wel degelijk in acht genomen (wat 
was vastgesteld en bevestigd ter zitting)

- enkel de formaliteit van de aangetekende brief is niet in acht genomen (wat bewezen 
was)

- de partijen hadden toegegeven dat de [eiseres] op de hoogte was gebracht van de rede-
nen van de handhaving van de aanslag 

- het doel van de wetgever volgens hetwelk het aantal bezwaarschriften moest worden 
verminderd was aldus bereikt

- de door de eerste rechter aangenomen oplossing zou neerkomen op een buitensporig 
formalisme dat te dezen niet vereist was in het belang van de openbare orde. 

Grieven
Uit artikel 346, vijfde lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals 

het te dezen van toepassing is, volgt dat de door die bepaling voorgeschreven formaliteit 
van de aangetekende brief een substantiële formaliteit is.

Door vast te stellen dat die formaliteit niet was vervuld, heeft het hof van beroep der-
halve niet kunnen beslissen dat de door die wetsbepaling voorgeschreven formaliteit in 

1 Zie Cass., 21 jan. 1991, AR F.1919.N, nr 551; Le Fiscologue, 26 mei 2000, nr 755, "Procédure de 
rectification: l'administration doit motiver son refus", p. 2 tot 3. 
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acht genomen was.
Zulks, zelfs als ieder van de partijen zou toegeven dat de zending was verzonden en 

ontvangen.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Artikel 346, vijfde lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 be-
paalt dat ten laatste de dag van de vestiging van de aanslag, de administratie de 
belastingplichtige bij ter post aangetekende brief in kennis moet stellen van de 
redenen waarom zij geen rekening houdt met de opmerkingen of met sommige 
opmerkingen die de belastingplichtige heeft gemaakt in zijn antwoord op het be-
richt tot wijziging van zijn inkomsten.

Uit die tekst en uit de opzet ervan volgt dat de wetgever vooral heeft gewild 
dat  de  belastingplichtige  op  de  hoogte  zou  worden  gebracht  van  de  redenen 
waarom de administratie de door hem in zijn antwoord op het wijzigingsbericht 
voorgedragen opmerkingen geheel of gedeeltelijk verwerpt.

Het middel dat betoogt dat de aangetekende brief zelf een substantiële formali-
teit is, faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

zonder acht te slaan op de memorie van antwoord die niet is ondertekend,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten van haar cassatieberoep.

Laat de kosten van de memorie van antwoord ten laste van de verweerder.
15 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-

voorzitter –  Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. H. Michel, Charleroi en T'Kint.

Nr. 139

1° KAMER - 15 maart 2007

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE 
VERMELDINGEN - ARREST OP VERWIJZING - DRAAGWIJDTE - RECHTER OP VERWIJZING - 
AANHANGIGMAKING - GRENZEN - MISKENNING - GESCHONDEN WETSBEPALINGEN

2º VERWIJZING NA CASSATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - VERNIETIGING - 
OMVANG - RECHTER OP VERWIJZING - TAAK

3º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN - BEGRIP

1º Schending van artikel 1110 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtsmacht  
van de rechter naar wie een zaak na cassatie wordt verwezen levert op zichzelf een 
voldoende grond tot vernietiging op indien het middel gegrond was in zoverre het aan het  
bestreden arrest verwijt dat het de draagwijdte miskent van het arrest op verwijzing en 
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derhalve de mate waarin de zaak bij de rechter op verwijzing aanhangig is1.  (Art. 1110, 
Ger.W.).

2º Het staat aan de rechter op verwijzing zelf te bepalen in hoeverre hij van de zaak kennis  
neemt, zulks onder toezicht van het Hof in geval van voorziening2. (Art. 1110, Ger.W.).

3º In de regel is de vernietiging beperkt tot de draagwijdte van het middel dat eraan ten 
grondslag ligt3. (Art. 1110, Ger.W.).

(S. C. T. E. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0571.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 december 2004 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik, rechtdoende op verwijzing ingevolge het op 15 
mei 1997 gewezen arrest van het Hof. 

Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert twee middelen aan :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1068 en 1110, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verwerpt de vordering van de eiseres die ertoe strekt de verweerder 

te doen veroordelen om de helft van de buitengewone kosten voor het onderhoud van ie-
der van de kinderen ten laste te nemen.

Het bestreden arrest motiveert die beslissing als volgt :
"De mate waarin de zaak bij het hof [van beroep op verwijzing] aanhangig is en het 

voorwerp waarover uitspraak moet worden gedaan, dienen te worden bepaald met inacht-
neming van de grenzen waarbinnen het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 7 
juni 1996 is vernietigd door het arrest van het Hof van Cassatie van 15 mei 1997 en de 
zaak naar het hof [van beroep op verwijzing] werd verwezen, namelijk: het dictum waarin 
uitspraak gedaan wordt over de bijdrage van de (verweerder) in het onderhoud van zijn 
zonen, alsook over de kosten; aldus mag het hof [op verwijzing] geen uitspraak doen (...) 
over de vorderingen betreffende zijn bijdrage in de buitengewone kosten". Over de"bui-
tengewone kosten die verband houden met (de) school (van de kinderen), de sportbeoefe-
ning, autorijlessen, de heelkundige ingreep van E., orthodontiebehandelingen en eindestu-
diereizen mag het hof [op verwijzing] geen uitspraak doen".

Grieven
Krachtens artikel 1110, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek heeft, ingeval cassatie 

1 Zie Cass., 13 jan. 2005, AR C.04.0280.F, nr 22.
2 Cass., 14 feb. 1991, AR 9109, nr 320. 
3 Zie Cass., 13 jan. 2005, AR C.04.0280.F, nr 22. 
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wordt uitgesproken met verwijzing, de verwijzing plaats naar het gerecht in hoogste feite-
lijke aanleg van dezelfde rang als datgene dat de bestreden beslissing gewezen heeft.

Wanneer het Hof van Cassatie een arrest vernietigt met verwijzing bevinden de partijen 
zich dus voor het hof waarnaar de zaak verwezen is in dezelfde toestand als waarin zij 
zich bevonden ten tijde van hun verschijning voor het hof [van beroep] dat de vernietigde 
beslissing gewezen heeft.

Wanneer de beslissing gedeeltelijk wordt vernietigd, neemt de rechter op verwijzing 
enkel kennis van de zaak binnen de grenzen van de verwijzing die door de omvang van de 
vernietiging worden bepaald.

Te dezen vorderde de eiseres voor het Hof van Beroep te Brussel dat het bedrag van de 
maandelijkse onderhoudsbijdrage van de verweerder zou worden verhoogd en dat de ver-
weerder zou worden veroordeeld om de helft van de buitengewone onderhoudskosten van 
de kinderen ten laste te nemen.

In zijn arrest van 7 juni 1996 had het Hof van Beroep te Brussel beide vorderingen ver-
worpen. De eiseres voerde in het cassatieberoep tegen die beslissing aan dat het hof met 
name niet had geantwoord op haar middel volgens hetwelk, in substantie, de buitengewo-
ne onderhoudskosten (waarin met name de kosten voor orthodontie voor drie van de vier 
kinderen begrepen waren) aanzienlijk waren, zodat zij voor de helft door de verweerder 
ten laste moesten worden genomen.

Het Hof beslist in zijn arrest van 15 mei 1997 dat het middel van de eiseres gegrond 
was en het vernietigt het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 7 juni 1996 "in zo-
verre het uitspraak doet over de bijdrage van de verweerder in het onderhoud van zijn zo-
nen".

Die cassatie slaat dus niet alleen op de beslissing betreffende de maandelijkse onder-
houdsbijdrage van de verweerder voor de lopende onderhoudskosten voor  zijn  zonen, 
maar ook op de beslissing waarbij de vordering van de eiseres die ertoe strekt de verweer-
der te doen veroordelen om de helft van de buitengewone onderhoudskosten voor de kin-
deren te dragen, verworpen wordt.

In strijd met wat het bestreden arrest beslist diende het hof van beroep derhalve over 
laatstgenoemde vraag uitspraak te doen en kon het niet wettig weigeren daarvan kennis te 
nemen. 

...

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Over het door de verweerder tegen het middel aangevoerde middel van niet-
ontvankelijkheid in zoverre het is afgeleid uit de schending van artikel 1110, eer-
ste lid, van het Gerechtelijk Wetboek:

Het middel verwijt aan het bestreden arrest dat het de draagwijdte miskent van 
het verwijzend arrest van 15 mei 1997 wat betreft de omvang van de uitgespro-
ken vernietiging, alsook, derhalve, de mate waarin de zaak bij de rechter op ver-
wijzing aanhangig is.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is hieruit afgeleid dat het middel geen 
betrekking heeft op artikel 1110 van het Gerechtelijk Wetboek en dat het geen 
melding maakt van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
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Artikel 1110 van het Gerechtelijk Wetboek heeft betrekking op de rechtsmacht 
van de rechter naar wie een zaak na cassatie wordt verwezen.

Schending van die wetsbepaling zou, indien het middel gegrond zou zijn, op 
zichzelf een voldoende grond tot vernietiging opleveren.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Gegrondheid van het middel:

Krachtens artikel 1110, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek plaatst cassa-
tie met verwijzing de partijen, binnen de grenzen van de cassatie, terug in de 
staat waarin zij zich bevonden voor de rechter wiens beslissing is vernietigd.

Het staat aan de rechter op verwijzing om zelf te bepalen in hoeverre hij van 
de zaak kennisneemt, zulks onder toezicht van het Hof in geval van cassatiebe-
roep.

In de regel is cassatie beperkt tot de draagwijdte van het middel dat eraan ten 
grondslag ligt.

Uit het arrest van het Hof van 15 mei 1997 blijkt dat het enige, gegrond ver-
klaarde middel, aan het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 7 juni 1996 
verweet dat het niet alleen de verhoging van de door de eiseres voor de kinderen 
C, E. en O. gevorderde onderhoudsbijdragen verworpen had, maar ook "haar 
vordering om [de verweerder] te doen bijdragen in de buitengewone kosten" af-
gewezen had zonder te antwoorden op de door haar voor het hof van beroep 
neergelegde conclusie.

Door te beslissen dat "de vorderingen die ertoe strekken [de verweerder] te 
doen bijdragen in de uitzonderlijke of buitengewone kosten voor elk van de kin-
deren", bij het hof van beroep niet aanhangig waren, schendt het hof artikel 1110 
van het Gerechtelijk Wetboek.

In zoverre is het middel gegrond.

....

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist dat de vordering die ertoe 
strekt de verweerder te doen bijdragen in de buitengewone kosten voor het on-
derhoud van zijn kinderen, niet bij het hof van beroep aanhangig is, de vordering 
tot verhoging van zijn aandeel in de gewone onderhoudskosten van zijn zonen 
verwerpt en uitspraak doet over de kosten.

Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
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15 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met op-
dracht – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Simont.

Nr. 140

1° KAMER - 16 maart 2007

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - LANDBOUW - RESTITUTIES BIJ UITVOER - 
BETALINGSVOORWAARDEN - INVOER TOT VERBRUIK IN HET DERDE LAND - BEWIJS - VERKLARING 
VAN LOSSING - DRAAGWIJDTE

2º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BELEID - 
GEMEENSCHAPSRECHT - LANDBOUW - RESTITUTIES BIJ UITVOER - BETALINGSVOORWAARDEN - 
INVOER TOT VERBRUIK IN HET DERDE LAND - BEWIJS - VERKLARING VAN LOSSING - DRAAGWIJDTE

1º en 2º Een verklaring van lossing, die overeenkomstig artikel 18, 2, c, van de Verordening  
(EEG) nr. 3665/87 is opgesteld door een op internationaal niveau in controle en toezicht  
gespecialiseerde firma die is erkend door een Lid-Staat, en waaruit blijkt dat het product  
het havengebied heeft verlaten of althans dat het, voor zover deze firma bekend, niet  
opnieuw is  verladen  met  het  oog op wederuitvoer,  vormt  kennelijk  een weerlegbaar  
bewijs van het feit dat de goederen daadwerkelijk de markt van het land van bestemming 
hebben bereikt en aldaar in de handel zijn gebracht1. (Artt. 17 en 18, E.E.G.-Verordening 
nr  3665/87  van  de  Commissie  van  27  nov.  1987  houdende  gemeenschappelijke 
uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten) 

(BELGISCH INTERVENTIE- EN RESTITUTIEBUREAU T. SGS BELGIUM nv e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:
1. In juni 1996 voerde tweede verweerster 13 ton bevroren rundvlees uit naar Libanon, 

waarvoor zij aanspraak maakte op landbouwrestituties op grond van de EG-Verordening 
nr.  781/96 van de Commissie  van  de  EG van  29  april  1996  “tot  vaststelling van de 
uitvoerrestituties in de sector rundvlees”.

De partij vlees werd aangegeven voor uitvoer naar derde landen onder dekking van 
twee aangiftes ten uitvoer.

Op 19 juli 1996 ging eiser over tot uitbetaling “bij voorschot” van de uitvoerrestituties 
aan tweede verweerster overeenkomstig artikel 22 van de EG-Verordening nr. 3665/87 
van  de  Commissie  van  27  november  1987  “houdende  gemeenschappelijke 
uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten”.

Met het oog op de definitieve verwerving van de restituties diende tweede verweerster 
conform artikel  47 van laatst  vermelde verordening binnen de twaalf  maanden na de 
aanvaarding van de aangiftes ten uitvoer het bewijs voor te leggen dat de goederen in 
ongewijzigde  staat  effectief  in  Libanon  werden  ingevoerd.  Daarvoor  deed  tweede 
verweerster een beroep op eerste verweerster,  die als gespecialiseerde onderneming in 
controle en toezicht, in een verklaring van 19 juni 1987 bevestigde dat de goederen in 
Beiroet waren gelost en door de Libanese douane waren vrijgegeven ten verbruik voor 
menselijke consumptie.

Uit een onderzoek dat in de loop van 1998 en 1999 door de economische inspectie 
werd uitgevoerd bij eerste verweerster, bleek evenwel dat de goederen in Libanon niet ten 

1 Zie de conclusie van het O.M.
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verbruik werden aangegeven,  doch dat  ze in  beschadigde toestand waren gelost  in  de 
haven van Beiroet waar de goederen na instemming van de Hogere Douaneraad werden 
vernietigd toen bleek dat de goederen ongeschikt waren voor menselijke consumptie.

Daarop vorderde eiser de aan tweede verweerster uitbetaalde landbouwrestituties terug 
van eerste verweerster, die als gespecialiseerde firma kon worden aangesproken op grond 
van  artikel  7  van  de  Verordening  nr.  2988/95  van  de  Raad  van  18  december  1995 
“betreffende  de  bescherming  van  de  financiële  belangen  van  de  Europese 
Gemeenschappen”. Eiser vorderde de terugbetaling van het voorschot, verhoogd met 15 
% om reden dat de restitutie in voorschot werd betaald, en met een sanctie van 2OO % 
aangezien opzettelijk onjuiste gegevens zouden zijn verstrekt.

Bij  het  bestreden  arrest  wordt  eisers  vordering  tegen  eerste  verweerster  ongegrond 
verklaard.

2.  In  het  eerste  onderdeel van  het  enig  middel  tot  cassatie  voert  eiser  aan  dat  de 
appelrechters de artikelen 5, lid 1, 17, leden 1 en 3, en 18 van de EG-Verordening nr. 
3665/87 van de Commissie van 27 november 1987 hebben geschonden door te oordelen 
dat het bewijs dat de douaneformaliteiten voor invoer tot verbruik zijn vervuld, geacht 
moet worden te zijn geleverd door de verklaring die eerste verweerster op 19 juni 1997 
afleverde  en  die  door  het  hof  van  beroep  wordt  beschouwd  als  “een  verklaring  van 
lossing”  in  de  zin  van  artikel  18,  lid  2,  c  van  bedoelde  verordening,  ofschoon  de 
appelrechters  vaststelden  dat  de  douaneformaliteiten  voor  invoer  tot  verbruik  van  de 
bewuste goederen in Libanon de facto niet werden vervuld en integendeel de toegang van 
de  goederen  tot  het  Libanees  grondgebied  werd  geweigerd  en  de  goederen  werden 
vernietigd.

3. Eerste verweerster kan niet worden gevolgd waar zij opwerpt dat het onderdeel niet 
ontvankelijk  is  omdat  het  artikel  16  van  voormelde  verordening  niet  als  geschonden 
aanwijst, nu de aangevoerde schending van de artikelen 17 en 18 van deze verordening 
volstaat  om een  eventuele  cassatie  te  verantwoorden.  De  artikelen  17  en  18  bepalen 
immers de voorwaarden waaronder een gedifferentieerde restitutie kan worden toegekend.

4.  De EG- en EURATOM-Verordening nr.  2988/95 van de Raad van 18 december 
1995 “betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeen-
schappen” voorziet op een algemene wijze in maatregelen en sancties die moeten worden 
toegepast wanneer er bij de uitbetaling van voordelen aan marktdeelnemers op grond van 
de Europese wetgeving, onregelmatigheden worden begaan. Het bestreden arrest betwist 
niet dat deze verordening ook van toepassing is op de sector van de landbouwrestituties, 
zoals te dezen de landbouwrestituties die aan tweede verweerster werden uitbetaald voor 
de uitvoer van rundvlees naar een derde land, meer in het bijzonder naar Libanon.2

Krachtens het te dezen toepasselijk artikel 13, lid 9, van de Verordening nr. 8O5/68 van 
de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de 
sector rundvlees, wordt een gedifferentieerde restitutie uitbetaald op voorwaarde dat het 
bewijs wordt geleverd dat de producten de bestemming hebben bereikt waarvoor de resti-
tutie is vastgesteld.3

2 In randnr. 2.3.1 op p. 19-21 van het bestreden arrest worden de desbetreffende bepalingen weerge-
geven.
3 Eiser voert in casu evenwel geen schending aan van deze bepaling.

Het verschil met niet-gedifferentieerde restituties wordt duidelijk verwoord in het arrest 
van het  Hof van Justitie  van 9 augustus 1994, inzake Boterlux, C-347/93. In randnrs.  21 en 22 
oordeelt  het  Hof:  “Bij  een niet-gedifferentieerde restitutie  daarentegen,  die wordt  toegekend ter  
dekking  van  het  verschil  tussen  de  prijs  van  een  product  in  de  Gemeenschap  en  die  in  de  
internationale handel, wordt het restitutiebedrag niet vastgesteld naar gelang van de invoermarkt  
waarvoor het product bestemd is. Om die reden verlangt artikel 6, lid 1, van verordening nr. 876/68  
enkel het bewijs dat het product uit de Gemeenschap is uitgevoerd.”
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Krachtens  artikel  5,  eerste  lid,  van  de  Verordening  (EEG)  nr.  3665/87  van  de 
Commissie van 27 november 1987 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen 
van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten, geldt voor betaling van 
de al dan niet gedifferentieerde restitutie niet alleen de voorwaarde dat het product het 
douanegebied van de Gemeenschap heeft  verlaten,  maar  ook dat:  a)  wanneer ernstige 
twijfel  bestaat  omtrent  de  werkelijke  bestemming van het  product,  of  b)  wanneer  het 
product opnieuw in de Gemeenschap zou kunnen worden ingevoerd als gevolg van het 
verschil  tussen het restitutiebedrag voor het uitgevoerde product en het bedrag van de 
rechten bij invoer voor eenzelfde product op de dag waarop de aangifte ten uitvoer wordt 
aanvaard, het product binnen twaalf maanden na de datum waarop de aangifte ten uitvoer 
is  aanvaard, in een derde land en, in voorkomend geval,  in een bepaald derde land is 
ingevoerd, tenzij het  tijdens het vervoer als gevolg van overmacht verloren is gegaan. 
Deze  bepaling  stelt  verder  dat  in  deze  gevallen  artikel  17,  lid  3  en  artikel  18  van 
toepassing zijn.

Krachtens artikel 16, eerste lid, van die verordening wordt, in geval van toepassing van 
een gedifferentieerde restitutievoet naar gelang van de bestemming, de restitutie slechts 
betaald als de in de artikelen 17 en 18 vastgestelde bijkomende voorwaarden zijn vervuld.

Artikel 17, eerste lid, vereist in dit verband dat het product in ongewijzigde staat moet 
zijn ingevoerd in het derde land of in een van de derde landen waarvoor de restitutie is 
vastgesteld. Volgens artikel 17, derde lid, wordt het product als ingevoerd beschouwd 
wanneer de douaneformaliteiten voor invoer tot verbruik in het derde land zijn vervuld.

Het  bewijs  dat  deze  formaliteiten  zijn  vervuld,  wordt  krachtens  het  te  dezen 
toepasselijk artikel 18, eerste lid, geleverd door overlegging van het douanedocument of 
een verklaring van lossing en invoer voor verbruik.

Artikel 18, tweede lid, van de verordening somt nog andere documenten op voor het 
geval dat de exporteur, na daartoe de nodige stappen te hebben ondernomen, de in het 
eerste lid aangegeven documenten niet kan verkrijgen of indien er twijfels bestaan over de 
authenticiteit van het overgelegd document. Artikel 18, lid 2, c) verwijst daarbij naar een 
verklaring van lossing die is opgesteld door een op internationaal niveau in controle en 
toezicht gespecialiseerde firma die is erkend door een Lid-Staat, en waaruit blijkt dat het 
product het havengebied heeft verlaten of althans dat het, voor zover deze firma bekend, 
niet opnieuw is verladen met het oog op wederuitvoer.

5. In onderhavige zaak gaat het hof van beroep ervan uit dat  niet  alleen het bewijs 
moest worden geleverd dat de goederen het douanegebied van de gemeenschap hebben 
verlaten, doch tevens dat het bewijs voorhanden moest zijn dat de goederen daadwerkelijk 
in Libanon werden ingevoerd.4

Hoewel in casu door het hof van beroep wordt vastgesteld dat de verklaring van eerste 
verweerster dd. 19 juni 1997 behalve de lossing van de goederen in Beiroet op 9 juli 1996 
tevens doch ten onrechte bevestigde dat de douaneformaliteiten werden vervuld en de 
goederen voor menselijke consumptie op 3O december 1996 werden vrijgegeven, en in 
het bestreden arrest integendeel als vaststaand wordt aangenomen dat de toegang van de 
goederen  tot  het  Libanees  grondgebied  werd  geweigerd  en  de  goederen  werden 
vernietigd, wordt desondanks toch geoordeeld dat het bewijs dat de douaneformaliteiten 
voor  invoer tot  verbruik zijn  vervuld,  ‘geacht  moet worden te zijn geleverd” door de 
verklaring van lossing van 19 juni 1997, aangezien deze door het hof van beroep wordt 
beschouwd als een verklaring in de zin van artikel 18, lid 2, c, van de Verordening nr. 

4 Zie p. 22, 23 en vooral p. 24 van het bestreden arrest: “dat voor betaling van de gedifferentieerde 
restitutie dan ook vereist was dat het vlees binnen twaalf maanden na de datum waarop de aangifte  
ten uitvoer is aanvaard en, in voorkomend geval, in een bepaald derde land is ingevoerd, tenzij het  
tijdens het vervoer als gevolg van overmacht verloren is gegaan”.
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3665/87.
Het  hof  van  beroep  verantwoordt  deze  beslissing  door  erop  te  wijzen  dat  eerste 

verweerster weliswaar ten onrechte een verklaring van lossing en invoer voor verbruik 
opstelde in de zin van artikel 18, lid 1, b, van bedoelde verordening – waarbij ten onrechte 
werd  verklaard  dat  de  douaneformaliteiten  werden  vervuld  en  de  goederen  voor 
menselijke consumptie werden vrijgegeven - doch dat die verklaring hoe dan ook kon 
beschouwd  worden  als  een  verklaring  in  de  zin  van  artikel  18,  lid  2,  c,  van  die 
verordening, zodat de vervulling van de douaneformaliteiten niet meer effectief diende te 
worden vastgesteld, doch zonder meer kon afgeleid worden uit de omstandigheid dat de 
goederen werden gelost en het product het havengebied heeft verlaten of althans, voor 
zover bekend, met het oog op de wederuitvoer ervan, niet opnieuw is verladen.

Deze beslissing is echter niet naar recht verantwoord. Zoals eiser in cassatie aanvoert, 
mag lid 2, c van artikel 18 van de verordening immers geenszins als een onweerlegbaar 
vermoeden worden beschouwd van het bewijs dat de douaneformaliteiten voor invoer tot 
verbruik zijn vervuld. 

Die bepaling schrijft  immers louter voor dat,  wanneer de exporteur de in lid 1 van 
artikel 18 vermelde documenten niet kan verkrijgen -wat te dezen overigens niet wordt 
vastgesteld door de appelrechters- of er twijfels bestaan omtrent de authenticiteit van die 
documenten, het bewijs dat de douaneformaliteiten voor invoer tot verbruik zijn vervuld, 
kan worden geacht  te  zijn  geleverd  door  overlegging van onder  meer  een  dergelijke 
verklaring van lossing. 

Inderdaad, indien de in controle en toezicht gespecialiseerde firma verklaart dat, voor 
zover haar bekend, de goederen niet opnieuw zijn verladen met het oog op wederuitvoer, 
dan is er kans en kan men vermoeden dat die goederen zijn ingevoerd in het derde land.

Het bewijs van de vervulling van de douaneformaliteiten voor invoer tot verbruik kan 
evenwel niet worden geleverd door overlegging van een dergelijke verklaring in gevallen, 
zoals ten deze, waarbij het vaststaat dat bedoelde formaliteiten niet werden vervuld, doch 
dat integendeel de toegang van de goederen tot het grondgebied van het derde land werd 
geweigerd, en de goederen werden vernietigd.

6. Dat artikel 18, lid 2, c, een weerlegbaar vermoeden behelst, kan ook afgeleid worden 
uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in verband 
met het oude artikel 2O van de bij de Verordening nr. 3665/87 opgeheven Verordening nr. 
273O/79  van  de  Commissie  van  29  november  1979  houdende  gemeenschappelijke 
uitvoeringsbepalingen  inzake  het  stelsel  van  restituties  bij  uitvoer  voor 
landbouwproducten.

Artikel  2O,  lid  3,  van de Verordening nr.  273O/79 bepaalde dat  het  bewijs  dat  de 
douaneformaliteiten  zijn  vervuld,  wordt  geleverd  door  overlegging  van  het 
douanedocument  of  van  het  ‘certificaat  van  inklaring’.  Artikel  2O,  lid  4,  van  die 
verordening voorzag nog andere documenten voor het geval dat geen van de in lid 3 
aangegeven documenten door omstandigheden buiten de wil  van de exporteur konden 
worden overgelegd of dat die documenten onvoldoende werden geacht.

Met betrekking tot de bewijskracht van een ‘certificaat van inklaring’, oordeelde het 
Hof van Justitie bij arrest van 31 maart 1993 dat artikel 2O, lid 4, van de Verordening nr. 
273O/79 aangeeft dat andere documenten kunnen worden overgelegd, indien de in lid 3 
van dat artikel vermelde documenten onvoldoende worden geacht. Volgens het Hof van 
Justitie volgt hieruit dat het certificaat van inklaring, hoewel een belangrijker middel dan 
de in artikel 2O, lid 4, van Verordening nr. 273O/79 genoemde documenten voor het be-
wijs dat invoer heeft plaatsgevonden, niettemin geen onweerlegbaar bewijs vormt. Het 
Hof van Justitie besluit daaruit dat de normaal aan het certificaat van inklaring klevende 
bewijskracht kan komen te vervallen, wanneer er goede gronden zijn om te betwijfelen of 
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de goederen daadwerkelijk de markt van het land van bestemming hebben bereikt en al-
daar in de handel zijn gebracht.5

Indien onder de oude regelgeving een certificaat van inklaring een weerlegbaar bewijs 
vormt van de vervulling van de douaneformaliteiten, vormt een verklaring van lossing, in 
de zin van artikel 18, lid 2, c, van de Verordening nr. 3665/87, mutatis mutandis eveneens 
een weerlegbaar bewijs van het feit dat de goederen daadwerkelijk het land van bestem-
ming hebben bereikt en aldaar in de handel zijn gebracht.6

7.  Voorts  blijkt  uit  de  rechtspraak  van  het  Hof  van  Justitie  van  de  Europese 
Gemeenschappen dat het van essentieel belang is dat de met de gedifferentieerde restitutie 
gesteunde producten de markt van bestemming werkelijk bereiken en aldaar in de handel 
worden gebracht.

Zo oordeelde het Hof van Justitie meermaals dat het stelsel van gedifferentieerde resti-
tuties tot doel heeft de markten van de betrokken derde landen toegankelijk te maken of te 
houden, waarbij de differentiatie van de restitutie berust op de wens rekening te houden 
met de bijzonderheden van iedere invoermarkt waarop de Gemeenschap zich wil doen 
gelden.7

In een recent arrest van 21 juli 2OO5 oordeelde het Hof van Justitie in deze context dat 
aan het stelsel van gedifferentieerde restituties de bestaansgrond zou komen te ontvallen 
wanneer het ter verkrijging van een hoger restitutiebedrag zou volstaan dat de waar een-
voudig werd gelost zonder de markt van het bestemmingsgebied te bereiken en dat dit de 
reden is waarom artikel 17, lid 3, van de Verordening nr. 3665/87 de betaling van de ge-
differentieerde restitutie afhankelijk stelt van de voorwaarde dat de douaneformaliteiten 
voor invoer tot verbruik in het derde land zijn vervuld, aangezien de vervulling van die 
formaliteiten in beginsel waarborgt dat de waren daadwerkelijk toegang hebben tot de 
markt van het bestemmingsgebied.8

Steeds in dezelfde context oordeelde het Hof van Justitie dat waar het product in begin-
sel eerst toegang krijgt tot de markt van bestemming nadat de inklaringsformaliteiten zijn 
vervuld, het met het oog op betaling van de gedifferentieerde restitutie niet kan worden 
geacht te zijn ingevoerd in het land van bestemming wanneer het voor de inklaring ervan 
is vernietigd.9

5 H. v. J. EG, 31 maart 1993,Möllman-Fleish, C-27/92.
6 Art. 2O, lid 3 van de Verordening nr. 273O/79 bevat immers een gelijkaardige bepaling als artikel 
18, eerste lid, van de Verordening nr. 3665/87, terwijl art. 2O, lid 4 van de eerstgenoemde verorde-
ning een analoge bepaling behelst als art. 18, lid 2, van laatstgenoemde verordening.
7 H.v.j.  EG,  21 juli  2OO5,  Eichsfelder  Schlachtbedrieb,  C-515/O3;  31 maart  1993,  Moellmann-
Fleisch, C-27/92; 11 juli 1984, Dimex, 89/83; 2 maart 1977, 44/76, Eier-Kontor; 2 juni 1976, Eier-
Kontor, 44/76; 9 augustus 1994, Boterlux, C-347/93.
8 H.v.j. EG, 21 juli 2OO5, Eichsfelder Schlachtbedrieb, C-515/O3.
9 H.v.j. EG, 11 juli 1984, inzake Dimex, nr. 89/83. Dat arrest oordeelt verder:
“18. Hetzelfde geldt wanneer de vernietiging of wederuitvoer plaatsvindt nadat in het land van be-
stemming de formaliteiten zijn vervuld waarvan dat land de inklaring of verhandeling van het pro-
duct op zijn grondgebied afhankelijk stelt, voor zover de vernietiging of wederuitvoer van het pro-
duct een uitvloeisel is van beslissingen, door de bevoegde diensten van het land van bestemming ge-
nomen tijdens de vervulling van die formaliteiten, en voor zover het bederf dat daarvoor de reden is,  
voor de vervulling van die formaliteiten is opgetreden. Ook in dit geval immers is toegang tot de  
markt van bestemming feitelijk onmogelijk.
19. Op de derde vraag moet mitsdien worden geantwoord, dat een product dat na zijn lossing in het  
gebied van bestemming vernietigd of weer uitgevoerd moest worden, niet kan worden geacht te zijn  
ingevoerd in de zin van artikel 6, lid 2, van verordening nr. 876/68 juncto artikel 6, lid 1, van veror-
dening nr. 192/75, wanneer die vernietiging of wederuitvoer een uitvloeisel is van beslissingen, door  
de bevoegde diensten van het land van bestemming genomen tijdens de vervulling van de formalitei-
ten waarvan dat land de inklaring of verhandeling van het product op zijn grondgebied afhankelijk  
stelt, en wanneer het bederf dat daarvoor de reden is, voor de vervulling van die formaliteiten is op-
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8. Nu de appelrechters vaststelden dat in strijd met de verklaring van eerste verweerster 
van 19  juni  1997  de goederen in  bedorven toestand  zijn  gelost  in  Beiroet,  waar  hun 
toegang tot het Libanees grondgebied werd geweigerd en dat de goederen uiteindelijk de 
haven hebben mogen verlaten en op 3O december 1996 werden vernietigd, konden zij niet 
naar recht oordelen dat de douaneformaliteiten, overeenkomstig artikel 18, lid 2, c, van de 
Verordening nr. 3665/87 niettemin geacht moeten worden te zijn vervuld omdat voldaan 
werd aan de in dit artikel vereiste overlegging van een verklaring van lossing.

Het onderdeel komt gegrond voor in zoverre het schending aanvoert van artikel 18, 2, 
c, van de Verordening nr. 3665/87 nu de appelrechters een interpretatie hebben gegeven 
aan de verklaring van lossing die onverenigbaar is met de tekst van deze bepaling en de 
context van de toepasselijke Europese regelgeving waarin de bepaling dient te worden 
gesitueerd.

Nu de tekst van bedoelde bepaling duidelijk is en geen ruimte laat voor interpretatie, 
mede  gelet  op  voormelde  rechtspraak  van  het  Hof  van  Justitie  van  de  Europese 
Gemeenschappen, bestaat er ten deze, conform de ‘acte claire’ theorie, geen aanleiding 
toe  een  prejudiciële  vraag  te  stellen  zoals  door  eiser  in  ondergeschikte  orde  wordt 
voorgesteld.

Besluit  :   VERNIETIGING.

ARREST

(A.R. C.05.0248.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 december 2004 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwerpen.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. FEITEN

Uit het arrest blijkt dat:

1. in juni 1996, de tweede verweerster bevroren rundvlees uitvoerde naar Liba-
non, dat daar op 9 juli 1996 aankwam;

2. in juli 1996, de eiser "gedifferentieerde" uitvoerrestituties aan de tweede 
verweerster "bij voorschot" uitbetaalde;

3. op 19 juni 1997, de eerste verweerster, een in de controle en toezicht gespe-
cialiseerde firma, een verklaring in de zin van artikel 18, 1, b) van de Verorde-
ning (EEG) nr.  3665/87 van de Commissie van 27 november 1987 afleverde 
waarin werd bevestigd dat de goederen in Libanon door de douane waren vrijge-
geven ten verbruik;

getreden.” 
Artikel 6, lid 2, van verordening nr. 876/68 van 28 juni 1968 bevat een analoge bepaling als artikel 
13, lid 9, van verordening 8O5/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke 
ordening der markten in de sector rundvlees. Artikel 6, lid 1, van verordening nr. 192/75 betreft een 
gelijkaardige  bepaling  als  art.  5  van  de  verordening  nr.  3665/87  (Verorening  nr.  192/75  werd 
ingetrokken door verordening 273O/79, die op zijn beurt is ingetrokken door verordening 3665/87).
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4. ingevolge een in 1998-1999 bij de eerste verweerster uitgevoerd onderzoek 
door het Ministerie van economische zaken bleek dat de goederen Beiroet in be-
schadigde toestand hadden bereikt, dat er werd beslist dat deze ongeschikt waren 
voor menselijke consumptie en dat ze na instemming van de Hogere Douaneraad 
werden vernietigd;

6. dienvolgens de eiser de aan de tweede verweerster betaalde landbouwresti-
tuties terugvorderde van de eerste verweerster, verhoogd met 15 pct. om reden 
dat de restitutie in voorschot werd betaald en met een sanctie van 200 pct. aange-
zien opzettelijk verkeerde gegevens zouden zijn verstrekt.

III. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 5, leden 1 en 3, artikel 17, inzonderheid leden 1 en 3, artikel 18 en artikel 47, 

leden 2 en 4, van de EG-Verordening nr. 3665/87 van de Commissie van 27 november 
1987 "houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties 
bij uitvoer voor land-bouwproducten", zoals van toepassing vóór de intrekking en de ver-
vanging ervan door artikel 54 van de gelijknamige Verordening nr. 800/1999 van 15 april 
1999, het voormelde 18 zoals van toepassing sinds het werd vervangen door artikel 1 van 
de EG-Verordening nr. 887/92 van de Commissie van 8 april 1992 en zoals van toepas-
sing sinds de wijziging door artikel 1 van de EG-Verordening nr. 2955/94 van de Com-
missie van 5 december 1994;

- artikel 1, lid 2, artikel 4, lid 1, artikel 5, lid 1, en artikel 7 van de EG- en EURATOM-
Verordening nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 "betreffende de bescherming 
van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen".

Aangevochten beslissingen
De eiser komt op tegen de bestreden beslissing in zoverre het hoger beroep van de eer-

ste verweerster daarin gegrond werd verklaard, het bestreden vonnis wordt tenietgedaan, 
de eisers vordering tegen de eerste verweerster dienvolgens ongegrond werd verklaard en 
het anders of meergevorderde als ongegrond werd afgewezen. De appelrechters stoelen 
zich daarbij op de volgende overwegingen:

"2.2 De feiten:
2.2.1 (De tweede verweerster) heeft op 24 juni 1996 13 ton rundvlees naar Libanon uit-

gevoerd op basis van een uitvoer/prefixatiecertificaat AGREX n 05754, geldig van 14 mei 
1996 tot 31 juli 1996. Het rundvlees werd aangegeven voor uitvoer naar derde landen met 
aangifte EX1 n A 440601 onder opgave van de GN-code 0201 3000 100 en met aanspraak 
op restituties, door de douaneautoriteiten aanvaard op 24 juni 1996. Dit  gebeurde met 
twee aangiften voor resp. 11.500 kg en 1.500 kg.

Het vlees, geconditioneerd in 605 kartons, werd op 26 juni 1996 in een koelcontainer 
geladen aan boord van het zeeschip 'Mare Adriaticum II' met bestemming Beiroet, door 
de douane geviseerd op het T5-document n 621085 op 26 juni 1996.

2.2.2 Overeenkomstig de Verordening EEG 781/96 van de Commissie van 29 april 
1996 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees, zijn de restituties 
voor uitvoer van rundvlees naargelang de bestemming in casu Libanon, verschillend of 
'gedifferentieerd'.

De uitvoerrestitutie is een subsidie die, op basis van de noteringen of de prijzen van 
sommige landbouwproducten op de wereldmarkt, het verschil kan dekken tussen deze no-
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teringen en prijzen in de Gemeenschap in de mate die nodig is om de uitvoer naar derde 
landen mogelijk te maken.

De restitutie kan dezelfde zijn voor alle derde landen, of kan gedifferentieerd zijn naar-
gelang de bestemming. De Europese Commissie kan naargelang de bestemming hogere of 
lagere restituties instellen, dit om de uitvoer naar bepaalde landen of zones te stimuleren. 
Het volledig gedifferentieerde restitutiebedrag bestaat uit twee delen: (i) het restitutiebe-
drag dat geldt bij uitvoer naar derde landen, de zgn. 'minimale' restitutie, en (il) een aan-
vulling die geldt bij uitvoer naar sommige landen, dit is de zgn. 'gedifferentieerde' restitu-
tie.

In het eerste geval volstaat het in principe het bewijs van uitvoer uit de gemeenschap te 
leveren om zijn recht op restitutie te bewijzen. In geval van een gedifferentieerde restitu-
tie, is in principe het bewijs van invoer in het derde land van bestemming als bijkomend 
element vereist om recht te hebben op de aanvulling bovenop de minimale restitutie.

2.2.3 Op verzoek van (de tweede verweerster) betaalde (de eiser) op 19 juli 1996 de uit-
voerrestituties bij voorschot uit voor een bedrag van 33.010,96 euro (hetzij 1.245.398 + 
86.261 = 1.331.659 BEF) (dossiers A440601/A440602). (De tweede verweerster) stelde 
zoals voorgeschreven een zekerheid voor de goede uitvoering van de transactie, hetzij 
voor een waarde van 1.331.659 BEF + 15 pct., hetzij voor 1.531.408 BEF of 37.962,61 
euro. Inderdaad, kan vooruitbetaling van de restitutie worden gevraagd en bekomen van 
zodra de uitvoeraangifte is aanvaard, op voorwaarde zekerheid te stellen voor een bedrag 
gelijk aan het voorschot, verhoogd met 15 pct, in casu dus voor 115 pct. van het bedrag 
der restituties (zie artikel 22 Verordening EEG 3665/87).

2.2.4 De koelcontainer kwam in Beiroet aan op 9 juli 1996.
Alsdan werd onder douaneregime door de veterinaire diensten na monsterneming een 

bacterie in het vlees ontdekt. Als gevolg hiervan werd volgens (de eerste verweerster) de 
volledige lading als ongeschikt voor menselijke consumptie bevonden, door de bestem-
meling geweigerd en naderhand vernietigd.

Op verzoek van de ladingbelanghebbende werd door een Lloyd's deskundige ter plaatse 
tussen 20 en 31 juli 1996 een expertise uitgevoerd, waarin één en ander werd bevestigd. 
Geen enkele oorzaak van de ontstane schade werd vermeld doch wel het feit dat blijkbaar 
te alle tijde de in het cognossement voorgeschreven temperatuur van 0 C werd bewaard.

2.2.5 Teneinde definitief recht te hebben op de bekomen restituties, diende (de tweede 
verweerster) het bewijs van invoer in ongewijzigde staat in Libanon te leveren binnen de 
12 maanden na datum waarop de uitvoeraangifte is aanvaard.

Bij brief van 3 juni 1997 vroeg (de tweede verweerster) aan (de eiser) om een supple-
mentaire termijn om de vereiste bewijsstukken te kunnen voorleggen.

Aangezien (de tweede verweerster) niet in het bezit was van het vereiste document, 
heeft (de derde verweerster), de goederenverzekeraar, (de eerste verweerster) bij schrijven 
van 14 april 1997 verzocht haar correspondenten in Beiroet (Libanon) te benaderen ten-
einde een attest op te maken overeenkomstig artikel 18.1.b) van de Verordening (EEG) 
3665/87.

(De eiser) ontving op 8 juli 1997 de C.M.R.-vrachtbrief en het cognossement ABE011, 
en als bewijs dat de douaneformaliteiten voor invoer ten verbruik werden vervuld, een 
door (de eerste verweerster), een in controle en toezicht gespecialiseerde firma, op 19 juni 
1997 opgestelde verklaring van lossing zoals voorzien in artikel 18 van de Verordening 
(EEG) 3665/87. In deze verklaring bevestigt (de eerste verweerster) dat de goederen in Li-
banon door de douane werden vrijgegeven ten verbruik, en zulks op basis van de informa-
tie ontvangen van haar correspondenten te Beiroet.

(De eiser) gaf dienvolgens de zekerheid door (de tweede verweerster) gesteld op 8 ok-
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tober 1997 vrij vermits de regelmatigheid van de transactie was gebleken. (De eiser) kon 
zich op die zekerheid dus niet meer beroepen en kon deze niet meer laten verbeuren.

Gezien de restitutie in vooruitbetaling was ontvangen en (de tweede verweerster) haar 
dossier tot aanvraag, hierin begrepen de bewijzen van invoer in derde landen overeen-
komstig artikel 18, niet binnen de voorgeschreven termijn van één jaar had ingediend, 
moest overeenkomstig de artikelen 18 en 23 van de Verordening 3665/87 terugbetaling 
gebeuren van 15 pct. van de restitutie verhoogd met 15 pct. als boete. Dit werd door (de 
eisers) aan (de tweede verweerster) medegedeeld bij brief van 2 oktober 1997. De vrijga-
ve borg stelt dan ook deze bedragen in rekening op de zekerheid, hetzij 214.832 BEF 
(5.325,55 euro) en 14.880 BEF (368,87 euro). Dit werd door (de eiser) per brief bevestigd 
aan (de tweede verweerster) en rectificatie afrekening betekend op 2 juli 1999 met terug-
vordering, vermits slechts recht bestond op 85 pct. van de restitutie.

2.2.6 Ingevolge een in 1998-1999 bij (de eerste verweerster) door het Bestuur Econo-
mische Inspectie van het Ministerie van Economische Zaken uitgevoerd onderzoek, bleek 
uit een fax van 17 juni 1997 van SGS Liban aan SGS Zelzate (te dezen de eerste verweer-
ster) dat de goederen niet ten verbruik werden aangegeven. De telefax van 17 juni 1997 
van SGS Libanon aan SGS Zelzate bevestigde namelijk (vrije vertaling door (de eiser)):

'Betreft: Aankomstencertificaat van bevroren rundvlees per M/V Mare Adriaticum ... 
Wij bevestigen het volgende. De vracht van 605 kartons bevroren ontbeend rundvlees ver-
pakt in 1 x 20 container... kwam aan in Beiroet Haven op 9 juli 1996. Het schip zette de 
desbetreffende container dezelfde dag aan land. Deze vracht bereikte Beiroet in bescha-
digde toestand. De vracht bleef in de aangelanden van de haven tot eind december 1996, 
tot werd beslist en bewezen dat deze ongeschikt was voor menselijke consumptie.

Bijgevolg werd bevolen deze te vernietigen ingevolge Memorandum referte 2752 ... na 
instemming te hebben bekomen van de Hogere Douaneraad. De goederen kregen toelating 
de aangelanden van de haven te verlaten volgens Douane Register n 4674 op 30.12.1996, 
werden uitgeladen en vernietigd, en de leeggemaakte container keerde terug naar de ha-
ven op 31.12.1996...'.

(De eiser) deelde de uitslag van het onderzoek door het Bestuur Economische Inspectie 
mee aan (de eerste verweerster) bij aangetekende brief van 21 april 1999.

Op grond van artikel 7 van de Verordening (EEG) 2988/95 van de Raad van 18 decem-
ber 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Ge-
meenschap,  kunnen  administratieve  maatregelen  en  sancties  worden  opgelegd  aan  de 
marktdeelnemers die een onregelmatigheid ten aanzien van het Gemeenschapsrecht heb-
ben begaan, evenals aan personen die aan het begaan van de onregelmatigheid hebben 
deelgenomen, alsmede aan de personen die voor de onregelmatigheid aansprakelijk kun-
nen worden gesteld, of die het begaan ervan hadden moeten voorkomen.

Bij brief van 1 februari 2001 werd aan (de eerste verweerster) medegedeeld dat in deze 
omstandigheden, op grond van artikel 13 van de Verordening (EEG) 3665/87, het recht op 
restitutie vervalt, het ten onrechte uitbetaalde bedrag wordt verhoogd met 15 pct. om re-
den dat de restitutie in voorschot werd betaald, een sanctie van 200 pct. wordt aangere-
kend aangezien opzettelijk verkeerde gegevens werden verstrekt en intresten worden bere-
kend vanaf de vrijgave van de bankzekerheid op 8 oktober 1997. Bijgevolg werd (de eer-
ste verweerster) verzocht om de volgende bedragen te betalen, namelijk:

- hoofdsom 28.059,32 euro (1.131.910 BEF)
- verhoging van 15 pct.: 4.208,88 euro (169.786 BEF)
- sanctie van 200 pct.: 56.118,63 euro (2.263.820 BEF)
- interesten aan 7 pct. van 8 oktober 1997 tot 8 februari 2001: 6.547,17 euro (264.112 

BEF)
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- totaal: 94.934,00 euro (3.829.628 BEF)" (randnr. 2.2 op p. 6-9 van het bestreden ar-
rest),

En voorts:
"2.3 Over het recht op restitutie:
2.3.1 (...) dat (de eiser) bij aangetekende brief van 1 februari 2001 aan (de eerste ver-

weerster) heeft medegedeeld dat (hij) aan (de tweede verweerster) een restitutie heeft uit-
gekeerd (en niet heeft teruggevorderd) op grond van een door (de eerste verweerster) ver-
strekte verklaring, die opzettelijk verkeerde gegevens bevat; Dat (de eiser) dienvolgens 
administratieve maatregelen en sancties oplegde bestaande in de verplichting de door (de 
tweede verweerster) wederrechtelijk geïnde bedragen terug te betalen en/of overeenstem-
mende met de ontneming van het door (de tweede verweerster) wederrechtelijk verkregen 
voordeel door het volledige of gedeeltelijk verlies van de zekerheid die door (de tweede 
verweerster) is gesteld ter ondersteuning van het verzoek om het toegekende voordeel of 
bij de inning van het voorschot. Dat de sanctie werd begroot op de in voorschot uitbetaal-
de restitutie ten bedrage van 1.131.910 BEF, de verhoging van 15 pct. ten bedrage van 
169.786 BEF, een sanctie van 200 pct. ten bedrage van 2.263.820 BEF en intresten aan 7 
pct. ten bedrage van 264.112 BEF, hetzij een totaal bedrag van 94.934,00 euro (3.829.628 
BEF);

Dat de door (de eiser) ingestelde hoofdvordering tot betaling van dit bedrag strekt en 
ten aanzien van (de eerste verweerster) steun vindt in artikel 4.1 van de Verordening (EG, 
EURATOM) Nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescher-
ming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen dat voorschrijft dat 
iedere onregelmatigheid in de regel leidt tot ontneming van het wederrechtelijk verkregen 
voordeel:

'- door de verplichting de verschuldigde bedragen te betalen of de wederrechtelijk geïn-
de bedragen terug te betalen;

- door het volledige of gedeeltelijke verlies van de zekerheid die is gesteld ter onder-
steuning van het verzoek om het toegekende voordeel of bij de inning van het voorschot', 
in artikel 5.1 van deze Verordening dat bepaalt dat 'Opzettelijk of uit nalatigheid begane 
onregelmatigheden kunnen tot de volgende administratieve sancties leiden:

a) betaling van een administratieve boete;
b) betaling van een bedrag dat groter is dan de wederrechtelijk ontvangen of ontdoken 

bedragen, eventueel vermeerderd met rente;  dit extra bedrag, dat wordt vastgesteld op 
grond van een in de specifieke regeling vast te stellen percentage, mag niet hoger liggen 
dan het niveau dat strikt noodzakelijk is om er een afschrikkend karakter aan te verlenen.

c) volledige of gedeeltelijke intrekking van een bij de communautaire regeling toege-
kend voordeel, ook al heeft de betrokkene dit voordeel slechts ten dele wederrechtelijk ge-
noten;

d) uitsluiting of intrekking van het voordeel voor een periode die volgt op die waarin de 
onregelmatigheid heeft plaatsgevonden;

e) tijdelijke intrekking van een voor deelneming aan een communautaire steunregeling 
nodige goedkeuring of erkenning;

f) het verlies van een zekerheid of borgsom die is gesteld ter waarborging van de nale-
ving van de voorwaarden waarin een regeling voorziet of het opnieuw verschaffen van het 
bedrag van een ten onrechte vrijgeven zekerheid;

g) andere - naar aard en draagwijdte gelijkwaardige sancties met een louter economisch 
karakter, als bepaald in sectoriele regelingen die door de Raad worden aangenomen op 
grond van de sector en onder eerbiediging van de door de Raad aan de Commissie ver-
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leende uitvoeringsbevoegdheden'.
en in de bepaling van artikel 7, die voorzien dat 'Communautaire administratieve maat-

regelen en sancties kunnen worden opgelegd aan de in artikel 1 bedoelde marktdeelne-
mers - natuurlijke personen, rechtspersonen of andere eenheden die naar nationaal recht 
als rechtssubject worden aangemerkt - die de onregelmatigheid hebben begaan. Zij kun-
nen ook worden opgelegd aan de personen die aan het begaan van de onregelmatigheid 
hebben deelgenomen, alsmede aan de personen die voor de onregelmatigheid aansprake-
lijk kunnen worden gesteld of die het begin ervan hadden moeten voorkomen'.

Dat onder 'onregelmatigheid' dient te worden verstaan 'elke inbreuk op het Gemeen-
schapsrecht die bestaat in een handeling of een nalaten van een marktdeelnemer waardoor 
de algemene begroting van de Gemeenschappen, of door de Gemeenschappen beheerde 
begrotingen worden of zouden kunnen worden benadeeld, hetzij door de vermindering of 
het achterwege blijven van ontvangsten uit de eigen middelen die rechtstreeks voor reke-
ning van de Gemeenschappen worden geïnd, hetzij door een onverschuldigde uitgave' (ar-
tikel 1.2 van de Verordening (EG, EURATOM) Nr. 2988/95 van de Raad van 18 decem-
ber 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Ge-
meenschappen);

(...) dat de Verordening (EG, EURATOM) Nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 
1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeen-
schappen tot doel heeft fraude, waardoor de financiële belangen van de Gemeenschappen 
worden geschaad, op alle beleidsgebieden te bestrijden; Dat de door de Verordening voor-
geschreven communautaire sancties dan ook een doeltreffende bescherming van die finan-
ciële belangen moeten waarborgen (zie preambule van de Verordening (EG, EURATOM) 
Nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de fi-
nanciële belangen van de Europese Gemeenschappen).

2.3.2 (...) dat uit het voorgaande volgt dat vooreerst de vraag aan de orde is of (de eerste 
verweerster) een onregelmatigheid heeft begaan waardoor de algemene begroting van de 
Gemeenschappen of de door de Gemeenschappen beheerde begroting worden of zouden 
kunnen worden benadeeld, hetzij door de vermindering of het achterwege blijven van ont-
vangsten uit de eigen middelen, die rechtstreeks voor rekening van de Gemeenschappen 
worden geïnd, hetzij door een onverschuldigde uitgave;

(...) dat derhalve dient te worden onderzocht of (de tweede verweerster) het voorschot 
in restitutie al dan niet onrechtmatig, wederrechtelijk, en bijgevolg onverschuldigd als ge-
volg van een door (de eerste verweerster) begane onregelmatigheid of een onregelmatig-
heid waaraan zij deelgenomen heeft, (heeft) ontvangen;

(...) dat in de preambule van de Verordening (EEG) nr. 3665/87 van de commissie van 
27 november 1987 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel 
van restituties  bij  uitvoer voor landbouwproducten wordt overwogen dat  krachtens de 
door de Raad vastgestelde algemene regels de restitutie wordt uitbetaald wanneer het be-
wijs is geleverd dat de producten uit de Gemeenschap zijn uitgevoerd en dat, om een uni-
forme interpretatie van het begrip uitvoer uit de Gemeenschap te verkrijgen, als maatstaf 
dient te worden genomen het verlaten van het douanegebied van de Gemeenschap door 
het product; Dat verder wordt gesteld dat bepaalde uitvoertransacties tot misbruiken aan-
leiding kunnen geven en dat, ten einde dergelijke misbruiken ten voorkomen, de uitbeta-
ling van de restitutie bij deze transacties afhankelijk moet worden gesteld niet alleen van 
de voorwaarde dat het  product het  douanegebied van de Gemeenschap heeft  verlaten, 
maar ook van de voorwaarde dat het product in een derde land is ingevoerd en, in voorko-
mend geval, in het derde land werkelijk op de markt is gebracht;

(...) dat luidens artikel 5.1 van de Verordening (EEG) nr. 3665/87 van de Commissie 
van 27 november 1987 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stel-
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sel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten voor betaling van de al dan niet ge-
differentieerde restitutie niet alleen de voorwaarde geldt dat het product het douanegebied 
van de Gemeenschap heeft verlaten, maar ook dat:

a) wanneer ernstige twijfel bestaat omtrent de werkelijke bestemming van het product,
of b) wanneer het product opnieuw in de Gemeenschap zou kunnen worden ingevoerd 

als gevolg van het verschil tussen het restitutiebedrag voor het uitgevoerde product en het 
bedrag van de rechten bij invoer voor eenzelfde product op de dag waarop de aangifte ten 
uitvoer wordt aanvaard, het product binnen twaalf maanden na de datum waarop de aan-
gifte ten uitvoer is aanvaard, in een derde land en, in voorkomend geval, in een bepaald 
derde land is ingevoerd, tenzij het tijdens het vervoer als gevolg van overmacht verloren 
is gegaan;

Dat de bevoegde instanties van de Lid-Staten bovendien bijkomende bewijzen kunnen 
verlangen waarmee ten genoegen van die instanties wordt aangetoond dat het product in 
het derde land van invoer werkelijk in ongewijzigde staat op de markt is gebracht;

(...) dat uit deze bepalingen volgt dat de bevoegde instanties van de lidstaten enkel kun-
nen weigeren om de restituties uit te betalen en/of overgaan tot de terugvordering van uit-
betaalde restituties indien zij in eerste instantie het bestaan van misbruiken in hoofde van 
de uitvoerder kunnen aantonen; Dat deze misbruiken moeten bestaan in de ernstige twijfel 
omtrent de werkelijke bestemming van de goederen en/of de mogelijkheid dat het product 
opnieuw in de gemeenschap zou zijn ingevoerd; Dat zij enkel wanneer ernstige twijfel be-
staat omtrent de werkelijke bestemming van het product of wanneer het product opnieuw 
in de Gemeenschap zou kunnen worden ingevoerd de voorlegging van de bijkomende be-
wijzen voorzien in artikel 18 van de Verordening (EEG) nr. 3665/87 van de Commissie 
van 27 november 1987 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stel-
sel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten voor betaling van de al dan niet ge-
differentieerde restitutie kunnen eisen (vgl. H.v.J. 14 december 2000, nr. C-110/99, Jur.  
H.v.J. 2000, 1, 11569 (motief nr. 49); Dat om te kunnen vaststellen dat het om een mis-
bruik gaat, enerzijds een geheel van objectieve omstandigheden vereist zijn waaruit blijkt, 
dat  in  weerwil  van de  formele  naleving  van  de door  gemeenschapregeling  opgelegde 
voorwaarden, het door deze regeling beoogde doel niet werd bereikt; Dat anderzijds een 
subjectief element vereist is, namelijk de bedoeling om een door de gemeenschapregeling 
toegekend voordeel te verkrijgen door kunstmatig de voorwaarden te creëren waaronder 
het recht op dat voordeel ontstaat; Dat het bewijs van dit subjectief element met name kan 
worden geleverd door aan te tonen dat de exporteur in de Gemeenschap, die de restituties 
ontvangt, en de importeur van de goederen in het derde land, daarbij hebben samenge-
werkt; Dat het aan de nationale rechter staat het bewijs van het bestaan van deze twee ele-
menten vast te stellen, volgens de bewijsregels van het nationale recht, voor zover deze 
geen afbreuk doen aan de volle werking van het gemeenschapsrecht (vgl. H.v.J. 14 de-
cember 2000, Nr. C-110/99, Jur. H.v.J. 2000, 1, 11569 (motieven nr. 52-54);

Dat  op  grond  van  het  naar  het  gemeenschapsrecht  geldende  rechtsbeginsel  inzake 
rechtsmisbruik financiële voordelen aldus niet worden toegestaan, of in voorkomend ge-
val met terugwerkende kracht ingetrokken, wanneer is bewezen dat de betrokken handels-
transacties bedoeld zijn om een voordeel te verkrijgen dat onverenigbaar is met de doel-
stellingen van de toepasselijke gemeenschapsregels doordat de voorwaarden waaronder 
dit voordeel wordt verkregen, kunstmatig zijn gecreëerd; Dat de verplichting tot terugbe-
taling geen sanctie is, waarvoor een duidelijke en ondubbelzinnige rechtsgrondslag vereist 
is, maar het loutere gevolg van de vaststelling dat de voorwaarden om recht te hebben op 
het uit de gemeenschapsregeling voortvloeiende voordeel, kunstmatig zijn gecreëerd, zo-
dat de toegekende restituties onverschuldigd waren, en dus moeten worden terugbetaald;

(...) Dat er in casu weliswaar geen twijfel kon bestaan omtrent de bestemming van de 
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goederen, gezien de bij het dossier van (de eiser) gevoegde bewijzen van de bij uitvoer en 
verscheping in Antwerpen verrichte douaneformaliteiten en douanecontrole, waarbij ook 
het veterinair getuigschrift werd gevoegd ter bevestiging dat de verscheepte goederen vers 
gekoeld en dus in goede staat verkerende vlees betrof; Dat de uitvoer van gezond vlees 
naar een bestemming buiten de Europese Gemeenschappen derhalve vaststaat; Dat het uit-
gevoerde product echter wel opnieuw in de Gemeenschap kon worden ingevoerd als ge-
volg van het door partijen, minstens impliciet, niet betwist bestaand verschil tussen het 
restitutiebedrag voor het uitgevoerde product en het bedrag van de rechten bij invoer voor 
eenzelfde product op de dag waarop de aangifte ten uitvoer wordt aanvaard; Dat voor be-
taling van de gedifferentieerde restitutie dan ook vereist was dat het vlees binnen twaalf 
maanden na de datum waarop de aangifte ten uitvoer is aanvaard en, in voorkomend ge-
val, in een bepaald derde land is ingevoerd, tenzij het tijdens het vervoer als gevolg van 
overmacht verloren is gegaan; Dat (de tweede verweerster) c.q (de eerste verweerster) het 
bewijs niet leveren dat de douaneformaliteiten voor invoer tot verbruik in Libanon zijn 
vervuld; Dat evenwel niet betwist wordt dat de door (de eerste verweerster) op 19 juni 
1997 afgeleverde verklaring uitgaat van een door een op internationaal niveau in controle 
en toezicht gespecialiseerde en door de Lid-Staat waar de douaneformaliteiten bij uitvoer 
zijn vervuld, erkende firma, zoals voorzien in artikel 18.2.c), van de Verordening (EEG) 
nr. 3665/87 van de Commissie van 27 november 1987 houdende gemeenschappelijke uit-
voeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten;

Dat deze verklaring enerzijds de lossing van de goederen in Beiroet op 9 juli 1996 be-
vestigt en anderzijds stelt dat de douaneformaliteiten werden vervuld en de goederen voor 
menselijke consumptie op 30 december 1996 werden vrijgegeven; Dat de eerste rechter en 
(de eiser) er ten onrechte van uitgaan dat de verklaring niet alleen de lossing maar ook de 
vervulling van de douaneformaliteiten dient te bevestigen; Dat uit de stipte lezing van ar-
tikel 18.2.c), inderdaad, blijkt dat het bewijs dat de douaneformaliteiten voor invoer tot 
verbruik zijn vervuld geacht wordt te zijn geleverd wanneer uit de voorgelegde verklaring 
inzake lossing blijkt dat het product het havengebied heeft verlaten of dat het met het oog 
op de wederuitvoer ervan niet opnieuw is verladen; Dat de door (de eerste verweerster) af-
geleverde verklaring weliswaar verkeerdelijk vermeldt dat de goederen door de douaneau-
toriteiten voor menselijke consumptie werden vrijgegeven; Dat in een ander in de loop 
van de procedure door (de derde verweerster) voorgelegd bewijsstuk, te weten aan Lloyd's 
expertiseverslag ('Lloyd's Survey Report'), evenwel niet alleen de lossing van de goederen 
op 9 juli 1996 wordt bevestigd, doch tevens, in strijd met de verklaring van (de eerste ver-
weerster) van 19 juni 1997, dat de goederen in bedorven toestand zijn gelost in Beiroet en 
dat hun toegang tot het Libanees grondgebied werd geweigerd; Dat in de door (de eiser) 
voorgelegde fax van SGS Libanon aan SGS Zelzate (te dezen de eerste verweerster) van 
17 juni 1997, hetzij twee dagen vóór de verklaring inzake lossing van 19 juni 1997, dit 
rechtsfeit wordt bevestigd en verder dat de goederen uiteindelijk de haven hebben mogen 
verlaten en op 30 december 1996 werden vernietigd; Dat het voorgelegde expertiseverslag 
weliswaar tussen andere partijen werd opgesteld doch wel tussen partijen met tegengestel-
de belangen, zodat het wel minstens als vermoeden mag worden weerhouden (vgl. Del-
waide L. & Blockx, J., "Kroniek van Zeerecht. Overzicht van rechtspraak 1976-1989", 
T.B.H., 1991, nr. 74 p. 138-139); Dat dit vermoeden aangevuld door de fax van 17 juni 
1997, die ter gelegenheid van de door het Bestuur Economische Inspectie uitgevoerd on-
derzoek werd teruggevonden, en op grond waarvan (de eiser) tot de oplegging van de ad-
ministratieve maatregelen en sancties heeft besloten, samen voldoende objectieve en con-
troleerbare gegevens uitmaken, die als gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstem-
mende vermoedens, het volwaardig bewijs vormen dat de goederen ter bestemming in 
Beiroet werden gelost en dat zij niet opnieuw met het oog op wederuitvoer zijn verladen; 
Dat aldus geen misbruik in hoofde van (de tweede verweerster) kan worden weerhouden, 
nu uit de vorenstaande consideransen dient te worden besloten dat de verklaring van 19 
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juni 1997 een materiële vergissing bevat en zo ook verkeerdelijk verwijst  naar artikel 
18.1, b), van de Verordening (EEG) nr. 3665/87, daar waar zij in werkelijkheid moet wor-
den geacht in toepassing van artikel 18.2, c) te zijn afgeleverd; Dat de verklaring niet 
werd opgesteld met de bedoeling een uit de gemeenschapsregeling voortvloeiend voordeel 
te verkrijgen door kunstmatig de voorwaarden te creëren waardoor het recht op dit voor-
deel ontstaat; Dat er evenmin een bewijs voorhanden is dat de exporteur en de importeur 
van de goederen in het derde land daarbij hebben samengewerkt; Dat uit het geheel van de 
door partijen voorgelegde stukken dan ook mag worden aangenomen dat de douane-for-
maliteiten, overeenkomstig artikel 18.2 c), van de Verordening (EEG) nr. 3665/87 van de 
Commissie van 27 november 1987 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen 
van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten, geacht moeten worden 
te zijn vervuld en dat voldaan werd aan de in dit artikel vereiste overlegging van een ver-
klaring inzake lossing; Dat er immers geen fraude kan worden weerhouden, noch enige 
schade van de financiële belangen van de Gemeenschappen; Dat (de tweede verweerster) 
inderdaad, evenzeer recht op restitutie zou hebben gehad, indien (de eerste verweerster) 
een verklaring in volledige overeenstemming met de inhoud van de fax van SGS Beiroet 
aan SGS Zetzate (te dezen de eerste verweerster) van 1997 juni 1997 en met verwijzing 
naar de bepalingen van artikel 18.2, c), van de Verordening (EEG) nr. 3665/87 van de 
Commissie van 27 november 1987 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen 
van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten, zou hebben afgegeven;

(...) dat uit de vorenstaande consideransen dient te worden besloten dat de restitutie aan 
(de tweede verweerster) niet wederrechtelijk werd uitbetaald en bijgevolg ook dat (de eer-
ste verweerster) geen onregelmatigheid heeft begaan of aan het begaan van een onregel-
matigheid heeft deelgenomen, waardoor de algemene begroting van de Gemeenschappen 
of de door de Gemeenschappen beheerde begrotingen werden benadeeld;

Dat derhalve ook niet nader dient te worden onderzocht of het vlees door een geval van 
overmacht verloren is gegaan noch of een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen dient te worden gesteld; Dat de eerste rechter de oorspron-
kelijke hoofdvordering van (de eiser) dan ook ten onrechte gegrond heeft verklaard; Dat, 
in zoverre (de eiser) kosten van betekening van het bestreden vonnis aan (de eerste ver-
weerster) heeft gemaakt, deze kosten ten hare laste dienen te worden gelaten.

2.3.3 (...) dat uit de vorenstaande consideransen volgt dat de door (de eerste verweer-
ster) tegen (de tweede en de derde verweerster) ingestelde vordering in tussenkomst en 
vrijwaring zonder voorwerp is; Dat beide voormelde partijen in eerste aanleg door dezelf-
de raadsman waren vertegenwoordigd te weten door de raadsman, die in hoger beroep 
verder (de derde verweerster) vertegenwoordigt; Dat de rechtsplegingsvergoeding eerste 
aanleg dan ook enkel aan (de derde verweerster) kan worden toegekend;

2.3.4 (...) dat uit de vorenstaande consideransen anderzijds ook volgt dat (de tweede 
verweerster) wel degelijk gehouden was tot overlegging van het bewijs dat de douanefor-
maliteiten zijn vervuld (artikel 18.1 van de Verordening (EEG) nr. 3665/87 van de Com-
missie van 27 november 1987 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van 
het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten), minstens van het lossings-
document of van een verklaring zoals voorzien in artikel 18.2 van de Verordening (EEG) 
nr. 3665/87 van de Commissie van 27 november 1987 houdende gemeenschappelijke uit-
voeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten, die 
als bewijs dat de douaneformaliteiten voor invoer tot verbruik zijn vervuld kunnen gelden; 
Dat (de tweede verweerster) voormelde bewijs of vervangende gelijkwaardige documen-
ten niet heeft overgelegd binnen de door artikel 48.2, a) en artikel 23.1 van de Verorde-
ning (EEG) nr. 3665/87 van de Commissie van 27 november 1987 houdende gemeen-
schappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor land-
bouwproducten bepaalde termijn, zodat de door (de eiser) gevorderde 15 pct. van het be-
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drag van de restitutie (het te betalen restitutiebedrag is in dit geval immers gelijk aan 85 
pct. van de restitutie die zou zijn betaald indien aan alle vereisten was voldaan) alsook de 
toegepaste verhoging van 15 pct. terecht waren; Dat door (de tweede verweerster) niet 
wordt aangevoerd noch bewezen dat de bewijzen om voor restitutie in aanmerking te ko-
men niet konden worden geleverd als gevolg van overmacht" (randnr. 2.3 op p. 19-27 van 
het bestreden arrest).

Grieven
Eerste onderdeel
Wanneer n.a.v. de uitbetaling van een voordeel aan een marktdeelnemer op grond van 

de Europeesrechtelijke wetgeving een onregelmatigheid wordt begaan in de zin van arti-
kel 1, lid 2, van de EG- en EURATOM-Verordening nr. 2988/95 van de Raad van 18 de-
cember 1995 - d.w.z. een inbreuk op het Gemeenschapsrecht die bestaat in een handeling 
of een nalaten van een marktdeelnemer waardoor de algemene begroting van de Gemeen-
schappen of de door de Gemeenschappen beheerde begrotingen worden of zouden kunnen 
worden benadeeld, hetzij door de vermindering of het achterwege blijven van ontvangsten 
uit de eigen middelen, die rechtstreeks voor rekening van de Gemeenschappen worden ge-
ïnd, hetzij door een onverschuldigde betaling - dan leidt die onregelmatigheid overeen-
komstig lid 1 van artikel 4 van de Verordening nr. 2988/95 tot de ontneming van het we-
derrechtelijk verkregen voordeel en in geval van opzettelijk of uit nalatigheid begane on-
regelmatigheden daarenboven tot administratieve sancties in de zin van artikel 5, lid 1, 
van de Verordening nr. 2988/95.

De desbetreffende sancties en onregelmatigheden kunnen niet enkel worden opgelegd 
aan degenen die de onregelmatigheid hebben begaan, doch bij toepassing van artikel 7 
van de Verordening nr. 2988/95 ook aan degenen die aan het begaan van de onregelmatig-
heid hebben deelgenomen en aan degenen die voor de onregelmatigheid aansprakelijk 
kunnen worden gesteld of die het begaan ervan hadden moeten voorkomen.

Deze bepalingen zijn o.m. ook van toepassing in de sector van de landbouwrestituties. 
Te dezen vorderde de eiser de aan de tweede verweerster betaalde landbouwrestituties te-
rug van de eerste verweerster, een in de controle en toezicht gespecialiseerde firma die 
volgens de eiser aansprakelijk was voor de onregelmatigheden die waren begaan bij de 
uitkering van de restituties n.a.v. de uitvoer van rundvlees door de tweede verweerster 
naar Libanon.

Dienaangaande gaat het hof van beroep ervan uit dat moet worden nagegaan of er inge-
volge een door eerste verweerster begane onregelmatigheid "al dan niet onrechtmatig, we-
derrechtelijk en bijgevolg onverschuldigd" restituties  werden uitbetaald aan de tweede 
verweerster (p. 21 in fine - eerste alinea van p. 22 van het bestreden arrest).

In dit verband wijzen de appelrechters erop dat uitvoerrestituties bij toepassing van de 
EG-Verordening nr. 3665/87 van de Commissie van 27 november 1987 in beginsel welis-
waar worden uitbetaald wanneer het bewijs werd geleverd dat de goederen het douanege-
bied van de Gemeenschap hebben verlaten, doch dat tevens het bewijs kan worden geëist 
van de omstandigheid dat de goederen in het desbetreffende derde land daadwerkelijk 
werden ingevoerd, nl. wanneer er twijfel bestaat omtrent de werkelijke bestemming van 
de goederen of wanneer ze opnieuw in de Gemeenschap zouden kunnen zijn ingevoerd, 
zodat er sprake zou kunnen zijn van misbruiken (p. 22-23 van het bestreden arrest).

Overeenkomstig artikel 5, lid 1, van de Verordening nr. 3665/87, zoals bevestigd door 
lid 1 van artikel 17 van diezelfde verordening, stelt het hof van beroep te dezen uitdrukke-
lijk vast dat het in de voorliggende zaak voor de betaling van de restitutie vereist was dat 
het vlees binnen twaalf maanden na de datum waarop de aangifte ten uitvoer is aanvaard, 
in het desbetreffende derde land werd ingevoerd, tenzij het tijdens het vervoer als gevolg 
van overmacht verloren zou zijn gegaan (p. 24, de tweede helft van p. 22 en de eerste ali-
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nea van p. 23 van het bestreden arrest). Bij toepassing van artikel 17, lid 3, en artikel 18 
van de Verordening nr. 3665/87 oordeelt het hof van beroep dan ook dat te dezen in be-
ginsel moest worden bewezen dat de douaneformaliteiten voor invoer tot verbruik in Li-
banon waren vervuld.

Na in dit verband te hebben opgemerkt dat de eerste en de tweede verweerster "het be-
wijs niet leveren dat de douaneformaliteiten voor invoer tot verbruik in Libanon zijn ver-
vuld", oordelen de appelrechters evenwel dat het bewijs dat de douaneformaliteiten voor 
invoer tot verbruik zijn vervuld, te dezen wel degelijk "geacht wordt" te zijn geleverd. Het 
hof van beroep merkt in dit verband op dat de verklaring die de eerste verweerster op 19 
juni 1997 afleverde "enerzijds de lossing van de goederen in Beiroet op 9 juli 1996 beves-
tigt en anderzijds stelt dat de douaneformaliteiten werden vervuld en de goederen voor 
menselijke consumptie op 30 december 1996 werden vrijgegeven", waarbij het hof op-
merkt dat deze verklaring van 19 juni 1997 "verkeerdelijk vermeldt dat de goederen door 
de douaneautoriteiten voor menselijke consumptie werden vrijgegeven", nu vaststaat dat 
"in strijd met de verklaring van (de eerste verweerster) van 19 juni 1997, (...) de goederen 
in bedorven toestand zijn gelost in Beiroet en dat hun toegang tot het Libanees grondge-
bied werd geweigerd" en dat "de goederen uiteindelijk de haven hebben mogen verlaten 
en op 30 december 1996 werden vernietigd" (p. 24 in fine -  p.  25 van het bestreden 
arrest). De appelrechters merken hierbij op "dat de verklaring van 19 juni 1997 een mate-
riële vergissing bevat en zo ook verkeerdelijk verwijst naar artikel 18.1, b), van de Veror-
dening (EEG) nr. 3665/87, daar waar zij in werkelijkheid moet worden geacht in toepas-
sing van artikel 18.2, c) te zijn afgeleverd" (p. 26 van het bestreden arrest).

Hoewel aldus vaststaat dat de eerste verweerster ten onrechte een verklaring van los-
sing en invoer voor verbruik opstelde in de zin van artikel 18, lid 1, sub b, van de Veror-
dening nr. 3665/87, gaan de appelrechters er evenwel van uit dat de desbetreffende ver-
klaring hoe dan ook kan worden beschouwd als een "verklaring van lossing" in de zin van 
artikel 18, lid 2, sub c, van de Verordening nr. 3665/87. Wanneer de exporteur de in lid 1 
van artikel 18 van de Verordening nr. 3665/87 vermelde documenten niet kan verkrijgen 
of er twijfels bestaan omtrent de authenticiteit van die documenten, schrijft lid 2 van het 
voormelde artikel 18 immers voor dat het bewijs dat de douaneformaliteiten voor invoer 
tot verbruik zijn vervuld, kan worden geacht te zijn geleverd door overlegging van bepaal-
de andere documenten, waaronder de in artikel 18, lid 2, sub c, bedoelde "verklaring van 
lossing", opgesteld door een erkende firma - zoals te dezen de eerste verweerster - waaruit 
blijkt dat het product het havengebied heeft verlaten of althans dat het, voor zover deze 
firma bekend, niet opnieuw is verladen met het oog op wederuitvoer.

Dienaangaande oordelen de appelrechters dat "de eerste rechter en (de eiser) er ten on-
rechte van uitgaan dat de verklaring niet alleen de lossing maar ook de vervulling van de 
douaneformaliteiten dient te bevestigen", op grond van de bedenking dat "uit de stipte le-
zing van artikel 18.2.c) (...) blijkt dat het bewijs dat de douaneformaliteiten voor invoer 
tot verbruik zijn vervuld geacht wordt te zijn geleverd wanneer uit de voorgelegde verkla-
ring inzake lossing blijkt dat het product het havengebied heeft verlaten of dat het met het 
oog op de wederuitvoer ervan niet opnieuw is verladen" (p. 25 van het bestreden arrest), 
waarbij wordt benadrukt dat die douaneformaliteiten in dat geval "geacht moeten worden 
te zijn vervuld" (medio p. 26 van het bestreden arrest).

Uit lid 2, sub c, van artikel 18 van de Verordening nr. 3665/87 kan evenwel niet wettig 
worden afgeleid dat een door een bevoegde instantie afgeleverd document omtrent de los-
sing van de goederen waaruit blijkt dat het product het havengebied heeft verlaten of al-
thans, voor zover bekend, met het oog op de wederuitvoer ervan niet opnieuw is verladen, 
noodzakelijk "geacht moet worden" het bewijs op te leveren van de vervulling van de 
douaneformaliteiten voor invoer tot verbruik, aangezien het voorleggen van een dergelijk 
document overeenkomstig het voormelde lid 2, sub c, van artikel 18 geenszins als een on-
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weerlegbaar vermoeden "moet" worden beschouwd van het bewijs dat de douaneformali-
teiten voor invoer tot verbruik zijn vervuld. Lid 2 van het voormelde artikel 18 bepaalt 
immers louter dat, wanneer de exporteur de in lid 1 van artikel 18 vermelde documenten 
niet kan verkrijgen - wat te dezen overigens niet wordt vastgesteld - of er twijfels bestaan 
omtrent de authenticiteit van die documenten, het bewijs dat de douaneformaliteiten voor 
invoer tot verbruik zijn vervuld, kan worden geacht te zijn geleverd door overlegging van 
(onder meer) een dergelijke verklaring van lossing.

Wanneer, zoals te dezen, evenwel vaststaat dat de douaneformaliteiten voor invoer tot 
verbruik van de bewuste goederen in het derde land geenszins werden vervuld doch dat 
integendeel de toegang van de goederen tot het grondgebied van dit derde land werd ge-
weigerd, zij het dat de goederen buiten het havengebied werden vernietigd, dan kan uit 
een loutere verklaring van lossing in de zin van artikel 18, lid 2, sub c van de Verordening 
nr. 3665/87 niet wettig worden afgeleid dat het bewijs dat de douaneformaliteiten voor in-
voer tot verbruik van de bewuste goederen in Libanon werden vervuld, moet worden ge-
acht te zijn geleverd.

Het hof van beroep oordeelt dan ook niet naar recht dat er te dezen geen sprake zou zijn 
van "enige schade van de financiële belangen van de Gemeenschappen" en dat "(de twee-
de verweerster) (...) evenzeer recht op restitutie zou hebben gehad, indien (de eerste ver-
weerster) een verklaring in volledige overeenstemming met de inhoud van de fax van 
SGS Beiroet aan SGS Zetzate (te dezen eerste verweerster) van 17 juni 1997 en met ver-
wijzing naar de bepalingen van artikel 18.2, c), van de Verordening (EEG) nr. 3665/87 
(...), zou hebben afgegeven", en komt evenmin wettig tot het besluit dat "de restitutie aan 
(de tweede verweerster) niet wederrechtelijk werd uitbetaald en (dat) bijgevolg ook (...) 
(de eerste verweerster) geen onregelmatigheid heeft begaan of aan het begaan van een on-
regelmatigheid heeft  deelgenomen,  waardoor  de algemene  begroting  van  de  Gemeen-
schappen of de door de Gemeenschappen beheerde begrotingen werden benadeeld".

Aan deze onwettigheid wordt geen afbreuk gedaan door de omstandigheid dat er in 
hoofde  van  de  tweede  verweerster  geen  "misbruik"  bewezen  wordt  geacht,  noch  een 
kunstmatig gecreëerde toestand om de restituties te verkrijgen, noch collusie tussen de ex-
porteur en de importeur, en dat er geen sprake zou zijn van "fraude" (p. 26 van het arrest). 
Het recht op restituties vervalt immers weliswaar wanneer er sprake is van fraude of mis-
bruiken, doch kan evenmin worden toegekend wanneer, zelfs zonder frauduleuze inge-
steldheid, niet is voldaan aan de wettelijke voorwaarden die nodig zijn om recht te hebben 
op de restituties.

Door te oordelen dat het bewijs dat de douaneformaliteiten voor invoer tot verbruik zijn 
vervuld, geacht moet worden te zijn geleverd door de verklaring die de eerste verweerster 
op 19 juni 1997 afleverde en die door het hof van beroep wordt beschouwd als een verkla-
ring van lossing in de zin van artikel 18, lid 2, sub c, van de Verordening nr. 3665/87, ter-
wijl tevens wordt vastgesteld dat de douaneformaliteiten voor invoer tot verbruik van de 
bewuste goederen in Libanon de facto niet werden vervuld en integendeel de toegang van 
de goederen tot het Libanees grondgebied werd geweigerd en de goederen werden vernie-
tigd, schenden de appelrechters dan ook artikel 5, lid 1, artikel 17, leden 1 en 3, en artikel 
18 van de EG-Verordening nr. 3665/87 van de Commissie van 27 november 1987 "hou-
dende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer 
voor landbouwproducten", zoals van toepassing vóór de intrekking en de vervanging er-
van door artikel 54 van de gelijknamige Verordening nr. 800/1999 van 15 april 1999, en 
het voormelde 18 zoals van toepassing sinds het werd vervangen door artikel 1 van de 
EG-Verordening nr. 887/92 van de Commissie van 8 april 1992 en zoals van toepassing 
sinds de wijziging door artikel 1 van de EG-Verordening nr. 2955/94 van de Commissie 
van 5 december 1994.

Door te oordelen dat er in dit verband geen sprake zou zijn van een onregelmatigheid 
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waardoor de algemene begroting van de Gemeenschappen of de door de Gemeenschappen 
beheerde begrotingen worden benadeeld, schenden de appelrechters voorts artikel 1, lid 2, 
artikel 4, lid 1, artikel 5, lid 1 en artikel 7 van de EG- en EURATOM-Verordening nr. 
2988/95 van de Raad van 18 december 1995 "betreffende de bescherming van de financi-
ële belangen van de Europese Gemeenschappen".

In ondergeschikte orde verzoekt de eiser het Hof om dienaangaande bij toepassing van 
artikel 234 van het EEG-Verdrag de in het dispositief van onderhavige voorziening gefor-
muleerde prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te 
willen stellen.

(...)

IV. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Eerste onderdeel

1. De eerste verweerster voert aan dat het middel niet ontvankelijk is omdat 
het onderdeel artikel 16 van de Verordening (EEG) nr. 3665/87 niet als geschon-
den wettelijke bepaling aanwijst.

2. De aangevoerde schending van de artikelen 17 en 18 van de genoemde ver-
ordening, die de voorwaarden bepalen voor de betaling van een gedifferentieerde 
restitutie, volstaat om een beslissing tot cassatie te gronden.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen. 

3. De appelrechters gronden de afwezigheid van foutief gedrag van de eerste 
verweerster op de omstandigheid dat een verklaring van 19 juni 1997 gedaan op 
grond van artikel 18, 1, b, van de Verordening (EEG) nr. 3665/87 in feite een 
materiële vergissing inhield en dat de verklaring kon gelden als een verklaring 
van lossing in de zin van artikel 18, 2, c, van de Verordening, die aan de tweede 
verweerster recht gaf op restitutie.

Zij leiden hieruit af dat de restitutie aan de tweede verweerster niet onrechtma-
tig werd uitbetaald en dat bijgevolg de eerste verweerster "geen onregelmatig-
heid heeft begaan of aan het begaan van een onregelmatigheid heeft deelgeno-
men, waardoor de algemene begroting van de Gemeenschappen of de door de 
Gemeenschappen beheerde begrotingen werden benadeeld".

4. Een verklaring van lossing in de zin van artikel 18, 2, c, van de Verordening 
(EEG) nr. 3665/87 vormt kennelijk een weerlegbaar bewijs van het feit dat de 
goederen daadwerkelijk de markt van het land van bestemming hebben bereikt 
en aldaar in de handel zijn gebracht.

5.  De appelrechters  laten hun beslissing  dat  de restitutie  niet  onrechtmatig 
werd betaald, steunen op de reden dat eens de verklaring inzake lossing bedoeld 
bij artikel 18, 2, c, voorhanden is, de voorwaarden voor een gedifferentieerde 
restitutie geacht moeten worden te zijn vervuld en beschouwen aldus die verkla-
ring als een onweerlegbaar vermoeden.

Zij geven zodoende aan de verklaring inzake lossing een draagwijdte die zij 
niet heeft.
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Het onderdeel is in zoverre gegrond.

6. De overige onderdelen kunnen niet tot ruimere cassatie leiden. 

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-
kelijk verklaart.

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
16 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 

– Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger, 
Mahieu en Wouters.

Nr. 141

1° KAMER - 16 maart 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING — 
VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN — ALLERLEI - 
COÖRDINATIECENTRA - FORFAITAIR VASTGESTELDE BELASTBARE GRONDSLAG - MINIMUM 
BELASTBARE GRONDSLAG - NIET ALS BEDRIJFSUITGAVEN AFTREKBARE UITGAVEN EN LASTEN - 
BEGRIP

De  minimum  belastbare  grondslag  van  de  coördinatiecentra  omvat  niet  de 
vennootschapsbelasting of de belasting van niet-inwoners/vennootschappen1. (Art. 5, §1, 
eerste  en  tweede  lid,  K.B.  nr  187  van  30  dec.  1982  betreffende  de  oprichting  van 
coördinatiecentra).

(COBELFRET COORDINATIECENTRUM nv T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs: 
1.  De  rechtsvraag  die  in  onderhavige  betwisting  voorligt  betreft  de  vraag  of  de 

vennootschapsbelasting  al  dan  niet  moet  worden  aangezien  als  onderdeel  van  de 
“minimum  belastbare  basis”  van  een  coördinatiecentrum,  en  inzonderheid  of  de 
vennootschapsbelasting al dan niet ressorteert onder de notie “niet als bedrijfsuitgaven 
aftrekbare uitgaven en lasten” in de zin van artikel 5, §1, tweede lid, van het K.B. nr. 187 
van 3O december 1982 betreffende de oprichting van coördinatiecentra.2

2. In het eerste middel voert eiseres aan dat het bestreden arrest onder meer voormelde 
wetsbepaling schendt door te beslissen dat de vennootschapsbelasting wel degelijk deel 
uitmaakt van de “minimum belastbare grondslag” en de Administratie dan ook terecht de 

1 Zie de conclusie van het O.M. 
2 Zoals gewijzigd door de wetten van 11 april 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen en van 
27 december 1984 houdende fiscale bepalingen.
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vennootschapsbelasting heeft opgenomen in de belastbare grondslag van de lastens eiseres 
over de aanslagjaren 1994, 1996 en 1997 gevestigde vennootschapsbelasting. 

3.  Uit  de  wetsgeschiedenis van het K.B. nr.  187 van 3O december 1982 blijkt  dat 
oorspronkelijk  ten  behoeve  van  de  coördinatiecentra  slechts  werd  voorzien  in  een 
tijdelijke vrijstelling van de vennootschapsbelasting beperkt tot de gereserveerde winst en 
de winst uitgekeerd aan de aandeelhouders en vennoten. Bij artikel 39 van de wet van 27 
december  1984  werd  artikel  5,  §1,  van  dat  K.B.  herschreven  ingevolge  Europese 
bezwaren m.b.t. het stelsel van vrijstelling die een staatssteun zou uitmaken onverenigbaar 
met de artikelen 92 en 93 van het Verdrag van Rome. Dientengevolge werd voorgesteld 
de  coördinatiecentra  te  onderwerpen  aan  het  gemeenrechtelijk  stelsel  inzake 
vennootschapsbelasting, behalve voor wat betreft de vaststelling van de belastbare winst 
(Wetsontwerp houdende fiscale bepalingen, Memorie van Toelichting, Par. St., Kamer, 
1984-1985, 1O1O/1, p. 14 en 15; Verslag van de Commissie voor de Financiën, Par. St., 
Kamer, 1984-1985, 1O1O/13, p. 9-1O en 1O8-11O; Ontwerp van wet houdende fiscale 
bepalingen, Verslag namens de Commissie voor de Financiën, Parl. St., Senaat,  1984-
1985, nr. 78O/2, p. 9 en 37-38).

Artikel  5,  §1,  eerste lid,  van het  koninklijk  besluit  nr.  187 van 30 december  1982 
betreffende de oprichting van de coördinatiecentra, zoals ingevoegd bij artikel 39, §1, 4° 
van de wet van 27 december 1984, luidt als volgt: “In afwijking van de artikelen 96 tot 
115,  142  en  144  tot  148  van  het  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen,  wordt  het 
belastbaar inkomen van het centrum op forfaitaire wijze vastgesteld.” 

Die  forfaitaire  vaststelling  van  de  winst  (het  belastbaar  inkomen)  van  een 
coördinatiecentrum geschiedt, krachtens het tweede lid van voormelde bepaling, op basis 
van de uitgaven en werkingskosten, met uitsluiting van de personeels- en de financiële 
kosten. 

Men spreekt in dit verband over de ‘cost-plus methode’ of de ‘winstopslagformule’: de 
forfaitaire winst van coördinatiecentra wordt vastgesteld op een percentage van het totale 
bedrag van de uitgaven en werkingskosten, met uitsluiting van de personeelskosten en de 
financiële kosten. Het op de uitgaven en werkingskosten toe te passen winstpercentage 
moet in principe geval per geval worden vastgesteld, rekening houdend met de werkelijk 
door het centrum uitgeoefende activiteiten. Indien het centrum zelf bepaalde gepresteerde 
diensten aanrekent  tegen een prijs  die  overeenstemt met  de kosten verhoogd met  een 
winstopslag,  mag het  percentage in  aanmerking worden genomen voor  zover  het  niet 
abnormaal is.  Bij  ontstentenis  van objectieve criteria  om het  in aanmerking te  nemen 
winstpercentage te bepalen, moet dat percentage in de regel op 8 procent gesteld worden 
(Circ. nr. Ci. RH. 421/368.883 van 31 juli 1987, Bull. Bel., 1987, nr. 664/8, (1778), 1802).

Indien  het  erkende  coördinatiecentrum  een  Belgische  vennootschap  is,  blijft  ze 
onderworpen aan de vennootschapsbelasting,  maar de gemeenrechtelijke bepalingen in 
verband met de vaststelling van het belastbaar inkomen zijn op haar niet van toepassing. 
Is  het  centrum een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap dan is  ze 
onderworpen aan de belasting van niet-verblijfhouders, met uitzondering evenwel van de 
bepalingen in verband met de vaststelling van het belastbare inkomen. Op grond van een 
omzendbrief  van  het  fiscaal  bestuur  wordt  aangenomen  dat  de  door  het 
coördinatiecentrum  verschuldigde  vennootschapsbelasting  of  belasting  van  de  niet-
verblijfhouders niet begrepen is in de uitgaven en werkingskosten (cf. Circulaire nr. Ci. 
RH.  421/439.244  van  29  november  1993,  Bull.  Bel.,  12/1993,  3377).  Ma.w.  deze 
belastingen maken geen deel uit van de cost-plus basis voor coördinatiecentra.

Het (op basis van de cost-plus methode) berekende forfaitaire belastbare inkomen mag 
niet  lager  zijn  dan een minimaal  belastbaar  inkomen.  Deze minimumbasis  is  door  de 
wetgever  voorzien  om  artificiële  winstoverdrachten  naar  de  coördinatiecentra  te 
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vermijden. 
Het aldus (op basis van de cost-plus methode) vastgestelde inkomen mag niet lager zijn 

dan het bedrag gevormd door het totaal van: 
a) de “niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten”; 
b) de andere tantièmes dan die bedoeld in artikel 108, 1°, van hetzelfde Wetboek; 
c) de abnormale en goedgunstige voordelen die aan het centrum worden verleend (arti-

kel 5, §1, tweede lid K.B. nr. 187 van 30 december 1982, zoals gewijzigd door artikel 39 
Wet van 27 december 1984 houdende fiscale bepalingen). 

Het nieuwe artikel 5, §1 herneemt op dit punt een regel van het oorspronkelijke K.B. 
nr. 187, die met betrekking tot de tantièmes en vergoedingen en beheerders uitdrukkelijk 
in het Verslag aan de Koning werd vermeld (BLANCKAERT, B., “Een up to date benadering 
van  de  coördinatiecentra  der  multinationale  ondernemingen  in  België  vanuit 
fiscaalrechtelijk en economisch standpunt”, Jura Falconis, 1985-86, (181), 206).

4. In de rechtspraak bestaat er betwisting over de vraag of de vennootschapsbelasting al 
dan niet moet worden aanzien als onderdeel van de minimum belastbare basis van een 
coördinatiecentrum. 

In  het  gemeen  recht  is  de  vennootschapsbelasting  als  beroepskost  niet  aftrekbaar. 
Artikel 109, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) (thans artikel 198, 
1°  van het  Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992)  bepaalt  in  dit  verband:  “Als 
beroepskosten zijn niet aftrekbaar : 1° de vennootschapsbelasting, met inbegrip van de 
desbetreffende verhogingen (…)”. 

5. De Administratie stelt zich op het standpunt dat de tekst van artikel 5, §1 van het 
K.B. nr. 187 duidelijk is en dat niets belet dat bij het bepalen van de minimale belastbare 
basis teruggrepen wordt naar artikel 198 W.I.B. 1992 (oud artikel 109 W.I.B. 1964) om te 
bepalen wat onder het begrip “niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten” valt. 

Dit standpunt kan worden bijgetreden.
Tijdens de parlementaire voorbereiding van artikel 39 van de wet van 27 december 

1984werd de term “niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten” omschreven 
als  “uitgaven en lasten die  niet  als  bedrijfsuitgaven of  –lasten aftrekbaar  zijn”  en als 
“fiscaal niet aftrekbare uitgaven” (Wetsontwerp houdende fiscale bepalingen, Memorie 
van  Toelichting,  Par.  St.,  Kamer,  1984-1985,  1O1O/1,  p.  14  en  15;  Verslag  van  de 
Commissie voor de Financiën,  Par. St., Kamer, 1984-1985, 1O1O/13, p. 9-1O en 1O8-
11O; Ontwerp van wet houdende fiscale bepalingen, Verslag namens de Commissie voor 
de Financiën, Parl. St., Senaat, 1984-1985, nr. 78O/2, p. 9 en 37-38). 

Het  is  in  fiscalibus  duidelijk  welke  uitgaven  en  lasten  voor  een  normaal  belaste 
vennootschap niet aftrekbaar zijn (zie het huidig artikel 198 WIB 1992; In die zin W. 
HEYVAERT, “Coördinatiecentra betalen geen “belasting op belasting” (noot onder Rb. Gent, 
24 januari 2002), T.F.R., 2002, (573), 576). 

Hieruit volgt dan dat het begrip de “niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en las-
ten” slaat op alle door het centrum gedane uitgaven en lasten, welke overeenkomstig de 
gewone  fiscale  regels  niet  als  bedrijfsuitgaven  aftrekbaar  zouden  zijn (Zie  o.m.  Th. 
DENAYER, « Deel 2. 2. Enkele forfaitaire regimes”, in Het Belgisch internationaal belas-
tingrecht in ontwikkeling. Nieuwe wegen voor het Belgisch internationaal belastingrecht ?
, G. JOSEPH, L. HINNEKENS, J. MALHERBE, J. VAN HOORN Jr.  (eds.), Deurne, Kluwer, 1993, 
(285), 304; P. JACQUEMIN, « Les centres de coördination », Doc. Fin., 1990, (89), 105; G. 
KEYMEULEN, Belastingvrije coördinatiecentra. Analyse van het K.B. nr. 187 van 30 decem-
ber 1982 betreffende de oprichting van coördinatiecentra gewijzigd door de wet van 27 
december 1984 in Fiscale praktijkstudies nr. 2, Antwerpen, Kluwer, 1985, 21 (deze au-
teurs beschouwen de niet-aftrekbare belastingen als een niet als bedrijfsuitgave aftrekbare 
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uitgave; Anders o.m. G. COPS en K. DE MEUE, noot onder Gent, 6 april 2004, A.F.T., 2004, 
40-45; D. DESCHRIJVER, noot onder Gent, 6 april 2004 (het bestreden arrest), T.R.V., 2004, 
243-244; vgl. J.-P. LAGAE en C. DOCCLO, “Le régime fiscal des centres de coördination”, 
J.D.F., 1995, 271-272). 

Voorbeelden hiervan zijn uitgaven met een onvoldoende  bedrijfsmatig karakter in de 
zin van artikel 49 WIB 1992; pensioenbijdragen in de mate zij de aftrekbeperking van 
artikel 59 WIB 1992 te boven gaan en de belastingen die niet aftrekbaar zijn.

De administratie gaat er dan ook terecht van uit dat de notie “niet als bedrijfsuitgaven 
aftrekbare uitgaven en lasten” niet anders kan begrepen worden dan de uitgaven zoals 
bepaald in de artikelen 5O, 5Obis en 1O9 van het W.I.B. (1964), omdat, behoudens de 
vaststelling  van  de  belastbare  grondslag,  de  gemeenrechtelijke  bepalingen  m.b.t.  de 
vennootschapsbelasting toepasselijk blijven op de coördinatiecentra.

De notie “niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten” vindt overigens zijn 
oorsprong  in  artikel  65,  A,  2°,  van  het  K.B/W.I.B.  (1964),  alwaar  deze  post  werd 
opgenomen als een categorie van winst tot vaststelling van het belastbaar inkomen. De 
“niet  als  bedrijfsuitgaven  of  –lasten  aftrekbare  bedragen”  worden  omschreven  in  de 
artikelen 5O en 5Obis van het W.I.B. (1964) voor de personenbelasting, en specifiek voor 
de vennootschapsbelasting in artikel van het 1O9 W.I.B. (1964). Zoals de appelrechters 
hebben vastgesteld, volgt uit de samenlezing van artikel 65, A, 2° K.B./W.I.B. (1964) en 
artikel  1O9  W.I.B.(1964)  dat  onder  het  begrip  “niet  als  bedrijfsuitgaven  of  –lasten 
aftrekbare bedragen” de vennootschapsbelasting moet worden begrepen.

Ook  eiseres  in  cassatie  blijkt  de  mening  te  zijn  toegedaan  dat  “door  de  ‘niet  als 
bedrijfsuitgaven  aftrekbare  uitgaven  en  lasten’  als  een  element  van  de  minimum 
belastbare  grondslag  van  coördinatiecentra  te  beschouwen,  artikel  5,  §1,  van  het 
Koninklijk Besluit nr. 187 (…) impliciet verwijst naar bepalingen van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen die de aftrek van bepaalde uitgaven voor  de vaststelling van de 
gemeenrechtelijke belastbare winst uitsluiten” (voorziening, p. 12, in fine).

Er  bestaat  dan  ook  aanleiding  toe  om het  begrip  fiscaal  niet-aftrekbare  uitgave  te 
definiëren vanuit  het  gemeen recht,  zodat  deze  niet-aftrekbare  uitgaven  (zo goed  als) 
gelijkgesteld kan worden met de notie “verworpen uitgaven” (In die zin, met de nodige 
nuanceringen:  Th.  DENAYER,  "Deel  2.  2.  Enkele  forfaitaire  regimes",  in  Het  Belgisch 
internationaal  belastingrecht  in  ontwikkeling.  Nieuwe  wegen  voor  het  Belgisch 
internationaal  belastingrecht?,  304  –  deze  auteur  neemt  aan  dat  bestanddelen  die 
weliswaar aangiftetechnisch onder de verworpen uitgaven worden opgenomen, maar die 
niet de aard van een eigenlijke uitgave of last hebben, niet bedoeld worden).

De  te  betalen  vennootschapsbelasting  moet  dan  als  verworpen  uitgave  opgenomen 
worden in de alternatieve (minimale) belastbare grondslag van artikel 5, §1, tweede lid, 
KB nr. 187. 

6. Tegen deze interpretatie wordt echter ingebracht dat uit de tekst van artikel 5, §1 van 
het K.B. nr. 187 letterlijk blijkt dat “in afwijking van de artikelen 96 tot 115, 142 en 144 
tot 148 WIB (1964)” het belastbaar inkomen van een coördinatiecentrum op forfaitaire 
wijze wordt vastgesteld, waardoor in het algemeen de bepalingen van de vennootschaps-
belasting, maar ook via artikel 96 W.I.B. 1964 (artikel 183 W.I.B. 1992) van de personen-
belasting betreffende de winstbepaling buiten werking worden gesteld. 

Dit  argument  overtuigt  echter  niet.  De  afwijking  van  die  bepalingen  van  de 
vennootschapsbelasting brengt tot  uitdrukking dat voor coördinatiecentra bij wijze van 
uitzonderingsmaatregel een andere belastbare grondslag wordt gehanteerd. Ze belet niet 
dat  het  begrip  “niet  als  bedrijfsuitgave  aftrekbare  uitgaven  en  lasten”  wordt 
geïnterpreteerd aan de hand van het Wetboek van de inkomstenbelastingen dat hier als 
referentiekader kan fungeren.
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7. Het lijkt aangewezen een beknopt overzicht te geven van de wetsgeschiedenis van 
artikel 5, §1, van het K.B. nr. 187 van 3O december 1982.

Het Verslag aan de Koning bij de oorspronkelijke tekst van het koninklijk besluit nr. 
187 van 30 december 1982 betreffende de oprichting van coördinatiecentra vermeldt in 
verband  met  het  artikel  5  het  volgende:  “Artikel  5  voorziet  in  een  vrijstelling, 
respectievelijk van de vennootschapsbelasting, respectievelijk van de belasting der niet-
verblijfhouders voor een periode van 10 jaar. Bij het beëindigen van deze periode zal de 
onderneming onderworpen zijn aan het normale belastingsregime.  Ten einde bepaalde 
misbruiken  te  voorkomen,  beperkt  het  ontwerp  de  vrijstelling  van  de 
vennootschapsbelasting  tot  de  gereserveerde  winst  en  de  winst  uitgekeerd  aan  de 
aandeelhouders en vennoten. Zijn derhalve aan belasting onderworpen (i) de tantièmes en 
vergoedingen betaald aan beheerders die normaal geen aftrekbare uitgaven uitmaken (ii) 
de verworpen uitgaven (bv. geheime commissielonen, uitgaven die op onredelijke wijze 
de beroepsbehoeften overtreffen). De vrijstelling van de belasting der niet-verblijfhouders 
wordt in dezelfde zin beperkt. Om te vermijden dat winsten van de ondernemingen van de 
groep  naar  het  centrum  zouden  overgeheveld  worden,  bepaalt  het  ontwerp  dat  de 
vrijstelling niet verleend wordt aan de abnormale en goedgunstige voordelen die aan het 
centrum  worden  verleend.  De  begrippen  abnormale  en  goedgunstige  voordelen  zijn 
ontleend aan de artikelen 24, 53 en 115 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen” 
(B.S., 13 januari 1983, (502), 503).

Het oorspronkelijke artikel 5 KB nr. 187 van 30 december 1982 luidde als volgt:
“§1. De winsten van het centrum dat opgericht is in de vorm van een vennootschap die 

in België haar maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting of haar zetel van bestuur of 
beheer heeft, zijn vrijgesteld van de vennootschapsbelasting wanneer die winsten worden 
uitgekeerd aan de aandelen en deelbewijzen van de belegde kapitalen of wanneer zij in het 
vermogen van het centrum worden gehouden.

§2.  De  winsten  van  het  centrum  dat  opgericht  is  in  de  vorm  van  een  Belgische 
inrichting van een vennootschap die haar maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting 
of haar zetel van bestuur of beheer niet in België heeft, zijn vrijgesteld van de belasting 
der niet-verblijfhouders voor hun totaal bedrag zo zij in de rekening van de Belgische 
inrichting behouden worden en voor de helft indien zij aan de maatschappelijke zetel of 
de buitenlandse inrichtingen van de vennootschap worden overgedragen.

§3. De vrijstellingen bedoeld in §§1 en 2 zijn echter niet van toepassing op de abnorma-
le en goedgunstige voordelen die het centrum behaalt” (...).

In het advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State wordt het volgende 
opgemerkt: “Uit het verslag aan de Koning en uit de verklaringen van de gemachtigde van 
de Minister blijkt dat het centrum aan de belastingen onderworpen zal kunnen worden 
voor  “de  tantièmes  en  de  vergoedingen  betaald  aan  de  beheerders,  die  normaal  geen 
aftrekbare  uitgaven  uitmaken,  voor  de  verworpen  uitgaven  en  voor  de  abnormale 
voordelen die aan het centrum worden verleend”. Het feit dat de toepassing van artikel 
126, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen wordt uitgesloten, heeft 
dan ook tot gevolg dat die bestanddelen aan de belasting worden onderworpen, zonder 
aftrek (lees: vermindering)” (B.S., 13 januari 1983, 507).

Het fiscaal stelsel van de coördinatiecentra werd vervolgens aangepast door artikel 39 
van de wet van 27 december 1984 dat onder meer artikel 5 KB nr. 187 wijzigde. De 
Memorie van Toelichting verduidelijkt enigszins de draagwijdte van het nieuwe artikel 5: 
“Zoals dat in het koninklijk besluit nr. 187, reeds het geval was, wil het wetsontwerp 
bepaalde misbruiken voorkomen. Het voorziet dat de belastbare winst niet lager mag zijn 
dan de som van (i) de uitgaven en lasten die niet als bedrijfsuitgaven of –lasten aftrekbaar 
zijn,  (ii)  de  andere  tantièmes,  dan  deze  bedoeld  in  het  art.  108,  1°,  W.I.B.,  t.w.  de 
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tantièmes en vergoedingen betaald aan beheerders die normaal geen aftrekbare uitgaven 
uitmaken, en (iii) de abnormale of goedgunstige voordelen zijn ontleend aan de artikelen 
24, 53 en 115 W.I.B. Vermits de winst van het centrum op een forfaitaire wijze wordt 
vastgesteld, zijn de artikelen 96 tot 115, 142, 144 tot 148 W.I.B. op hen in feite niet van 
toepassing. Om die redenen zijn de bepalingen in verband met de investeringsaftrek (art. 
42ter W.I.B., de aftrek van definitief belaste inkomsten (art. 111 W.I.B.) en de aftrek van 
overgedragen  verliezen  (art.  115  W.I.B.)  evenmin  van  toepassing”  (Kamer,  Parl.  St., 
1984-85, nr. 1010/1, 14).

In  het  Verslag  LAGAE wordt  het  fiscaal  regime  van  de  coördinatiecentra  als  volgt 
toegelicht: “De voornaamste wijziging betreft het fiscaal stelsel van de coördinatiecentra. 
Het huidig belastingstelsel van de coördinatiecentra voorziet in een belastingvrijstelling 
van  hun  reserves  en  dividenden,  d.w.z.  dat  zij  in  feite  slechts  belast  worden  op  hun 
verworpen  uitgaven,  op  de  tantièmes  die  zij  uitkeren,  alsmede  op  de  uitzonderlijke 
voordelen die zij behalen. Aangezien de Commissie van de Europese Gemeenschappen 
zich de vraag stelt of het vrijstellingsstelsel van het koninklijk besluit nr. 187 geen steun 
uitmaakt die onverenigbaar is met de artikelen 92 en 93 van het Verdrag van Rome, wordt 
voorgesteld  de  coördinatiecentra  voortaan  te  onderwerpen  aan  het  gemeen  recht 
(vennootschapsbelasting  of  belasting  der  niet-verblijfhouders),  behalve  wat  betreft  de 
vaststelling van de belastbare winst.

Met name wordt voorgesteld de belastbare winst te bepalen op een forfaitaire wijze in 
functie  van  de  uitgeoefende  werkzaamheid  en  op  basis  van  de  uitgaven  en 
werkingskosten. Dergelijke belastingheffing is een methode die in feite reeds lang door de 
Belgische administratie en door die van de andere landen van de E.E.G. wordt toegepast. 
Evenwel wordt gepreciseerd dat de personeels- en financiële kosten uitgesloten zijn van 
de uitgaven en werkingskosten en dat de belastbare grondslag niet lager mag zijn dan het 
totaal van de fiscaal niet-aftrekbare uitgaven en tantièmes verhoogd met de abnormale en 
goedgunstige voordelen die aan het centrum worden verleend”. 

(Verslag LAGAE, Senaat, Parl. St., 1984-85, nr. 780/2, 37).
8. Uit voormeld overzicht van de wetsgeschiedenis van artikel 5, §1 van het K.B. nr. 

187  blijkt  niet  dat  de  wetgever  op  enig  ogenblik  de  bedoeling  heeft  gehad  bepaalde 
bedrijfsuitgaven die inzake vennootschapsbelasting niet aftrekbaar zijn, zoals onder meer 
de vennootschapsbelasting, uit te sluiten uit de notie “niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare 
uitgaven en lasten.”

De  wetgever  was  zich  destijds  kennelijk  niet  bewust  van  het  feit  dat  in  sommige 
gevallen het opnemen van de vennootschapsbelasting in de belastbare grondslag van de 
coördinatiecentrum  kan  leiden  tot  belasting  op  belasting  (het  zogenaamde 
“sneeuwbaleffect) (Zie hierover onder meer J.P. LAGAE en C. DOCCLO, Le régime fiscal des 
centres de coördination, J.D.F., 1995, 271-272; W. HEYVAERT, “Coördinatiecentra betalen 
geen “belasting op belasting” (noot onder Rb. Gent, 24 januari 2002), T.F.R., 2002, 576-
577). 

9. Hierin is kennelijk verandering gekomen.
Artikel 5 van het K.B. nr. 187 van 30 december 1982 werd vervangen door artikel 29, 

4°  Wet  van  24  december  2002  tot  wijziging  van  de  vennootschapsregeling  inzake 
inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in 
fiscale zaken.

De nieuwe tekst van artikel 5, §1 luidt als volgt: 
“ In afwijking van de artikelen 183, 185, 189 tot 207, 233, eerste lid, en 235 tot 240 van 

het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt het belastbaar inkomen van het 
centrum vastgesteld op basis van de uitgaven en de werkingskosten. 
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Het aldus vastgestelde inkomen mag niet lager zijn dan het bedrag gevormd door het 
totaal van:

a) de niet als beroepskosten aftrekbare uitgaven en kosten, met uitzondering van die 
welke zijn vermeld in de artikelen 198, eerste lid, 1° en 3°, en 238 van hetzelfde Wetboek;

b) de abnormale en goedgunstige voordelen die aan het centrum worden verleend”.
Noch  uit  de  wettekst,  noch  uit  de  parlementaire  voorbereiding  kan  m.i.  worden 

opgemaakt dat artikel 29, 4° Wet van 24 december 2002 een interpretatieve wetsbepaling 
is. Integendeel.

We citeren uit de Memorie van Toelichting: “Met betrekking tot de in de alternatieve 
basis  opgenomen  niet  als  beroepskosten  aftrekbare  uitgaven  rees  er  in  het  verleden 
regelmatig  een  discussiepunt  of  de  vennootschapsbelasting  of  de  belasting  van  niet-
inwoners/vennootschappen  in  die  alternatieve  belastbare  grondslag  diende  te  worden 
opgenomen.  Indien  de  vennootschapsbelasting  of  de  belasting  van  niet-inwoners/ 
vennootschappen,  overeenkomstig  de uitdrukkelijke  wettelijke  bepalingen,  aldus in  de 
belastbare  grondslag wordt  opgenomen leidt  zulks  tot  belasting op belasting.  Daarom 
wordt in het ontwerp thans bepaald dat de vennootschapsbelasting of de belasting van 
niet-inwoners/vennootschappen uit  de alternatieve basis  wordt geweerd” (Kamer,  Parl. 
St., 2001-2002, nr. 1918/001,72). De nieuwe tekst van de wet is voortaan duidelijk: de 
vennootschapsbelasting is geen (of niet langer een) “verworpen uitgave”. 

De  verwijzing naar  “de  uitdrukkelijke wettelijke  bepalingen” krachtens dewelke  de 
vennootschapsbelasting in de belastbare grondslag van de coördinatiecentra opgenomen 
wordt,  impliceert  dat  ook  de  wetgever  de  mening  is  toegedaan  dat  bedoelde 
wetsbepalingen duidelijk zijn en niet voor interpretatie vatbaar.

Ter  zake  moet  worden  opgemerkt  dat  de  Koning  nog  steeds  niet  de  datum  van 
inwerkingtreding van artikel 29, 4° Wet van 24 december 2002 vastgesteld heeft  (cfr. 
artikel  32,  vijfde  lid  Wet  24  december  2002),  zodat  de  versie  van  artikel  5  van  het 
Koninklijk  Besluit  nr.  187,  gewijzigd door  de Wet van 27 december  1984,  voorlopig 
onverkort van toepassing blijft (en de discussie in verband met het mogelijk interpretatief 
karakter van artikel 29, 4° Wet 24 december 2002 voorbarig is). (Zie hierover ook W. 
HEYVAERT, “Betalen coördinatiecentra toch “belasting op belasting”, noot onder Gent, 6 
april  2004,  T.F.R.,  2004, (913), 916-917; Anders G. COPS en K. DE MEUE,  noot onder 
Gent, 6 april 2004, A.F.T., 2004, (38), 43-44 die ten onrechte stellen dat de Wet van 24 
december 2002 reeds van toepassing was op het moment van de beslissing van het Hof 
van Beroep). 

De  regering  wacht  naar  alle  waarschijnlijkheid  met  de  inwerkingtreding  tot  de 
Europese Commissie een definitieve beslissing heeft genomen over de verenigbaarheid 
van het fiscaal stelsel van de coördinatiecentra met de Europese regels inzake staatssteun 
(TIBERGHIEN, Handboek voor Fiscaal Recht 2OO4, 325). 

1O.  Het  middel,  dat  ervan uitgaat  dat  bij  de  bepaling  van  de  minimum belastbare 
grondslag van de coördinatiecentra in artikel 5 van het K.B. nr. 187 onder de “niet als 
bedrijfsuitgaven  aftrekbare  uitgaven  en  lasten”  de  vennootschapsbelasting  niet  is 
begrepen,  faalt  naar recht  nu voor die interpretatie geen aanknopingspunt kan worden 
gevonden  in  de  duidelijke  wettekst,  evenmin  als  in  de  wetsgeschiedenis  van  deze 
bepaling. 

(…)
Besluit: VERWERPING.

ARREST

(A.R. F.04.0055.N)
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 april 2004 gewezen door 
het Hof van Beroep te Gent.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 5, §1, van het koninklijk besluit nr. 187 van 30 december 1982 betreffende de 

oprichting van coördinatiecentra, bevestigd door de wet van 1 juli 1983 houdende fiscale 
en begrotingsbepalingen, zoals gewijzigd door de wetten van 11 april 1983 houdende fis-
cale en begrotingsbepalingen en van 27 december 1984 houdende fiscale bepalingen;

- de artikelen 109, 1°, en 126, eerste lid (dit laatste zoals gewijzigd door de wet van 22 
december 1989) van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en de artikelen 
198, 1°, en 215, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) in hun 
oorspronkelijke tekst.

Aangevochten beslissingen
Het arrest doet in hoofdzaak de hierna volgende vaststellingen.
(1) "(De eiseres) is een coördinatiecentrum in de zin van het KB nr. 187 van 30 decem-

ber 1982 betreffende de oprichting van coördinatiecentra, zoals gewijzigd door de Wet 
van 11 april 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen; deze coördinatiecentra wor-
den  op  forfaitaire  wijze  belast;  hetzij  volgens  de  zogenaamde  'cost-plus'  methode  of 
winstopslag formule  waarbij  de  forfaitaire  winst  wordt  vastgesteld  op een percentage 
(meestal 8 pct. van het totale bedrag van de uitgaven en werkingskosten met uitsluiting 
van de personeels- en financiële kosten, doch met dien verstande dat de aldus vastgestelde 
belastbare basis niet lager mag zijn dan de zogenaamde 'minimum belastbare basis' of nog 
'alternatieve basis' genoemd; deze minimum belastbare basis of alternatieve basis wordt 
gevormd door: de niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten; de tantièmes; de 
abnormale en goedgunstige voordelen"; 

(2)  de  betwiste aanslag van het aanslagjaar 1998 werd op een minimum belastbare 
grondslag gevestigd die ook het bedrag van de door de eiseres in haar jaarrekeningen van 
het boekjaar dat betrekking heeft op deze aanslagperiode geboekte vennootschapsbelas-
tingschulden omvat, zijnde de geschatte belastingschuld op de winst van dit boekjaar en 
belastingschulden met betrekking tot de winst van vorige boekjaren die door de admini-
stratie tijdens dit boekjaar werden gevestigd ten gevolge van een wijziging van de aangif-
ten in de vennootschapsbelasting van de eiseres met betrekking tot die vorige boekjaren; 

(3) "de enige rechtsvraag die in huidig geschil voorligt is te weten of de vennootschaps-
belasting al dan niet moet worden aangezien als onderdeel van de 'minimum belastbare 
basis' van een coördinatiecentrum, inzonderheid of de vennootschapsbelasting al dan niet 
moet worden aangezien als 'niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten'.

Het bestreden arrest beslist dat de administratie terecht deze vennootschapsbelasting bij 
de aan eiseres' vennootschapsbelasting onderworpen grondslag heeft gevoegd en doet, bij-
gevolg, het vonnis a quo teniet en wijst de oorspronkelijke vordering van de eiseres af als 
zijnde ongegrond.
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Het arrest motiveert die beslissing in hoofdzaak als volgt: "'Uitgangspunt is de tekst van 
art. 5 van het KB nr. 187 van 30 december 1982 betreffende de oprichting van coördina-
tiecentra zoals gewijzigd door de wet van 11 april 1983 houdende fiscale en begrotingsbe-
palingen: in afwijking van de artikelen 96 tot 115, 142 en 14 tot 148 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (van 1964, thans de artikelen 183 tot 207, 230 en 233 tot 240 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992), wordt het belastbaar inkomen van 
het centrum op forfaitaire wijze vastgesteld. Die vaststelling geschiedt op basis van de uit-
gaven en werkingskosten, met uitsluiting van de personeels- en financiële kosten, zonder 
dat het aldus vastgestelde inkomen lager mag zijn dan het bedrag gevormd door het totaal 
van: a) de niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten; b) (...) c) de abnormale 
of goedgunstige voordelen die aan het centrum worden verleend. Artikel 109 WIB (1964) 
(thans art. 198 WIB/92 bepaalt: 'Als beroepskosten zijn niet aftrekbaar: 1° de vennoot-
schapsbelasting, met inbegrip van de desbetreffende verhogingen (...)'.

Blijkens de wetshistoriek van het KB nr. 187 van 30 december 1982 werd oorspronke-
lijk alleen voorzien in een tijdelijke vrijstelling van de vennootschapsbelasting beperkt tot 
de gereserveerde winst en de winst uitgekeerd aan de aandeelhouders en vennoten. Het is 
pas bij artikel 39 van de wet van 27 december 1984 dat artikel 5, §1, van het KB nr. 187 
werd herschreven zoals hiervoor vermeld. De reden van wijziging vond zijn oorsprong in 
Europese bezwaren m.b.t. het stelsel van vrijstelling die een steun zou uitmaken hetgeen 
onverenigbaar was met de artikelen 92 en 93 van het Verdrag van Rome. Voorgesteld 
werd de centra te onderwerpen aan het gemeenrechtelijk stelsel behalve voor wat betreft 
de vaststelling van de belastbare winst (zie Parlementaire bescheiden, ontwerp van wet, 
nr. 1010/1, Memorie van toelichting: blz 14 en 15). Deze visie werd nog herhaaldelijk 
hernomen in het verslag van de Commissie voor de Financiën (Parlementaire bescheiden, 
Verslag, 1010/13, blz. 9-10, blz. 108-110; zie tevens Parlementaire bescheiden, Verslag 
nr. 78/2, blz. 9 en blz. 37-38). In voormelde parlementaire bescheiden wordt de term 'niet 
als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten' omschreven als 'uitgaven en lasten die 
niet als bedrijfsuitgaven of -lasten aftrekbaar zijn' en anderzijds als 'fiscaal niet aftrekbare 
uitgaven'. De administratie wijst er terecht op dat de term 'niet als bedrijfsuitgaven aftrek-
bare uitgaven en lasten' niet anders kan begrepen worden dan als bepaald in de artikelen 
50, 50bis en 109 WIB/64, omdat behoudens de vaststelling van de belastbare grondslag de 
gemeenrechtelijke bepalingen m.b.t.  de  vennootschapsbelasting van toepassing blijven. 
De interpretatie van de (eiseres) dat uitdrukkelijk afgeweken wordt van art. 109 WIB/64 
in art. 5, §1, van het KB nr. 187 waarbij de niet aftrekbaarheid van de vennootschapsbe-
lasting wordt voorzien zou leiden tot een interpretatie dat art. 5, §1, van het KB nr. 187 
volledig los zou staan van de bepalingen zoals vervat in het WIB. Wanneer dezelfde rede-
nering zou worden aangehouden voor art. 96 WIB/64 (waarvan art. 5, §1, van het KB nr. 
187 evenzeer afwijkt) zou dit tot ongerijmdheden leiden. Art. 96 WIB/64 dat bepaalt dat 
het bedrag van de inkomsten dat onderhevig is aan de vennootschapsbelasting wordt vast-
gesteld volgens de regels die van toepassing zijn op de personenbelasting, met name de 
winsten van de in artikel 20, 1°, WIB/64 bedoelde bedrijven zou dan ook niet van toepas-
sing zijn, hetgeen met zich zou meebrengen dat evenmin het referentiekader inzake de af-
trekbare bedrijfsuitgaven of -lasten als bedoeld in art. 44 WIB/64 van toepassing zou zijn. 
Dergelijke interpretatie druist volledig in tegen het principe dat de coördinatiecentra on-
derworpen zijn aan het gemeen recht behalve voor de vaststelling van de belastbare winst.

Desbetreffend wijst de (eiseres) erop dat het begrip 'niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare 
uitgaven en lasten' niet gedefinieerd is in het gemeen belastingrecht zodat het autonoom 
moet worden geïnterpreteerd. In dit verband merkt de administratie nog terecht op dat het 
begrip 'niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten' zijn oorsprong vindt in het 
artikel 65, A, 2°, van het KB WIB/64 alwaar deze post werd opgenomen als een categorie 
van winst tot vaststelling van het belastbaar inkomen. De 'niet als bedrijfsuitgaven of -las-
ten aftrekbare bedragen' worden omschreven in de artikelen 50 en 50bis WIB/64 voor de 
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personenbelasting en specifiek voor de vennootschapsbelasting in artikel 109 WIB/64. Uit 
de samenlezing van artikel 65, A, 2°, KB WIB/64 en art. 109 WIB/64 volgt dat onder het 
begrip 'niet als bedrijfsuitgaven of -lasten aftrekbare bedragen' de vennootschapsbelasting 
moet worden begrepen. Alhoewel deze term in het gewijzigde art. 65, A, 2e KB WIB/64 
in artikel 74 KB WIB/92 werd vervangen door verworpen uitgaven (daaronder verstaan 
zijnde 'de niet als beroepskosten aftrekbare bedragen')  behoudt het begrip 'niet als be-
drijfsuitgaven of -lasten aftrekbare bedragen' dat werd gewijzigd in 'de niet als beroeps-
kosten aftrekbare bedragen' dezelfde inhoud. De omstandigheid dat in het gewone aan-
slagregime een correctie van het resultaat gebeurde door de gedebiteerde vennootschaps-
belasting te boeken (bedoeld wordt te corrigeren) als een verworpen uitgave, hetgeen een 
wezenlijk verschil uitmaakt met de bijzondere wijze van samenstelling van de belastbare 
grondslag  van  een  coördinatiecentrum waarbij  het  boekhoudkundig  resultaat  geen  rol 
speelt, verandert daar niets aan. Het hof stelt immers vast dat in de lijst van niet als be-
roepskosten aangemerkte bedragen (zie art. 109 WIB/64, thans art. 198 WIB/92) de ven-
nootschapsbelasting eerst wordt vermeld, hetgeen als een verworpen uitgave moet worden 
beschouwd. Welnu ingevolge het verslag aan de Koning behoort een verworpen uitgave 
tot de belastbare grondslag van een coördinatiecentrum. Uit het voorgaande volgt dat de 
vennootschapsbelasting  wel  degelijk  deel  uitmaakt  van  de  'minimum  belastbare 
grondslag'.

Grieven
De minimum belastbare grondslag van coördinatiecentra, bepaald door artikel. 5, §1, 

van het koninklijk besluit nr. 187, omvat niet, voor een bepaalde aanslagperiode, de in de 
jaarrekeningen van deze aanslagperiode geboekte vennootschapsbelastingschulden, zijnde 
de geschatte belastingschuld van deze aanslagperiode en de belastingschulden met betrek-
king tot vorige aanslagen die tijdens dat aanslagjaar aan het licht zijn gekomen.

Om het tegenovergestelde te beslissen, steunt het bestreden arrest op de tijdens de voor-
bereidende werkzaamheden tot de wijzigende wet van 27 december 1984 uitgedrukte wil 
om voortaan de coördinatiecentra aan het "gemeenrechtelijk stelsel" te onderwerpen en op 
het feit dat, in het gemeenrechtelijk stelsel van de vennootschapsbelasting, artikel 109, 1°, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) (thans artikel 198, 1°, van het Wet-
boek van de Inkomstenbelastingen 1992), bepaalt dat "als beroepskosten zijn niet aftrek-
baar: 1° de vennootschapsbelasting".

Zoals het bestreden arrest het echter zelf herhaalt, preciseren die voorbereidende werk-
zaamheden dat de centra aan het gemeenrechtelijk stelsel zullen onderworpen zijn "behal-
ve voor wat betreft de vaststelling van de belastbare winst". Artikel 5, §1, van het konink-
lijk besluit nr. 187 sluit voor het overige, wat de vaststelling van het belastbaar inkomen 
van de coördinatiecentra betreft, alle artikelen uit van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen  die  de  gemeenrechtelijke  belastbare  grondslag  in  de  vennootschapsbelasting 
vastleggen. Welnu, die uitsluiting betreft precies de vaststelling van de hier ter sprake 
zijnde belastbare winst. De tijdens de voorbereidende werkzaamheden tot de wet van 27 
december 1984 gedane verklaring, waarop het bestreden arrest steunt, is dus niet relevant.

In het gemeenrechtelijk stelsel heeft artikel 109, 1°, van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen (1964) (thans artikel 198, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastin-
gen 1992), waarnaar het arrest verwijst, voor het overige niet als doel, noch als gevolg de 
vennootschapsbelasting aan de vennootschapsbelasting te onderwerpen. Die bepaling be-
oogt enkel te verduidelijken dat de belastbare grondslag overeenstemt met de boekhoud-
kundige winst van de vennootschap vóór aftrek van de belasting en niet met de boekhoud-
kundige winst na aftrek van de belasting. De toepassing van deze bepaling ter vaststelling 
van de minimum belastbare grondslag van de coördinatiecentra heeft tot gevolg deze mi-
nimum grondslag te verhogen met het bedrag van de op de minimum grondslag verschul-
digde belasting en vervolgens de minimum belastbare grondslag met deze tweede belas-
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ting te verhogen, en dit zo tot in het oneindige (het zogenaamde "sneeuwbaleffect"). Dit is 
niet de draagwijdte van de regel vastgesteld in artikel 109, 1°, van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen (1964) (thans artikel 198, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen 1992). Deze bepaling vermag bijgevolg niet de door het bestreden arrest weer-
houden oplossing te rechtvaardigen.

Artikel 5, §1, van het koninklijk besluit nr. 187 geeft geen definitie van de "niet als be-
drijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten" die in de minimum belastbare grondslag van 
coördinatiecentra dienen opgenomen te worden. Desaangaande verwijst dat artikel even-
min expliciet naar een bepaling van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen of van het 
koninklijk besluit tot uitvoering van dit Wetboek. Het wijkt er integendeel uitdrukkelijk 
van af.

Door de "niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten" als een element van de 
minimum belastbare grondslag van coördinatiecentra te beschouwen, verwijst artikel 5, 
§1, van het koninklijk besluit nr. 187 weliswaar impliciet naar bepalingen van het Wet-
boek van de inkomstenbelastingen die de aftrek van bepaalde uitgaven voor de vaststel-
ling van de gemeenrechtelijke belastbare winst uitsluiten.

Uit de voorbereidende werkzaamheden betreffende het koninklijk besluit nr. 187 en de 
wet van 27 december 1984 blijkt echter dat de wetgever door de coördinatiecentra op de 
"niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten "te belasten, enkel de vrijwillige 
uitgaven beoogde zoals de "geheime commissielonen (en de) uitgaven die op onredelijke 
wijze de beroepsbehoeften overtreffen" en tot doel had "misbruiken te voorkomen" (Ver-
slag aan de Koning voorafgaande aan de oorspronkelijke versie van het koninklijk besluit 
nr. 187, B.S., 13 januari 1983, p. 503). Zoals het belasten van de door het centrum verkre-
gen abnormale of goedgunstige voordelen beoogt te vermijden dat men winsten naar het 
centrum zou verschuiven waar zij onbelast zouden blijven, beoogt het belasten van de niet 
als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten te vermijden dat men door een coördina-
tiecentrum lasten zou laten dragen die in hoofde van een normaal belaste vennootschap 
niet- of slechts gedeeltelijk aftrekbaar zijn. Tot deze tweede categorie van elementen be-
hoort de vennootschapsbelasting duidelijk niet: de vennootschapsbelasting is geen vrijwil-
lige uitgave in hoofde van de vennootschap en er bestaat geen risico van verschuiving van 
de vennootschapsbelasting van een lid van de groep aan het coördinatiecentrum. De inter-
pretatie van het bestreden arrest leidt ertoe de minimum belastbare grondslag te verhogen 
met de belasting die het coördinatiecentrum verschuldigd is op de minimum belastbare 
grondslag en vervolgens de minimum belastbare grondslag met deze tweede belasting te 
verhogen, dit zo tot in het oneindige (het zogenaamde "sneeuwbaleffect"). Dat is nooit de 
bedoeling geweest van de wetgever.

Door te beslissen dat de vennootschapsbelasting, berekend op de door het koninklijk 
besluit nr. 187 vastgelegde minimum belastbare grondslag, zelf in deze belastbare grond-
stag dient te worden opgenomen, heeft het bestreden arrest tot gevolg dat deze belastbare 
grondslag wordt onderworpen aan een belastingtarief dat hoger is dan het gewoon ge-
meenrechtelijke tarief van de vennootschapsbelasting. Uit artikel 5 van het koninklijk be-
sluit nr. 187 volgt echter a contrario dat de door deze bepaling vastgelegde minimum be-
lastbare grondslag aan het gewoon gemeenrechtelijk tarief van de vennootschapsbelasting 
is onderworpen, zoals bepaald door 126, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen (1964) en daarna, vanaf aanslagjaar 1992, door artikel 21.5, eerste lid, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992).

Door te beslissen dat de Administratie terecht de vennootschapsbelasting in de belast-
bare grondslag van de vennootschapsbelasting van de eiseres van aanslagjaar 1998 heeft 
opgenomen, heeft het bestreden arrest artikel 5, §1, van het koninklijk besluit nr. 187, als-
mede de andere in de aanhef van het middel aangehaalde bepalingen geschonden.
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Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Na in hoofdzaak de hierna volgende vaststellingen te hebben gedaan: 
(1) "(de eiseres) is een coördinatiecentrum in de zin van het KB nr. 187 van 30 decem-

ber 1982 betreffende de oprichting van coördinatiecentra, zoals gewijzigd door de Wet 
van 11 april 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen; deze coördinatiecentra wor-
den op forfaitaire wijze belast; hetzij volgens de zogenaamde 'cost plus' methode of win 
stopslag formule waarbij de forfaitaire winst wordt vastgesteld op een percentage (meestal 
8 pct. van het totale bedrag van de uitgaven en werkingskosten met uitsluiting van de per-
soneels- en financiële kosten, doch met dien verstande dat de aldus vastgestelde belastba-
re basis niet lager mag zijn dan de zogenaamde 'minimum belastbare basis' of nog 'alter-
natieve basis' genoemd; deze minimum belastbare basis of alternatieve basis wordt ge-
vormd door: de niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten; de tantièmes; de 
abnormale en goedgunstige voordelen"; 

(2)  de  betwiste aanslag van het aanslagjaar 1998 werd op een minimum belastbare 
grondslag gevestigd die ook het bedrag van de door eiseres in haar jaarrekeningen van het 
boekjaar dat betrekking heeft op deze aanslagperiode geboekte vennootschapsbelasting-
schulden omvat, zijnde de geschatte belastingschuld op de winst van dit boekjaar en be-
lastingschulden met betrekking tot de winst van vorige boekjaren die door de administra-
tie tijdens dit boekjaar werden gevestigd ten gevolge van een wijziging van de aangiften 
in de vennootschapsbelasting van de eiseres met betrekking tot die vorige boekjaren; 

(3) "de enige rechtsvraag die in huidig geschil voorligt is te weten of de vennootschaps-
belasting al dan niet moet worden aangezien als onderdeel van de 'minimum belastbare 
basis' van een coördinatiecentrum, inzonderheid of de vennootschapsbelasting al dan niet 
moet worden aangezien als 'niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten'; 

(4) "(de eiseres) laat (...) gelden dat art. 5, §1, van het KB nr. 187 in de interpretatie van 
de (verweerder) het gelijkheidsbeginsel zou schenden omdat twee coördinatiecentra die 
zich in een gelijkaardige situatie fiscaal verschillend worden behandeld naargelang het 
tijdstip waarop zij een aanvullende aanslag in de vennootschapsbelasting ontvangen, naar-
gelang zij de aanslag boekhoudkundig verwerken of naargelang de verhouding van de mi-
nimum belastbare basis t.o.v. de cost plus basis",

doet het bestreden arrest het vonnis a quo teniet en wijst het de oorspronkelijke vorde-
ring van de eiseres af als zijnde ongegrond, zonder een prejudiciële vraag aan het Arbitra-
gehof te stellen betreffende de overeenstemming van artikel 5 van het koninklijk besluit 
nr. 187 van 30 december 1982 met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in de interpre-
tatie dat het begrip "niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten" bedoeld in 
voornoemd artikel 5 de vennootschapsbelasting omvat.

Het arrest motiveert die beslissing als volgt:
"De vennootschapsbelasting maakt wel degelijk deel uit van de minimum belastbare 

grondslag (van artikel 5, §1, van het koninklijk besluit nr. 187 van 30 december 1982 be-
treffende de oprichting van coördinatiecentra, zoals gewijzigd door de wetten van 11 april 
1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen en van 27 december 1984 houdende fisca-
le bepalingen) (...). Terecht stelt (de verweerder) dat het stellen van een prejudiciële vraag 
niet dienend is omdat de uitgangspositie verschillend is daar in het ene geval de aanslag 
wordt ontvangen in het jaar N en in het andere geval in het jaar N1. Bovendien is het ant-
woord op deze vraag niet onontbeerlijk om tot een oplossing van het geschil te komen".

Grieven



630 HOF VAN CASSATIE 16.3.07 - Nr. 141 

Indien de "niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten" die, krachtens artikel 
5 van het koninklijk besluit nr. 187 van 30 december 1982, in aanmerking moeten worden 
genomen voor de berekening van de minimum betastbare grondslag van een coördinatie-
centrum voor een bepaald boekjaar, het bedrag van de vennootschapsbelastingschulden 
omvatten die het coördinatiecentrum in zijn jaarrekeningen van dat boekjaar heeft moeten 
boeken ten gevolge van de inkohiering door de administratie, tijdens dat boekjaar, van be-
lastingsupplementen met betrekking tot vorige boekjaren, dan schendt deze bepaling het 
gelijkheidsbeginsel dat gewaarborgd is door de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Coördinatiecentra die zich in een identieke situatie bevinden worden immers verschil-
lend behandeld - namelijk zij dragen een verschillende belastinglast - al naargelang het 
tijdstip  waarop  zij  een  aanvullende  aanslag  in  de  vennootschapsbelasting  ontvangen. 
Twee coördinatiecentra die eenzelfde aanvullende aanslag krijgen met betrekking tot een 
vorig boekjaar (bijvoorbeeld, omdat de administratie meent dat de centra een goedgunstig 
of abnormaal voordeel tijdens een vorig aanslagjaar hebben verkregen), zullen verschil-
lend worden behandeld naargelang het tijdstip waarop zij de aanvullende aanslag in de 
vennootschapsbelasting ontvangen. Het eerste coördinatiecentrum krijgt de aanvullende 
aanslag tijdens het aanslagjaar 1. Deze aanslag wordt dus toegevoegd aan de minimum 
belastbare grondslag van dat aanslagjaar 1. Bijgevolg zal het bedrag van de aanvullende 
belastinglast van het eerste coördinatiecentrum met betrekking tot de aanvullende aanslag 
afhangen van de cost plus basis en van de andere elementen van de minimum belastbare 
grondstag van dat aanslagjaar 1. Het tweede coördinatiecentrum ontvangt de aanvullende 
aanslag tijdens het aanslagjaar 2 en blijft dus belast voor het aanslagjaar 1 op de cost plus 
basis. De aanvullende aanslag komt in aanmerking voor de berekening van de minimum 
betastbare grondslag van het tweede coördinatiecentrum van het aanslagjaar 2. Bijgevolg 
zal het bedrag van de aanvullende belastinglast met betrekking tot de aanvullende aanslag 
afhangen van de cost plus basis en van de andere elementen van de minimum belastbare 
grondslag van dat aanslagjaar 2. Dus, zelfs wanneer de twee coördinatiecentra eenzelfde 
cost plus basis hebben en eenzelfde minimum belastbare grondslag (met uitzondering van 
de aanvullende vennootschapsbelasting) die lager is dan de cost plus basis en ze eenzelfde 
aanvullende aanslag krijgen, dan worden die coördinatiecentra toch verschillend behan-
deld namelijk dragen zij over de twee aanslagjaren een verschillende belastinglast met be-
trekking tot dezelfde supplementaire aanslag. Dit verschil in behandeling tussen twee co-
ördinatiecentra die zich in een gelijke situatie bevinden, al naargelang het tijdstip waarop 
zij de aanvullende aanslag krijgen, is niet op redelijke wijze gerechtvaardigd.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door toepassing te maken van artikel 5, §1, van 
het koninklijk besluit nr. 187 van 30 december 1982 betreffende de oprichting van coördi-
natiecentra, zoals gewijzigd door de wetten van 11 april 1983 houdende fiscale en begro-
tingsbepalingen en van 27 december 1984 houdende fiscale bepalingen, om de oorspron-
kelijke vordering van de eiseres te afwijzen als zijnde ongegrond, schendt het de artikelen 
10 en 11 van de Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Krachtens artikel 5, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 187 van 30 
december 1982 betreffende de oprichting van coördinatiecentra, zoals gewijzigd 
door artikel 39 van de wet van 27 december 1984, wordt, in afwijking van de ar-
tikelen 96 tot 115, 142 en 144 tot 148 van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen (1964) het belastbaar inkomen van de coördinatiecentra forfaitair vastge-
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steld.

Krachtens het tweede lid van dit artikel gebeurt de vaststelling van het belast-
bare inkomen van de coördinatiecentra op basis van de uitgaven en werkingskos-
ten, met uitsluiting van de personeels- en de financiële kosten, zonder dat het al-
dus vastgestelde inkomen lager mag zijn dan het bedrag gevormd door het totaal 
van:

- de niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten;

- de andere tantièmes dan die bedoeld in artikel 108, 1°, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1964);

- de abnormale of goedgunstige voordelen die aan het centrum worden ver-
leend.

Hieruit volgt dat, in afwijking van de gemeenrechtelijke bepalingen in verband 
met de vaststelling van het belastbare inkomen, de forfaitaire winst van de coor-
dinatiecentra wordt vastgesteld op een percentage van het totale bedrag van de 
uitgaven en werkingskosten, met uitsluiting van de personeels- en de financiële 
kosten, zonder dat het aldus forfaitair vastgestelde belastbare inkomen evenwel 
lager mag zijn dan de minimale belastbare basis die wordt gevormd door de niet 
als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten, de andere tantièmes dan die 
bedoeld in artikel 108, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) 
en de abnormale of goedgunstige voordelen.

2. De wetgever heeft het begrip "de niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitga-
ven en lasten" gebruikt in voormeld artikel 5, §1, tweede lid, niet nader gedefini-
eerd.

Uit het verslag aan de Koning voorafgaand aan de oorspronkelijke versie van 
het koninklijk besluit nr. 187 en uit de parlementaire voorbereiding van de wet 
van 27 december 1984 blijkt dat de wetgever door het belasten van de niet als 
bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten, misbruiken beoogde te vermijden 
en meer bepaald wou tegengaan dat het coördinatiecentrum lasten zou dragen die 
in hoofde van een normaal belaste vennootschap niet of slechts gedeeltelijk af-
trekbaar zijn.

Het opnemen van de belasting in de belastbare grondslag leidt tot een onlogi-
sche berekeningswijze van de belasting die de wetgever niet heeft gewild.

3. Gelet op de bedoeling van de wetgever enkel misbruiken te voorkomen, om-
vat de minimum belastbare grondslag van de coördinatiecentra niet de vennoot-
schapsbelasting of de belasting van niet-inwoners/vennootschappen.

4. De appelrechters die oordelen dat de vennootschapsbelasting wel degelijk 
deel uitmaakt van de minimum belastbare grondslag, schenden aldus artikel 5, 
§1, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 187 van 30 december 1982.

Het middel is gegrond.

Overige grieven



632 HOF VAN CASSATIE 16.3.07 - Nr. 141 

5. Het onderzoek van de overige grieven kan niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-
kelijk verklaart.

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

16 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. Kirkpatrick en Claeys Boúúaert.

Nr. 142

1° KAMER - 16 maart 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — ALLERLEI - 
ONDERZOEK EN CONTROLE - VERPLICHTINGEN VAN DE BELASTINGPLICHTIGE - FISCAAL BANKGEHEIM 
- DRAAGWIJDTE

De administratie is niet gemachtigd om in de rekeningen, boeken en documenten van de  
bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen inlichtingen in te zamelen met het oog op het 
belasten van hun cliënten; hiermee worden de financiële instellingen in het algemeen  
bedoeld en niet  alleen de instellingen waarvan de werkzaamheden bestaan in het in 
ontvangst nemen van gelddeposito's of het verlenen van krediet voor eigen rekening;  
financiële  instellingen  omvatten  ook  de  ondernemingen  die  een  werkzaamheid  van 
financiële leasing uitoefenen1. (Art. 318, eerste lid, W.I.B. 1992).

(BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën T. V.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:
1. De betwisting betreft de vraag of een leasingmaatschappij al dan niet onderworpen is 

aan het ‘bankgeheim’ zoals geregeld in artikel 318, eerste lid, van het W.I.B. 1992.
De rechtspraak is daaromtrent verdeeld.2

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Oordeelden dat een leasingmaatschappij niet onderworpen is aan het bankgeheim: Luik, 3 maart 
2OO4, FJF, 2OO4, 1OO3; Antwerpen, 16 september 2OO3, NJW, 2OO4, 122; Antwerpen, 29 april 
2OO3, FJF, 2OO4, 142; Rb. Bergen, 1O juni 2OO3, FJF, 2OO4, 9O2; Brussel, 3 mei 2OO2, FJF, 
2OO4, 675; Rb. Luik, 18 maart 2OO2, FJF, 2OO4, 54; Rb. Bergen, 17 januari 2OO2, JLMB, 2OO3, 
913; Rb. Brussel, 4 januari 2OO2, TFR, 2OO2, 658.
Oordeelden dat  een leasingmaatschappij  wél  onderworpen is  aan het  bankgeheim: Het  bestreden 
arrest van het Hof van Beroep te Gent; Rb. Namen, 23 oktober 2OO2, RGCF,  2OO3/O4, 62 en 
Fiscologue, 2OO3/875, 1O; Rb. Brussel, 3 mei 2OO2,  FJF, 2OO2, 675; Rb. Brussel, 23 februari 
2OOO, Fiscoloog, 2OOO/772, 1.
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2. Door de Wet van 8 augustus 1980 werd het principe van het bankgeheim voor het 
eerst in een wettelijke bepaling (huidig artikel 318 W.I.B. (1992)) opgenomen.

Krachtens het te dezen voor het aanslagjaar 1997 toepasselijk artikel 318, eerste lid, 
van het W.I.B. (1992), is de administratie, in afwijking van de bepalingen van artikel 317, 
niet  gemachtigd  om in  de  rekeningen,  boeken  en  documenten  van  de bank-,  wissel-, 
krediet- en spaarinstellingen inlichtingen in te zamelen met het oog op het belasten van 
hun cliënten.

De  fiscale  wetgeving  bevat  geen  uitdrukkelijke  definitie  van  wat  onder  het  begrip 
“bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen” dient te worden verstaan. De administratie-
ve commentaar op het W.I.B. (1992)3 stelt dat de volgende instellingen geviseerd worden:

- de Belgische banken en spaarkassen;
-  de  Belgische  kredietinstellingen,  lening-  en  hypotheekmaatschappijen, 

kapitalisatieondernemingen,  de  Deposito-  en  Consignatiekas  en  het  Bestuur  der 
postcheques;

- de Belgische vennootschappen die de financiering van verkopen op afbetaling tot doel 
hebben;

- de Belgische ondernemingen en particulieren die zich met wisselverrichtingen inlaten;
-  de  Belgische  inrichtingen  van  buitenlandse  ondernemingen,  gelijkaardig  aan  die 

welke hiervoor zijn vermeld.
In  de  financiële  wetgeving  wordt  het  begrip  “kredietinstelling”  gedefinieerd.  Zo 

omschrijft artikel 1 van de Wet van 22 maart 1993 op het statuut en het toezicht op de 
kredietinstellingen,  de  “kredietinstelling”  als  “een  Belgische  of  buitenlandse 
onderneming waarvan de werkzaamheden bestaan in het van het publiek in ontvangst  
nemen van  gelddeposito’s  of  van  andere terugbetaalbare  gelden  en het  verlenen  van  
kredieten voor eigen rekening.”

Het toepassingsgebied van artikel 318 W.I.B. 1992 beperken tot  voormeld type van 
ondernemingen zou in strijd zijn met de ratio legis van voormeld artikel.

Immers, niettegenstaande dat op het moment van de invoering van huidig artikel 318 
W.I.B.  1992  door  artikel  34  van  de  Wet  van  8  augustus  198O enkel  de  banken  en 
spaarkassen aan voormelde definitie voldeden, heeft de wetgever het bankgeheim inzake 
directe belastingen toch uitgebreid tot de wissel- en kredietinstellingen (J. MALHERBE 
en A. VISSCHERS, Het bankgeheim in het Belgisch fiscaal recht onder vuur, R.G.C.F., 
2OO3/5, 86).

Daarenboven wordt in de voorbereidende werken bij de Wet van 8 augustus 198O uit-
drukkelijk vermeld dat artikel 318 W.I.B. de “financiële instellingen” viseert.4

Het begrip “financiële instelling” wordt in artikel 3 van de Wet van 22 maart 1993 op 
het statuut en het toezicht van kredietinstellingen gedefinieerd als “een onderneming die  
geen kredietinstelling is en waarvan de hoofdbedrijvigheid bestaat in het verwerven van  
deelnemingen of het verrichten van één of meer van de werkzaamheden als vermeld in de  
punten 2 tot 12 van de lijst in §2 van dit artikel: (…)

- in ontvangst nemen van deposito’s en andere terugbetaalbare gelden;
-  verstrekken  van  leningen,  inclusief  ondermeer  consumentenkrediet,  hypothecair 

krediet, factoring met of zonder verhaal en financiering van handelstransacties, inclusief 
forfaitering;

- leasing;

3 Com. I.B., nr. 318/4.
4 Parl. Doc. Kamer, 1979-8O, nr. 323, 18 en 19.
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- betalingsverrichtingen;
- uitgifte en beheer van betaalmiddelen (creditcards, reischeques, kredietbrieven);
- verlenen van garanties en stellen van borgtochten;
- transacties voor eigen rekening van de instelling of voor rekening van cliënten met 

betrekking tot geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositobewijzen, etc.), valuta’s, 
financiële future’s en opties, swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten, en effecten;

- deelnemingen aan effecten, emissies en dienstverrichtingen in verband daarmee;
- advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee 

samenhangende  aangelegenheden,  alsmede  advisering  en  dienstverrichtingen  op  het 
gebied van fusie en overname van ondernemingen;

- bemiddeling op de interbankenmarkten;
- vermogensbeheer of advisering;
- bewaarneming en beheer van effecten;
- commerciële inlichtingen;
- verhuur van safe.”
Uit  voormelde  definitie  blijkt  dat  een  onderneming  als  een  “financiële  instelling” 

beschouwd wordt, wanneer zij zich bezig houdt met financiële of bancaire verrichtingen 
in  de  ruime  zin.  Om na te  gaan  of  er  sprake is  van een “bank-,  wissel-,  krediet-  of 
spaarinstelling” in de zin van artikel 318 W.I.B. (1992), zal aldus de aard van de activiteit 
van de instelling bepalend zijn.

Deze zienswijze wordt overigens bevestigd in een antwoord van de minister van Finan-
ciën op een parlementaire vraag van 24 april 1996, waarin de minister uitdrukkelijk stelt 
dat kredietkaartmaatschappijen gelijkgesteld kunnen worden met kredietinstellingen in de 
zin van artikel 318 W.I.B. (1992).5 De kredietkaartmaatschappijen worden inderdaad ge-
viseerd onder het vijfde streepje van voormelde lijst.

Bedoelde zienswijze sluit ook aan bij de passus uit de Com. I.B. nr. 322/7, waar gesteld 
wordt  dat  “de  bepalingen  van  artikel  318,  eerste  lid,  W.I.B.  (1992),  die  het  verbod 
opleggen  om in  de  rekeningen,  boeken  en  documenten  van  de  financiële instellingen 
inlichtingen in  te  zamelen met  het  oog op het  belasten van hun cliënten,  niet  mogen  
omzeild worden door zich te beroepen op de bepalingen van artikel 322 W.I.B. (1992)”.

In de doctrine wordt bovendien algemeen aanvaard dat leasing een kredietoperatie uit-
maakt.6

De,  zoals  ten  deze,  klassieke  leasingsovereenkomst  is  immers  een  kredietoperatie, 
waarbij niet de N.V. ‘J & S Van Neder’ maar wel de N.V. ‘Locabel - Auto’ onmiddellijk 
de volledige prijs  van het voertuig heeft  moeten betalen,  terwijl  de N.V. ‘J & S Van 
Neder’ enkel een huurprijs aan de N.V. ‘Locabel - Auto’ diende af te dragen gedurende 
vier jaren, om dan uiteindelijk van deze laatste het voertuig te kopen aan de ten opzichte 
van de werkelijke verkoopwaarde zeer lage residuwaarde.

Leasing maakt overigens niet alleen deel uit van de mogelijke diensten die een bank 
kan aanbieden, maar zij valt ook onder het toepassingsgebied van de wet van 12 juni 1991 
op  het  consumentenkrediet,  die  leasing,  net  zoals  de  verkoop  op  afbetaling,  als  een 
kredietovereenkomst  aanmerkt  (cfr.  art.  1,  1O°,  in  fine:  “de  verhuurder  wordt  als 

5 Bull. Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, nr. 39, p. 5128.
6 J. HERBOTS, C. PAUWELS en E. DEGROOTE, “Bijzondere overeenkomsten. Overzicht van rechtspraak  
1988-1994”,  T.P.R., 1997, 1268; H. LIBERT, “Leasing van roerende goederen”, in Bijzondere over-
eenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, 
Kluwer, 4-5; J. HERBOTS, noot onder Cass., 17 juni 1993, “Réflexions à propos de la nature du lea-
sing, avant contrat innomé, typique et fiduciaire”, RCJB, 1996, p. 227 e.v..
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kredietgever beschouwd”).
Uit niets kan worden afgeleid dat het de bedoeling van de wetgever is geweest om de 

kredietinstellingen die niet vallen onder de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en 
het toezicht op de kredietinstellingen van de toepassing van artikel 318, eerste lid, W.I.B. 
(1992) uit te sluiten. 

In dit verband mag immers niet uit het oog worden verloren dat bedoelde wet nog niet 
bestond bij de inwerkingtreding van artikel 318 W.I.B. (1992) - oud artikel 224 W.I.B. 
(1964), zoals ingevoerd door artikel 34 van de wet van 8 augustus 198O betreffende de 
budgettaire voorstellen 1979-198O), zodat de eis, dat het om een kredietinstelling in de 
zin van bedoelde wet moet gaan, derhalve neerkomt op de toevoeging van een voorwaar-
de aan artikel 318 W.I.B. (1992) die er niet is in terug te vinden.7

Ook volgens de meerderheid van de auteurs valt de leasingmaatschappij binnen het toe-
passingsgebied van artikel 318 van het W.I.B. (1992).8

Het middel faalt naar recht waar het ervan uitgaat dat met kredietinstellingen in artikel 
318,  eerste  lid,  W.I.B.  (1992)  ,  louter  de  in  de  wet  van  22  maart  1993  geviseerde 
kredietinstellingen  worden  beoogd,  en  dat  de  financiële  instellingen,  waaronder  de 
leasingmaatschappijen  ressorteren,  uitgesloten  zijn  uit  het  toepassingsgebied  van  deze 
bepaling.

Besluit  :   VERWERPING.

ARREST

(A.R. F.05.0049.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 september 2004 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- schending van artikel 318 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (1992) (afge-

7 Ondanks het feit dat, op het ogenblik dat de wet van 8 augustus 198O in werking trad, enkel de 
door het K.B. nr. 185 van 9 juli 1935 geviseerde bankinstellingen en de spaarinstellingen fondsen 
konden ontvangen en kredieten verstrekken, heeft de wetgever de onderzoeksbeperkingen trouwens 
ook doen gelden t.a.v. niet gedefinieerde krediet- en wisselinstellingen. Het is vanuit die optiek dat de 
administratie  de hypotheekmaatschappijen,  de kapitalisatieondernemingen en de vennootschappen 
die de financiering van verkopen of afbetaling tot doel hebben, rangschikt onder de door artikel 318 
W.I.B. 1992 geviseerde instellingen.
8 P. BELLEN, "Le secret bancaire et les sociétés de leasing", Act. Fisc., 2OO2, n° 35, 5; R. FORESTINI, 
noot onder Rb. Namen, 23 oktober 2OO2, RGCF, 2OO3/O4, 67; F. JACOBS, “Leasingmaatschappijen 
dan toch onderworpen aan het bankgeheim”, noot onder Gent, 7 september 2OO4, TFR, 2OO5, 546, 
en “Omtrent de taxatie van een voordeel bij leasing en de schending van het bankgeheim”, noot on-
der Rb. Brussel, 4 januari 2OO2, TFR, 2OO2, 658; B. WAEGENAERE en C. BALIEUX, “Leasing: vente 
au terme du contrat et avantages en tout genre”, noot onder Rb. Bergen, 17 januari 2OO2,  JLMB, 
2OO3, 917; J. MALHERBE en A. VISSCHERS, “Het bankgeheim in het Belgisch fiscaal recht onder  
vuur”, RGCF, 2OO3/5, 83.
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kort WIB92), zoals van toepassing voor het aanslagjaar 1997 en van de artikelen 1, twee-
de lid, en 3, §1, 5°, van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de 
kredietinstellingen.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt dat artikel 318, eerste lid WIB92 werd ingevoegd bij artikel 

34  van  de  wet  van  8.8.1980  betreffende  de  budgettaire  voorstellen  1979-80  in  het 
WIB/1964, nl. door opname van een artikel 224 dat thans artikel 318 WIB92 geworden is. 
Tijdens de parlementaire voorbereiding werd hiervoor als verantwoording gegeven (Part. 
Besch. Kamer, Zitting 1979-80, 323/61, amendementen van de regering, p. 24, m.b.t. arti-
kel 35, dat nadien artikel 34 geworden is): "Artikel 224 (nieuw) voert een afwijking in op 
de toepassing van artikel 223 met betrekking tot de kliënten van de bank-, wissel-, kre-
diet- en spaarinstellingen, en bevestigt het bankgeheim voor alle korrekte en normale ver-
richtingen".

Essentieel voor de beoordeling van de reikwijdte van het aan de administratie opgeleg-
de verbod is dat de inzameling van inlichtingen moet gebeuren met het oog op het belas-
ten van de cliënten van deze instellingen.

Leasing is nog steeds een onbenoemd contract,  en het is de partijen toegelaten hun 
rechtsverhoudingen met grote vrijheid te regelen (vergelijk met Cass. 17 juni 1993, TBH 
1994, 147 met noot). In haar klassieke definitie is het een overeenkomst waarbij een kre-
dietinstellingleasingvennootschap op aanduiding en specificatie van de uiteindelijke ge-
bruiker een (bedrijfs)goed aankoopt om het aan de gebruiker te verhuren, met de optie op 
het einde van het huurcontract, de eigendom over het goed te verkrijgen.

Te dezen moet aangenomen worden hoewel het leasingcontract zelf niet wordt voorge-
legd - dat het voertuig was aangekocht door de NV Locabel-Auto, verhuurd werd aan de 
NV Weverij Van Neder J & S van 20.10.1992 tot 20.09.1996, en deze laatste beschikte 
over een optie tot aankoop op het einde van de huur voor de residuwaarde van 27.336 
BEF (thans 677.64 euro) exclusief BTW. Het betreft een kredietoperatie waarbij niet de 
NV Weverij Van Neder J & S maar wel de NV Locabel-Auto onmiddellijk de volledige 
prijs van het voertuig heeft moeten betalen, terwijl de NV Weverij Van Neder J & S enkel 
een huurprijs aan de NV Locabel-Auto betalen moet, gedurende ongeveer 4 jaren, om dan 
uiteindelijk van deze laatste het voertuig te kunnen kopen aan de ten opzichte van de wer-
kelijke prijs (te dezen 1.691.136 BEF (thans 41.922,17 euro), zeer lage residuwaarde (te 
dezen 27.336 BEF (thans 677.64 euro).

Het sluiten van dergelijke leasingovereenkomsten blijkt te behoren tot de gebruikelijke 
activiteit van de NV Locabel-Auto. Uit de brief van de BBI te Liège van 12.8.1996 blijkt 
dat de BBI inlichtingen verzamelde met betrekking tot  verschillende leasingcontracten 
met vervaldatum in 1994, 1995 en 1996 (vrije vertaling uit het Frans van "divers renseig-
nements concernant des contrats de leasing souscrits auprès de la firme en cause échéant 
en 1994, 1995 et 1996").

De NV Locabel-Auto is dan ook te beschouwen als een kredietinstelling in de zin van 
artikel 318, eerste lid WIB92. Uit niets kan worden afgeleid dat het de bedoeling van de 
wetgever is geweest om de kredietinstellingen die niet vallen onder de wet van 22.3.1993 
op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen van de toepassing van artikel 
318, eerste lid, WIB92 uit te sluiten. Evenmin wordt in artikel 318 WIB92 enig onder-
scheid gemaakt naargelang van de omvang van het vertrouwen waarin de kredietinstelling 
deelneemt.

Aldus is de NV Weverij Van Neder J & S te beschouwen als cliënt van de NV Locabel-
Auto en was het, de administratie in toepassing van artikel 318, eerste lid WIB92 verbo-
den om bij de NV Locabel-Auto inlichtingen in te zamelen om de NV Weverij Van Neder 
J & S te belasten.
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Te dezen werd echter niet de NV Weverij Van Neder J & S belast, maar wel de ver-
weerder in cassatie.

Op het einde van de huurperiode werden aan de NV Weverij Van Neder J & S vier mo-
gelijkheden geboden: 1) de optie van aankoop te lichten en het verschuldigde bedrag meer 
BTW te betalen, 2) de optie van aankoop af te staan, 3) de huurperiode te verlengen, 4) de 
wagen terug te bezorgen aan de NV Locabel-Auto (en dus de koopoptie niet te lichten).

De NV Weverij Van Neder J & S heeft de optie van aankoop afgestaan aan de verweer-
der in cassatie. Dit gebeurde met akkoord van de NV Locabel-Auto gezien bedoeld stuk 
van haar uitgaat en zij dus zelf deze mogelijkheid aanbood aan haar cliënt. Dat deze af-
stand van de optie tot aankoop aan de NV Locabel-Auto ter kennis werd gebracht blijkt 
o.m. uit het feit dat deze laatste dan een factuur van verkoop heeft opgesteld van verkoop 
heeft opgesteld op naam van de verweerder in cassatie.

Door de optie tot aankoop, deel van de oorspronkelijk met de NV Weverij Van Neder J 
& S afgesloten leasingovereenkomst, over te nemen, is de verweerder in cassatie zelf cli-
ënt geworden van de NV Locabel-Auto. Ook de verweerder in cassatie geniet derhalve de 
bescherming aan de cliënten van de aangehaalde instellingen verleend bij artikel 318, eer-
ste lid, WIB92.

De bestreden aanslag werd derhalve gevestigd in strijd met deze laatste bepaling en 
werd terecht door de eerste rechter vernietigd.

Grieven
Schending van artikel 318, eerste lid, WIB92 zoals van toepassing op het aanslagjaar 

1997, en van de artikelen 1, tweede lid, en 3, §1, 5°, van de wet van 22 maart 1993 op het 
statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen.

Artikel 318, eerste lid, WIB92 luidt: "In afwijking van de bepalingen van artikel 317, 
en onverminderd de toepassing van de artikelen 315, 315bis en 316, is de administratie 
niet gemachtigd om in de rekeningen, boeken en documenten van de bank-, wissel-, kre-
diet- en spaarinstellingen inlichtingen in te zamelen met het oog op het belasten van hun 
cliënten".

Artikel  318,  eerste  lid,  WIB92  is  aldus  een  uitzonderingsbepaling  op  art.  317 
WIB(1992), dat stelt dat "de in artikelen 315, eerste en tweede lid, 315bis, eerste tot derde 
lid, en 316 bedoelde verificaties en vragen om inlichtingen mogen slaan op alle verrichtin-
gen waaraan de belastingplichtige heeft deelgenomen en de aldus ingewonnen inlichtin-
gen kunnen eveneens worden ingeroepen met oog op het belasten van derden". Artikel 
318, eerste lid, WIB92 dient bijgevolg restrictief te worden geïnterpreteerd.

Wanneer zoals in casu de fiscale wet geen definitie geeft van de termen bank-, wissel-, 
krediet- en spaarinstellingen moet aan die begrippen de betekenis worden gegeven die zij 
in het gemeen recht hebben.

Overeenkomstig artikel 1, tweede lid, van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van 
en het toezicht op de kredietinstellingen in zijn versie voor de wijziging bij artikel 3, 1° en 
2°, van de Wet van 25 februari 2003, wordt onder kredietinstellingen verstaan: "een Bel-
gische of buitenlandse onderneming, waarvan de werkzaamheden bestaan in het van het 
publiek in ontvangst nemen van gelddeposito's of van andere terugbetaalbare gelden en 
het verlenen van kredieten voor eigen rekening".

Art. 3, §1, 5°, van dezelfde wet 22 maart 1993 definieert een "financiële instelling" als 
een onderneming die geen kredietinstelling is en waarvan de hoofdbedrijvigheid (,..) be-
staat in het verrichten van een of meer in de wet opgesomde werkzaamheden, zoals:

- verstrekken van leningen, inclusief onder meer consumentenkrediet;
- leasing; enz.
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De wet van 22 maart 1993 stelt bijgevolg uitdrukkelijk dal ondernemingen betrokken 
inzake leningen verstrekt onder het consumentenkrediet evenals leasingactiviteiten te be-
schouwen zijn als een "financiële instelling".

Het begrip "financiële instelling" is echter niet opgenomen in art. 318 WIB92 zodat 
dient te worden besloten dat de NV Locabel-Auto niet onder de toepassing van voormeld 
artikel valt.

Financieringshuur tenslotte wordt geregeld in de wet van 12 juni 1991 op het consu-
mentenkrediet.

Door te beslissen dat verweerder in cassatie een kredietinstelling is in de zin van art. 
318 WIB(1992) schendt het bestreden arrest het voornoemde artikel 318 WIB(1992) en 
bij gebreke aan definitie van het begrip kredietinstelling in artikel 318 WIB(1992) even-
eens de artikelen 1, tweede lid, en 3, §1, 5° ,van de wet van 22 maart 1993 op het statuut 
van en het toezicht op de kredietinstellingen.

IV. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

1.  Overeenkomstig het te  dezen toepasselijk artikel 318, eerste  lid,  van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), is de administratie, in afwijking 
van de bepalingen van artikel 317, niet gemachtigd om in de rekeningen, boeken 
en documenten van de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen inlichtingen 
in te zamelen met het oog op het belasten van hun cliënten.

2. Hiermede worden de financiële instellingen in het algemeen bedoeld en niet 
alleen de instellingen waarvan de werkzaamheden bestaan in het in ontvangst ne-
men van gelddeposito's of het verlenen van krediet voor eigen rekening.

Financiële instellingen omvatten, naar normaal spraakgebruik, ook de onder-
nemingen die een werkzaamheid van financiële leasing uitoefenen.

3. Het middel is volledig gebaseerd op de stelling dat financiële instellingen - 
met inbegrip van financiële leasingmaatschappijen - uitgesloten zijn uit het toe-
passingsgebied van artikel 318, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen (1992).

Het middel faalt in zoverre naar recht.

4. Voor het overige gaat het middel ervan uit dat de appelrechters de lessor 
zouden gedefinieerd hebben als een kredietinstelling in de zin van artikel 1 van 
de wet van 22 maart 1993.

Het arrest beslist dit niet.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.
16 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
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– Andersluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J. Seecke, 
Kortrijk.

Nr. 143

1° KAMER - 16 maart 2007

1º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — VONNISSEN 
EN ARRESTEN. NIETIGHEDEN — BURGERLIJKE ZAKEN - ANDERSTALIGE 
BENAMING VAN OVEREENKOMSTEN TUSSEN PARTIJEN - AANHALING IN DE BESLISSING - GEVOLG

2º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — VONNISSEN 
EN ARRESTEN. NIETIGHEDEN — BURGERLIJKE ZAKEN - LATIJNSE 
RECHTSSPREUK - ACCESSORIUM SEQUITUR PRINCIPALE - AANHALING IN DE BESLISSING - GEVOLG

3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ACCESSORIUM SEQUITUR PRINCIPALE - BEGRIP 
- TAALGEBRUIK - GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) - LATIJNSE RECHTSSPREUK - GEBRUIK 
IN DE BESLISSING - GEVOLG

1º De aanhalingen van de termen die de anderstalige benaming zijn van de verschillende  
overeenkomsten die tussen de oorspronkelijk in het geding betrokken partijen werden 
gesloten,  telkens  aangehaald  tussen  enkelvoudige  aanhalingstekens,  en  waarbij  die  
overeenkomsten in het arrest worden beschreven, onder meer door de vermelding van 
het voorwerp van die overeenkomsten, zijn geen aanhalingen in een andere taal dan de 
taal van de rechtspleging zonder weergave in deze taal van de zakelijke inhoud ervan1.  
(Artt. 37 en 40, Taalwet Gerechtszaken).

2º en 3º De Latijnse rechtsspreuk "accessorium sequitur  principale"  is een in het  recht 
algemeen  gekende  en  aanvaarde  term,  die  gebruikt  wordt  om  een  bepaald  
rechtsbeginsel kernachtig uit te drukken; een arrest dat dit rechtsbeginsel in het Latijn  
uitdrukt schendt de artikelen 37 en 40 van de Taalwet Gerechtszaken niet2.  (Artt. 37 en 
40, Taalwet Gerechtszaken).

(A. T. GEWESTELIJKE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR BRUSSEL (GIMB) nv)

ARREST

(A.R. C.06.0067.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 september 2005 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel.

Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

1 Zie  in  verband  met  de  aanhaling  van  bedrijfsinterne  Engelse  benamingen  van  management-
functies: Cass., 7 maart 2005, AR S.04.0103.N, nr 139.
2 Zie  in  verband  met  het  gebruik  van  de  Latijnse  uitdrukking  "quod  non"  in  een  rechterlijke 
beslissing: Cass., 19 sept. 2006, AR P.06.0298.N, nr 424.
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De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 37 (in het bijzonder het eerste lid) en 40 (in het bijzonder het eerste lid) 

van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, dat het hoger beroep van de eiser ongegrond verklaart, verwerpt 

de door de eiser ingeroepen exceptie van rechtsmacht en steunt zich hierbij op aanhalin-
gen in het Frans (p. 7 en p. 8, laatste alinea van het bestreden arrest), een aanhaling in het 
Engels (p. 7 van het bestreden arrest) en een aanhaling in het Latijn (p. 9, tweede alinea, 
van het bestreden arrest), zonder vertaling van die aanhalingen en zonder weergave van de 
zakelijke inhoud van die aanhalingen in het Nederlands.

Het bestreden arrest, dat het hoger beroep van de eiser ongegrond verklaart en de ver-
oordeling van de eiser ten opzichte van de verweerster bevestigt, steunt die beslissing op 
motieven die aanhalingen in het Frans bevatten, zonder vertaling van die aanhalingen en 
zonder de zakelijke inhoud van die aanhalingen in het Nederlands weer te geven (p. 4 on-
deraan, p. 5, p. 12, p. 13 bovenaan van het bestreden arrest) en op motieven die aanhalin-
gen in het Engels bevatten, zonder vertaling van die aanhalingen en zonder weergave van 
de zakelijke inhoud van die aanhalingen in het Nederlands (p. 5, p. 12 onderaan van het 
bestreden arrest).

Het bestreden arrest, dat het hoger beroep van de eiser ongegrond verklaart en de ver-
oordeling van de eiser ten opzichte van de verweerster bevestigt, steunt zijn beslissing op 
motieven die een in het Frans aangehaalde tekst bevat, zonder vertaling van die aanhaling 
in het Nederlands en met een onvolledige en onjuiste weergave van de zakelijke inhoud 
van die aanhaling in het Nederlands (zie p. 10, 4e alinea van het bestreden arrest) (de 
Franse aanhaling maakt melding van een kennisgeving door eiser van zijn verbintenis als 
borg aan zijn echtgenote en van een bedrag van 60.000.000 BEF, terwijl de weergave in 
het bestreden arrest in het Nederlands van de zakelijke inhoud van die Franse aanhaling 
geen melding maakt van die kennisgeving en melding maakt van een bedrag van 60.000 
BEF).

Grieven
Een vonnis of arrest moet zijn opgesteld in de taal van de procedure (artikel 37, eerste 

lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken).
Een vonnis of arrest dat beslist op grond van een aanhaling in een andere taal dan die 

van de rechtspleging is nietig wanneer de vertaling of de zakelijke inhoud van die aanha-
ling niet in de proceduretaal is weergegeven (artikel 37, eerste lid, en 40, eerste lid, van de 
wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken).

Eerste onderdeel
De beslissing van het bestreden arrest betreffende de door de eiser opgeworpen excep-

tie van rechtsmacht steunt op aanhalingen in het Frans, het Engels en het Latijn, zonder 
vertaling van die aanhalingen en zonder weergave van de zakelijke inhoud van die aanha-
lingen in het Nederlands (pp. 7, 8 en 9 van het bestreden arrest).

Bijgevolg schendt het bestreden arrest de artikelen 37, eerste lid, en 40, eerste lid, van 
de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en is dit arrest volledig 
nietig in toepassing van artikel 40, tweede lid, van die wet.

Tweede onderdeel
De bevestiging van de veroordeling van de eiser, uitgesproken door de eerste rechter, 

steunt op aanhalingen in het Frans en in het Engels, zonder vertaling van die aanhalingen 
en zonder dat de zakelijke inhoud van die aanhalingen in het Nederlands worden weerge-
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geven in het bestreden arrest (pp. 4, 5, 12 en 13 van het bestreden arrest).
Het bestreden arrest schendt aldus opnieuw de artikelen 37, eerste lid, en 40, eerste lid, 

van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. Het bestreden ar-
rest is bijgevolg nietig in toepassing van artikel 40, tweede lid, van die wet.

(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1.  De termen "convention  de  remboursement",  "convention de  délégation", 
"convention relative à un emprunt obligatoire convertible" en "transfer of a claim 
and connected option rights as payement of a debt", telkens aangehaald tussen 
enkelvoudige  aanhalingstekens,  zijn  de  benaming  van  verschillende  overeen-
komsten die tussen de oorspronkelijk in het geding betrokken partijen werden 
gesloten en die op de bladzijden vier en vijf van het arrest worden beschreven, 
onder meer door de vermelding van het voorwerp van die overeenkomsten.

2. Anders dan het onderdeel aanvoert betreft het geen aanhalingen in een ande-
re taal dan de taal van de rechtspleging zonder weergave in het Nederlands van 
de zakelijke inhoud ervan.

Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.

3.  De Latijnse rechtsspreuk "accessorium sequitur principale"  is  een in het 
recht algemeen gekende en aanvaarde term, die gebruikt wordt om een bepaald 
rechtsbeginsel kernachtig uit te drukken.

Het arrest, dat gesteld is in het Nederlands, schendt de artikelen 37 en 40 van 
de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken niet door het 
betreffende rechtsbeginsel in het Latijn uit te drukken.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

4. Om de redenen uiteengezet in het antwoord op het eerste onderdeel, mist het 
onderdeel feitelijke grondslag.

(...)

Dictum

Het Hof,

eenparig beslissend,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.
16 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
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ver: de h. Londers –  Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Nelissen Grade.

Nr. 144

1° KAMER - 16 maart 2007

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — PERSONEN DOOR OF 
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — 
EISERS EN VERWEERDERS - CASSATIEBEROEP GERICHT TEGEN EEN PARTIJ DIE VREEMD 
IS AAN DE BESTREDEN BESLISSING - ONTVANKELIJKHEID

2º VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE ZAKEN - EERSTE AANLEG - GEEN VORDERING - 
HOGER BEROEP - TUSSENVORDERING TOT VEROORDELING - VRIJWARING - ONTVANKELIJKHEID

3º TUSSENKOMST - EERSTE AANLEG - GEEN VORDERING - HOGER BEROEP - 
TUSSENVORDERING TOT VEROORDELING - VRIJWARING - ONTVANKELIJKHEID

1º Een cassatieberoep dat  gericht  is  tegen een partij  die vreemd is  aan de bestreden  
beslissing is niet ontvankelijk. 

2º en 3° Een partij mag niet voor het eerst in hoger beroep een vordering tot vrijwaring  
instellen tegen een andere partij  wanneer tussen deze partijen in eerste aanleg geen  
vorderingen waren gesteld; dit geldt ook wanneer die vordering tot vrijwaring berust op 
een feit of een akte die de oorspronkelijke eiser in de dagvaarding heeft aangevoerd1.  
(Artt. 13, 15, 812, tweede lid, en 813, tweede lid, Ger.W.)

(I. T. ETABLISSEMENTS L. LACROIX FILS nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0294.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 januari 2006 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel.

Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 13, 15, 807, 809, 812, tweede lid, 813 en 1042 van het Gerechtelijk Wet-

boek.

1 Zie Cass., 29 okt. 2004, AR C.02.0406.N, nr 517 en  R.W., 2004-05, 1618, noot S. MOSSELMANS; 
Cass.,  5  jan.  2007,  AR  C.06.0026.N,  www.cass.be;  S.  MOSSELMANS,  "Tussenvorderingen  in  het 
gerechtelijk privaatrecht", R.W., 2004-05, (1601) 1606-1607.
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Aangevochten beslissingen
De vijfde kamer van het Hof van Beroep te Brussel besloot in het arrest van 6 januari 

2006 tot de onontvankelijkheid van de door de eiser ingestelde en door hem als vordering 
in vrijwaring betitelde tussenvordering, op grond van de volgende overwegingen:

"De vordering in vrijwaring van I. tegen G.F. en T. is een tussenvordering gericht tegen 
partijen die reeds in eerste aanleg partijen waren in het geding en strekt tot veroordeling 
van deze partijen tot terugbetaling van de som die een partij aan een andere partij ver-
schuldigd is.

Uit de samenhang van de artikelen 13, 15, 813, tweede lid, en 812, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek volgt dat wanneer een partij in eerste aanleg geen vordering heeft 
ingesteld tegen een bepaalde partij, artikel 812, tweede lid, uitsluit dat in hoger beroep 
tussen die partijen een tussenvordering tot veroordeling wordt ingesteld.

Op die manier sluit artikel 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek uit dat een 
verweerder op hoofdvordering voor het eerst in hoger beroep een vordering tot vrijwaring 
instelt tegen een andere verweerder op hoofdvordering wanneer tussen deze partijen in 
eerste aanleg geen vordering was ingesteld.

(...)
In eerste aanleg was Imran de verweerder op de hoofdvordering van de NV Caritas en 

waren G.F. en T. eveneens verweerders op deze hoofdvordering.
Imran heeft in eerste aanleg geen vordering in vrijwaring ingesteld tegen de medever-

weerders op hoofdvordering. Zijn vordering in vrijwaring ingesteld voor het eerst in hoger 
beroep is bijgevolg onontvankelijk". (vonnis, p. 7, eigen onderlijning)

Grieven
Eerste onderdeel
Schending van de artikelen 13, 15, 807, 809, 812, tweede lid, 813 en 1042 van het Ge-

rechtelijk Wetboek.
Artikel 13 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een tussenvordering iedere vorde-

ring is die in de loop van het rechtsgeding wordt ingesteld en ertoe strekt, hetzij de oor-
spronkelijke vordering te wijzigen of nieuwe vorderingen tussen de partijen in te stellen, 
hetzij personen die nog niet in het geding zijn geroepen erin te betrekken.

Een tussenvordering tussen de partijen in het geding kan, overeenkomstig de artikelen 
807 tot 810 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, voor het eerst in hoger beroep worden 
ingesteld indien zij berust op een feit of een handeling in de dagvaarding aangevoerd of 
wanneer zij een verweer tegen de hoofdvordering oplevert dan wel strekt tot compensatie.

Artikel 15 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat tussenkomst de rechtspleging is 
waarbij een derde persoon partij wordt in het geding.

Overeenkomstig artikel 813 van het Gerechtelijk Wetboek geschiedt vrijwillige tussen-
komst bij verzoekschrift en gedwongen tussenkomst bij dagvaarding.

Artikel 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat tussenkomst tot het 
verkrijgen van een veroordeling niet voor de eerste maal kan plaatsvinden in hoger be-
roep.

Voor het eerst in hoger beroep stelde de eiser tegen de tweede en de derde verweerder 
een tussenvordering in.

Deze vordering dient gekwalificeerd te worden als een tussenvordering ingesteld tussen 
partijen in het geding overeenkomstig de artikelen 809 en 1042 van het Gerechtelijk Wet-
boek, en niet als een vordering tot gedwongen tussenkomst in de zin van de artikelen 15 
en 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, nu deze vordering werd ingesteld tus-
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sen partijen in het geding en hierdoor geen derde persoon tussenkwam in het geding.
Hoewel de vordering in vrijwaring uitgaande van de eiser en gericht tegen de eerste en 

de tweede verweerder door de appelrechter in het bestreden arrest werd gekwalificeerd als 
een tussenvordering tussen partijen die reeds in eerste aanleg in het geding waren, beoor-
deelde deze laatste echter de ontvankelijkheid hiervan op grond van de artikelen 13, 15, 
813, tweede lid, en 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, die betrekking hebben 
op een vordering tot tussenkomst.

De ontvankelijkheid van deze tussen partijen in het geding ingestelde tussenvordering 
diende door de appelrechter in het bestreden arrest echter te worden beoordeeld op grond 
van de vast te stellen omstandigheid of deze vordering berustte op een feit of handeling in 
de gedinginleidende dagvaarding aangevoerd, hetgeen niet gebeurde en een schending uit-
maakt van de artikelen 13, 807, tweede lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.

Door de ontvankelijkheid van de door de eiser tegen de tweede en de derde verweerder 
ingestelde  tussenvordering  te  beoordelen  op  grond  van  ontvankelijkheidsvoorwaarden 
voor een vordering tot tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling in de zin van 
artikel 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek en de vordering onontvankelijk te 
verklaren op grond dat tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling niet voor de 
eerste maal kan plaatsvinden in hoger beroep, laat de appelrechter na haar beslissing naar 
recht te verantwoorden.

Het bestreden arrest schendt op deze wijze de artikelen 13, 15, 807, 809, 812, tweede 
lid, 813 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.

(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

(...)

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

3. De verweerster werpt op dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is in zover-
re het tegen haar is gericht gezien zij vreemd is aan de bestreden beslissing.

4. Het cassatieberoep komt op tegen de beslissing van de appelrechter waarbij 
de vordering in vrijwaring van de eiser tegen de verweerders sub 2 en 3 onont-
vankelijk wordt verklaard.  Die vordering is  niet  gericht tegen de verweerster, 
maar werd enkel ingesteld voor het geval de vordering van haar rechtsvoorgan-
ger NV Caritas tegen de eiser gegrond zou worden verklaard.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.

Middel zelf

Eerste onderdeel

5. Overeenkomstig artikel 13 van het Gerechtelijk Wetboek is een tussenvor-
dering iedere vordering die in de loop van het rechtsgeding wordt ingesteld en 
ertoe strekt, hetzij de oorspronkelijke vordering te wijzigen of nieuwe vorderin-
gen tussen de partijen in te stellen, hetzij personen die nog niet in het geding zijn 
geroepen, erin te betrekken.

Krachtens artikel 15 van hetzelfde wetboek is tussenkomst een rechtspleging 
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waarbij een derde persoon partij wordt in het geding en ertoe strekt, hetzij de be-
langen van de tussenkomende partij of van een der partijen in het geding te be-
schermen, hetzij een veroordeling te doen uitspreken of vrijwaring te doen beve-
len.

Overeenkomstig artikel 813, tweede lid, van hetzelfde wetboek, kan gedwon-
gen tussenkomst tussen de partijen in het geding worden aangebracht bij gewone 
conclusies.

Overeenkomstig artikel  812, tweede lid,  van hetzelfde wetboek kan tussen-
komst tot het verkrijgen van een veroordeling niet voor de eerste maal plaatsvin-
den in hoger beroep.

6. Uit de samenhang van voormelde bepalingen, volgt dat wanneer een partij 
in eerste aanleg geen vordering heeft ingesteld tegen een bepaalde partij, artikel 
812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek uitsluit dat in hoger beroep tussen 
die partijen een tussenvordering tot veroordeling wordt ingesteld.

Voormelde bepaling sluit aldus uit dat een verweerder op hoofdvordering voor 
het eerst in hoger beroep een vordering tot vrijwaring instelt tegen een andere 
verweerder  op  hoofdvordering  wanneer  tussen  deze  partijen  in  eerste  aanleg 
geen vorderingen waren gesteld.

Dit geldt ook wanneer die vordering tot vrijwaring berust op een feit of een 
akte die de oorspronkelijke eiser in de dagvaarding heeft aangevoerd.

Het onderdeel faalt naar recht.

(...)

Dictum

Het Hof,

eenparig beslissend,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.
16 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslagge-

ver:  de h. Londers –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandewal, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Maes en Geinger. 

Nr. 145

3° KAMER - 19 maart 2007

1º OPENBARE ORDE  - BEGRIP – DRAAGWIJDTE 

2° HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS – WETTELIJK STELSEL – VEREFFENINGSBEDING 
– VERZAKING AAN OPSTELLEN VAN VERGOEDINGSREKENINGEN – PRIVATE BELANGEN 
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3° CASSATIE – BEVOEGDHEID VAN HET HOF – AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN 
MIDDELEN – BURGERLIJKE ZAKEN – MOGELIJKHEID VAN SUBSTITUTIE VAN MOTIEVEN – BEGINSEL 
VAN TEGENSPREKELIJK DEBAT – WAARBORG VAN EERLIJK PROCES – ART.6.1° E.V.R.M. - 
GEVOLG 

4° CASSATIEBEROEP – BURGERLIJKE ZAKEN – ALGEMEEN – BEVOEGDHEID 
VAN HET HOF – AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDELEN – MOGELIJKHEID VAN SUBSTITUTIE VAN 
MOTIEVEN – BEGINSEL VAN TEGENSPREKELIJK DEBAT – WAARBORG VAN EERLIJK PROCES – 
ART.6.1° E.V.R.M. - GEVOLG 

1° Alleen de wetgeving die de wezenlijke belangen van de Staat of de gemeenschap of het  
gewest betreft of die, in het privaatrecht, de juridische grondslagen vastlegt waarop de  
economische of morele orde van de samenleving berust, is van openbare orde 

2° Een beding in een huwelijkstelsel met een gemeenschappelijk vermogen dat inhoudt dat  
de releningen die zouden verschuldigd zijn tussen het gemeenschappelijk vermogen en 
de eigen vermogens zullen worden vermoed van dag tot dag te zijn opgesteld en dat bij  
ontbinding  van het  stelsel  om die reden tussen de echtegenoten geen rekening  van  
vergoedingen en terugnemingen zal worden opgesteld is niet in strijd met de openbare  
orde

3° en 4° Wanneeer in burgerlijke zaken het Hof overweegt dat er aanleiding zou kunnen 
bestaan  tot  substitutie  van  motieven  dient  de  zaak  op  een  latere  datum  te  worden 
verdaagd  teneinde  partijen  toe  te  laten  nopens  de  gestelde  vraag  standpunt  in  te 
nemen1. (Art.6.1. E.V.R.M.) 

(W. T. C.)

ARREST

(A.R. C.03.0582.N)

I. BESTREDEN BESLISSING 

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 april 2003 gewezen door 
het Hof van Beroep te Gent.

Bij beschikking van de eerste voorzitter van 20 februari 2007 werd deze zaak 
naar de derde kamer verwezen.

Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL 

Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 1108, laatste lid, 1131, 1133, 1134, 1234, 1304, 1338, 1387, 1388 en 

1 Voor het eerst heeft het Hof beslist en dit in navolging van de recente rechtspraak van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens en meer in het bijzonder het arrest van 13 oktober 2005 – Clinique 
des Acacias e.a. t. Frankrijk – (J.T., 2005, p.678 e.v. Met opmerking J.Fr. Van Drooghenbroeck), dat 
ter eerbiediging van het recht op een eerlijk proces, gewaarborg door artikel 6.1. E.V.R.M., inzake 
het  eventuele  hanteren  van  de  techniek  van  substitutie  van  motieven,  de  zaak  dient  te  worden 
verdaagd op een bepaalde datum, teneinde de partijen toe te laten te repliceren op een juridische 
grondslag waarover de partijen geen debat hebben kunnen voeren (zie Jaarverslag 2006, p.181-199, 
p.194 e.v.)
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1451, van het Burgerlijk Wetboek (de artikelen 1304, 1387, 1388 en 1451 gewijzigd bij 
de wet van 14 juli 1976);

- de artikelen 824, derde lid, en 1045, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
-  het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de afstand van een recht slechts kan 

worden afgeleid uit feiten of handelingen die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn en 
strikt dient geïnterpreteerd.

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest homologeert de staat van vereffening en verdeling van de ontbon-

den huwgemeenschap Clement-Wittevrongel vervat in het proces-verbaal van 29 januari 
1998 en beslist aldus geen rekening te houden met het vereffeningsbeding vermeld onder 
punt 7 van het huwelijkscontract letterlijk aangehaald als volgt:

“Bij de ontbinding van de gemeenschap zal er geen rekening van terugnemingen en 
vergoedingen  tussen  de  echtgenoten  worden  opgemaakt.  De  rekeningen  die  zouden 
verschuldigd zijn tussen het gemeenschappelijk vermogen en de eigen vermogens zullen 
vermoed worden van dag tot dag te zijn opgesteld”.

en het bestreden arrest steunt die beslissing op de volgende gronden: “Op 25 november 
1976 werd door notaris Paul De Blauwe het huwelijkscontract tussen partijen opgesteld. 
Het hof van beroep vermeldt hierna de dienstige bepalingen.

In artikel 1 verklaren de partijen het wettelijk stelsel van de gemeenschap aan te nemen, 
behoudens de hierna volgende modaliteiten. Het gemeenschappelijk vermogen zal samen-
gesteld zijn uit de inkomsten der echtgenoten, hun besparingen en aanwinsten, samen of 
alleen verworven, evenals uit goederen waarvan niet bewezen is dat zij eigen zijn.

Volgende goederen blijven eigen aan iedere echtgenoot:
- de goederen waarvan hij eigenaar zal zijn op het ogenblik van het huwelijk;
- diegene waarvan hij eigenaar zal worden in de toekomst door erfenis, schenking of 

een gelijkaardige titel.
Iedere echtgenoot zal alleen gehouden zijn tot zijn eigen schulden onder de voorwaar-

den die de wet bepaalt.
In artikel 2 worden de goederen vermeld die uit het gemeenschappelijk vermogen wor-

den gesloten, ongeacht het tijdstip van verkrijging:
- de klederen en voorwerpen voor persoonlijk gebruik van de een of andere echtgenoot;
- de voorwerpen die dienen voor de uitoefening van zijn beroep;
- de andere goederen en rechten omschreven in de artikelen 1400 en 1401 van het Bur-

gerlijk Wetboek.
In artikel 3 wordt bepaald dat iedere echtgenoot zal bijdragen in de lasten van het hu-

welijk volgens zijn vermogen. De echtgenoten zullen geacht worden van dag tot dag hun 
deel te hebben bijgedragen, zonder hiervoor kwijting te moeten geven.

Artikel 7 bevat het vereffeningbeding en luidt als volgt: ‘Bij de ontbinding van de ge-
meenschap zal er geen rekening van terugnemingen en vergoedingen tussen de echtgeno-
ten worden opgemaakt. De rekeningen die zouden verschuldigd zijn tussen het gemeen-
schappelijk vermogen en de eigen vermogens zullen vermoed worden van dag tot dag te 
zijn opgesteld’.

De echtgenoten kunnen hun huwelijksovereenkomsten naar goeddunken regelen. De 
vrije keuze wordt evenwel door een aantal beperkingen beheerst (de artikelen 1387 en 
1388 van het Burgerlijk Wetboek). Aldus kunnen in het contract geen bedingen worden 
opgenomen die strijdig zijn met de openbare orde (artikel 1387 van het Burgerlijk Wet-
boek). Rechtspraak en rechtsleer aanvaarden dat een beding dat onverenigbaar is met de 
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essentiële kenmerken van het stelsel, strijdig is met de openbare orde. Aldus kan in een 
overeenkomst, dat voorziet in een gemeenschapsstelsel, geen beding worden opgenomen 
waarin in algemene termen aan elke mogelijke vergoeding wordt verzaakt. De vergoeding 
is immers een essentieel element van het gemeenschapsstelsel.

Artikel 7, alinea 1, van het vereffeningbeding bepaalt in algemene termen dat er geen 
rekening van terugnemingen en vergoedingen wordt gemaakt. Met andere woorden verza-
ken de partijen in algemene termen aan elke vergoeding.

De stelling van eiseres is dat uit artikel 7, alinea 2, zou moeten blijken dat alinea 1 geen 
algemeen beding bevat, omdat in alinea 2 wordt gespecificeerd dat de rekeningen worden 
vermoed van dag tot dag te zijn opgesteld. Het zou dus met andere woorden gaan om een 
modaliteit in het systeem van vergoedingen, en dit is niet in strijd met de openbare orde.

Het hof van beroep is het met de visie van eiseres niet eens. De bepaling van alinea 2 is 
geen modaliteit van de vergoeding. Vergoedingsrekeningen worden immers na de ontbin-
ding van het stelsel opgemaakt en alinea 2 zet enkel uiteen waarom de partijen in alinea 1 
verzaken aan het opmaken van vergoedingsrekeningen.

De verwijzing naar de opvattingen van De Page en Dekkers is niet terzake. De Page 
zegt in de eerste plaats dat elk beding, waarbij de toekomstige echtgenoten verzaken aan 
iedere vergoeding voorzien in het oude artikel 1437 van het Burgerlijk Wetboek (opgehe-
ven door de wet van 14 juli 1976), algemeen wordt beschouwd als nietig. Hij werpt wel 
de vraag op of de vergoeding niet als een zuiver privaat recht moet worden beschouwd. 
Nog afgezien van het feit dat het systeem van vergoedingen thans veel uitgebreider is uit-
gewerkt dan in het oude artikel 1437 van het Burgerlijk Wetboek, zodat iedere vergelij-
king mank loopt, is het zo dat in de huidige navolgbare stand van rechtspraak en rechts-
leer zulk een algemeen vereffeningsbeding als nietig wordt beschouwd, alle filosofische 
en rechtstheoretische overwegingen van eiseres ten spijt.

Eiseres wijst verder op de nauwe samenhang met artikel 3. Ook dit middel kan niet 
worden aanvaard. Artikel 3 van de overeenkomst betreft de regeling van de bijdrage in de 
lasten van het huwelijk, zoals voorzien door artikel 221 van het Burgerlijk Wetboek, dat 
betrekking heeft op het primair huwelijksvermogensrecht. Er is een wezenlijk onderscheid 
tussen de bijdrageplicht tussen echtgenoten en de vergoedingsrekening tussen vermogens.

Eiseres roept ter ondersteuning van haar argumenten het arrest in, gewezen op 6 decem-
ber 1996 door de eerste kamer van dit hof (van beroep) (kopie gevoegd bij de zwarighe-
den). Het hof van beroep kan daar geen gunstig onthaal aan verlenen. Nog afgezien van 
het feit dat geen rechter een uitspraak mag doen bij wege van algemene en als regel gel-
dende beschikking (artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek), beslechtte het hof van beroep 
een geschil met betrekking tot de bijdrageplicht tussen echtgenoten gehuwd in een stelsel 
van zuivere scheiding van goederen. Er is dus geen vergelijking mogelijk met de hier te 
beoordelen zaak. (…) 

Tenslotte roept eiseres de relativiteit van de nietigheid in. Zij stelt dat het vereffening-
beding immers nooit ter discussie werd gesteld.

Het hof van beroep kan deze redenering niet volgen. Het vereffeningbeding zal uiter-
aard tijdens het huwelijk niet ter discussie zijn gesteld, omdat er ook geen aanleiding was 
om het beding in werking te stellen. Zelfs indien de partijen tijdens het huwelijk rekenin-
gen van dag tot dag zouden hebben vereffend, neemt dit de nietigheid van het vereffe-
ningbeding niet weg. In ondergeschikte orde, zo het beding nietig is - wat dus het geval is 
-, roept eiseres de nietigheid van het volledige huwelijkscontract in.

Een huwelijkscontract is enkel volledig nietig wanneer een vormvoorschrift niet is na-
geleefd of wanneer de toestemming van een echtgenoot ontbreekt. Bevat het huwelijks-
contract een beding dat nietig is wegens strijdigheid met de openbare orde, dan is enkel 
dat beding nietig ; tenzij dit beding zo innig met de rest van het contract zou zijn verbon-
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den dat het er als het ware één geheel mee uitmaakt. Dit is ten deze geenszins het geval.
Artikel 7 is nietig; het contract is voor het overige geldig”.
Grieven
Eerste onderdeel
De echtgenoten mogen ingevolge het artikel 1387 van het Burgerlijk Wetboek hun hu-

welijksovereenkomsten regelen naar goeddunken, mits zij daarin niets bedingen dat strij-
dig is met de openbare orde of de goede zeden.

Het artikel 7 van het huwelijkscontract van partijen bevat een vereffeningsbeding dat 
luidt als volgt:

“Bij de ontbinding van de gemeenschap zal er geen rekening van terugnemingen en 
vergoedingen  tussen  de  echtgenoten  worden  opgemaakt.  De  rekeningen  die  zouden 
verschuldigd zijn tussen het gemeenschappelijk vermogen en de eigen vermogens zullen 
vermoed worden van dag tot dag te zijn opgesteld”.

Het vereffeningsbeding waarin partijen verzaken aan het opmaken van vergoedingsre-
keningen omdat de rekeningen vermoed worden van dag tot dag te zijn opgesteld, is niet 
in strijd met de openbare orde. De vergoedingsrekeningen tussen gewezen echtgenoten ra-
ken immers zuiver private belangen en het beding waarin aan het opmaken van die reke-
ningen verzaakt wordt omdat zij vermoed worden van dag tot dag te zijn opgesteld, doet 
geenszins afbreuk aan de juridische grondslagen waarop de economische of morele orde 
van de maatschappij berust.

Het bestreden arrest heeft dan ook ten onrechte beslist dat het vereffeningsbeding van 
artikel 7 uit het huwelijkscontract van partijen strijdig is met de openbare orde en daarom 
nietig is (schending van de artikelen 6, 1108, laatste lid, 1131, 1133, 1234, 1304, 1338, 
1387, 1388 en 1451 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Volgens het artikel 1388 van het Burgerlijk Wetboek mogen de echtgenoten in hun hu-

welijksovereenkomst niet afwijken van de regels die hun wederzijdse rechten en verplich-
tingen bepalen, noch van de regels betreffende het ouderlijk gezag en de voogdij noch van 
de regels die de wettelijke orde van erfopvolging bepalen.

Volgens het artikel 1451 van het Burgerlijk Wetboek mogen echtgenoten die een stelsel 
van gemeenschap van goederen hebben bedongen, niet afwijken van de regels van het 
wettelijk stelsel die betrekking hebben op het bestuur over het eigen en het gemeenschap-
pelijk vermogen. Volgens de vaststellingen van de appelrechters hebben partijen in artikel 
1 van hun huwelijksovereenkomst verklaard het wettelijk stelsel van de gemeenschap aan 
te nemen behoudens ondermeer de modaliteiten vermeld in het artikel 7 van hun huwe-
lijksovereenkomst dat volgend vereffeningsbeding bevat:

“Bij de ontbinding van de gemeenschap zal er geen rekening van terugnemingen en 
vergoedingen  tussen  de  echtgenoten  worden  opgemaakt.  De  rekeningen  die  zouden 
verschuldigd zijn tussen het gemeenschappelijk vermogen en de eigen vermogens zullen 
vermoed worden van dag tot dag te zijn opgesteld”.

Het vereffeningsbeding waarin partijen verzaken aan het opmaken van vergoedingsre-
keningen omdat de rekeningen vermoed worden van dag tot dag te zijn opgesteld, wijkt 
niet af van de regels die hun wederzijdse rechten en plichten uit het primair huwelijksstel-
sel bepalen, noch van de regels betreffende het ouderlijk gezag en de voogdij, noch van de 
regels  die  de  wettelijke  orde  van  erfopvolging  bepalen.  Dit  vereffeningsbeding  wijkt 
evenmin af van de regels van het wettelijk stelsel die betrekking hebben op het bestuur 
over het eigen en het gemeenschappelijk vermogen.

Het bestreden arrest heeft dit vereffeningsbeding dan ook ten onrechte nietig verklaard 
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omdat de vergoeding een essentieel element van het gemeenschapsstelsel zou zijn. De ar-
tikelen 1388 en 1451 van het Burgerlijk Wetboek verbieden inderdaad niet dat in een hu-
welijksovereenkomst die voorziet in een gemeenschapsstelsel, een beding wordt opgeno-
men waarin partijen verzaken aan het opmaken van vergoedingsrekeningen omdat hun re-
keningen vermoed worden van dag tot dag te zijn opgesteld zodat partijen krachtens arti-
kel 1387 van het Burgerlijk Wetboek aan het opmaken van die vergoedingsrekeningen 
konden verzaken (schending van de artikelen 1108, laatste lid, 1131, 1133, 1234, 1304, 
1338, 1387, 1388 en 1451 van het Burgerlijk Wetboek).

Derde onderdeel
De echtgenoten regelen hun huwelijksovereenkomsten naar goeddunken, mits zij daarin 

niets bedingen dat strijdig is met de openbare orde of de goede zeden (artikel 1387 van het 
Burgerlijk Wetboek) en mits zij niet afwijken van de regels die hun wederzijdse rechten 
en verplichtingen bepalen, noch van de regels betreffende het ouderlijk gezag en de voog-
dij, noch van de regels die de wettelijke orde van de erfopvolging bepalen (artikel 1388 
van het Burgerlijk Wetboek).

Echtgenoten die een stelsel van gemeenschap van goederen hebben bedongen, mogen 
krachtens artikel 1451 van het Burgerlijk Wetboek niet afwijken van de regels van het 
wettelijk stelsel die betrekking hebben op het bestuur over het eigen en het gemeenschap-
pelijk vermogen. Onder voorbehoud van het bepaalde in de artikelen 1387 en 1388 van 
het Burgerlijk Wetboek kunnen zij bij huwelijkscontract elke andere wijziging aanbren-
gen in het wettelijk stelsel.

Echtgenoten kunnen derhalve bij huwelijkscontract afzien van het recht op vergoeding 
en van het opstellen van vergoedingsrekeningen.

Het bestreden arrest heeft dan ook ten onrechte beslist dat het artikel 7 van het huwe-
lijkscontract van partijen waarin verzaakt wordt aan het opmaken van vergoedingsreke-
ningen omdat de rekeningen vermoed worden van dag tot dag te zijn opgesteld, nietig is 
omdat vergoeding een essentieel element van het gemeenschapsstelsel zou zijn.

Het enkele feit dat een beding zou afwijken van een essentieel element van het gemeen-
schapsstelsel is immers geen wettelijke reden om dit beding nietig te verklaren wanneer 
dit beding niet strijdig is met de openbare orde en de goede zeden, wanneer het niet af-
wijkt van de regels die de wederzijdse rechten en verplichtingen bepalen, noch van de re-
gels betreffende het ouderlijk gezag en de voogdij, noch van de regels die de wettelijke 
orde van erfopvolging regelen en noch van de regels van het wettelijk stelsel die betrek-
king  hebben  op  het  bestuur  over  het  eigen en over  het  gemeenschappelijk  vermogen 
(schending van de artikelen 6, 1108, laatste lid, 1131, 1133, 1234, 1304, 1338, 1387, 1388 
en 1451, van het Burgerlijk Wetboek).

Door  op die  gronden het  vereffeningsbeding uit  artikel  7 van de huwelijksovereen-
komst  tussen  partijen  nietig  te  verklaren hebben  de  appelrechters  tevens de bindende 
kracht van dit beding geschonden (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wet-
boek). 

Vierde onderdeel
Wanneer een overeengekomen beding relatief nietig is, dan kan dit beding door de er-

door beschermde partij bekrachtigd worden ook vooraleer dit beding effectief ter discus-
sie gesteld wordt tussen partijen. Wanneer de beschermde partij afstand deed van haar 
recht om de relatieve nietigverklaring van het beding te vorderen, dan kan zij achteraf im-
mers niet op deze afstand terugkomen door het beding ter discussie te stellen tenzij de af-
stand aangetast was door een wilsgebrek.

Het bestreden arrest heeft dan ook ten onrechte beslist dat zelfs indien de partijen tij-
dens het huwelijk rekeningen van dag tot dag zouden vereffend hebben overeenkomstig 
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het vereffeningsbeding uit artikel 7 van hun huwelijksovereenkomst, dit de nietigheid van 
het vereffeningsbeding niet wegneemt vermits het vereffeningsbeding tijdens het huwelijk 
niet ter discussie gesteld werd. Het enkele feit dat het vereffeningsbeding niet ter discussie 
werd gesteld, belet immers niet dat verweerder de nietigheid ervan kon bekrachtigen wan-
neer dit vereffeningsbeding relatief nietig was (schending van de artikelen 1108, laatste 
lid, 1234, 1304, 1338, 1387, 1388 en 1451, van het Burgerlijk Wetboek). Het bestreden 
arrest kon op die gronden evenmin aannemen dat er in hoofde van verweerder geen af-
stand was van de relatieve nietigheid nu de afstand van een relatieve nietigheid ook moge-
lijk is zonder voorafgaande discussie (schending van de artikelen 824, derde lid, en 1045, 
derde lid, en van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de afstand van een recht 
slechts kan worden afgeleid uit feiten of handelingen die voor geen andere uitlegging vat-
baar zijn en strikt dient te worden geïnterpreteerd).

III. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

Eerste onderdeel

1. Echtgenoten kunnen overeenkomstig artikel 1387 van het Burgerlijk Wet-
boek hun huwelijksovereenkomsten regelen naar goeddunken, maar mogen daar-
in niets bedingen dat strijdig is met de openbare orde.

Alleen de wetgeving die de wezenlijke belangen van de Staat of de gemeen-
schap of het gewest betreft of die, in het privaatrecht, de juridische grondslagen 
vastlegt waarop de economische of morele orde van de samenleving berust, is 
van openbare orde.

2. Een beding in een huwelijksstelsel met een gemeenschappelijk vermogen 
dat inhoudt dat de rekeningen die zouden verschuldigd zijn tussen het gemeen-
schappelijk vermogen en de eigen vermogens zullen worden vermoed van dag 
tot dag te zijn opgesteld en dat bij ontbinding van het stelsel om die reden tussen 
de echtgenoten geen rekening van vergoedingen en terugnemingen zal worden 
opgesteld is niet in strijd met de openbare orde.

3. Het arrest oordeelt dat zulk beding onverenigbaar is met de essentiële ken-
merken van een gemeenschapsstelsel.

De vraag rijst of een dergelijk beding niet als dusdanig nietig is, in welk geval 
de beslissing van het arrest naar recht verantwoord blijft.

De zaak dient op een latere datum te worden verdaagd teneinde de partijen toe 
te laten nopens deze vraag standpunt in te nemen.

Dictum

Het Hof,

Verdaagt de zaak tot de openbare terechtzitting van 11 juni 2007, teneinde de 
partijen standpunt te laten innemen over de in randnummer 3 gestelde vraag.

Houdt de beslissing over de kosten aan.
19 maart 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
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de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Van Eeckhoutte.

Nr. 146

3° KAMER - 19 maart 2007

1º GEZINSBIJSLAG — WERKNEMERS - KINDERBIJSLAGFONDS - ONVERSCHULDIGDE 
BETALING - TERUGVORDERING - SCHULD - AARD - DRAAGWIJDTE

2º BETALING - GEZINSBIJSLAGFONDS - ONVERSCHULDIGDE BETALING - SCHULD - AARD - 
DRAAGWIJDTE

1º en 2° De kinderbijslag is een tegemoetkoming van de sociale zekerheid in de kosten  
verbonden aan de opvoeding van het kind en wordt uitbetaald aan de ouder die het kind  
daadwerkelijk opvoedt; de verplichting om een onverschuldigd ontvangen kinderbijslag  
terug te betalen is geen schuld die is aangegaan ten behoeve van de huishouding of van  
de opvoeding van de kinderen. (Art. 222, eerste lid, B.W.)

(KINDERBIJSLAGFONDS VAN HET VLAAMS ECONOMISCH VERBOND - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES LES 
ASD T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. S.05.0032.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 december 2004 gewezen 
door het Arbeidshof te Gent.

Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 120bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loon-

arbeiders gecoördineerd bij koninklijk besluit van 19 december 1939 tot samenvatting van 
de wet van 4 augustus 1930 betreffende de kindertoeslagen voor loonarbeiders en de ko-
ninklijke besluiten krachtens een latere wetgevende delegatie genomen, zowel in de versie 
van toepassing vóór als in die van toepassing na de wijziging van die bepaling door artikel 
41 van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen;

- de artikelen 222, eerste lid, 1200, 1202, 1206, 1207, 1370, inzonderheid vierde lid, 
1371, 1376 en 2249 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de oorspronke-

lijke vordering van de eiseres, het hoger beroep van de eiseres tegen de beslissing van de 
eerste rechter dat de vordering ten aanzien van de tweede verwerende partij verjaard is en 
derhalve onontvankelijk, ongegrond op grond van de volgende motieven:
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"4.6. Nopens de verjaring van de vordering en hoofdelijkheid
Krachtens artikel 120bis, koninklijk besluit van 19 december 1939, verjaart het recht op 

terugvordering van de ten onrechte uitbetaalde uitkeringen door verloop van vijf jaar te 
rekenen vanaf de datum waarop de uitbetaling is geschied.

Benevens de redenen waarin is voorzien in het Burgerlijk Wetboek, wordt de verjaring 
gestuit door het eisen van het onverschuldigd uitbetaalde door middel van een ter post 
aangetekend aan de schuldenaar betekend schrijven.

Het eerste lid is niet toepasselijk indien de ten onrechte uitbetaalde uitkeringen werden 
bekomen door bedrieglijke handelingen of door valse of opzettelijke onvolledige verkla-
ringen.

Blijkbaar steunt (de eiseres) niet op dit laatste lid om de verjaringstermijn van vijf jaar 
uit te sluiten.

Aangezien de verjaring werd gestuit ten opzichte van eerste verwerende partij bij aan-
getekende brieven van 3 oktober 1995, 6 juli 1998 en 8 januari 1999, waarna de beteke-
ning van de dagvaarding volgt op 15 november 2001, is de vordering ten opzichte van (de 
eerste verwerende partij) in elk geval niet verjaard voor de volledige relevante periode.

(De tweede verwerende partij) werd pas aangemaand tot het betalen bij niet-aangete-
kende brief van 2 februari 1996.

(De eiseres) stelt terecht dat de stuiting van de verjaring van één van de hoofdelijke 
schuldenaars ook geldt ten aanzien van de andere, krachtens artikel 1206 en 2249, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek.

De hamvraag is evenwel of er te dezen sprake kan zijn van een hoofdelijke schuld.
Krachtens artikel 1202 van het Burgerlijk Wetboek, wordt hoofdelijkheid niet vermoed, 

ze moet uitdrukkelijk bedongen zijn.
Deze regel lijdt alleen uitzondering in de gevallen waarin hoofdelijkheid bestaat van 

rechtswege, krachtens een bepaling van de wet.
Krachtens artikel 222, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, verbindt iedere schuld 

die door een der echtgenoten wordt aangegaan ten behoeve van de huishouding en de op-
voeding van de kinderen, de andere echtgenoot hoofdelijk.

Artikel 222 van het Burgerlijk Wetboek is evenwel enkel toepasselijk op contractuele 
schulden, dus niet voor de terugvordering van een onrechtmatige betaling, ten dezen van 
kinderbijslag (Arbh.  Brussel 20 juni 1996, A.R. 24.703) zodat er desgevallend slechts 
sprake zou kunnen zijn van een schuld in solidum (Arbh. Bergen van 28 november 1990, 
J.T.T. 1991, 285; Arbh. Bergen, 25 maart 1992, J.T.T. 1993, 213; Arbrb. Gent, 17 januari 
1985, R. W. 1985-86, 617).

Aangezien er ten dezen geen hoofdelijkheid kan worden aangenomen, zijn ook de be-
palingen van de artikelen 1206 en 2249 (stuiting van de verjaring), 1207 (aanvang inte-
rest) van het Burgerlijk Wetboek niet toepasselijk en hebben de aangetekende brieven ver-
zonden aan (de eerste verweerster), de verjaring ten opzichte van (de tweede verweerder) 
niet gestuit, zoals de eerste rechter terecht stelt (Vergelijk: Cass. 19 januari 1968, Arr. 
Cass. 1968, 689).

De enige overgelegde brief die aan (de tweede verwerende partij) zelf werd verzonden, 
namelijk de brief van 2 februari 1996, blijkt niet aangetekend te zijn verzonden.

De vordering is ten opzichte van (de tweede verwerende partij) onontvankelijk wegens 
verjaring".

Grieven
1. Krachtens artikel 120bis, eerste lid, van de samengeordende wetten betreffende de 
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kinderbijslag voor loonarbeiders gecoördineerd bij  koninklijk besluit  van 19 december 
1939 tot samenvatting van de wet van 4 augustus 1930 betreffende de kindertoeslagen 
voor loonarbeiders en de koninklijke besluiten krachtens een latere wetgevende delegatie 
genomen, hieronder afgekort als Kinderbijslagwet Werknemers, verjaart het recht op te-
rugvordering van de ten onrechte uitbetaalde uitkeringen door verloop van vijf jaar te re-
kenen vanaf de datum waarop de uitbetaling is geschied. Krachtens het tweede lid van 
hetzelfde artikel, wordt de verjaring niet alleen gestuit op de gronden vermeld in het Bur-
gerlijk Wetboek, maar ook door een ter post aangetekende brief aan de schuldenaar.

Overeenkomstig artikel 1200 van het Burgerlijk Wetboek bestaat tussen schuldenaars 
hoofdelijkheid wanneer zij verplicht zijn tot een en dezelfde zaak, zodat ieder voor het ge-
heel kan worden aangesproken en de betaling door een van hen gedaan de overige schul-
denaars jegens de schuldeiser bevrijdt. Artikel 1202 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt 
dat  hoofdelijkheid uitdrukkelijk moet  zijn bedongen,  tenzij  zij  van rechtswege bestaat 
krachtens een bepaling van de wet.

Krachtens de artikelen 1206 en 2249 van het Burgerlijk Wetboek, stuit een vervolging 
of ingebrekestelling van één van de hoofdelijke schuldenaars de verjaring ten aanzien van 
alle hoofdelijke schuldenaars. Artikel 1207 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de eis 
tot betaling van interest tegen één van de hoofdelijke schuldenaars, de interest doet lopen 
ten aanzien van allen.

Krachtens artikel 222, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, verbindt iedere schuld 
die door één van de echtgenoten wordt aangegaan ten behoeve van de huishouding en de 
opvoeding van de kinderen, de andere echtgenoot hoofdelijk. De term "aangegaan" be-
perkt het toepassingsgebied van die bepaling niet tot schulden met een contractuele oor-
sprong. Onder schulden "aangaan" wordt het maken van schulden begrepen.

Luidens artikel 1370, vierde lid, en artikel 1371 van het Burgerlijk Wetboek, zijn onei-
genlijke contacten vrijwillige daden waaruit een verbintenis ontstaat jegens een derde, die 
haar oorsprong vindt in de eigen daad van diegene die verbonden is. Een onverschuldigde 
betaling is  een oneigenlijk  contract:  de  verbintenis  tot  teruggave die krachtens artikel 
1376 van het Burgerlijk Wetboek, uit een onverschuldigde betaling voortvloeit, vindt haar 
oorsprong in het iets ontvangen dat aan de persoon die het heeft ontvangen, niet verschul-
digd is. Die verbintenis tot teruggave is een schuld die is "aangegaan" in de zin van artikel 
222, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.

De kinderbijslag is een tegemoetkoming van de sociale zekerheid in de kosten verbon-
den aan de opvoeding van het kind, zoals onder meer blijkt uit het feit dat hij, krachtens 
artikel 69 van de Kinderbijslagwet Werknemers, wordt betaald aan de persoon die het 
kind daadwerkelijke opvoedt. De schuld die ontstaat uit de onverschuldigde betaling van 
kinderbijslag, wordt aldus aangegaan ten behoeve van de opvoeding van de kinderen.

Als schuld aangegaan ten behoeve van de opvoeding van de kinderen verbindt de ver-
plichting onrechtmatig betaalde gezinsbijslag terug te geven, krachtens artikel 222, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek, beide echtgenoten hoofdelijk.

2. Onder meer uit de feitelijke vaststellingen gedaan door het openbaar ministerie in 
zijn advies voorafgaand aan het bestreden arrest, waarnaar het arbeidshof verwijst (blz. 7, 
eerste alinea, van het arrest), blijkt dat de eerste en de tweede verwerende partij sinds eind 
1984 met elkaar gehuwd waren (blz. 9, tweede alinea, van het advies van het openbaar 
ministerie).

Het arbeidshof overweegt dat noch de tweede verwerende partij, noch eerste verweren-
de partij nog aanspraak konden maken op gezinsbijslag vanaf 1 december 1992 (blz. 8, 
tweede alinea, van het arrest) en dat door de eiseres vanaf december 1992 ten onrechte 
kinderbijslag werd uitgekeerd (blz. 10, vierde laatste alinea, van het arrest).

Het arbeidshof beslist niet wettig dat artikel 222 van het Burgerlijk Wetboek niet van 
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toepassing  is  op  de  terugvordering  van  een  onrechtmatige  betaling  van  kinderbijslag 
(schending van de artikelen 222, 1202, 1370, inzonderheid vierde lid, 1371 en 1376 van 
het Burgerlijk Wetboek), dat "ten dezen geen hoofdelijkheid kan worden aangenomen" 
(schending van de artikelen 222, 1200 en 1202 van het Burgerlijk Wetboek) en dienvol-
gens de bepalingen van artikel 1206 en 2249 van het Burgerlijk Wetboek niet toepasselijk 
zijn (schending van de artikelen 1206 en 2249 van het Burgerlijk Wetboek), dat de aange-
tekende brieven verzonden aan de eerste verwerende partij de verjaring ten opzichte van 
de tweede verwerende partij niet hebben gestuit (schending van de artikelen 1206, 1207 
en 2249 van het Burgerlijk Wetboek) en dat de vordering ten opzichte van de tweede ver-
werende partij onontvankelijk is wegens verjaring (schending van artikel 120bis van de 
Kinderbijslagwet Werknemers).

Aldus wijst het arbeidshof niet wettig het hoger beroep van eiseres af tegen het vonnis 
van de vijfde kamer van de Arbeidsrechtbank te Dendermonde, afdeling Dendermonde, 
van 26 maart 2003 waar het de hoofdvordering van de eiseres tegen de tweede verweren-
de partij onontvankelijk verklaart (schending van alle in de aanhef opgesomde wettelijke 
bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 222, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, verbindt iede-
re schuld die door een van de echtgenoten is aangegaan ten behoeve van de huis-
houding of de opvoeding van de kinderen, de echtgenoten hoofdelijk.

2. Het middel gaat er volledig van uit dat de verplichting om de onverschuldig-
de kinderbijslag die een van de echtgenoten heeft ontvangen, aan het kinderbij-
slagfonds terug te betalen, een hoofdelijke schuld is van de beide echtgenoten 
omdat die schuld is aangegaan ten behoeve van de huishouding of de opvoeding 
van de kinderen.

3. De kinderbijslag is een tegemoetkoming van de sociale zekerheid in de kos-
ten verbonden aan de opvoeding van het kind en wordt uitbetaald aan de ouder 
die het kind daadwerkelijk opvoedt.

De verplichting om een onverschuldigd ontvangen kinderbijslag terug te beta-
len is geen schuld die is aangegaan ten behoeve van de huishouding of van de 
opvoeding van de kinderen. 

4. Het middel dat uitgaat van het tegendeel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
19 maart 2007 – 3°kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter 

– Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaat: mr. van 
Eeckhoutte. 
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Nr. 147

3° KAMER - 19 maart 2007

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — ALLERLEI - LOOPBAANVERMINDERING - 
OUDERSCHAPSVERLOF - PERIODEN - GEZAMENLIJKE UITOEFENING - GEVOLG

2º ARBEIDSOVEREENKOMST — ALLERLEI - LOOPBAANVERMINDERING - 
OUDERSCHAPSVERLOF - PERIODEN - RECHT OP 1/5E - LOOPBAANVERMINDERING - 
VOORWAARDEN - TEWERKSTELLING - BEREKENING - ARTIKEL 11, §1, C.A.O. NR 77BIS - 
COMMENTAAR - DRAAGWIJDTE

1º Artikel 8, tweede lid, C.A.O. nr 77bis houdt in dat de werknemers hun recht op een  
loopbaanvermindering kunnen uitoefenen gedurende vijf jaar in hun loopbaan, ongeacht  
de  perioden  van  vermindering  van  arbeidsprestaties  met  minder  dan  een  tweede  
ingevolge  een recht  op  ouderschapsverlof  in  het  kader  van de onderbreking  van de 
beroepsloopbaan;  daarbij  wordt  geen  onderscheid  gemaakt  naargelang  het  
ouderschapsverlof wordt genoten tijdens een periode van loopbaanvermindering dan wel  
daarbuiten.  (Art. 8, tweede lid,  C.A.O. nr 77bis van de Nationale Arbeidsraad 19 dec. 
2001,  tot  vervanging van de C.A.O.  nr 77 van 14 feb.  2001 tot  invoering stelsel  van 
tijdskrediet,  loopbaanvermindering  en  vermindering  van  de  arbeidsprestaties  tot  een 
halftijdse betrekking)

2º  Met  het  commentaar  bij  artikel  11,  C.A.O.  nr  77bis geven  de  opstellers  van  de 
collectieve arbeidsovereenkomst  aan dat de in artikel  7,  2° van deze C.A.O. vereiste  
tewerkstelling in een voltijdse arbeidsregeling een periode is die zich uitstrekt vóór deze  
van de loopbaanvermindering en die, in zoverre de periode van het ouderschapsverlof  
zich situeert binnen de twaalf maanden vóór de aanvang tot loopbaanvermindering, te 
vermeerderen is met de laatste twaalf maanden van tewerkstelling.  (Art. 11, C.A.O. nr 
77bis van de Nationale Arbeidsraad 19 dec. 2001, tot vervanging van de C.A.O. nr 77 
van  14  feb.  2001  tot  invoering  stelsel  van  tijdskrediet,  loopbaanvermindering  en 
vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking)

(R.V.A. T. V.)

ARREST

(A.R. S.06.0044.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 februari 2006 gewezen 
door het Arbeidshof te Gent.

Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11, 149 en 159 van de Grondwet;
- de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek;
- voor zoveel als nodig, de artikelen 103bis t.e.m. 103quater van de herstelwet van 22 

januari 1985 houdende sociale bepalingen, zoals ingevoegd bij wet van 10 augustus 2001;
- artikel 11bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
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- de artikelen 1, 6 §1, 7, in het bijzonder 2°, 8, tweede lid, 11, §§2 en 3, 12, §§1 en 2, 
13, §2, van de bij koninklijk besluit van 25 januari 2002 (Belgisch Staatsblad van 16 fe-
bruari 2002, err., Belgisch Staatsblad van 5 maart 2002) algemeen verbindend verklaarde 
collectieve arbeidsovereenkomst 77bis, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vervan-
ging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 tot invoering 
van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeids-
prestaties tot een halftijdse betrekking (hierna afgekort: de CAO 77bis);

- artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op 
ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan (Belgisch 
Staatsblad van 7 november 1997).

Bestreden beslissing
Het bestreden arrest bevestigt het vonnis in al zijn beschikkingen en zegt aldus voor 

recht dat de einddatum van de loopbaanvermindering dient te worden verschoven naar 30 
juni 2009, op grond van de hiernavolgende overwegingen:

"Door aan te nemen dat de één vijfde loopbaanvermindering in toepassing van artikel 6, 
§1, van de CAO nr. 77bis, gewoon blijft doorlopen wanneer de werknemer in toepassing 
van het  koninklijk  besluit  van 29 oktober  1997 ouderschapsverlof  opneemt,  onder  de 
vorm van vermindering van arbeidsprestaties met minder dan één tweede, tijdens een pe-
riode waarin hij één vijfde loopbaanvermindering geniet in toepassing van artikel 6, §1 
van de CAO nr. 77bis, zoals (de eiser) op grond van een beslissing van zijn beheerscomité 
doet, schendt (de eiser) inderdaad artikel 8, tweede lid, van de CAO nr. 77bis aangezien 
de periode van vermindering van de arbeidsprestaties met minder dan één tweede ingevol-
ge het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 hierdoor wel degelijk in mindering wordt 
gebracht op de maximumduur van 5 jaar bedoeld in artikel 6, §1, van de CAO nr. 77bis 
(arrest, p. 7).

(De verweerster) stelt terecht dat de toegepaste administratieve praktijk niet alleen in-
druist tegen artikel 8 van de CAO nr. 77bis maar ook een ongelijke behandeling invoert 
tussen de werknemers die een thematisch verlof opnemen buiten een periode van loop-
baanvermindering, enerzijds, en de werknemers die een thematisch verlof opnemen tij-
dens een periode van loopbaanvermindering, anderzijds. Vermits dit manifest niet de be-
doeling was van de stellers van de CAO kan onmogelijk worden aangenomen dat er een 
redelijke verantwoording bestaat voor deze ongelijke behandeling (arrest, p. 7).

(...)
Krachtens artikel 12, §1, eerste lid, van de CAO nr. 77bis dient de werknemer die het 

recht op loopbaanvermindering als bedoeld in artikel 6 wenst uit te oefenen zijn werkge-
ver hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte te brengen, naargelang het aantal tewerkge-
stelde werknemers 3 of 6 maanden vooraf. Artikel 12, §2, eerste lid, van de CAO nr. 77-
bis voorziet dat de schriftelijke kennisgeving en de termijnen bepaald in paragraaf 1 ook 
van toepassing zijn op de werknemer die de uitoefening van het recht op loopbaanvermin-
dering als bedoeld in artikel 6 wenst te verlengen.

Overeenkomstig artikel 11, §2, van de CAO nr. 77bis, vervangen bij artikel 4 van de 
CAO nr. 77ter, worden de perioden van schorsing van de arbeidsovereenkomst ingevolge 
het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsver-
lof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan, niet in aanmerking geno-
men voor de berekening van de 12 maanden bedoeld in artikel 7, 2°. Volgens de bijhoren-
de commentaar bij deze bepaling wordt de periode van ouderschapsverlof geneutraliseerd 
en wordt zij dus niet in de berekening meegeteld. De periode van 12 maanden bedoeld in 
artikel 7, 2°, wordt met andere woorden verlengd met de duur van het ouderschapsverlof 
(arrest, p. 8).

Krachtens artikel 11, §3, van de CAO nr. 77bis moet in geval van schriftelijke kennis-



658 HOF VAN CASSATIE 19.3.07 - Nr. 147 

geving verricht overeenkomstig artikel 12, §2, de in artikel 7, 2°, bepaalde voorwaarde 
vervuld zijn op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving zoals aanvankelijk verricht 
overeenkomstig artikel 12, §1. Deze bepaling, die betrekking heeft op de verzoeken om 
verlenging van de uitoefening van het recht op loopbaan-vermindering, heeft volgens de 
bijhorende commentaar tot gevolg dat het ogenblik van de eerste kennisgeving, verricht 
overeenkomstig artikel 12, §1, ook bij verzoek om verlenging het ogenblik blijft waarop 
wordt nagegaan of de werknemer de gestelde tewerkstellingsvoorwaarde vervult (arrest, 
pp. 8-9).

Naar het oordeel van het Arbeidshof is er niets dat belet dat het verzoek tot het verder 
zetten van de loopbaanvermindering in toepassing van artikel 6 van de CAO nr. 77bis, 
wordt geïnterpreteerd als een verzoek om verlenging van de uitoefening van het recht op 
loopbaanvermindering in de zin van artikel 12, §2, van de CAO nr. 77bis. Volgens artikel 
11, §3, van de CAO nr. 77bis moet het vervullen van de tewerkstellingsvoorwaarden be-
doeld in artikel 7 in zodanig geval niet beoordeeld worden op het ogenblik dat het ouder-
schapsverlof afloopt maar op het ogenblik van de ingangsdatum van de initiële loopbaan-
vermindering. Een grondwetsconforme interpretatie van de CAO nr. 77bis laat dus wel 
degelijk toe de loopbaanvermindering op te schorten tijdens de duur van het ouderschaps-
verlof, met overeenstemmende verschuiving van de einddatum van de loopbaanverminde-
ring" (arrest, p. 9).

Grieven
De CAO nr. 77bis beoogt door het stelsel van tijdskrediet en loopbaanvermindering een 

betere individuele combinatie te bewerkstelligen van arbeid en gezin, door werknemers, 
onder bepaalde voorwaarden toe te laten op een of meerdere momenten in hun loopbaan 
hun arbeidsprestaties volledig op te schorten of te verminderen (artikel 1 CAO nr. 77bis), 
doch telkens voor een bepaalde maximumperiode.

Aldus hebben de in artikel 2 van die CAO nr. 77bis opgesomde werknemers krachtens 
artikel 6, §1, van diezelfde CAO recht op een loopbaanvermindering ten belope van een 
dag per week of 2 halve dagen over dezelfde duur, voor een maximumperiode van 5 jaar 
over de gehele loopbaan, uit te oefenen per periode van minimum 6 maanden.

Om hierop recht te hebben moeten deze werknemers krachtens artikel 7 van de CAO 
nr. 77bis, gelijktijdig de volgende voorwaarden vervullen: 1° door een arbeidsovereen-
komst met de werkgever verbonden zijn geweest gedurende de 5 jaar die voorafgaat aan 
de schriftelijke kennisgeving als  bedoeld in  artikel  12 van de CAO nr.  77bis,  d.i.  de 
schriftelijke kennisgeving aan hun werkgever van hun wens om hun recht op loopbaan-
vermindering uit  te oefenen, 2° in een voltijdse arbeidsregeling tewerkgesteld zijn ge-
weest gedurende de 12 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving.

Wat de wijze van uitoefening van het recht op loopbaanvermindering betreft, bepaalt 
artikel 13, §2, van de CAO nr. 77bis dat de arbeidsovereenkomst bij loopbaan-verminde-
ring schriftelijk wordt vastgesteld, met vermelding van de arbeidsregeling en het werk-
rooster die zijn overeengekomen ingevolge artikel 11 bis van de arbeidsovereen-komsten-
wet van 3 juli 1978.

Daarnaast bestaat  er een bijzonder vorm van loopbaanonderbreking zoals het stelsel 
van ouderschapsverlof: krachtens artikel 2, §1, van het koninklijk besluit van 29 oktober 
1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking 
van de beroepsloopbaan heeft een werknemer het recht om, teneinde voor zijn kind te 
kunnen zorgen, gedurende een periode van vijftien maanden zijn arbeidsprestaties deel-
tijds verder te zetten in de vorm van een vermindering met één vijfde wanneer hij voltijds 
is tewerkgesteld.

Artikel 8 van de CAO nr. 77bis bepaalt dat "op de maximumduur van 5 jaar als bedoeld 
in paragraaf 1 van artikel 6 (...) niet in mindering (worden) gebracht, de perioden van ver-
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mindering van de arbeidsprestaties met minder dan één tweede ingevolge:
- (...)
-  het  koninklijk besluit  van 29 oktober 1997 tot  invoering van een recht op ouder-

schapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan".
Uit deze bepaling volgt enkel dat een werknemer die reeds ouderschapsverlof genoot in 

het kader van de hiervoor aangehaalde reglementering, alsnog voor de volledige maxi-
mumperiode van 5 jaar een recht op loopbaanonderbreking in het kader van de CAO nr. 
77bis kan laten gelden, zonder dat van deze maximumperiode de periodes van ouder-
schapsverlof mogen afgetrokken worden.

Deze bepaling doet echter geenszins afbreuk aan de overige bepalingen van de CAO nr. 
77bis, meer bepaald de voorwaarde van artikel 7, 2°, van tewerkstelling in een voltijdse 
arbeidstijdregeling gedurende de 12 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennis-
geving van zijn wens om zijn recht op loopbaanvermindering uit te oefenen.

Krachtens artikel 11, §2, van de CAO nr. 77bis worden de perioden van schorsing van 
de arbeidsovereenkomst ingevolge het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoe-
ring van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroeps-
loopbaan immers niet in aanmerking genomen voor de berekening van de periode van 12 
maanden als bedoeld in artikel 7, 2°, van de CAO nr. 77bis.

Evenmin doet deze bepaling afbreuk aan de verbindende kracht van de tussen partijen 
gesloten arbeidsovereenkomst in verband met de overeengekomen loopbaanvermindering 
voor de maximale duur van 5 jaar, op grond van de artikelen 13, §2, van de CAO nr. 77-
bis, 11bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en 1134 en 
1135 van het Burgerlijk Wetboek.

Noch de CAO nr. 77bis, noch enige bepaling van het koninklijk besluit van 29 oktober 
1997, noch enige andere wettelijke bepaling, voorzien in de mogelijkheid voor een werk-
nemer om zijn loopbaanvermindering, die op zich reeds een schorsing van zijn voltijdse 
arbeidsovereenkomst uitmaakt, op haar beurt te schorsen gedurende de periode van ouder-
schapsverlof en deze na afloop van dit thematisch verlof verder te zetten, in strijd met de 
wettelijke voorwaarde inzake tewerkstelling voorafgaand aan de loopbaanvermindering.

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

- de verweerster in toepassing van de CAO nr. 77bis haar prestaties met één vijfde heeft 
verminderd voor de maximumperiode van 5 jaar, namelijk van 1 januari 2002 tot en met 
31 december 2006;

- zij in toepassing van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 een ouderschapsver-
lof ten belope van een vermindering met één vijfde van haar arbeidsprestaties heeft ge-
vraagd en bekomen tijdens de duurtijd van haar initiële loopbaanvermindering, voor twee 
aansluitende periodes van telkens 15 maanden, namelijk respectievelijk van 1 juli 2003 tot 
en met 30 september 2004 en van 1 oktober 2004 tot en met 31 december 2005;

- de verweerster haar initiële loopbaanvermindering op grond van de CAO nr. 77bis op 
geen enkel moment heeft stopgezet.

Eerste onderdeel
Artikel 8, tweede lid, van de CAO nr. 77bis dat louter stelt dat bepaalde periodes van 

thematisch verlof (waaronder het door de verweerster opgenomen ouderschapsverlof) niet 
worden aangerekend op de maximumduur van 5 jaar loopbaanvermindering verleent een 
werknemer niet het recht een contractueel overeengekomen loopbaanvermindering voor 
de maximumduur van 5 jaar vastgelegde loopbaanvermindering te verlengen met de duur 
van een tijdens die periode aangegaan ouderschapsverlof.
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Vermits aan de verweerster een loopbaanvermindering voor de maximumduur van 5 
jaar was toegekend en zij deze niet had stopgezet gedurende haar periodes van ouder-
schapsverlof, noch deze op enige wettige grondslag vermocht te schorsen voor de duur 
van dit ouderschapsverlof, besliste de eiser wettig dat zij na haar ouderschapsverlof op 31 
december 3005, haar initiële loopbaanvermindering verder mocht laten lopen tot de voor-
ziene einddatum op 31 december 2006, doch geenszins mocht verlengen met een periode 
van tweemaal 15 maanden voor de in die periode opgenomen ouderschapsverloven.

Het bestreden arrest dat - integendeel - oordeelt dat de eiser artikel 8, tweede lid, van de 
CAO nr. 77bis schendt "door aan te nemen dat de één vijfde loopbaanvermindering in toe-
passing van artikel 6,  §1,  van de CAO nr. 77bis gewoon blijft  doorlopen wanneer de 
werknemer in toepassing van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 ouderschapsver-
lof opneemt, onder de vorm van vermindering van arbeidsprestaties met minder dan één 
tweede tijdens een periode waarin hij de één vijfde loopbaanvermindering geniet in toe-
passing van artikel 6, §1, van de CAO nr. 77bis" (arrest, p. 7), geeft aan dit artikel 8 twee-
de lid van de CAO nr. 77bis een draagwijdte die het niet heeft en schendt mitsdien deze 
bepaling.

Tweede onderdeel
Zoals het bestreden arrest impliciet doch zeker vaststelt waren de verweerster en haar 

werkgever bij overeenkomst, gesloten in toepassing van de artikelen 13, §2, van de CAO 
nr. 77bis en 11bis van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 overeengekomen 
dat haar loopbaanvermindering met één vijfde voor een duur van 5 jaar zou lopen, met 
aanvang op 1 januari 2002 om te eindigen op 31 december 2006.

Door te oordelen dat de verweerster die contractueel bepaalde einddatum kan verlengen 
tot 30 juni 2009, miskent het arrest deze wettelijke bepalingen evenals de verbindende 
kracht van de tussen partijen gesloten overeenkomst (schending van de artikelen 1134 en 
1135 van het Burgerlijk Wetboek) door er niet de gevolgen aan te verlenen die zij wettig 
tussen partijen heeft.

Derde onderdeel
Alle werknemers die voldoen aan de voorwaarden van de CAO nr. 77bis hebben recht 

op een loopbaanvermindering voor de maximumperiode van 5 jaar over hun gehele loop-
baan.

Allen moeten evenwel eveneens voldoen aan de voorwaarde van tewerkstelling gedu-
rende de 12 maanden voorafgaand aan de kennisgeving van hun voornemen om dit recht 
uit te oefenen (artikel 7, 2°, van de CAO nr. 77bis). Voor allen geldt daarbij als regel dat 
voor de berekening van die periode van tewerkstelling, de periodes van ouderschapsverlof 
niet worden in aanmerking genomen (artikel 11, §2, CAO nr. 77bis).

Een werknemer die tijdens zijn loopbaanvermindering een ouderschapsverlof wenst op 
te nemen en zijn loopbaanonderbreking op dat moment stopzet, behoudt aldus het recht 
om het nog resterende gedeelte van zijn loopbaanvermindering op een later moment ver-
der te zetten en aldus alsnog voor de volledige maximumperiode van 5 jaar over zijn ge-
hele loopbaan van het recht op loopbaanonderbreking te genieten.

Na afloop van het ouderschapsverlof zal hij evenwel, gelet op de stopzetting van zijn 
loopbaanonderbreking, opnieuw het werk onder de normale arbeidsvoorwaarden dienen te 
hervatten en zal hij, alvorens opnieuw een aanspraak te kunnen maken op een loopbaan-
onderbreking, aan de voorwaarde van tewerkstelling van artikel 7, 2°, moeten voldoen, 
aangezien zijn ouderschapsverlof krachtens artikel 11, §2, niet als periode van tewerkstel-
ling wordt beschouwd.

Indien een werknemer zijn loopbaanonderbreking evenwel niet stopzet en er voor op-
teert deze verder te zetten op een moment dat hij een thematisch verlof zoals het ouder-
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schapsverlof opneemt, verleent dit hem het voordeel dat hij na afloop van dit thematisch 
verlof gewoon zijn lopende loopbaanvermindering kan verderzetten tot de voorziene eind-
datum, aangezien aan alle voorwaarden inzake voltijdse tewerkstelling voorafgaand aan 
de kennisgeving nog is voldaan. Zulks impliceert echter onvermijdelijk dat zijn loopbaan-
vermindering een einde neemt op de contractueel vastgelegde einddatum.

Van enige ongelijke behandeling is daarbij geenszins sprake, aangezien de verweerster 
wel degelijk een loopbaanvermindering ten belope van de maximumperiode van vijf jaar 
heeft doorgemaakt en tijdens die periode tevens van het thematisch verlof inzake ouder-
schapsverlof mocht genieten, met dien verstande evenwel dat het gegeven dat zij dit deed 
tijdens haar initiële loopbaanvermindering niet tot gevolg kan hebben dat de voorwaarde 
van tewerkstelling van artikel 7, 2°, van de CAO nr. 77bis, in samenhang met artikel 11, 
§2, van de CAO nr. 77bis, op haar niet van toepassing zou zijn.

Door te oordelen dat de verweerster op grond van artikel 8 van de CAO nr. 77bis de 
einddatum  van  haar  loopbaanvermindering  met  de  duur  van  haar  ouderschapsverlof 
(tweemaal 15 maanden) kan verlengen, schendt het arrest deze bepaling evenals de voor-
waarden van tewerkstelling van de artikelen 7, 2°, en 11, §2, van de CAO nr. 77bis.

Door op grond van deze onwettige uitlegging te oordelen dat artikel 8 van de CAO nr. 
77bis in de door de eiser voorgestelde uitlegging ongrondwettig is, en een ongelijke be-
handeling inhoudt van werknemers die, enerzijds, tijdens en, anderzijds, buiten een perio-
de van loopbaanvermindering een ouderschapsverlof opnemen, daar waar de uitlegging 
van de eiser in overeenstemming is met de tewerkstellingsvoorwaarde die geldt voor alle 
werknemers en derhalve alle werknemers op gelijke wijze behandelt, schendt het arrest de 
artikelen 10, 11 en 159 van de Grondwet.

Door te besluiten dat een "grondwetsconforme interpretatie van de CAO nr. 77bis (...) 
dus wel degelijk (toelaat) de loopbaanvermindering op te schorten tijdens de duur van het 
ouderschapsverlof, met overeenstemmende verschuiving van de einddatum van de loop-
baanvermindering" (arrest, p. 9) geeft het arrest van deze CAO een onwettige uitlegging 
en is het mitsdien niet naar recht verantwoord, daar deze CAO geen enkele wettelijke 
grondslag, noch in artikel 8, noch in enige andere bepaling, bevat tot schorsing van de 
contractueel bepaalde loopbaanvermindering voor de duur van een thematisch verlof; te-
vens schendt het de artikelen 10 en 11 van de Grondwet door werknemers die tijdens hun 
loopbaanonderbreking thematisch verlof opnemen te bevoordelen en hen toe te laten, in 
strijd met de voorwaarde van tewerkstelling van artikel 7, 2°, iuncto, 11, §2, van de CAO 
nr. 77bis en de bepaling inzake de maximumduur van de loopbaanvermindering (artikel 6, 
§1), de reeds toegekende maximumperiode van 5 jaar alsnog te verlengen met de volledi-
ge periode van thematisch verlof (schending van de artikelen 10, 11 en 159 van de Grond-
wet, evenals van de artikelen 6, §1, 7, 2°, en 11, §2, van de CAO nr. 77bis).

Vierde onderdeel
Krachtens artikel 11, §2, van de CAO nr. 77bis worden de periodes van schorsing van 

de arbeidsovereenkomst ingevolge het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoe-
ring van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroeps-
loopbaan niet in aanmerking genomen voor de berekening van de 12 maanden bedoeld in 
artikel 7, 2°, van deze CAO.

Deze bepaling houdt enkel in dat periodes van ouderschapsverlof in de zin van dat ko-
ninklijk besluit niet als "tewerkstelling" worden beschouwd. Enkel voltijds, effectieve te-
werkstelling en de schorsingsgronden van artikel 11, §1, van de CAO nr. 77bis komen in 
aanmerking voor de berekening van de periode van 12 maanden.

Het bestreden arrest stelt enerzijds correct vast dat de hiervoor aangehaalde periode van 
ouderschapsverlof volgens de bij artikel 11, §2, bijhorende bepaling wordt "geneutrali-
seerd en (..) dus niet in de berekening (wordt) meegeteld" (arrest, p. 8), doch oordeelt ver-
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volgens dat "de periode van 12 maanden bedoeld in artikel 7, 2°, (...) met andere woorden 
(wordt) verlengd met de duur van het ouderschapsverlof" (arrest, ibidem).

Deze beslissing is dubbelzinnig omdat zij, enerzijds, in die zin kan beschouwd worden 
dat het arrest bedoelt te zeggen dat periodes van ouderschap niet meetellen voor de bere-
kening van de periode van 12 maanden, hetgeen wettig is, doch, anderzijds, gelet op het 
gebruik van het woord "verlenging" en de daaropvolgende overwegingen gewijd aan de 
"verlenging van de uitoefening van het recht op loopbaanvermindering" (arrest, p. 8 in 
fine en 9 eerste en tweede alinea), er ook op kan wijzen dat het arrest aanneemt dat ouder-
schapsverlof tot een "verlenging" kan leiden van de periode van tewerkstelling en dus 
niet, zoals eerder gesteld, "neutraal" is wat de tewerkstellingsvoorwaarde, en daarmee sa-
menhangend, het recht op loopbaanvermindering betreft, hetgeen onwettig is want strijdig 
met artikel 11, §2, van de CAO nr. 77bis

In zoverre niet achterhaald kan worden of de geviseerde overweging van het arrest in 
de ene (wettige) dan wel in de andere (onwettige) zin moet uitgelegd worden, berust het 
op dubbelzinnige redenen en is het niet regelmatig met redenen omkleed, daar het het Hof 
niet  toelaat  zijn  wettigheidscontrole  uit  te oefenen (schending van artikel  149 van de 
Grondwet).

Vijfde onderdeel
Krachtens artikel 12, §1, eerste lid, van de CAO nr. 77bis moet de werknemer die het 

recht op loopbaanvermindering als bedoeld in artikel 6 wenst uit te oefenen zijn werkge-
ver hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

Het recht op een loopbaanvermindering wordt per minimumperiode van 6 maanden uit-
geoefend (artikel 6, §1, in fine CAO nr. 77bis), doch kan krachtens artikel 12, §2, van de 
CAO worden verlengd, uiteraard slechts tot beloop van de maximumperiode van 5 jaar 
zoals bepaald bij artikel 6, §1, eerste lid.

De schriftelijke kennisgeving en de termijnen bepaald in paragraaf 1 zijn krachtens arti-
kel 12, §2, van de CAO nr . 77bis ook van toepassing op de werknemer die de uitoefening 
van het recht op loopbaanonderbreking wenst te verlengen.

In geval van schriftelijke kennisgeving verricht met het oog op een verlenging (over-
eenkomstig voormeld artikel 12, §2) moet de in artikel 7, 2°, bepaalde voorwaarde van 12 
maanden voltijdse tewerkstelling gedurende de 12 maanden die voorafgaan aan de schrif-
telijke kennisgeving vervuld zijn op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving zoals 
aanvankelijk verricht: het ogenblik van de eerste kennisgeving blijf aldus, ook bij verzoek 
om verlenging, het ogenblik waarop wordt nagegaan of de werknemer de gestelde tewerk-
stellingsvoorwaarde vervult (artikel 11, §3, en de daarbij in de CAO nr. 77bis vermelde 
commentaar).

De verweerster had reeds een loopbaanvermindering ten belope van de maximumperio-
de van vijf jaar gevraagd en bekomen (namelijk van 01 januari 2002 tot en met 31 decem-
ber 2006).

Haar verzoek om verderzetting van haar initiële loopbaanonderbreking na afloop van 
haar ouderschapsverlof kon derhalve geenszins beschouwd worden als een verzoek om 
verlenging krachtens artikel 12, §2, CAO nr. 77bis waarbij de voorwaarde van tewerkstel-
ling van artikel 7, 2°, van diezelfde CAO, beoordeeld moest worden op de datum van haar 
initiële kennisgeving, aangezien de loopbaanvermindering reeds voor het maximum was 
toegekend en derhalve niet meer voor verlenging vatbaar was.

Door te oordelen dat "niets belet dat het verzoek tot het verder zetten van de loopbaan-
vermindering in toepassing van artikel 6 van de CAO nr. 77bis, na afloop van het ouder-
schapsverlof opgenomen in de loop van een periode van loopbaanvermindering in toepas-
sing van artikel 6 van de CAO nr. 77bis, wordt geïnterpreteerd als een verzoek om verlen-
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ging van de uitoefening van het recht op loopbaanvermindering in de zin van artikel 12, 
§2, van de CAO nr. 77bis" en dat "volgens artikel 11, §3, van de CAO nr. 77bis (...) het 
vervullen van de tewerkstellingsvoorwaarden bedoeld in artikel 7 in zodanig geval niet 
beoordeeld (moet) worden op het ogenblik dat het ouderschapsverlof afloopt maar op het 
ogenblik van de ingangsdatum van de initiële  loopbaanvermindering",  hoewel de ver-
weerster na afloop van haar  ouderschapsverlof  geenszins om een verlenging van haar 
loopbaanvermindering kon verzoeken daar zij reeds een loopbaanvermindering had ge-
vraagd en bekomen voor de maximumperiode van vijf jaar, schendt het bestreden arrest 
de artikelen 6, §1, 7, in het bijzonder 2°, 11, §§2 en 3, en 12, §§1 en 2, van de CAO nr. 77-
bis.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 6, §1, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis 
van de Nationale Arbeidsraad van 19 december 2001 tot vervanging van de col-
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 tot invoering van een 
stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeids-
prestaties tot een halftijdse betrekking, hebben de in artikel 2 van die collectieve 
arbeidsovereenkomst genoemde werknemers die gewoonlijk tewerkgesteld zijn 
in een arbeidsregeling gespreid over vijf of meer dagen, recht op een loopbaan-
vermindering ten belope van een dag per week of twee halve dagen over dezelf-
de duur, voor een maximumperiode van vijf jaar over de gehele loopbaan.

2. Artikel 8, tweede lid, van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst bepaalt 
dat op de maximumduur van vijf jaar als bedoeld in paragraaf 1 van artikel 6 niet 
in mindering worden gebracht: de perioden van vermindering van de arbeids-
prestaties met minder dan een tweede ingevolge het koninklijk besluit van 29 ok-
tober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de 
onderbreking van de beroepsloopbaan.

3. Deze bepaling houdt in dat de bedoelde werknemers hun recht op een loop-
baanvermindering van een vijfde kunnen uitoefenen gedurende vijf jaar in hun 
loopbaan, ongeacht de perioden van vermindering van arbeidsprestaties met min-
der dan een tweede ingevolge het voormelde ouderschapsverlof. Daarbij wordt 
geen onderscheid gemaakt naargelang het ouderschapsverlof wordt genoten tij-
dens een periode van loopbaanvermindering dan wel daarbuiten.

4. Het arrest stelt vast, mede met overname van de in het beroepen vonnis 
vastgestelde feitelijke gegevens, dat:

- de verweerster haar voltijdse prestaties met een vijfde heeft verminderd in de 
periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2006;

- de verweerster bij brief van 14 maart 2003 aan de eiser meedeelde dat zij 
deze loopbaanvermindering wenste te schorsen tijdens haar ouderschapsverlof en 
na het ouderschapsverlof de loopbaanvermindering wenste verder te zetten;

- de verweerster ouderschapsverlof genoot, eveneens voor een vijfde, voor de 
periode van 1 juli 2003 tot en met 30 september 2004 en vervolgens van 1 okto-
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ber 2004 tot en met 31 december 2005 en dat haar daarvoor door de eiser speci-
fieke uitkeringen werden toegekend in het raam van het ouderschaps-verlof;

- de eiser de uitkeringen voor de loopbaanvermindering van een vijfde heeft 
stopgezet in de periode dat de verweerster ouderschapsverlof genoot;

- de eiser beslist heeft dat de einddatum van de loopbaanvermindering niet 
wordt verschoven, maar behouden blijft op 31 december 2006.

Uit deze vaststellingen blijkt dat de verweerster tijdens de perioden van het ou-
derschapsverlof, haar recht op loopbaanvermindering van een vijfde als bedoeld 
in artikel 6, §1, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, niet heeft uit-
geoefend.

5. Gelet op deze vaststellingen, oordeelt het arrest naar recht dat de eiser arti-
kel 8, tweede lid, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis schendt door 
aan te nemen dat de loopbaanvermindering van een vijfde in toepassing van arti-
kel 6, §1, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis gewoon blijft doorlo-
pen en derhalve eindigt  op de aanvankelijk  bepaalde einddatum, wanneer  de 
werknemer tijdens de periode waarin hem loopbaanvermindering van een vijfde 
was toegekend in toepassing van artikel 6, §1, van de collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 77bis, in toepassing van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 ou-
derschapsverlof opneemt onder de vorm van vermindering van arbeidsprestaties 
met minder dan een tweede, aangezien de periode van ouderschapsverlof dan 
wel degelijk in mindering wordt gebracht op de maximumduur van vijf jaar be-
doeld in artikel 6, §1, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

6. Anders dan het onderdeel aanvoert, oordeelt het arrest niet dat de verweer-
ster de einddatum van haar loopbaanvermindering van een vijfde kan verlengen, 
maar wel dat deze kan wordt opgeschort tijdens de duur van het ouderschapsver-
lof, met overeenstemmende verschuiving van de einddatum van de loopbaanver-
mindering.

Het onderdeel berust op een onjuiste lezing van het arrest en mist bijgevolg 
feitelijke grondslag.

Derde onderdeel

7. Met de in artikel 11, §2, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis 
bedoelde periode van ouderschapsverlof, die krachtens artikel 7, 2°, van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst niet  in aanmerking komt voor de berekening 
van de periode van 12 maanden tewerkstelling, is het ouderschapsverlof bedoeld 
dat genomen is vóór de aanvang van de loopbaanvermindering. 

In zoverre het onderdeel het tegendeel aanvoert, faalt het naar recht.

8. Het onderdeel gaat verder ervan uit dat het arrest beslist dat de verweerster 
op grond van artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis de eind-
datum van haar loopbaanvermindering kan verlengen.
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9. Zoals blijkt uit het antwoord op het tweede onderdeel, houdt het arrest die 
beslissing niet in.

Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.

Vierde onderdeel

10. Het arrest verwijst in de door het onderdeel geviseerde overweging naar 
het commentaar bij artikel 11 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis. 
Daarin wordt gesteld dat ondermeer de periode tijdens de welke de werknemer 
gebruik heeft gemaakt van het recht op ouderschapsverlof, geneutraliseerd wordt 
voor de berekening van de voorwaarde van tewerkstelling van 12 maanden als 
bedoeld in artikel 7, 2°, en dus in deze berekening niet wordt meegeteld. Met an-
dere woorden, deze periode verlengt voor dezelfde duur de periode die in aan-
merking wordt genomen om te bepalen of de werknemer recht heeft op loop-
baanvermindering.

11. Met dit commentaar geven de opstellers van de collectieve arbeidsovereen-
komst en door overname ervan ook het arrest aan dat de in artikel 7, 2°, van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst vereiste tewerkstelling in een voltijdse arbeids-
regeling een periode is die zich uitstrekt voor deze van de loopbaanvermindering 
en die, in zoverre de periode van het ouderschapsverlof zich situeert binnen de 
twaalf maanden voor de aanvang tot loopbaanvermindering, te vermeerderen is 
met de laatste twaalf maanden van tewerkstelling.

12. De door het onderdeel bedoelde overweging van het arrest is niet dubbel-
zinnig.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Vijfde onderdeel

13. Het arrest oordeelt dat de eiser artikel 8 tweede lid, van de collectieve ar-
beidsovereenkomst nr. 77bis schendt door aan te nemen dat de loopbaan-vermin-
dering van een vijfde in toepassing van artikel 6, §1, gewoon blijft doorlopen en 
derhalve eindigt op de aanvankelijk bepaalde einddatum, wanneer de werknemer 
in toepassing van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 ouderschapsverlof 
opneemt, onder de vorm van vermindering van arbeidsprestaties met minder dan 
een tweede,  tijdens de periode waarin hij  een loopbaanvermindering van een 
vijfde geniet in toepassing van artikel 6, §1, aangezien de periode van het ouder-
schapsverlof dan wel in mindering wordt gebracht op de maximumduur van vijf 
jaar bedoeld in artikel 6, §1.

14. Op grond hiervan oordeelt het arrest naar recht dat de vraag van de eiser 
om na afloop van het ouderschapsverlof de bedoelde einddatum van de loop-
baanvermindering te verschuiven, als een verzoek tot verlenging van de beroeps-
loopbaanvermindering kon worden beschouwd met betrekking tot de tewerkstel-
lingsvoorwaarde die voor de initiële loopbaanvermindering gold.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Dictum
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Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.
19 maart 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  

de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Simont en Geinger. 

Nr. 148

2° KAMER - 21 maart 2007

1º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — VERZACHTENDE 
OMSTANDIGHEDEN - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - 
CORRECTIONALISERING - MOTIVERING - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - AANNEMING VAN DE 
REDENEN VAN DE VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - DRAAGWIJDTE

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
BESCHIKKING TOT VERWIJZING - CORRECTIONALISERING - MOTIVERING - VERZACHTENDE 
OMSTANDIGHEDEN - AANNEMING VAN DE REDENEN VAN DE VORDERING VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE - DRAAGWIJDTE

1º  en  2°  Door  zonder  voorbehoud  de  redenen  van  de  vordering  van  het  openbaar  
ministerie  aan  te  nemen  kan  de  raadkamer  de  reden  van  de  correctionalisering  
overnemen, namelijk het ontbreken van een eerdere veroordeling tot een criminele straf,  
hetwelk verzachtende omstandigheden oplevert die de verwijzing van de zaak naar de  
correctionele rechtbank verantwoorden. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE NEUFCHATEAU in zake A. e.a;)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0213.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Met een verzoekschrift waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan 
dit arrest is gehecht, verzoekt de eiser om regeling van rechtsgebied ingevolge:

- een beschikking van 23 juni 2006 van de raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Neufchâteau en

- een vonnis van 21 december 2006 van de correctionele rechtbank van het-
zelfde rechtsgebied.

Raadsheer Jocelyne Bodson heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Bij beschikking van 23 juni 2006 heeft de raadkamer van de Rechtbank van 
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Eerste Aanleg te Neufchâteau J. O., L. G., J. T. en C. F. naar de correctionele 
rechtbank van hetzelfde rechtsgebied verwezen, de eerste twee, wegens zware 
diefstallen en onrechtmatig bezit van verdovende middelen, de derde,  wegens 
zware diefstallen, en de vierde wegens gevallen van heling.

Bij vonnis van 21 december 2006 heeft de Correctionele Rechtbank te Neuf-
château zich onbevoegd verklaard om kennis te nemen van de zaak op grond dat 
de telastleggingen van zware diefstallen "niet werden gecorrectionaliseerd met 
aanneming van verzachtende omstandigheden" en dat de overige telastleggingen 
"gelijktijdig onderzocht" moeten worden.

Tegen de beschikking van de raadkamer staat vooralsnog geen rechtsmiddel 
open en het vonnis van de correctionele rechtbank is in kracht van gewijsde ge-
gaan. De onderlinge tegenstrijdigheid doet een geschil over rechtsmacht ontstaan 
dat de rechtsgang belemmert, zodat er grond is tot regeling van rechtsgebied.

Op 26 april 2006 heeft de procureur des Konings te Neufchâteau gevorderd 
"dat het de raadkamer behage om, gelet op het verslag van de Heer onderzoeks-
rechter, de verzachtende omstandigheden aan te nemen met betrekking tot de te-
lastleggingen A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, B.7, C.10, C.11, D.12, D.13 en D.14".

De verzachtende omstandigheden die de raadkamer volgens de vordering dien-
de aan te nemen, vloeien voort "uit het ontbreken van een eerdere veroordeling 
tot een criminele straf bij de inverdenkinggestelden" waartegen de voormelde te-
lastleggingen werden geformuleerd.

Deze vermelding is de grond van de gevorderde correctionalisering.

Welnu, de beschikking van 23 juni 2006 willigt de vordering van het openbaar 
ministerie slechts in na gepreciseerd te hebben dat zij de redenen ervan overnam.

Die overname, zonder voorbehoud, betekent dat de raadkamer de reden over-
neemt volgens welke het ontbreken van een eerdere veroordeling tot een crimi-
nele straf bij J. O., L. G. en J. T., voor ieder van hen, verzachtende omstandighe-
den oplevert die de verwijzing van de zaak naar de correctionele rechtbank ver-
antwoorden.

Deze heeft zich bijgevolg niet naar recht onbevoegd verklaard om kennis er-
van te nemen.

Dictum

Het Hof,

Beslissende tot regeling van rechtsgebied.

Vernietigt het vonnis van 21 december 2006 van de Correctionele Rechtbank 
te Neufchâteau.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ver-
nietigde beslissing.

Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Neufchâteau, anders sa-
mengesteld.
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21 maart 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal. 

Nr. 149

2° KAMER - 21 maart 2007

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - HOGER BEROEP - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - MEDEDELING VAN HET DOSSIER AAN DE INVERDENKINGGESTELDE - 
VERPLICHTING - VOORWAARDEN

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
HANDHAVING - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - MEDEDELING VAN HET 
DOSSIER AAN DE INVERDENKINGGESTELDE - VERPLICHTING - VOORWAARDEN

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VOORLOPIGE 
HECHTENIS - HANDHAVING - HOGER BEROEP - MEDEDELING VAN HET DOSSIER AAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE - VERPLICHTING - VOORWAARDEN

4º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - HOGER BEROEP - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - RECHT VAN VERDEDIGING - MEDEDELING VAN HET DOSSIER AAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE - VERPLICHTING - NIEUWE STUKKEN - TOETSING DOOR HET HOF

5º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
HANDHAVING - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - MEDEDELING VAN HET 
DOSSIER AAN DE INVERDENKINGGESTELDE - VERPLICHTING - NIEUWE STUKKEN - TOETSING DOOR 
HET HOF

6º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VOORLOPIGE 
HECHTENIS - HANDHAVING - HOGER BEROEP - RECHT VAN VERDEDIGING - MEDEDELING VAN HET 
DOSSIER AAN DE INVERDENKINGGESTELDE - VERPLICHTING - NIEUWE STUKKEN - TOETSING DOOR 
HET HOF

1º,  2°  en  3°  Geen  enkele  wettelijke  bepaling  schrijft  voor  dat  het  dossier  aan  de 
inverdenkinggestelde moet  worden medegedeeld vóór de terechtzitting van de kamer 
van  inbeschuldigingstelling  die  uitspraak  moet  doen  over  de  handhaving  van  de  
voorlopige  hechtenis,  wanneer  hij  daarvan  inzage  heeft  kunnen  nemen  vóór  de  
terechtzitting van de raadkamer, tenzij nieuwe stukken bij het dossier werden gevoegd1. 

4º,  5°  en  6°  Wanneer  het  Hof  niet  in  staat  is  na  te  gaan  of  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling geen uitspraak heeft  gedaan, met name op grond van nieuwe  
stukken die niet ter beschikking van de inverdenkinggestelde en zijn raadsman waren 
gesteld en, bijgevolg, of het recht van verdediging werd geëerbiedigd, vernietigt het het  
arrest waarbij de handhaving van de voorlopige hechtenis wordt bevolen en verwijst het  
de zaak naar een kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld. 

(O.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0310.F)

1 Cass., 13 juli 1999, AR P.99.0954.N, nr 415; Cass., 27 juni 2000, AR P.00.0946.N, nr 408. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 maart 2007 gewezen door 
het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, uitspraak doende 
op verwijzing ingevolge een arrest van 21 februari 2007 van het Hof.

De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-
dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Over het eerste middel:

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat het dossier aan de inverden-
kinggestelde moet worden medegedeeld vóór de terechtzitting van de kamer van 
inbeschuldigingstelling  die  uitspraak  moet  doen  over  de  handhaving  van  de 
voorlopige hechtenis, wanneer hij daarvan inzage heeft kunnen nemen vóór de 
terechtzitting van de raadkamer, tenzij nieuwe stukken bij het dossier werden ge-
voegd.

Het bestreden arrest stelt vast dat de eiser "aanvoert [...] dat zijn recht van ver-
dediging werd miskend" om reden dat "hij niet werd ingelicht over het feit dat 
nieuwe stukken bij het dossier zouden zijn gevoegd".

Het  vermeldt  dat  "aangezien  de  inverdenkinggestelde  aangehouden is,  zijn 
raadsman en hijzelf onvermijdelijk inzage hebben van het dossier van de rechts-
pleging zodat zij dus perfect in staat zijn om zich op de hoogte te stellen van de 
neerlegging van nieuwe stukken, nu gebleken is dat [de eiser] niet aanvoert dat 
hem inzage van het dossier zou zijn geweigerd".

De bewering dat de eiser en zijn raadsman noodzakelijk inzage hebben van het 
dossier van de rechtspleging vóór hun verschijning voor de kamer van inbeschul-
digingstelling vindt geen steun in de wet en betekent niet dat die inzage daadwer-
kelijk  werd toegestaan, noch dat  geen nieuwe stukken bij  het  dossier van de 
rechtspleging werden gevoegd.

Het Hof is niet in staat om na te gaan of de appelrechters geen uitspraak heb-
ben gedaan, inzonderheid op grond van nieuwe stukken die niet ter beschikking 
van de eiser en zijn raadsman waren gesteld en, bijgevolg, of het recht van ver-
dediging werd geëerbiedigd.

Het middel is in zoverre gegrond.

Er is geen grond om het tweede middel te onderzoeken dat niet tot gehele ver-
nietiging zonder verwijzing kan leiden. 

Dictum

Het Hof,



670 HOF VAN CASSATIE 21.3.07 - Nr. 149 

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van het ver-
nietigde arrest.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldiging-
stelling, anders samengesteld. 

21 maart 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. R. Swennen, Luik.

Nr. 150

1° KAMER - 22 maart 2007

1º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - RICHTLIJN 
VAN DE RAAD - UITLEGGING - BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - OPENBARE ORDE - 
OVEREENKOMST - BESTANDDELEN - OORZAAK - ONGEOORLOOFDE OORZAAK - MISKENNING VAN 
DE RECHTEN VAN DE BELASTINGADMINISTRATIE - VOLSTREKTE NIETIGHEID - MEDECONTRACTANT OP 
DE HOOGTE VAN DE ONGEOORLOOFDE OORZAAK - GEVOLG

2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - RICHTLIJN VAN DE RAAD - 
UITLEGGING - OPENBARE ORDE - OVEREENKOMST - BESTANDDELEN - OORZAAK - 
ONGEOORLOOFDE OORZAAK - MISKENNING VAN DE RECHTEN VAN DE BELASTINGADMINISTRATIE - 
VOLSTREKTE NIETIGHEID - MEDECONTRACTANT OP DE HOOGTE VAN DE ONGEOORLOOFDE OORZAAK 
- GEVOLG

3º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - AFTREK - KOPER - 
DEELNEMING AAN BIJ B.T.W.-FRAUDE BETROKKEN HANDELING - KOPER OP DE HOOGTE - GEVOLG

1º en 2° In geval  van een levering aan een belastingplichtige die niet  wist  en niet  had  
kunnen weten dat de betrokken handeling deel uitmaakte van fraude door de verkoper,  
moet  artikel  17  van de Zesde richtlijn  (77/388/EEG)  van de Raad van 17 mei  1977 
betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting -  
Gemeenschappelijk  stelsel  van  belasting  over  de  toegevoegde  waarde:  uniforme 
grondslag, zoals gewijzigd bij  richtlijn 95/7/EG van de Raad van 10 april  1995, aldus  
worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een bepaling van nationaal  recht volgens  
welke  de  nietigverklaring  van  de  verkoopovereenkomst  krachtens  een  bepaling  van 
burgerlijk recht ingevolge welke deze overeenkomst absoluut nietig is wegens strijdigheid  
met de openbare orde op grond van een ongeoorloofde oorzaak aan de zijde van de  
verkoper, leidt tot het verlies van het recht op aftrek van de door deze belastingplichtige  
voldane belasting over de toegevoegde waarde. Niet relevant is in dit verband, of deze 
nietigheid het gevolg is van B.T.W.-fraude of van andere fraude. Daarentegen staat het  
aan  de  nationale  rechter  het  recht  op  aftrek  te  weigeren  indien  aan  de  hand  van 
objectieve  elementen wordt  vastgesteld  dat  de  belastingplichtige  wist  of  had moeten  
weten dat hij door zijn aankoop deelnam aan een transactie die onderdeel is van B.T.W.-
fraude1. (Art. 17, Zesde richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977)

1 H.v.J., arrest C-439/04 en C-440/04 van 6 juli 2006; zie Cass., 7 okt. 2004, AR C.02.0185.F, en 
concl. O.M., www.cass.be; Cass., 7 okt. 2004, AR C.03.0144.F, nr 466 en concl. O.M. in Pas., 2004; 
Cass., 20 jan. 2005, AR C.01.0155.F, niet gepubliceerd; Cass., 9 sept. 2005, AR C.04.0003.F, niet 
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3º  Het  hof  van beroep  dat  oordeelt  dat  een belastingplichtige  geen weet  had van de 
B.T.W.-fraude beslist  naar  recht  dat  die belastingplichtige die B.T.W. die hij  aan zijn  
verkoper had betaald mocht aftrekken2. 

(BELGISCHE STAAT, Min. van FinancIën T. RECOLTA RECYCLING bvba)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0185.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 november 2001 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik.

Bij een arrest van 7 oktober 2004 heeft het Hof prejudiciële vragen gesteld aan 
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Ze werden beantwoord 
bij een arrest van 6 juli 2006.

Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn memorie twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1317, 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wet-

boek van Strafvordering;
- de artikelen 23, 26 en 27 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiser niet-gegrond, bevestigt het 

beroepen vonnis dat voor recht had gezegd dat het op 26 oktober 1989 door de eiser tegen 
de verweerster uitgereikte dwangbevel voor een bedrag van 14.561.700 BEF, te vermeer-
deren met interest, geen wettelijke grondslag heeft en bijgevolg nietig en zonder rechtsge-
volg is en dat de eiser bevolen had het dwangbevel op te heffen, en voor recht zegt dat het 
vonnis zal gelden als bevel tot opheffing bij niet-tenuitvoerlegging ervan binnen achten-
veertig uur na de betekening ervan, en de eiser veroordeelt in de kosten van de twee ge-
dingen, zijnde 39.884 BEF, op grond dat:

"de administratie aanvoert dat (de verweerster) niet voldoet aan de wettelijke voorwaar-
den om haar recht op aftrek uit te oefenen, op grond dat de overeenkomsten die ten grond-
slag liggen aan de facturen volstrekt nietig zijn omdat de doorslaggevende beweegreden 
die de heer A. ertoe heeft aangezet om met (de verweerster) te contracteren erin bestond 
een btw-carrousel op te zetten die strijdig is met de wettelijke btw-regeling; dat de litigi-
euze handelingen een ongeoorloofde oorzaak zouden hebben in de zin van artikel 1131 
van het Burgerlijk Wetboek en dat uit die oorzaak zou kunnen worden afgeleid dat de 
noodzakelijke voorwaarden om recht op aftrek te hebben, en meer bepaald het bestaan 

gepubliceerd
2 Dezelfde dag heeft het Hof de arresten gewezen in de vier andere hierboven vermelde zaken en op 
die gevallen de door het H.v.J. geformuleerde regel toegepast. 
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van leveringen van goederen in de zin van het btw-wetboek (artikel 10), namelijk het feit 
waarbij een goed ter beschikking van de verkrijger of de overnemer wordt gesteld inge-
volge een contract onder bezwarende titel, niet vervuld zouden zijn; dat de administratie 
tot staving van haar betoog verschillende beslissingen van de Rechtbank van Eerste Aan-
leg en het Hof van Beroep te Brussel aanvoert waarbij de heer A. (en andere beklaagden) 
wegens verschillende misdrijven waaronder valse facturen werden veroordeeld; dat de ad-
ministratie veel belang hecht aan het arrest van 17 april 1997 van het Hof van Beroep te 
Brussel  dat  de  beklaagde A. veroordeelde wegens twee valse  facturen die  het  in  zijn 
hoofdconclusie vermeldt (p. 9); niettemin, behoudens de omstandigheid dat de zaakvoer-
der van de (verweerster) niet vervolgd werd en dus voor de bodemgerechten geen uitleg 
heeft kunnen verstrekken, waardoor kennelijk problemen kunnen rijzen betreffende het 
recht van verdediging (...), kan het hof [van beroep] slechts vaststellen dat de administra-
tie klaarblijkelijk een fout begaat wanneer zij zegt dat de beklaagde A. veroordeeld is we-
gens tenlasteleggingen i.v.m. valse facturen aan de vennootschap Auto Mail terwijl hij 
daarvan werd vrijgesproken (zie stuk 11.2, p. 4 en 18 van het dossier [van de eiser]); dat 
het hof [van beroep] bijgevolg niet inziet waarop de administratie zich baseert om staande 
te houden dat (de verweerster) heeft deelgenomen aan een btw-carrousel terwijl het niet 
betwist dat de verkoper de goederen ter beschikking heeft gesteld en dat er kennelijk re-
gelmatige aankoop- en verkoopfacturen zijn opgemaakt; dat de bewering (van de eiser) 
als zouden alle litigieuze facturen fictief zijn aan de zijde van ten minste een van de prota-
gonisten, wat (de verweerster) betreft, op geen enkele ernstige en bewezen grond berust 
en het gevolg is van grove verwarring met een reeks beklaagden die daadwerkelijk door 
de strafrechter zijn veroordeeld".

Grieven
Om staande te houden dat de door de verweerster gedane aankopen en verkopen nietig 

waren omdat ze strijdig waren met de openbare orde en de goede zeden, aangezien hun 
oorzaak ongeoorloofd was doordat verkoper A., de enige leverancier van de verweerster, 
alsook de koper Auto Mail, aan de hand van die aankopen en verkopen een omvangrijk 
systeem van btw-fraude hadden opgezet, had de eiser aangevoerd dat de heer A. bij het ar-
rest van het Hof van Beroep te Brussel van 17 april 1997 veroordeeld was wegens valse 
verkoopfacturen aan de verweerster en valse verkoopfacturen aan de vennootschap Auto 
Mail.

Het bestreden arrest beweert dat de heer A. bij het arrest van 17 april 1997 van die ten-
lasteleggingen werd vrijgesproken, zodat er niet mag worden beweerd dat de verweerster 
betrokken zou zijn in het fraudesysteem dat was opgezet om de rechten van de Schatkist 
te ontduiken, aangezien de aankoop- en verkoopfacturen betrekking hadden op overeen-
komsten waarvan de oorzaak niet ongeoorloofd was.

Blijkens het arrest van de veertiende correctionele kamer van het Hof van Beroep te 
Brussel van 17 april 1997 werd de heer A. vervolgd omdat hij "A. met bedrieglijk opzet 
of met het oogmerk te schaden, valsheid in (...) handelsgeschriften heeft gepleegd (...) II. 
9 drieëndertig verkoopfacturen van de de bvba Auto Mail aan G. A. (...); A III 17 met 
name: a) een valse factuur nr. 59 van 10 juni 1989 met een briefhoofd van A. G. aan de 
(verweerster) waarbij de verkoop wordt bevestigd van een Mercedes 190 E, chassisnum-
mer B201.0244107535 voor de prijs van 440.000 BEF en 110.000 BEF btw, terwijl die 
verkoop volstrekt fictief was; b) een valse factuur nr. 730 van 11 juni 1988 met een brief-
hoofd van de (verweerster) aan de bvba Auto Mail waarbij de verkoop wordt bevestigd 
van  een  Mercedes  190  E,  chassisnummer  WDB20102441075435  voor  de  prijs  van 
470.000 BEF met btw-vrijstelling, terwijl  die verkoop volstrekt fictief is  aangezien de 
bvba Auto Mail dat voertuig nooit bij de (verweerster) heeft aangekocht (...)" en omdat hij 
"B. met schending van de artikelen 73, 73, 73quinquies, 73sexies, 73septies en 74 van het 
btw-wetboek, valsheid in geschriften heeft gepleegd of van een zodanig vals geschrift ge-
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bruik heeft gemaakt teneinde (...) met name de btw-administratie op te lichten en meer be-
paald ontvangen btw-bedragen en weeldetaksen naar zichzelf te versluizen, ofwel naar 
aanleiding van de facturatie van belastbare handelingen, ofwel naar aanleiding van de te-
ruggave van btw-kredieten en weeldetaksen die door bedrog werden verkregen,, een zeer 
aanzienlijk aantal valse stukken heeft opgemaakt of doen opmaken, in deze zaak meer be-
paald (...) (A.) B II 8 de valse facturen waarop de tenlastelegging A II 9 slaat (...); B III 
(...) 17 (A.) met name de valse facturen waarop de tenlastelegging A III 17 a en b slaat 
(...)".

En, hoewel het vonnis van 15 juni 1995 van de negenenveertigste correctionele kamer 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel beklaagde A. vrijgesproken had van onder 
meer de tenlasteleggingen A II 9 en A III 17 a en b, en daarbij wel met name "de tenlaste-
leggingen B II 8, B III 16 tot 19 (...)" bewezen verklaarde en hem op die grond veroor-
deeld had tot drie maanden gevangenisstraf en een boete van 100.000 BEF, heeft het ar-
rest van de veertiende correctionele kamer van het Hof van Beroep te Brussel van 17 april 
1997 voornoemd vonnis gewijzigd in zoverre het de heer A. vrijgesproken heeft van met 
name de tenlasteleggingen A II 9 en A III 17 a en b.

Het bevestigt immers het beroepen vonnis "met als enige wijziging dat de tenlasteleg-
gingen A II 9, A III 16 a en b, A III 17 a en b, A III 18 a en b, A III 19 a en b, A III 21 a à  
d, A III 23 a en b, A III 27 a en b in de zaak I ten laste van A. G. eenparig bewezen zijn" 
en veroordeelt hem voor alle tenlasteleggingen die de eerste rechter had aangenomen en 
die welke door het hof van beroep bewezen waren verklaard, en die waarvoor hij door het 
beroepen vonnis werd vrijgesproken, tot een gevangenisstraf van drie maanden en een 
boete van 100.000 BEF.

Hieruit volgt dat bestreden arrest, doordat het beslist dat beklaagde A., de verkoper van 
de voertuigen die door de verweerster met btw-vrijstelling aan de bvba Auto Mail werden 
doorverkocht, niet werd veroordeeld voor de tenlasteleggingen betreffende de valse factu-
ren aan de bvba Auto Mail, zodat de verweerster niet betrokken kon zijn bij de litigieuze 
btw-carrousel en de facturen krachtens welke de aftrek van de belasting door de verweer-
ster werd gevorderd, niet fictief waren aan de zijde van ten minste een van de protagonis-
ten en de verweerster dus die aftrek mocht eisen, het gezag van gewijsde miskent van het 
arrest van de veertiende correctionele kamer van het Hof van Beroep te Brussel van 17 
april  1997  dat  die  tenlasteleggingen  bewezen  heeft  verklaard  aan  de  zijde  van  G.A. 
(schending van de artikelen 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande ti-
tel van het Wetboek van Strafvordering en, voor zoveel als nodig, 23, 26 en 27 van het 
Gerechtelijk Wetboek) en de bewijskracht ervan miskent door aan die beslissing een vrij-
spraak toe te kennen die er niet in is vervat (schending van de artikelen 1317, 1319 en 
1320 van het Burgerlijk Wetboek). 

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 1108, 1131, 1315, 1604, 1606, 1609, 1614 en 1615 van het Burgerlijk 

Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 4, 15, 43, 45 en 59 van de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het Wet-

boek van de belasting over de toegevoegde waarde vóór de wijziging ervan bij de wet van 
28 december 1992;

- de artikelen 4, inzonderheid §1 en 2, 17, inzonderheid §2, a, 18, 20 en 22 van de Zes-
de richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van 
de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting;

- artikel 1, inzonderheid eerste lid, 2° en 3°, van het koninklijk besluit nr. 1 van 23 juli 
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1969 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de bijzon-
dere waarde, vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 29 december 1992;

- artikel 3, §1, 1°, van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking 
tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde, 
vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 29 december 1992;

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, dat eerst erop wees dat "(de verweerster) niet betwist dat zij bij de 

heer A. zes zogenaamde topklasse auto's heeft gekocht, die de betrokkene had aangekocht 
bij een vennootschap Auto Mail, en dat die eerste aankopen geen aanleiding hadden gege-
ven tot betaling van btw ten voordele van de Schatkist", dat "de heer A. evenmin de door 
(de verweerster) betaalde belasting (aan de eiser) teruggestort heeft en dat (eerstgenoem-
de) de voertuigen met btw-vrijstelling heeft doorverkocht aan de vennootschap Auto Mail 
terwijl hij gedekt was door een vergunning tot verkoop die met toepassing van artikel 43 
van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde door de administratie was 
uitgereikt", en beslist vervolgens, met bevestiging van het beroepen vonnis dat het op 26 
oktober 1989 door de eiser afgegeven dwangbevel nietig en zonder rechtsgevolg is, dat de 
eiser het moet opheffen binnen achtenveertig uur na de de betekening van het vonnis dat 
zal gelden als bevel tot opheffing bij niet-tenuitvoerlegging ervan, en veroordeelt de eiser 
tot betaling van de kosten van de verweerster in de twee gedingen, op grond dat:

"(de eiser) thans niet meer beweert dat (de verweerster) 'wetens en willens' gehandeld 
zou hebben om mee te werken aan een btw-carrousel (...)"; dat  "het hof [van beroep] 
slechts kan vaststellen dat de administratie klaarblijkelijk een fout begaat wanneer zij zegt 
dat de beklaagde A. veroordeeld is wegens tenlasteleggingen i.v.m. valse facturen aan de 
vennootschap Auto Mail terwijl hij daarvan werd vrijgesproken (...); dat het hof [van be-
roep] bijgevolg niet inziet waarop de administratie zich baseert om staande te houden dat 
de bewuste vennootschap heeft deelgenomen aan een btw-carrousel terwijl het niet be-
twist dat de verkoper de goederen ter beschikking heeft gesteld en dat er kennelijk regel-
matige aankoop- en verkoopfacturen zijn opgemaakt; dat de bewering (van de eiser) als 
zouden alle litigieuze facturen fictief zijn aan de zijde van ten minste een van de protago-
nisten, wat (de verweerster) betreft, op geen enkele ernstige en bewezen grond berust en 
het gevolg is van een grove verwarring met een reeks beklaagden die daadwerkelijk door 
de strafrechter zijn veroordeeld" en dat "(de eiser) tevergeefs het arrest van het Hof van 
Cassatie van 12 oktober 2000 aanvoert dat niet naar dit geval kan worden omgezet, aange-
zien het Hof van Cassatie, in het bedoelde geval, erop gewezen had dat het arrest van het 
hof van beroep, met overneming van de redenen van de eerste rechter, vaststelt dat de ver-
weerster betrokken is geraakt bij frauduleuze handelingen, de zogenaamde 'btw-carrousel', 
in die zin dat de voertuigen die de verweerster zogezegd zou hebben gekocht, nooit gele-
verd zijn, dat sommige auto's niet fysiek bestaan en dat de overige auto's al in het bezit 
van andere definitieve kopers waren (zie de argumenten van de partijen die in het eerste 
gedeelte van het arrest door de Staat worden uiteengezet); dat daaruit volgt dat de voor-
waarden die de uitgangspunten van de redenering van het Hof vormen, verschillen van het 
geval dat thans aan het hof [van beroep] is voorgelegd".

Grieven
Eerste onderdeel
Het bestreden arrest, dat vaststelt dat de verweerster betrokken raakte bij een frauduleu-

ze handeling, een zogenaamde "btw-carrousel" betreffende de verkoop van auto's en dat 
degenen die bij haar auto's hebben gekocht en er haar hadden verkocht de bedoeling had-
den om, ten laste van de Schatkist, voor eeuwig de B.T.W. terugbetaald te krijgen, maar 
dat, anderzijds de verweerster niet op de hoogte was van die georganiseerde fraude en te 
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goeder trouw was, hoewel die voertuigen haar waren geleverd en zij ze zelf op haar beurt 
had geleverd aan de uiteindelijke koper die btw-vrijstelling genoot, en de overige facturen 
kennelijk regelmatig waren, beslist dat de verkoopovereenkomsten tussen de verkoper, 
een medeplichtige van Auto Mail, en de verweerster, niet nietig waren wegens strijdigheid 
met de openbare orde, zodat de verweerster, de wegens die overeenkomsten verschuldig-
de btw diende te betalen en, bijgevolg, krachtens artikel 45 van het Wetboek van de belas-
ting over de toegevoegde waarde, de aftrek en de teruggave ervan aan de eiser kon vorde-
ren.

De bepalingen van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde zijn van 
openbare orde, daar zij de wezenlijke belangen van de Staat en de gemeenschap raken. 
Elke overeenkomst waarvan het voorwerp of de oorzaak in strijd is met de openbare orde 
is echter volstrekt nietig, aangezien artikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat 
"een verbintenis, aangegaan zonder oorzaak of uit een valse oorzaak of uit een ongeoor-
loofde oorzaak, geen gevolg kan hebben".

De oorzaak van een wederkerige overeenkomst is de beweegreden of de beweegrede-
nen die een partij tot contracteren heeft aangezet; en hoewel de doorslaggevende beweeg-
reden tot het sluiten van de overeenkomst moet hebben geleid, is het geenszins vereist dat 
alle partijen bij de overeenkomst die beweegreden hebben.

Wanneer de oorzaak van een overeenkomst strijdig is met de openbare orde en een der-
de, wiens rechten door de overeenkomst zijn benadeeld, de nietigheid en in elk geval de 
niet-tegenwerpelijkheid ervan aanvoert, is het voldoende, aangezien het om het algemeen 
belang gaat, dat de doorslaggevende beweegreden van één van de contracterende partijen 
ongeoorloofd is, zonder dat het noodzakelijk is de contractant op de hoogte moet zijn van 
die bedoeling of door hem wordt gedeeld.

Wanneer de ongeoorloofde overeenkomst een verkoop is, maakt het evenmin iets uit 
dat de verkochte zaak al dan niet bestaat en dat zij al dan niet is geleverd, aangezien de 
nietigheid van de overeenkomst voortvloeit uit het feit dat de oorzaak ongeoorloofd is.

Het bestreden arrest, dat vaststelt dat de oorspronkelijke verkoper, de bvba Auto Mail, 
de intermediaire koper A. en uiteindelijke koper, de bvba Auto Mail, een autozwendel 
hadden opgezet ten nadele, meer bepaald, van de eiser, wiens rechten beschermd worden 
door bepalingen van openbare orde, welke zwendel voor hen de doorslaggevende beweeg-
reden van de koopovereenkomsten was,  niet  naar  recht heeft  kunnen beslissen dat  de 
overeenkomsten tussen de verkoper en de verweerster geldig waren, zodat het door de ei-
ser uitgegeven dwangbevel nietig was, omdat de verweerster te goeder trouw was, geen 
weet had van de "carrousel"fraude die door haar medecontractanten was opgezet en omdat 
de aankopen en verkopen het voorwerp hadden uitgemaakt van daadwerkelijke leveringen 
en kennelijk regelmatige facturen (schending van de artikelen 6, 1108, 1131 1604, 1615 
van het Burgerlijk Wetboek, 2, 4, 10, 15, 40 en 45 van het Wetboek van de belasting over 
de toegevoegde waarde, vóór de wijziging ervan bij de wet van 28 december 1992).

Tweede onderdeel
Artikel 2, §1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde luidt als 

volgt: "Aan de belasting zijn onderworpen, wanneer ze hier te lande plaatsvinden: 1° de 
leveringen van goederen en de diensten die door de belastingplichtigen in de uitoefening 
van hun beroepswerkzaamheid worden verricht (...)".

Artikel 10 van het wetboek omschrijft de levering als "het feit waarbij een goed ter be-
schikking van de verkrijger of de overnemer wordt gesteld ingevolge een contract onder 
bezwarende titel tot overdracht of aanwijzing van eigendom of vruchtgebruik"; leveringen 
van goederen, zoals ze in die bepaling zijn omschreven, zijn slechts aan de btw onderwor-
pen als ze worden uitgevoerd door een belastingplichtige, d.w.z. volgens artikel 4 van het 
wetboek, "ieder wiens werkzaamheid erin bestaat geregeld en zelfstandig, met of zonder 
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winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van goederen of diensten te ver-
richten (...)", waarbij artikel 15, §1, van het wetboek preciseert dat "de levering plaats-
vindt op het tijdstip waarop het goed ter beschikking van de verkrijger of de overnemer 
wordt gesteld".

Volgens artikel 45, §1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 
mag de belastingplichtige, in de zin van artikel 4, op de belasting ter zake van de door 
hem verrichte leveringen van goederen, slechts de belasting in aftrek brengen van de goe-
deren die hem daadwerkelijk en geldig zijn geleverd en die hij, op daadwerkelijke en ge-
oorloofde wijze heeft gebruikt voor het verrichten van handelingen vrijgesteld van de be-
lasting krachtens de artikelen 39 tot 43 van dat wetboek.

Uit  het  onderlinge  verband  tussen  die  bepalingen  volgt  dat  een  belastingplichtige 
slechts de bij artikel 45 toegestane belastingaftrek kan genieten, voor zover er een leve-
ring van diensten is gebeurd in de zin van artikel 10 van het Wetboek op de belasting over 
de toegevoegde waarde; dat is niet het geval wanneer de, weliswaar materieel gebeurde 
levering is gedaan krachtens een overeenkomst met ongeoorloofde oorzaak, omdat zij 
strijdig  is  met  de  openbare  orde,  en dus geen enkel  rechtsgevolg kan hebben;  hierbij 
maakt het niet uit dat de belastingplichtige te goeder trouw was en de omstandigheid dat 
de verrichtingen aanleiding hebben gegeven tot de uitgifte van facturen die beantwoorden 
van de vormvereisten van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 en van het 
koninklijk besluit nr. 1 van 23 juli 1969 is dienaangaande niet relevant.

En de belastingplichtige die aanspraak wil maken op een recht tot aftrek moet bewijzen 
dat de belasting, waarvan hij de gehele of gedeeltelijke teruggave vraagt, geheven is op de 
levering van goederen of diensten die hem daadwerkelijk zijn geleverd en die gebruikt 
zijn om geoorloofde handelingen in de zin van artikel 45, §1, 1° of 2°, van het wetboek te 
verrichten.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet naar recht heeft kunnen beslissen dat de ver-
weerster de belasting mocht aftrekken die zij aan haar medecontractant wegens de onge-
oorloofde verkoopovereenkomsten had betaald en dat, bijgevolg, het door de eiser uitge-
reikte dwangbevel nietig was omdat de verweerster te goeder trouw was en dat zij niet 
wist dat de aankopen en verkopen deel uitmaakten van een zwendel en dat de verkochte 
goederen materieel waren geleverd, terwijl er kennelijk regelmatige facturen waren opge-
maakt (schending van alle in het middel aangewezen bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Beide onderdelen

Als antwoord op de prejudiciële vragen die bij voornoemd arrest van 9 novem-
ber 2001 aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen werden ge-
steld, heeft dat Hof voor recht gezegd:

"In geval van een levering aan een belastingplichtige die niet wist en niet had 
kunnen weten dat de betrokken handeling deel uitmaakte van fraude door de ver-
koper, moet artikel 17 van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 
mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake 
omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde 
waarde: uniforme grondslag, zoals gewijzigd bij richtlijn 95/7/EG van de Raad 
van 10 april 1995, aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een bepaling 
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van nationaal recht volgens welke de nietigverklaring van de verkoopovereen-
komst krachtens een bepaling van burgerlijk recht ingevolge welke deze over-
eenkomst absoluut nietig is wegens strijdigheid met de openbare orde op grond 
van een ongeoorloofde oorzaak aan de zijde van de verkoper, leidt tot het verlies 
van het recht op aftrek van de door deze belastingplichtige voldane belasting 
over de toegevoegde waarde. Niet relevant is in dit verband, of deze nietigheid 
het gevolg is van btw-fraude of van andere fraude.

Daarentegen staat het aan de nationale rechter het recht op aftrek te weigeren 
indien aan de hand van objectieve elementen wordt vastgesteld dat de belasting-
plichtige wist of had moeten weten dat hij door zijn aankoop deelnam aan een 
transactie die onderdeel is van btw-fraude".

Uit die antwoorden volgt dat het hof van beroep dat van oordeel was dat de 
verweerster niet op de hoogte was van de btw-fraude, waarbij zij zonder haar 
medeweten betrokken was geraakt, wettig beslist dat zij de belastingen die zij 
aan haar verkoper had betaald, mocht aftrekken en, bijgevolg, dat het door de ei-
ser uitgevaardigde bevel nietig was

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

Uit het antwoord op het tweede middel volgt dat het middel opkomt tegen ten 
overvloede gegeven consideransen van het arrest.

Het vertoont geen belang en is dus, zoals de verweerster aanvoert, niet ontvan-
kelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep;

Veroordeelt de eiser in de kosten.
22 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afdelings-

voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advocaat: 
mrs. T'Kint en Kirkpatrick.

Nr. 151

1° KAMER - 22 maart 2007

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
TUCHTZAKEN - GENEESKUNDE - BEROEPSORDEN - GENEESHEER - RAAD VAN DE ORDE - 
TUCHTVERVOLGING - VORDERING TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK - GEWETTIGDE VERDENKING - 
GRIEVEN - INHOUD - ONTVANKELIJKHEID

2º GENEESKUNDE — BEROEPSORDEN - GENEESHEER - RAAD VAN DE ORDE - 
TUCHTVERVOLGING - VORDERING TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK - GEWETTIGDE VERDENKING - 
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GRIEVEN - INHOUD - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Het verzoekschrift tot onttrekking van een zaak aan de provinciale raad van de 
Orde  van  geneesheren  wegens  gewettigde  verdenking  is  kennelijk  onontvankelijk  
wanneer het, enerzijds kritiek uitoefent op de instelling zelf van die raad zoals zij bij de  
wet is ingericht, maar geen enkel precies feit aanvoert dat een verdenking zou kunnen 
doen ontstaan over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van die raad die over de zaak 
uitspraak moet doen, en het, anderzijds, alleen grieven bevat waarin de verzoeker de  
aard en de kwalificatie van de tenlasteleggingen ten gronde bekritiseert maar die geen 
verband  houden  met  de  geschiktheid  van  die  raad  om  die  grieven  en  de 
verweermiddelen daartegen op onafhankelijke en onpartijdige wijze te onderzoeken. (Art. 
648, 2°, Ger.W.)

(S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0095.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Bij een met redenen omkleed verzoekschrift dat op 5 maart 2007 ter griffie van 
het Hof is neergelegd, vraagt de verzoeker dat de tuchtvervolging die tegen hem 
is ingesteld door de raad van de Orde van geneesheren met het Frans als voertaal, 
wegens gewettigde verdenking aan die orde wordt onttrokken.

Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Enerzijds oefent de verzoeker kritiek uit op de instelling zelf van de provincia-

le raad van de Orde van geneesheren zoals zij bij de wet is ingesteld, maar hij 
voert geen enkel precies feit aan dat een verdenking zou kunnen doen ontstaan 
over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de raad van de orde die uit-
spraak moet doen.

Anderzijds hebben de grieven van de verzoeker over de aard en de kwalificatie 
van de tenlasteleggingen betrekking op zijn verweer zelf maar houden ze geen 
verband met de geschiktheid van de raad van de orde om die grieven en de ver-
weermiddelen daartegen op onafhankelijke en onpartijdige wijze te onderzoeken.

Doordat het verzoekschrift op dergelijke beweringen berust, is het kennelijk 
onontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Wijst het verzoekschrift af.
Veroordeelt de verzoeker in de kosten.
22 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afdelings-

voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advocaat: 
mr. M. Graindorge, Brussel.
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Nr. 152

3° KAMER - 26 maart 2007

1º MERKEN — EUROPEES RECHT - BESCHERMING - OMVANG - BEPALING - OGENBLIK

4º EUROPESE UNIE — ALGEMEEN - MERKEN - BESCHERMING - OMVANG - BEPALING - 
OGENBLIK

1º en 2° Het arrest verantwoordt zijn beslissing niet naar recht wanneer het, bij het bepalen  
van de omvang van de bescherming van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand  
van  zijn  onderscheidend  vermogen,  het  gevaar  voor  verwarring  tussen  de  litigieuze 
tekens op het ogenblik van zijn uitspraak beoordeelt om daaruit te concluderen dat dit  
gevaar niet bestaat en, bijgevolg, dat er geen enkele inbreuk op het merk is gepleegd1.  
(Art.  5,  §1,  Richtlijn  van  de  Raad  nr  89/104/EEG van  21  dec.  1988  betreffende  de 
aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten)

(LEVI STRAUSS & C°, vennootschap naar Amerikaans recht T. CASUCCI Spa, vennootschap naar Italiaans recht)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0005.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 7 juni 2002 gewezen door het 
Hof van Beroep te Brussel.

De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 28 februari 2002 naar de 
derde kamer verwezen. 

Naar aanleiding van het onderzoek van het vierde onderdeel van het middel – 
van de eerste drie onderdelen werd geoordeeld dat zij feitelijke grondslag misten 
– heeft het Hof, bij arrest van 17 maart 2005, geoordeeld een prejudiciële vraag 
te moeten stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, dat 
hierop geantwoord heeft bij het arrest C-145/05 van 27 april 2006. 

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDEL 

De eiseres heeft volgend middel aangevoerd. 
Geschonden wettelijke bepalingen 
- artikel 5, §1, aanhef en sub b), van de eerste richtlijn nr. 89/104 van de Raad van de 

Europese Gemeenschappen van 21 december 1988;
-  het  artikel  13,  A,  I,  b),  van  de  eenvormige  Beneluxwet  op  de  merken  (afgekort 

BMW), die is ingevoerd en goedgekeurd bij de wet van 30 juni 1969;
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994; 
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Met bevestiging van het beroepen vonnis zegt het bestreden arrest voor recht dat ver-

1 Zie Cass., 17 maart 2005, nr 171. 
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weerster, door gebruik te maken van het in het arrest weergegeven, aangeklaagde teken, 
bestaande uit een grafisch beeld, dat gevormd wordt door een dubbele siernaad die vanuit 
het midden in een gebogen lijn naar boven loopt, geen inbreuk maakt op het in het arrest 
weergegeven merk "arcuate" van eiseres, en wijst het de vordering van eiseres af die ertoe 
strekte verweerster elk gebruik van het aangeklaagde teken op kledingstukken te verbie-
den. 

Het beslist aldus onder meer op de volgende gronden :
"(Eiseres) betoogt dat er, gelet op de volgende gegevens, te dezen bij het publiek een 

gevaar voor verwarring bestaat tussen het merk 'arcuate' en het aangeklaagde teken :
- de tekens bestaan beide uit de in het midden van de zak aangebrachte grafische voor-

stelling van een dubbele siernaad, die van de ene kant van de zak naar de andere kant 
loopt en op dezelfde wijze afbuigt naar het midden;

- die gelijkenissen scheppen een gevaar voor verwarring dat des te groter is, daar het 
merk 'arcuate' een bekend - ja zelfs een zeer bekend - merk is dat dus wegens zijn verbeel-
dingsvolle inhoud en wegens het feit dat het al decennialang vaak wordt gebruikt gemak-
kelijk herinneringen oproept bij het publiek" 

en :
"10. (Verweerster) betwist terecht dat het merk 'arcuate' nog als een bekend merk kan 

worden beschouwd :
Dat merk bevat ten dele bestanddelen die gemeenschappelijk zijn voor de betrokken 

klasse van waren wegens het zeer verspreide en voortdurende gebruik ervan, namelijk het 
feit dat het teken gevormd wordt door twee, met een siernaad aangebrachte, doorlopende 
evenwijdige lijnen, het feit dat hierdoor fijne lijnen worden verkregen die slechts een ge-
ring contrast vertonen met het linnen en het feit dat het teken op de zak van het kleding-
stuk wordt aangebracht;

De omstandigheid dat die bestanddelen vaak voorkomen in de betrokken klasse van 
waren heeft noodzakelijkerwijs tot gevolg dat de onderscheidingskracht van het merk 'ar-
cuate'  aanzienlijk  vermindert,  aangezien  dat  teken  geen  enkele  intrinsieke  onderschei-
dingskracht kan putten uit die bestanddelen, ofschoon zij bij het publiek een geheel vor-
men met de bijzondere vorm van de tekening;

Het grootschalig gebruik dat van het merk is gemaakt, weegt niet op tegen de vermin-
dering van de intrinsieke onderscheidingskracht ervan, die het gevolg is ten gevolge van 
de niet onderscheidende bestanddelen ervan, aangezien noodzakelijkerwijs alle bestand-
delen van het merk worden gebruikt en dat gebruik niet tot gevolg kon hebben dat alleen 
de onderscheidende bestanddelen uit het geheel worden losgemaakt of dominerend wer-
den"

en : 
"11. De beoordeling dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft, 

te berusten op de totaalindruk die door de betrokken tekens wordt opgeroepen bij de ge-
middelde consument van de soort van waren. De gemiddelde consument nu neemt een 
merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (H.v.J., 
11 november 1997, Sabel/Puma, considerans 23) :

Het vereiste dat de onderscheidingskracht van het merk in globo wordt beoordeeld sluit 
dus uit dat alleen de onderscheidende bestanddelen ervan losgemaakt worden van het ge-
heel;

Er bestaat overeenstemming tussen het betwiste teken en het beschermde merk;
Beide tekens worden immers gevormd door twee evenwijdige lijnen,  die vanuit  het 

midden van de randen van de zak vertrekken en in een gebogen lijn samenkomen;
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Die overeenstemming is evenwel niet doorslaggevend, gelet op de duidelijke verschil-
len tussen beide tekens, die daarenboven niet dezelfde inhoud overbrengen;

Beide lijnen van de 'arcuate' zijn duidelijk afgerond en buigen sterk af naar beneden, 
terwijl het aangeklaagde teken bestaat uit twee, zeer zwak gebogen middellijnen die bo-
venaan samenlopen;

Die verschillen hebben tot gevolg dat er geen overeenstemming naar begripsinhoud be-
staat tussen beide tekens;

Het aangeklaagde teken roept immers niet het beeld op van een meeuw die haar vleu-
gels openvouwt, maar herinnert veeleer, zoals (verweerster) aangeeft, aan de vorm van 
een vulkaan;

Het publiek kan het teken opvatten als het spiegelbeeld van de 'arcuate';
Er bestaat tussen het merk en het aangeklaagde teken dus maar een geringe mate van 

gelijkenis, afgezien van de hierboven beschreven bestanddelen die identiek zijn, en die zo 
algemeen verspreid zijn dat ze alleen maar doen uitkomen dat het kledingstuk behoort tot 
de klasse van jeans en waarop dus niet moet worden gelet;

Alleen een nauwgezette vergelijking van beide tekens, iets wat de gemiddelde gebrui-
ker doorgaans niet doet, kan een associatie wekken tussen het aangeklaagde teken en het 
merk 'arcuate';

Bij een dergelijke vergelijking kan het publiek immers ertoe komen een verband te leg-
gen tussen het merk 'arcuate' en het aangeklaagde teken, gelet op het feit dat beide tekens 
eenvoudige tekens zijn, die bestaan uit middellijnen welke in het midden van de zak sa-
menlopen, en dat zij beide grafische tekens zijn die de verbeelding aanspreken, zonder 
echter een bestanddeel van beschrijvende aard van de betrokken waren te bevatten;

12.Een dergelijk gevaar voor associatie dat enkel voortvloeit uit de begripmatige gelij-
kenis van de tekens is nochtans geen reden om aan te nemen dat er gevaar voor verwar-
ring bestaat omtrent de herkomst van de waren;

Het totaal ontbreken van een inhoudelijke overeenstemming van de tekens sluit uit dat 
het publiek de door (verweerster) en (eiseres) verkochte jeans ziet als waren die afkomstig 
zijn van dezelfde onderneming of van economisch met elkaar verbonden ondernemingen, 
gesteld al dat het publiek een verband zou leggen tussen beide tekens;

Artikel 5, tweede lid (lees: 1) van de richtlijn (89/104/EEG van de Raad van 21 decem-
ber 1988) is enkel van toepassing als er gevaar voor verwarring bestaat, dat is het gevaar 
wanneer het publiek kan menen, dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van 
dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch met elkaar verbonden 
ondernemingen (H.v.J., arresten Sabel van 11 november 1997, C-215/95, Verz. I, 6223,, 
punten 16 tot 18, Canon van 29 september 1998, C-39/97, Verz. I, 5535, punt 29, Lloyd 
van 22 juni 1999, C-342/97, Ing.-Cons. , 1999,350 );

Uit bovenstaande rechtspraak volgt dat de merkhouder niet beschermd is tegen gewoon 
associatiegevaar, als dat geen verband houdt met de herkomst;

(Eiseres) voert wat dat betreft ten onrechte aan dat een dergelijke opvatting ertoe zou 
leiden dat elke bescherming ontnomen wordt aan een merk dat gedeponeerd of geregi-
streerd is maar nog niet gebruikt wordt;

zij betekent enkel dat, wanneer niet de geschiktheid van een teken om als merk te die-
nen moet worden onderzocht maar de omvang van de bescherming vanuit het oogpunt 
van het verwarringsgevaar, de mate van bekendheid van het beschermde merk als één van 
de relevante factoren in aanmerking wordt genomen, ook al is die bekendheid onbestaan-
de is in het geval van niet-gebruik, welk geval zich te dezen niet voordoet;

Om de bovenstaande redenen moet het bestreden vonnis worden bevestigd, in zoverre 
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het vaststelt dat (verweerster), door gebruik te maken van het aangeklaagde teken, be-
staande uit een dubbele siernaad die vanuit het midden in een gebogen lijn naar boven 
loopt, geen inbreuk maakt op het merk".

Grieven
(...)
4. Vierde onderdeel
4.1. Artikel 13, A, 1, b) van de eenvormige Beneluxwet op de merken bepaalt dat "de 

merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen elk gebruik, dat 
in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt ge-
maakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, in-
dien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tus-
sen het teken en het merk".

Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen volg dat 
het verwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere 
merk sterker is. Aangezien de bescherming van een geregistreerd merk, blijkens artikel 4, 
§1, sub b), alsook blijkens artikel 5, §1, aanvang en sub b) van de bovengenoemde richt-
lijn nr. 89/104 afhangt van het bestaan van verwarringsgevaar, genieten de merken die of-
wel van huis uit ofwel doordat zij bekend zijn op de markt, een sterke onderscheidings-
kracht hebben, een ruimere bescherming dan die met een geringere onderscheidingskracht 
(zie H.v.J., 29 september 1998, Canon, o.c. punt 18; H.v.J., 22 juni 1999, Lloyd, o.c. punt 
20, H.v.J. 11 november 1997,; Sabel, o.c., punt 24).

Bij de uitspraak over de vragen die het Hof in zijn arrest van 25 januari 1993 heeft ge-
steld,  heeft  het  Benelux-Gerechtshof  in  zijn  arrest  van 13 december  1994 in  de zaak 
A93/3 (in verband met het merk Quick) voor recht het volgende gezegd :

1. wanneer in het kader van de vraag of sprake is van merkinbreuk de beschermingsom-
vang van het aanvallende merk moet worden bepaald aan de hand van zijn onderschei-
dend vermogen, valt daarvoor steeds te letten op de opvattingen van het in aanmerking 
komende publiek ten tijde waarop het inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk 
of een overeenstemmend teken een aanvang nam;

2. wanneer, met inachtneming van de hierboven bedoelde maatstaf, wordt geoordeeld 
dat sprake is van merkinbreuk dan wettigt zulks in de regel een verbod van verder gebruik 
van het inbreukmakend teken;

3. dit laatste kan anders zijn indien, nadat een aanvang is gemaakt met het inbreukma-
kend gebruik,  het aanvallende merk zijn  onderscheidend vermogen geheel  of ten dele 
heeft verloren doch uitsluitend in die gevallen waarin dit verlies geheel of ten dele valt toe 
te rekenen aan toedoen of nalaten van de houder van dat merk (zie Cass., 30 oktober 
1995, A.C., 1995, nr. 460 : Benelux-Gerechtshof, A93/3, Motorest t. McHody en bvba 
Resto-Inn, 13 december 1994, Benelux-Gerechtshof - Rechtspraak, 1994, p. 62, punt 23).

Te dezen wordt het niet betwist dat het bovenstaande geldt voor artikel 13, A, 1, b) 
BMW, zoals het van kracht is na de wijziging ervan bij het Protocol van 2 december 1992 
(B.S. 12 maart 1996) en van toepassing is op de feiten.

4.2. Eiseres betoogt in haar appelconclusie, zonder op dat punt door het bestreden arrest 
te worden tegengesproken, "dat te dezen moet worden aangenomen dat het tijdstip waarop 
het gebruik van het aangeklaagde teken in de Benelux een aanvang namt, in 1997 valt".

Uit de bewoordingen van het bestreden arrest blijkt evenwel niet dat de appèlrechters 
bij de beoordeling van de onderscheidingskracht van het merk "arcuate" van eiseres reke-
ning hebben gehouden met de opvattingen van het in aanmerking komende publiek ten tij-
de waarop het inbreukmakend gebruik van het aangeklaagde teken een aanvang nam. 
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Uit de reden volgens welke "(verweerster) terecht betwist dat het merk 'arcuate' nog als 
een bekend merk kan worden beschouwd" volgt daarentegen dat de appèlrechters geen 
acht hebben geslagen op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek ten tijde 
waarop het gebruik van het aangeklaagde teken een aanvang nam (namelijk 1997), zoals 
zij hadden moeten doen (zie supra nr. 4.1), maar dat zij het tijdstip van de pleidooien of 
van de uitspraak van het arrest in aanmerking hebben genomen.

Daarenboven stellen de de appèlrechters evenmin vast dat de aanzienlijke vermindering 
van het onderscheidend vermogen van het merk "arcuate" na het tijdstip waarop het in-
breukmakend gebruik is begonnen, geheel of ten dele te wijten zou zijn aan het toedoen of 
het nalaten van eiseres (zie supra nr. 4.1.c.3°).

Uit het bovenstaande volgt dat de appèlrechters niet wettig beslissen dat het merk "ar-
cuate" niet meer als een bekend merk kon worden beschouwd, daar de onderscheidings-
kracht ervan verminderd was, en dat zij derhalve de omvang van de wettelijke bescher-
ming niet wettig hebben beoordeeld met inachtneming van de onderscheidingskracht van 
dat merk.

Besluit van het vierde onderdeel : 
De appèlrechters wijzen de vordering van eiseres af na te hebben beslist dat er geen ge-

vaar voor verwarring bestond, op grond, onder meer, dat "verweerster terecht betwist dat 
het merk 'arcuate' nog als een bekend merk kan worden beschouwd daar de onderschei-
dingskracht ervan is verminderd",

- zonder daarbij acht te slaan op de opvattingen van het in aanmerking komende pu-
bliek ten tijde waarop het gebruik van het aangeklaagde teken een aanvang nam(namelijk 
in 1997), zoals zij hadden moeten doen (zie supra nr. 4.1.c.1°).

en
- zonder daarbij  vast te stellen dat de aanzienlijke vermindering van de onderschei-

dingskracht van het merk "arcuate" na het ogenblik waarop het inbreukmakende gebruik 
is begonnen, geheel of ten dele te wijten zou zijn aan het toedoen of het nalaten van eise-
res (zie supra, nr. 4.1.c.3°).

Het bestreden arrest is dus niet naar recht verantwoord (schending van artikel 5, §1, 
aanhef en sub b), van de eerste richtlijn nr. 89/104 van de Raad van de Europese Gemeen-
schappen van 21 december 1988, van artikel 13, A, 1, b), van de eenvormige Beneluxwet 
op de merken (afgekort: BMW) die is ingevoerd en goedgekeurd bij de wet van 30 juni 
1969, gelet op de bindende kracht van de uitlegging die door het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen is gegeven in de arresten van 11 november 1997 in zake Sa-
bel, 29 september 1998 in zake Canon en 22 juni 1999 in zake Lloyd en die door het Be-
nelux-Gerechtshof is gegeven in het arrest van 13 december 1994 [zaak merk Quick] in de 
zaak A 93/3).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Vierde onderdeel 

In zijn voormeld arrest van 27 april 2006 zegt het Hof van Justitie van de Eu-
ropese Gemeenschappen voor recht dat: 

1) Artikel 5, eerste lid, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 
21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, 
aldus moet worden uitgelegd dat voor de vaststelling van de beschermingsom-
vang van een merk dat volgens de regels is verkregen op grond van het onder-
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scheidend vermogen ervan, de rechter moet uitgaan van de opvatting van het in 
aanmerking komende publiek op het tijdstip waarop het op dat merk inbreuk ma-
kende gebruik van dat teken is begonnen. 

2) Wanneer de bevoegde rechterlijke instantie vaststelt dat het betrokken te-
ken, op het tijdstip dat het gebruik ervan is begonnen, inbreuk maakte op het 
merk, dient zij de maatregelen te nemen die – gelet op de omstandigheden van de 
zaak – het meest geschikt lijken om het door de merkhouder aan artikel 5, eerste 
lid, van richtlijn 89/104 ontleende recht te waarborgen, en deze maatregelen kun-
nen inzonderheid het bevel tot stopzetting van het gebruik van die teken omvat-
ten. 

3) De stopzetting van het gebruik van het betrokken teken dient niet te worden 
gelast wanneer is vastgesteld dat het merk door toedoen of nalaten van de merk-
houder zijn onderscheidend vermogen heeft verloren, zodat het een gebruikelijke 
benaming in de zin van artikel 12, tweede lid, van richtlijn 89/104 is geworden, 
en de rechten van de merkhouder dus vervallen zijn. 

Het bestreden arrest, dat oordeelt dat de verweerster “terecht betwist dat het 
merk 'arcuate' nog als een bekend merk kan worden beschouwd” en vervolgens 
het gevaar voor verwarring tussen de litigieuze tekens beoordeelt op het tijdstip 
van de uitspraak, om hieruit te concluderen dat dit gevaar niet bestaat en, bijge-
volg, dat er geen enkele inbreuk op het merk van de eiseres is gepleegd, verant-
woordt zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond. 
Dictum 
Het Hof, 
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het zegt dat het gebruik door de ver-

weerster van het aangeklaagde teken geen inbreuk op het merk “arcuate” van de 
eiseres vormt en over de kosten uitspraak doet. 

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen. 
26 maart 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslagge-

ver: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Maes en De Gryse. 

Nr. 153

3° KAMER - 26 maart 2007

DERDENVERZET - AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED - ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP 
- HOOFDELIJKE VEROORDELING VAN DE ECHTGENOOT - VORDERING TOT INTREKKING VAN HET 
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ARREST INGESTELD DOOR DE ECHTGENOTE

Het arrest verantwoordt zijn beslissing om het derdenverzet niet-gegrond te verklaren, niet  
naar recht wanneer het oordeelt dat de vordering, die ertoe strekt te doen vaststellen dat  
de verplichting van de echtgenoot van de eiseres een persoonlijke zekerheid is die de 
belangen  van  het  gezin  in  gevaar  brengt  en  derhalve  nietig  is,  niet  kan  worden  
onderzocht in het kader van de vordering tot intrekking van het arrest van het hof van 
beroep,  aangezien dergelijke vordering  een agressieve vordering is die niet  voor het  
eerst in hoger beroep kan worden ingesteld. (Art. 224, §1, 4°, B.W.; Artt. 1122, 1125 en 
1130, Ger.W.)

(L. T. CALYPSO bvba In vereffening, in aanwezigheid van Mr.DEWEZ, q.q., faillissement Betmi nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0497.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 23 mei 2005 is gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik.

De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 28 februari 2007 verwe-
zen naar de derde kamer.

Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 224, eerste lid, 4, van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 812 en 1122 tot 1131, inzonderheid 1122, 1124, 1125 en 1130 van het 

Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest stelt vast dat de eiseres, bij een op 22 (lees: 27) augustus 2002 aan 

de eerste twee verweerders betekende dagvaarding, derdenverzet heeft gedaan tegen het 
arrest van 16 mei 2002 van het Hof van Beroep te Luik, en verklaart het derdenverzet ver-
volgens ontvankelijk maar niet-gegrond, verklaart "de vordering tot nietigverklaring van 
wat (de eiseres) als een persoonlijke zekerheid omschrijft, niet-ontvankelijk" en veroor-
deelt de eiseres in de kosten van haar derdenverzet.

Die beslissing is gegrond op alle redenen van het bestreden arrest die thans als volledig 
weergegeven worden beschouwd en inzonderheid op grond dat:

"(De eiseres) vordert op grond van haar dagvaarding en in haar conclusie niet alleen 'de 
intrekking' van het arrest van 16 mei 2002 maar ook, op grond van artikel 224, §1, 4, van 
het Burgerlijk Wetboek, de nietigverklaring van wat ze omschrijft als een persoonlijke ze-
kerheid die [de verweerder] toegestaan heeft in het kader van de lichting, op 6 juli 2000, 
van de optie in naam van de naamloze vennootschap Betmi.

Wat betreft de vordering tot nietigverklaring van wat zij omschrijft als een persoonlijke 
zekerheid die [de verweerder] toegestaan heeft in het kader van de lichting van de optie 
van 6 juli 2000.
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Die vordering tot nietigverklaring vormt een agressieve vordering, die niet ontvankelijk 
is omdat ze voor het eerst in hoger beroep is ingesteld. Immers, volgens artikel 812 van 
het Gerechtelijk Wetboek, kan de tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling niet 
voor de eerste maal plaatsvinden in hoger beroep. De derde die derdenverzet doet, kan 
niet over meer rechten beschikken dan een derde die vrijwillig tussenkomt.

Bijgevolg moet die vordering tot nietigverklaring van wat (de eiseres) als een persoon-
lijke  zekerheid  omschrijft,  zoals  de  [verweerster]  betoogt,  niet-ontvankelijk  verklaard 
worden, wat impliceert dat het hof [van beroep] de middelen die de grond van die vorde-
ring betreffen, niet hoeft te onderzoeken.

Wat betreft de vordering tot "intrekking" van het arrest
Die vordering die door een derde bij dagvaarding in derdenverzet wordt ingesteld voor 

het hof [van beroep] dat de bestreden beslissing heeft gewezen, is ontvankelijk.
Er moet worden nagegaan of het arrest van 16 mei 2002 van het hof [van beroep] de 

rechten (van de eiseres) niet benadeelt.
Zij voert aan tot staving van haar vordering tot 'intrekking' artikel 224, §1, 4, van het 

Burgerlijk Wetboek, luidens hetwelk 'kunnen worden nietigverklaard [...] de persoonlijke 
zekerheden door een der echtgenoten gesteld, die de belangen van het gezin in gevaar 
brengen'.

Het onderzoek van die vordering en van de aangevoerde gegrondheid leidt tot de vol-
gende overwegingen :

1. (de eiseres), echtgenote [van de verweerder], voert geenszins aan dat wat zij als een 
litigieuze persoonlijke zekerheid omschrijft, zou zijn vernietigd; in dat geval had voor-
meld arrest 'haar rechten' uiteraard benadeelt;

2. het onderzoek van de vordering en van de aangevoerde gegrondheid geeft het hof 
[van beroep] de toestemming niet te oordelen over de vraag of er wel degelijk sprake was 
van een persoonlijke zekerheid en of deze de belangen van het gezin benadeelt, omdat 
deze beoordeling zou neerkomen op een onderzoek ten gronde van de vordering tot nie-
tigverklaring van wat de eiseres als een persoonlijke zekerheid omschrijft, terwijl hierbo-
ven is geoordeeld dat die vordering niet ontvankelijk is;

3. rest dus nog alleen het recht om een rechtsvordering in te stellen tot nietigverklaring 
van wat de eiseres op grond van het voorgaande artikel als een persoonlijke zekerheid om-
schrijft.

De [verweerster] betoogt dat dit recht vervallen is, aangezien artikel 224, tweede para-
graaf, van het Burgerlijk Wetboek voorschrijft dat de vordering tot nietigverklaring, op 
straffe van verval, ingesteld moet worden binnen een jaar na de dag waarop de handeling 
aan de echtgenoot-eiser ter kennis is gekomen; hierbij staat vast dat dit de eiseres ten laat-
ste de dag van haar dagvaarding tot derdenverzet ter kennis is gekomen; bijgevolg kan een 
recht dat de eiseres niet meer kan uitoefenen, niet zijn aangetast.

Als antwoord beroept de eiseres zich op artikel 2246 van het Burgerlijk Wetboek, vol-
gens hetwelk ook de dagvaarding voor een onbevoegde rechter de verjaring stuit.

Het hof [van beroep] wijst er allereerst op dat een vervaltermijn niet kan worden ge-
stuit.

Als ervan uitgegaan wordt dat een dergelijke termijn kan worden gestuit, dan is dat, in 
tegenstelling tot wat de eiseres betoogt, geen bevoegdheidsprobleem; het hof [van beroep] 
is niet onbevoegd om kennis te nemen van de vordering tot nietigverklaring van wat de ei-
seres als een persoonlijke zekerheid omschrijft, maar die vordering is niet ontvankelijk 
omdat ze voor het eerst in hoger beroep is ingesteld.

Vervolgens dient in dergelijk geval herinnerd te worden aan artikel 2247 van het Bur-
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gerlijk Wetboek, volgens hetwelk de stuiting, indien de vordering afgewezen wordt, voor 
niet bestaande wordt gehouden: deze vordering wordt te dezen wegens niet-ontvankelijk-
heid afgewezen; ten slotte, zelfs indien ervan uitgegaan wordt dat de eiseres nog steeds 
het recht heeft om de rechtsvordering in te stellen tot nietigverklaring van wat zij als een 
persoonlijke zekerheid beschouwt, op grond dat de verjaring zou zijn gestuit en de niet-
ontvankelijkheid van de vordering geen afwijzing zou vormen in de zin van artikel 2247 
van het Burgerlijk Wetboek, oordeelt het hof [van beroep] dat het bestaan alleen van dit 
recht noch de gegrondheid van het derdenverzet noch het aanhouden van de uitspraak ver-
antwoordt; de eiseres heeft daarenboven in eerste aanleg geen enkele rechtsvordering tot 
nietigverklaring ingesteld, zelfs niet sinds het debat op bevel van het hof [van beroep] is 
voortgezet".

Grieven
Krachtens artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek kan ieder, met uitzondering van 

bijzondere gevallen waarvan hier geen sprake is, die niet is opgeroepen of niet in de zaak 
is tussengekomen, derdenverzet doen tegen de beslissing die zijn rechten benadeelt, waar-
bij het rechtsmiddel luidens artikel 1125, eerste lid, van datzelfde wetboek, in de regel 
voor de rechter moet worden ingesteld die de bestreden beslissing heeft gewezen, zelfs al 
doet hij uitspraak in hoger beroep.

Artikel 1130 van datzelfde wetboek bepaalt daarenboven dat het gerecht dat het derden-
verzet toewijst, de bestreden beslissing geheel of ten dele vernietigt. In beginsel geldt de 
nietigverklaring ten aanzien van de verzetdoende derde, maar deze geldt ten aanzien van 
alle partijen wanneer de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing onverenigbaar is 
met de vernietigende beslissing.

Uit de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het derdenverzet, en in-
zonderheid uit die welke hierboven worden herhaald, blijkt dat artikel 812 van datzelfde 
wetboek geen verband houdt met het derdenverzet, dat door zijn aard agressief is, en dat 
de rechter die rechtsgeldig van dit rechtsmiddel kennisgenomen heeft - zelfs al is hij ap-
pelrechter - uitspraak dient te doen over het recht van de verzetdoende derde dat volgens 
hem door de bestreden beslissing benadeeld wordt of in gevaar gebracht wordt, teneinde 
te beslissen of de laatstgenoemde beslissing al dan niet moet worden vernietigd, in voor-
komend geval ten aanzien van alle partijen.

Artikel 224, §1, 4, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de persoonlijke zekerheden 
die door een van de echtgenoten worden gegeven en die de belangen van het gezin in ge-
vaar brengen, nietig verklaard kunnen worden op verzoek van de echtgenoot, aan wie al-
dus het recht verleend wordt om de belangen van het gezin te beschermen.

Hieruit  volgt dat beide echtgenoten derdenverzet kunnen doen tegen elke beslissing 
waar ze geen partij bij zijn geweest en die over een verplichting van hun echtgenoot uit-
spraak doet, en kunnen aanvoeren dat die verplichting een dergelijke persoonlijke zeker-
heid is die nietig verklaard moet worden, zodat de bestreden beslissing ten aanzien van 
alle partijen ingetrokken en vernietigd moet worden; aldus vordert de verzetdoende echt-
genoot-derde slechts één zaak: de intrekking, op grond van de artikelen 1122 en volgende 
van het Gerechtelijk Wetboek, van de beslissing die een aantasting vormt van het recht 
dat hij haalt uit artikel 224, §1, 4, van het Burgerlijk Wetboek.

Het bestreden arrest, dat beslist dat de eiseres twee vorderingen instelt, de ene tot nie-
tigverklaring van de persoonlijke zekerheid en de andere tot intrekking van de bestreden 
beslissing, en dat oordeelt dat het hof van beroep niet kan onderzoeken of de verplichting 
van de echtgenoot van de eiseres - die de grondslag vormt voor de veroordeling door de 
bestreden beslissing door derdenverzet - een persoonlijke zekerheid is die de belangen van 
het gezin in gevaar brengt en deze evenmin nietig kan verklaren, op grond dat die nietig-
verklaring krachtens artikel 812 van het Gerechtelijk Wetboek een "agressieve vordering 
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is, die niet ontvankelijk is omdat ze voor het eerst in hoger beroep is ingesteld", aangezien 
"de derde die derdenverzet doet, niet over meer rechten kan beschikken dan een derde die 
vrijwillig tussenkomt", en dat de eiseres geen rechtsvordering tot nietigverklaring van de 
persoonlijke zekerheid voor de rechtbank van eerste aanleg heeft ingesteld, schendt alle in 
het middel bedoelde bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat de verweerder zich bij 
akte van 6 juli 2000 hoofdelijk ertoe verbonden heeft om de aankoop, door de 
thans failliete naamloze vennootschap Betmi, van een onroerend goed van de 
verweerster tot een goed einde te brengen, dat een arrest van 16 mei 2002 op 
grond van die overeenkomst ten laste van de verweerder en van de naamloze 
vennootschap Betmi hoofdelijke veroordelingen uitgesproken heeft en dat de ei-
seres, echtgenote van de verweerder, bij een dagvaarding tot derdenverzet tegen 
dit arrest, krachtens artikel 224, §1, 4, van het Burgerlijk Wetboek de vernieti-
ging van de verbintenis van de eiser en de intrekking van voormeld arrest vor-
dert.

Artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat ieder die niet behoor-
lijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussengekomen, 
derdenverzet kan doen tegen de beslissing die zijn rechten benadeelt en die ge-
wezen is door een burgerlijk gerecht.

Luidens artikel 1125 van het Gerechtelijk Wetboek wordt derdenverzet, met 
dagvaarding aan alle partijen, voor de rechter gebracht die de bestreden beslis-
sing heeft gewezen.

Krachtens artikel 1130 van dat wetboek vernietigt het gerecht dat het derden-
verzet toewijst, de bestreden beslissing geheel of ten dele doch alleen ten aanzien 
van de derde, maar de vernietiging geldt ten aanzien van alle partijen in zover de 
tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing onverenigbaar  is  met de tenuit-
voerlegging van de vernietigende beslissing.

De eiseres voert tot staving van haar rechtsmiddel artikel 224, §1, 4, van het 
Burgerlijk Wetboek aan, krachtens hetwelk de persoonlijke zekerheden door een 
van de echtgenoten gesteld, die de belangen van het gezin in gevaar brengen, op 
verzoek van de andere echtgenoot nietig verklaard kunnen worden. 

Het arrest, dat oordeelt dat de vordering, die ertoe strekt te doen vaststellen dat 
de verplichting van de echtgenoot van de eiseres een persoonlijke zekerheid is 
die de belangen van het gezin in gevaar brengt en derhalve nietig is, niet kan 
worden onderzocht in het kader van de vordering tot intrekking van het arrest 
van 16 mei 2002 van het hof van beroep, aangezien dergelijke vordering een 
agressieve vordering is die krachtens artikel 812 van het Gerechtelijk Wetboek 
niet voor het eerst in hoger beroep kan worden ingesteld, verantwoordt zijn be-
slissing om het derdenverzet niet-gegrond te verklaren, niet naar recht.

Het middel is gegrond.

De vordering tot bindendverklaring van het arrest :
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De eiseres heeft er belang bij dat het arrest bindend verklaard wordt ten aan-
zien van de daartoe voor het Hof opgeroepen partij.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de vordering 
tot  nietigverklaring  alsook  over  het  derdenverzet  en  over  de  kosten  van  dit 
rechtsmiddel;

Verklaart het arrest bindend ten aanzien van Mr J. D., handelend in de hoeda-
nigheid van curator in het faillissement van de naamloze vennootschap Betmi;

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest;

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
26 maart 2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, afdelingsvoorzit-

ter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaten: mrs. 
Draps en T'Kint. 

Nr. 154

3° KAMER - 26 maart 2007

1º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — EINDE (OPZEGGING. VERLENGING. 
TERUGKEER. ENZ) - OPZEGGING - VERZOEK TOT GELDIGVERKLARING - ERNSTIG EN 
GEGROND KARAKTER VAN DE OPZEGGINGSREDENEN - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - AARD VAN 
BEPALING

2º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — EINDE (OPZEGGING. VERLENGING. 
TERUGKEER. ENZ) - OPZEGGING - VERZOEK TOT GELDIGVERKLARING - ERNSTIG EN 
GEGROND KARAKTER VAN DE OPZEGGINGSREDENEN - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - GRENZEN

3º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - HUUR VAN 
GOEDEREN - PACHT - OPZEGGING - VERZOEK TOT GELDIGVERKLARING - ERNSTIG EN GEGROND 
KARAKTER VAN DE OPZEGGINGSREDENEN - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - BEVOEGDHEID VAN 
DE RECHTER - GRENZEN

4º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - HUUR VAN GOEDEREN - PACHT - OPZEGGING - 
VERZOEK TOT GELDIGVERKLARING - ERNSTIG EN GEGROND KARAKTER VAN DE 
OPZEGGINGSREDENEN - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
GRENZEN - BESCHIKKINGSBEGINSEL - ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING

5º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — EINDE (OPZEGGING. VERLENGING. 
TERUGKEER. ENZ) - OPZEGGING - VERZOEK TOT GELDIGVERKLARING - ERNSTIG EN 
GEGROND KARAKTER VAN DE OPZEGGINGSREDENEN - PERSOONLIJKE EXPLOITATIE - ERNSTIG 
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KARAKTER - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

6º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — EINDE (OPZEGGING. VERLENGING. 
TERUGKEER. ENZ) - OPZEGGING - VERZOEK TOT GELDIGVERKLARING - ERNSTIG EN 
GEGROND KARAKTER VAN DE OPZEGGINGSREDENEN - PERSOONLIJKE EXPLOITATIE - ERNSTIG 
KARAKTER - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

1º  Artikel  12.6,  eerste  lid,  Pachtwet,  is  een  dwingende  bepaling  ten  voordele  van  de  
pachter. (Art. 12.6, eerste lid, Pachtwet)

2º,  3°  en  4°  Wanneer  de  rechter  noch  artikel  1138,  2°  Ger.  W.  schendt,  noch  het  
beschikkingsbeginsel of het algemeen beginsel van het recht van verdediging miskent,  
kan hij oordelen dat de eisers, gelet op de concrete omstandigheden van de zaak, niet  
aantonen dat de opzeggingsreden ernstig is.  (Art. 12.6, eerste lid, Pachtwet; Art. 1138, 
2°,  Ger.W.;  Beschikkingsbeginsel;  Algemeen  rechtsbeginsel  inzake  het  recht  van 
verdediging)

5º  Bij  de  beoordeling  van  het  verzoek  van  geldigverklaring  moet  de  rechter  rekening 
houden met alle feitelijke omstandigheden die de opzegging verantwoord hebben;  hij  
moet onderzoeken of uit de omstandigheden van de zaak blijkt dat de verpachter het  
ernstige  voornemen had de persoonlijke,  werkelijke  en  voortgezette  exploitatie  uit  te  
voeren; zijn beslissing is onaantastbaar1. (Art. 12.6, eerste en derde lid, Pachtwet)

6º Om te oordelen of de verpachter de exploitatie persoonlijk zal uitvoeren, kan de rechter  
rekening houden met de exploitatie door de verpachter, in het heden of in het verleden,  
van andere percelen dan die waarop de opzegging betrekking heeft. (Art. 12.6, eerste en 
derde lid, Pachtwet)

(G. e.a. T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0505.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, dat op 21 april 2004 in hoger 
beroep is gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel.

De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 28 februari 2007 naar de 
derde kamer verwezen.

Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eisers voeren de volgende twee middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen beginsel betreffende de autonomie van de partijen, beschikkingsbeginsel 

genaamd, dat inzonderheid in voormeld artikel is vastgelegd;
- het algemeen beginsel van het recht van verdediging;

1 Zie Cass., 14 juni 1991, AR 7305, nr 534.
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- de artikelen 7, 1°, 8, §1, 9 en 12.6, eerste en tweede lid, van de Pachtwet van 4 no-
vember 1969, zoals gewijzigd bij de wet van 7 november 1988.

Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis weigert de opzegging geldig te verklaren die de eisers wegens 

persoonlijke exploitatie van het gepachte goed ter kennis hebben gebracht en verklaart, 
met wijziging van het vonnis van eerste aanleg, de oorspronkelijke vordering van de ei-
sers ongegrond omdat de opzeggingsreden zogezegd niet "ernstig en gegrond" zou zijn, 
op grond:

"dat [de verweerder] de verzochte geldigverklaring te dezen betwist, op grond dat de 
aangevoerde persoonlijke exploitatie geen overwegend karakter zou hebben, en een tegen-
vordering tot terugbetaling van te veel betaalde pachtgelden instelt;

dat het beroepen vonnis, dat de uitspraak over de grond van de tegenvordering aan-
houdt, de litigieuze opzegging geldig verklaart (...);

dat artikel 9 van de Pachtwet, wat dat betreft, bepaalt dat de exploitatie van het goed dat 
van de pachter is teruggenomen op grond van de bij artikelen 7, 1°, en 8, bepaalde reden, 
een persoonlijke, werkelijke en ten minste negen jaar voortgezette exploitatie moet zijn 
door degene of degenen die in de opzegging als aanstaande exploitant zijn aangewezen;

dat volgens artikel 12.6 van die wet, de rechter bij het verzoek tot geldigverklaring van 
de opzegging nagaat of de opzeggingsredenen ernstig en gegrond zijn en dat, wanneer de 
pachter zijn hoofdberoep in de landbouw heeft, de opzegging voor persoonlijke exploita-
tie door de rechter slechts geldig kan worden verklaard indien het exploiteren van het 
landbouwbedrijf,  waarin  de betrokken landeigendommen zullen worden geëxploiteerd, 
een overwegend deel van de beroepsactiviteit van de aanstaande exploitant zal uitmaken;

dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 7 november 1988 tot wijziging 
van de wetgeving betreffende de pacht en de beperking van de pachtprijzen blijkt dat 'de 
"boerende boer" die in hoofdzaak van de landbouw leeft, geen opzegging zal kunnen krij-
gen van een eigenaar die slechts een occasionele of beperkte landbouwbedrijvigheid op 
het oog heeft.  Een opzegging in zulk geval vereist  nl.  dat de aanstaande exploitant in 
overwegende mate met het landbouwbedrijf bezig zal zijn', en dat 'amateurisme moet wor-
den geweerd' (Gedr. St., Kamer, 1981-1982, 171/40, p. 79 en 80), dat 'de aanstaande ex-
ploitant zich wezenlijk met het bewuste landbouwbedrijf moet bezighouden' (Gedr. St., 
Senaat, 1986-1987, 586/2, p. 59) en dat 'het begrip "overwegend" duidelijk en welbewust 
werd ingelast om te wijzen op een hoofdberoep' (Gedr. St., Kamer, S.E. 1988, 531/3, p. 
4);

dat, wat dat betreft, geoordeeld moet worden dat het vereiste 'overwegend' karakter vol-
gens artikel 12.6 van de Pachtwet naar een beroepsactiviteit verwijst en impliceert dat 
deze werkelijk wordt verricht, en dat bijgevolg niet kan worden geoordeeld dat het 'over-
wegend deel van de beroepsactiviteit', op grond waarvan een opzegging wegens persoon-
lijke exploitatie ter kennis kan worden gebracht, zou kunnen verwijzen naar een beroeps-
activiteit die voor het overige door pensionering, invaliditeit of hoofdzakelijk een inactivi-
teit, ongewoon verminderd of afwezig blijkt;

dat het feit alleen dat de voorgenomen persoonlijke exploitatie een overwegend deel 
van een beroepsactiviteit zou uitmaken terwijl die exploitatie in hoofde van de betrokkene 
in zijn geheel slechts miniem zou zijn omdat deze wegens zijn pensionering, invaliditeit, 
werkloosheid of uit vrije wil beroepsmatig voornamelijk inactief is, niet aan de wettelijke 
vereiste van een beroepsactiviteit voldoet;

dat een opzegging wegens persoonlijke exploitatie wat dat betreft slechts geldig is in-
dien degene die deze opzegging ter kennis brengt aan een professionele landbouwer die 
deze activiteit als hoofdberoep uitoefent, niet alleen aantoont inderdaad een 'persoonlijke, 
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werkelijke en voortgezette' landbouwexploitatie te zullen uitvoeren, maar ook dat die ex-
ploitatie een overwegend deel van de beroepsactiviteit zal uitmaken;

dat geoordeeld moet worden dat de pachtwetgeving gepensioneerde eigenaars verbiedt 
de pacht wegens persoonlijke exploitatie op te zeggen indien die opzegging slechts een 
landbouwexploitatie met beperkte persoonlijke prestaties tot gevolg heeft en die exploita-
tie slechts een overwegende beroepsactiviteit vormt omdat de eigenaar zijn gewone be-
roepsactiviteit verminderd of stopgezet heeft; dat dit inbreuk zou doen op de bescherming 
van de landbouwer-pachter, die deze activiteit als hoofdberoep uitoefent;

dat, wat dat betreft, degene die de pacht wegens persoonlijke exploitatie opzegt, moet 
bewijzen dat de opzeggingsredenen ernstig zijn;

dat te dezen bevestigd moet worden dat de eerste [eiser], wiens persoonlijke exploitatie 
als opzeggingsreden aangevoerd wordt en chemisch en landbouwingenieur is, blijkens de 
voorgelegde stukken daadwerkelijk over de nodige bekwaamheid beschikt om een derge-
lijke exploitatie persoonlijk uit te voeren;

dat die eerste [eiser], geboren in 1940 en ongeveer 62 jaar oud op de einddatum van de 
pacht die door de litigieuze opzegging op 15 september 2002 is vastgesteld, erop wijst dat 
zijn project betrekking heeft op de mogelijke exploitatie van 14 hectare, 44 are 2 centiare, 
en dat hij daarvan persoonlijk reeds 10 hectare, 27 are 81 centiare exploiteert;

dat  noch  de  leeftijd  van de voormelde [eiser]  noch  zijn  andere  beroepsactiviteiten, 
waarvan hij  de stopzetting of vermindering na 60 jaar  op geloofwaardige wijze  over-
weegt, noodzakelijkerwijs impliceren dat hij niet gedurende ten minste negen jaar in over-
wegende mate een activiteit van landbouwexploitatie zou kunnen uitvoeren;

dat evenwel erop moet worden gewezen dat de 16 percelen van de mogelijke betrokken 
exploitatie te Ramillies, Orp, Huppaye, Hannut en Saint-Remy gelegen zijn; dat het groot-
ste perceel een oppervlakte van 2 hectare 77 are 5 centiare heeft en dat acht van die ver-
spreide percelen minder dan 50 are groot zijn;

dat niet aangevoerd wordt dat de eerste [eiser], gelet op de bescheiden oppervlakte van 
de betrokken percelen, bijzondere gewassen zou willen telen;

dat daarentegen vaststaat dat de gewassen die op de betrokken percelen geteeld worden, 
niet  verschillen van die welke in die streek door de meeste landbouwexploitanten ge-
woonlijk op grote oppervlakten geteeld worden (bieten, tarwe, wintergerst, enz.);

dat op geen enkele grond kan worden volgehouden dat de betrokken gewone teelten 
een hogere rendabiliteit zouden opleveren indien deze afzonderlijk geëxploiteerd zouden 
worden over een totale oppervlakte van minder dan 15 hectare, verdeeld over 16 versprei-
de percelen, waarvan de helft minder dan 50 are groot is;

dat die rendabiliteit in dergelijke omstandigheden alleen bereikt lijkt te kunnen worden 
indien de betrokken exploitatie aan één of meerdere landbouwexploitanten toevertrouwd 
wordt die de beperkte exploitatie van die kleine verspreide percelen in een grotere exploi-
tatie zouden kunnen onderbrengen;

[...]
dat de eerste [eiser] voor zijn activiteit van landbouwexploitant in 1997 (boekjaar 1998) 

weliswaar een brutto-inkomen van 107.620 frank voor 2 ha 62 ca genoten heeft, na aftrek 
van de lasten verminderd tot 90.787 frank, maar het aanslagbiljet van het boekjaar 2001 
vermeldt met betrekking tot zijn inkomsten van het jaar 2000 voor die landbouwactiviteit 
slechts  nog  een  brutto-inkomen  (zonder  lasten  en  meerwaarden)  van  1.253,40  euro 
(50.562 frank);

dat de eerste [eiser] geen enkele gedetailleerde belastingaangifte, balans of ander boek-
houdkundig  document  voorlegt  waaruit  een werkelijke  activiteit  alsook lasten kunnen 
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worden afgeleid, buiten de enige handelingen waarvoor hij betalingen aan een derde land-
bouwexploitant heeft verricht, op grond waarvan het persoonlijk aandeel van de activitei-
ten van de eerste [eiser] ten aanzien van zijn inkomsten kan worden bepaald;

[...]
dat het te dezen aannemelijk lijkt dat de landbouwactiviteit van de eerste [eiser] zich er-

toe beperkt de betrokken landbouwgronden aan een landbouwexploitant toe te vertrouwen 
en de financiële opbrengst in ontvangst te nemen en dat de [eisers] niet kunnen aantonen 
dat de eerste [eiser] het ernstige voornemen had een 'persoonlijke, werkelijke en voortge-
zette' beroepsactiviteit van landbouwexploitant uit te oefenen die een 'overwegend deel' 
van een beroepsactiviteit zou vormen;

dat de [eisers], gezien de omstandigheden van de zaak, het ernstig karakter van de per-
soonlijke exploitatie als reden voor de opzegging niet aantonen en dat die opzegging bij-
gevolg niet geldig kan worden verklaard".

Grieven
Eerste onderdeel
In substantie moet worden vastgesteld dat het bestreden vonnis wel aanneemt dat de 

verweerder alleen het overwegend karakter van de aanstaande persoonlijke exploitatie van 
de eerste eiser aanvecht, maar de opzegging weigert geldig te verklaren omdat de eisers 
het ernstig karakter van de persoonlijke exploitatie van het goed door de eerste eiser niet 
zouden aantonen.

Het bestreden vonnis werpt aldus een geschil op die de partijen niet hebben aange-
voerd.

Zoals hiervoor is gezegd, heeft de verweerder de geldigheid van de litigieuze opzeg-
ging uitsluitend aangevochten op grond van de niet-naleving van één van de twee voor-
waarden bepaald in artikel 12.6 van de Pachtwet (het niet overwegend karakter van de 
voorgenomen exploitatie) maar  niet  op grond van de andere voorwaarde (het  ernstige 
voornemen om de gepachte gronden persoonlijk te exploiteren), die evenwel de grondslag 
van de bestreden beslissing vormt.

Artikel 12.6 van de Pachtwet legt in het eerste en tweede lid de twee volgende voor-
waarden op:

"Bij het verzoek tot geldigverklaring van de opzegging, gaat de rechter na of de opzeg-
gingsredenen ernstig en gegrond zijn en met name of uit alle omstandigheden van de zaak 
blijkt dat de verpachter de als opzeggingsredenen bekend gemaakte voornemens ten uit-
voer zal brengen.

Daarenboven, wanneer de pachter zijn hoofdberoep in de landbouw heeft, kan de op-
zegging voor persoonlijke exploitatie door de rechter slechts geldig worden verklaard in-
dien het exploiteren van het landbouwbedrijf, waarin de betrokken landeigendommen zul-
len worden geëxploiteerd, een overwegend deel van de beroepsactiviteit [van de aanstaan-
de exploitant] zal uitmaken".

De voorwaarde waarbij nagegaan wordt of de verpachter een "ernstige en gegronde" 
opzeggingsreden heeft opgegeven, is dus duidelijk verschillend van de voorwaarde waar-
bij de exploitatie door de verpachter een "overwegend" karakter dient te hebben. Laatstge-
noemde voorwaarde maakt het voorwerp uit van een afzonderlijk lid van artikel 12.6, in-
geleid door het voorzetsel "daarenboven", en is slechts van toepassing "wanneer de pach-
ter zijn hoofdberoep in de landbouw heeft".

De verweerder heeft in zijn appelconclusie alleen argumenten over de voorwaarde van 
het overwegend karakter van de landbouwexploitatie door de verpachter aangevoerd en 
het bestaan van die voorwaarde aangevochten.
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De verweerder heeft dus niet aangevoerd dat de eerste eiser niet het "ernstig en ge-
grond" voornemen had om de litigieuze percelen persoonlijk te exploiteren, maar alleen 
dat de door de eerste eiser voorgenomen exploitatie geen overwegend karakter had.

De eisers hebben bijgevolg geantwoord op de conclusie van de verweerder door hun 
verdediging uitsluitend toe te spitsen op het overwegend karakter van de landbouwactivi-
teit van de eerste eiser.

De rechtbank heeft er overigens eerst op gewezen dat "[de verweerder] de verzochte 
geldigverklaring te dezen betwist, op grond dat de aangevoerde persoonlijke exploitatie 
geen overwegend karakter zou hebben, en een tegenvordering tot terugbetaling van te veel 
betaalde pachtgelden instelt".

De rechtbank wees aldus op de tweede voorwaarde van geldigverklaring van de opzeg-
ging, die door de verweerder in twijfel werd getrokken.

Toch heeft de rechtbank niet op die grond uitspraak gedaan maar op grond van de eer-
ste voorwaarde van artikel 12.6.

Aldus heeft de rechtbank, na te hebben herhaald dat "degene die de pacht wegens per-
soonlijke exploitatie opzegt, moet bewijzen dat de opzeggingsredenen ernstig zijn", een 
aantal overwegingen geuit betreffende de spreiding van de betrokken percelen, het feit dat 
de exploitatie in dergelijke omstandigheden alleen rendabel leek te kunnen zijn indien de 
percelen ondergebracht werden in een grotere exploitatie die aan een derde toevertrouwd 
zou worden, het feit dat de eerste eiser niet aantoont toezicht te hebben gehouden op de 
exploitatie van de andere, reeds aan een derde toevertrouwde percelen of de lasten met be-
trekking tot die exploitatie ten laste te hebben genomen, zodat hij niet het ernstig voorne-
men zou hebben gehad de litigieuze percelen persoonlijk te exploiteren : "de [eisers] to-
nen, gezien de omstandigheden van de zaak, het ernstig karakter van de persoonlijke ex-
ploitatie als reden voor de opzegging niet aan en die opzegging kan bijgevolg niet geldig 
worden verklaard".

De rechtbank heeft aldus uitspraak gedaan op grond van het eerste lid van artikel 12.6 
van de Pachtwet, luidens hetwelk de opzeggingsredenen "ernstig en gegrond" moeten zijn, 
terwijl de partijen uitsluitend over de andere voorwaarde conclusie hadden genomen, met 
name de bij het tweede lid van artikel 12.6 opgelegde voorwaarde dat de persoonlijke ex-
ploitatie door de verpachter een overwegend karakter moet hebben.

Zodoende werpt het bestreden arrest een geschil op dat niet door de verweerder is aan-
gevoerd en waarover de partijen geen debat hebben gevoerd.

Het bestreden vonnis schendt bijgevolg artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek 
en miskent het in dat artikel vastgelegde beschikkingsbeginsel, krachtens hetwelk de par-
tijen de grenzen en de inhoud van hun juridisch debat en van de betrokken vorderingen en 
geschillen bepalen. Het bestreden vonnis miskent daarenboven het beginsel van het recht 
van verdediging door een vordering van de eisers niet te willen toewijzen op grond van 
een reden waarover de eisers geen conclusie hebben kunnen nemen.

(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 7, 1°, 8, §1, 9, 11 en 12.6, eerste en tweede lid, van de Pachtwet van 4 no-

vember 1969, zoals gewijzigd bij de wet van 7 november 1988.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis weigert de opzegging geldig te verklaren die de eisers wegens 

persoonlijke exploitatie van het gepachte goed ter kennis hebben gebracht en verklaart, 
met wijziging van het vonnis van eerste aanleg, de oorspronkelijke vordering van de ei-
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sers ongegrond omdat de opzeggingsreden niet "ernstig en gegrond" zou zijn, op grond
"dat [...] degene die de pacht wegens persoonlijke exploitatie opzegt, moet bewijzen dat 

de opzeggingsredenen ernstig zijn;
dat te dezen bevestigd moet worden dat de eerste [eiser], wiens persoonlijke exploitatie 

als opzeggingsreden aangevoerd wordt en chemisch en landbouwingenieur is, blijkens de 
voorgelegde stukken daadwerkelijk over de nodige bekwaamheid beschikt om een derge-
lijke exploitatie persoonlijk uit te voeren;

dat die eerste [eiser], geboren in 1940 en ongeveer 62 jaar oud op de einddatum van de 
pacht die door de litigieuze opzegging op 15 september 2002 is vastgesteld, erop wijst dat 
zijn project betrekking heeft op de mogelijke exploitatie van 14 hectare, 44 are 2 centiare, 
en dat hij daarvan persoonlijk reeds 10 hectare, 27 are 81 centiare exploiteert;

dat  noch de leeftijd  van  de  voormelde  [eiser]  noch zijn  andere  beroepsactiviteiten, 
waarvan hij  de stopzetting of  vermindering na 60 jaar op geloofwaardige wijze over-
weegt, noodzakelijkerwijs impliceren dat hij niet gedurende ten minste negen jaar in over-
wegende mate een activiteit van landbouwexploitatie zou kunnen uitvoeren;

dat evenwel erop moet worden gewezen dat de 16 percelen van de mogelijke betrokken 
exploitatie te Ramillies, Orp, Huppaye, Hannut en Saint-Remy gelegen zijn; dat het groot-
ste perceel een oppervlakte van 2 hectare 77 are 5 centiare heeft en dat acht van die ver-
spreide percelen minder dan 50 are groot zijn;

[...]
dat die rendabiliteit in dergelijke omstandigheden alleen bereikt lijkt te kunnen worden 

indien de betrokken exploitatie aan één of meerdere landbouwexploitanten toevertrouwd 
wordt die de beperkte exploitatie van die kleine verspreide percelen in een grotere exploi-
tatie zouden kunnen onderbrengen;

dat, te dezen, de huidige exploitatie van de beschikbare gronden door de eerste [eiser] 
geschiedt door aldus een beroep op een landbouwexploitant te doen en in dergelijke om-
standigheden moet worden aangenomen dat zelfs de kleinste percelen van de mogelijke 
exploitatie van de eerste [eiser], met een oppervlakte van minder dan tien are, op een ren-
dabele wijze door een landbouwbedrijf bebouwd kunnen worden indien hij hierop dezelf-
de werkwijze als op de grotere nabijgelegen percelen toepast;

dat de persoonlijke exploitatie die als opzeggingsreden aangevoerd wordt, weliswaar 
met de hulp van een derde landbouwexploitant uitgevoerd kan worden, maar deze moge-
lijkheid ontslaat degene die zich op een dergelijke exploitatie beroept, niet van de ver-
plichting om het persoonlijk, voortgezet en werkelijk karakter ervan aan te tonen, en de 
mogelijkheid om één of meerdere kleine percelen door een landbouwexploitant te laten 
bebouwen, is geen middel voor de eigenaar van een pachtgoed om die pacht wegens per-
soonlijke exploitatie maar zonder enige 'persoonlijke, werkelijke en voortgezette' betrok-
kenheid op te zeggen;

dat het begrip persoonlijke exploitatie weliswaar a priori niet onverenigbaar is met de 
mogelijkheid om op een derde een beroep te doen, maar 'encore faut-il que la réalisation 
de tout ce qui relève spécifiquement de l'exploitation agricole ne soit pas laissée à des pro-
fessionnels, le travail du bénéficiaire se bornant à la comptabilité' (cf. V. en P. Renier, 
Chronique de jurisprudence 1986-1995, Le Bail à ferme, J.T., 1996, n° 83, p. 126, en de 
vermelde verwijzingen);

dat de enige drie facturen die in dat verband werden voorgelegd, slechts betrekking 
hebben op één enkel perceel van 70 hectare, maar aantonen dat een en hetzelfde land-
bouwbedrijf in 1997 en ook in 1998 alle facturen voor het voorbewerken, het ploegen, het 
zaaien, het meermaals sproeien, het wieden en het oogsten en de verschillende aangewen-
de producten heeft geschreven;
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dat niet aangevoerd wordt dat de andere percelen van de voorgenomen exploitatie op 
een andere wijze bebouwd zouden worden;

dat uit geen enkel bewijskrachtig gegeven kan worden afgeleid dat dit landbouwbedrijf 
precieze richtlijnen ontvangen zou hebben over de exploitatievoorwaarden, laat staan over 
de keuze van de gewassen die op de verschillende percelen geteeld zouden moeten wor-
den;

dat evenmin uit enig bewijskrachtig gegeven kan worden afgeleid dat de eerste [eiser] 
op de betrokken percelen zelf enig werk zou hebben verricht, zelfs geen bijkomstig werk, 
of dat hij concrete initiatieven genomen zou hebben;

dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat het toezicht dat hij op de betrokken 
gronden zou hebben gehouden, enige concrete invloed op de exploitatie van de gronden 
heeft gehad;

[...]
dat de eerste [eiser] wel beweert dat hij sinds 2002 reeds meer dan 9 hectare exploiteert, 

maar geen enkel aanwijzing geeft of enig stuk voorlegt waaruit zijn aandeel in de exploi-
tatie van de betrokken percelen precies zou blijken;

dat de [eisers], met name, geen enkel bewijs leveren waaruit zou blijken dat zij per-
soonlijk landbouwwerktuigen zouden hebben aangekocht, afgezien van die welke gefactu-
reerd zijn door de landbouwexploitant aan wie de betrokken gronden zijn toevertrouwd;

dat, zoals de eerste rechter geoordeeld heeft, niets erop wijst dat de eerste [eiser] be-
paalde gronden reeds 'met eigen materiaal' exploiteert, wat niet is aangetoond;

dat, wat dat betreft, de voorgelegde, niet gedagtekende factuur die wijst op de aanschaf 
van een tractor en allerhande materiaal voor een onbeduidende totaalprijs van 1.700 frank, 
niet aantoont dat de eerste [eiser] over materiaal van enig belang beschikt;

dat het te dezen aannemelijk lijkt dat de landbouwactiviteit van de eerste [eiser] zich er-
toe beperkt de betrokken landbouwgronden aan een landbouwexploitant toe te vertrouwen 
en de financiële opbrengst in ontvangst te nemen en dat de [eisers] niet kunnen aantonen 
dat de eerste [eiser] het ernstige voornemen had een 'persoonlijke, werkelijke en voortge-
zette' beroepsactiviteit van landbouwexploitant uit te oefenen die een 'overwegend deel' 
van een beroepsactiviteit zou vormen;

dat de [eisers], gezien de omstandigheden van de zaak, het ernstig karakter van de per-
soonlijke exploitatie als reden voor de opzegging niet aantonen en dat die opzegging bij-
gevolg niet geldig kan worden verklaard".

Grieven
Het bestreden vonnis weigert de door de eisers gegeven opzegging met toepassing van 

artikel 12.6, eerste lid, van de Pachtwet, geldig te verklaren.
Bij zijn uitspraak over een opzegging wegens de voorgenomen persoonlijke exploitatie 

door de verpachter heeft het vonnis daarenboven de artikelen 7, 1°, 8, §1, en 9 van de 
Pachtwet toegepast.

Artikel 7 bepaalt: "De verpachter kan bij het verstrijken van elke pachtperiode een ein-
de maken aan de pacht, indien hij van een ernstige reden doet blijken. Ongeacht de in arti-
kel 6 bedoelde redenen kunnen als ernstige redenen uitsluitend worden aanvaard:

1° het door de verpachter te kennen gegeven voornemen om zelf het verpachte goed ge-
heel of gedeeltelijk te exploiteren (...)" (cf. ook artikel 8 van de Pachtwet).

Artikel 9 preciseert: "De exploitatie van het goed dat van de pachter is teruggenomen 
op grond van bij artikelen 7, 1°, en 8 bepaalde reden, moet een persoonlijke, werkelijke en 
ten minste negen jaar voortgezette exploitatie zijn door degene of degenen die in de op-
zegging als aanstaande exploitant zijn aangewezen".
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Uit die bepalingen volgt dat bij de beoordeling van de persoonlijke exploitatie door de 
verpachter rekening moet worden gehouden met het geheel of het gedeelte van de aan de 
pachter verpachte percelen en landeigendommen en niet, zoals het vonnis doet, met ande-
re percelen of goederen, en deze exploitatie kan evenmin beoordeeld worden op grond 
van de exploitatie die de verpachter in het heden of in het verleden heeft uitgevoerd.

Deze analyse wordt bevestigd door het onderzoek van artikel 12.6 van de Pachtwet, 
waarvan het tweede lid bepaalt dat:

"[...] wanneer de pachter zijn hoofdberoep in de landbouw heeft, de opzegging voor 
persoonlijke exploitatie door de rechter slechts geldig kan worden verklaard indien het ex-
ploiteren van het landbouwbedrijf,  waarin de betrokken landbouweigendommen zullen 
worden geëxploiteerd, een overwegend deel van de beroepsactiviteit van de aanstaande 
exploitant zal uitmaken".

Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 12.6, die door het vonnis vermeld wordt, 
blijkt dat de persoonlijke exploitatie van de verpachter onderzocht moet worden in ver-
band met "het bewuste landbouwbedrijf".

Er  moet  dus rekening worden gehouden met  de aanstaande persoonlijke  exploitatie 
door de verpachter van het goed waarvoor de opzegging is gedaan ("het exploiteren van 
het  landbouwbedrijf,  waarin  de  betrokken  landeigendommen zullen  worden  geëxploi-
teerd"), en niet met de huidige exploitatie, door de verpachter, van andere percelen dan 
die welke deel uitmaken van de "landeigendommen die geëxploiteerd zullen worden".

De enige exploitatie waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of de 
verpachter het "ernstig en gegrond" voornemen heeft de verpachte goederen persoonlijk te 
exploiteren, is met andere woorden die welke de verpachter zal kunnen uitvoeren op de 
percelen waarvoor de opzegging is gedaan en niet die welke hij voorheen op andere per-
celen heeft uitgevoerd.

Welnu, het bestreden arrest heeft het ernstig en gegrond karakter van de reden van de 
aanstaande persoonlijke exploitatie door de eerste eiser te dezen niet uitsluitend beoor-
deeld op grond van de litigieuze verpachte percelen en van gegevens die betrekking heb-
ben op het geheel of een gedeelte van die percelen, maar ook op grond van andere perce-
len en op grond van andere feitelijke gegevens die betrekking hebben op hun huidige ex-
ploitatie door de eerste eiser.

De rechtbank heeft immers rekening gehouden met:
- het feit dat de litigieuze percelen (zoals deze reeds in het bezit van de eisers waren) 

samen met andere percelen opgenomen zouden worden in een omvangrijkere exploitatie, 
die aan een derde toevertrouwd zou worden, zonder acht te slaan op het feit dat de terug-
name van de litigieuze percelen er net toe strekt de eerste eiser in staat te stellen een land-
bouwexploitatie persoonlijk uit te voeren en ze rendabel te maken;

- het besluit: "dat het te dezen aannemelijk lijkt dat de landbouwactiviteit van de eerste 
[eiser] zich ertoe beperkt de betrokken landbouwgronden aan een landbouwexploitant toe 
te vertrouwen en de financiële opbrengst in ontvangst te nemen en dat de [eisers] niet 
kunnen aantonen dat de eerste [eiser] het ernstige voornemen had een 'persoonlijke, wer-
kelijke en voortgezette' beroepsactiviteit van landbouwexploitant uit te oefenen die een 
'overwegend deel' van een beroepsactiviteit zou vormen" en "dat de [eisers], gezien de 
omstandigheden van de zaak, het ernstig karakter van de persoonlijke exploitatie als reden 
voor de opzegging niet aantonen en dat die opzegging bijgevolg niet geldig kan worden 
verklaard".

Nu het bestreden arrest het ernstig karakter van het voornemen van de eisers om de 
pachtgronden persoonlijk te exploiteren beoordeelt op grond van wat de eerste eiser mo-
menteel met niet gepachte percelen aanvangt, verantwoordt het zijn beslissing niet naar 
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recht om de opzegging die de eisers wegens persoonlijke exploitatie gegeven hebben, niet 
geldig te verklaren (schending van de in de aanhef van het middel aangegeven wettelijke 
bepalingen, meer bepaald de artikelen 7, 1°, 9 en 12.6, eerste lid, van de Pachtwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

Het bestreden vonnis stelt vast dat het verzoek van de eisers betrekking heeft 
op de geldigverklaring van de opzegging die zij de verweerder ter kennis hebben 
gebracht met het oog op de persoonlijke exploitatie van de goederen door de eer-
ste eiser.

Krachtens artikel 12.6, eerste lid, van de Pachtwet, gaat de rechter bij het ver-
zoek tot geldigverklaring na of de opzeggingsredenen ernstig en gegrond zijn.

Uit  artikel  56 van diezelfde wet kan worden afgeleid dat  die  bepaling een 
dwingende bepaling ten voordele van de pachter is.

Het bestreden vonnis stelt niet vast dat de verweerder afgezien heeft van de be-
scherming van voormeld artikel 12.6, eerste lid.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eisers, voor 
de appelrechters, het "voor de duidelijkheid van het debat" nodig hebben geacht 
"de wettelijke opzeggingsvoorwaarden [...] te overlopen [...], al [had] [de ver-
weerder] de naleving ervan niet in twijfel getrokken" en betoogd hebben dat die 
voorwaarden waren vervuld, terwijl de verweerder daarentegen aangevoerd heeft 
dat de leeftijd van de eerste eiser en de omstandigheid dat hij niet aantoonde dat 
zijn verouderde tractor op de openbare weg kon rondrijden terwijl de exploitatie 
uit verspreide percelen bestond, zijn voornemen om de pachtgronden persoonlijk 
te exploiteren ongeloofwaardig deden overkomen.

Het bestreden vonnis schendt bijgevolg noch artikel 1138, 2°, van het Gerech-
telijk Wetboek en miskent evenmin het algemeen beginsel van het recht van ver-
dediging, door te oordelen dat de eisers, gelet op de concrete omstandigheden 
van de zaak, niet aantoonden dat de opzeggingsreden ernstig was.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

(...)

Tweede middel

Naar luid van artikel 12.6, eerste lid, van de Pachtwet, gaat de rechter bij het 
verzoek tot geldigverklaring van de opzegging na of de opzeggingsredenen ern-
stig en gegrond zijn, en met name of uit alle omstandigheden van de zaak blijkt 
dat de verpachter de als opzeggingsredenen bekend gemaakte voornemens ten 
uitvoer zal brengen.

Artikel 12.6, derde lid, van die wet bepaalt dat, in geval van betwisting over 
het ernstig karakter van het eigen gebruik, de verpachter moet preciseren hoe de-
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gene of degenen die in de opzegging als aanstaande exploitant is of zijn aange-
wezen, de persoonlijke werkelijke en voortgezette exploitatie zullen uitvoeren en 
bewijzen dat zij daartoe in staat zijn, alsmede dat zij aan de in artikel 9 gestelde 
voorwaarden voldoen.

Krachtens die bepalingen moet de rechter bij het verzoek tot geldigverklaring 
van de opzegging rekening houden met alle feitelijke omstandigheden die de op-
zegging verantwoord hebben; hij moet onderzoeken of uit de omstandigheden 
van de zaak blijkt dat de verpachter het oprechte en ernstige voornemen had de 
persoonlijke, werkelijke en voortgezette exploitatie uit te voeren; zijn beslissing 
is onaantastbaar.

Om te oordelen of de verpachter de exploitatie persoonlijk zal uitvoeren, kan 
de rechter bijgevolg rekening houden met de exploitatie door de verpachter, in 
het heden of in het verleden, van andere percelen dan die waarop de opzegging 
betrekking heeft.

Het middel, ten betoge dat de rechter het gegrond en ernstig karakter van het 
voornemen van de verpachter alleen mag beoordelen op grond van de exploitatie 
die hij zal uitvoeren op de percelen die het voorwerp van de opzegging uitma-
ken, faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers in de kosten.
26 maart 2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, afdelingsvoorzit-

ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

Nr. 155

2° KAMER - 28 maart 2007

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - NIET-BETALING VAN DE PREMIE OP DE 
VERVALDAG - OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST - VOORWAARDEN - INGEBREKESTELLING - 
AANGETEKENDE BRIEF OP EEN VERKEERD ADRES - GEVOLG - GEEN VERZEKERING

Het vonnis dat na vermelding van het feit dat gebleken is dat de aangetekende brief waarbij  
de  verzekeringsnemer  van  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake 
motorrijtuigen  door  de  verzekeringsmaatschappij  kennis  wordt  gegeven  van  de 
opzegging van de overeenkomst, naar een gedeeltelijk verkeerd adres was verstuurd, is  
niet naar recht verantwoord wanneer het de telastlegging van gebrek aan verzekering  
tegen die verzekeringsnemer bewezen verklaart, louter op grond dat hij geopteerd had 
voor de halfjaarlijkse betaling van de premie en dat hij geen bewijs van betaling van de  
premies  sinds  enige  tijd  levert.  (Art.  1,  eerste  lid,  K.B.  14  dec.  1992 betreffende  de 
modelovereenkomst  voor  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake 
motorrijtuigen; Artt. 13, eerste en tweede lid, en 26, 4°, van de bijlage vh, K.B. 14 dec. 
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1992  betreffende  de  modelovereenkomst  voor  de  verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen)

(M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1585.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 31 oktober 2006 in ho-
ger beroep is gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel. 

De eiseres voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die de verjaring 
van de strafvordering met betrekking tot de telastlegging C vaststelt:

Het cassatieberoep is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die de eiseres 
wegens de telastleggingen A en B veroordeelt:

Over het middel:

Naar luid van artikel 16 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Straf-
vordering, wanneer het misdrijf verband houdt met de uitvoering van een over-
eenkomst waarvan het bestaan ontkend of waarvan de uitlegging betwist wordt, 
gedraagt de strafrechter zich naar de regels van het burgerlijk recht bij zijn be-
slissing over het bestaan van die overeenkomst of over de uitvoering ervan.

Krachtens artikel 1,  eerste lid, van het Koninklijk besluit van 14 december 
1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheids-
verzekering  inzake  motorrijtuigen,  moeten  de  overeenkomsten  betreffende  de 
verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen  beantwoorden 
aan de bepalingen van de bij dit besluit gevoegde modelovereenkomst.

Naar luid van artikel 13, eerste en tweede lid, van de modelovereenkomst, kan 
de maatschappij bij niet-betaling van de premie op de vervaldag de dekking van 
de overeenkomst schorsen of de overeenkomst opzeggen indien de verzekering-
nemer in gebreke is gesteld bij deurwaardersexploot of bij een ter post aangete-
kende brief, en de schorsing van de dekking of de opzegging gaat in na het ver-
strijken van een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de be-
tekening of de afgifte ter post van de aangetekende brief.

Krachtens artikel 27, 4°, van de voormelde modelovereenkomst, kan de maat-
schappij de overeenkomst opzeggen in geval van niet-betaling van de premie, 
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overeenkomstig het voormelde artikel 13.

Het bestreden vonnis zegt dat gebleken is dat de aangetekende brief waarbij 
kennis wordt gegeven van de opzegging van de overeenkomst door de maat-
schappij Axa Belgium, op 29 mei 2002 naar een gedeeltelijk verkeerd adres was 
verstuurd.

Met de enkele vaststelling dat de eiseres "geopteerd had voor de halfjaarlijkse 
betaling van de premie [en] dat zij geen bewijs van betaling van premies sinds 
einde 2002 levert", verklaren de appelrechters het haar ten laste gelegde feit van 
gebrek aan verzekering, niet wettig bewezen.

Het middel is in zoverre gegrond.

Ambtshalve toezicht

Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-
ven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet ge-
wezen.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiseres veroordeelt wegens de 
telastlegging van gebrek aan verzekering.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

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

Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten en laat de andere helft ten laste 
van de Staat.

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

28 maart 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. J.-F.Peeters, Brussel. 

Nr. 156

2° KAMER - 28 maart 2007

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE 
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - ELEMENTEN EN GROOTTE - KOSTEN EN 
HONORARIUM VAN EEN ADVOCAAT - TERUGVORDERBAARHEID - VOORWAARDEN

De kosten en het honorarium van een advocaat die de benadeelde van een strafrechtelijke 
fout heeft  betaald, kunnen als een te vergoeden bestanddeel van de schade worden  
beschouwd in zoverre zij noodzakelijk zijn om de benadeelde de mogelijkheid te geven 
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zijn recht op schadevergoeding te doen gelden1. 

(E. T. M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1595.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 november 2006 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 

De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-
dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

(...)

2. de omvang van de schade:

Over het derde middel:

Zevende onderdeel:
De eiser verwijt de appelrechters dat zij bij wijze van vergoedbare schade de 

kosten van de verdediging van de verweerder hebben toegewezen, ex aequo et 
bono op 750 euro geraamd.

De kosten en het  honorarium van een advocaat  die de benadeelde van een 
strafrechtelijke fout heeft betaald, kunnen als een te vergoeden bestanddeel van 
de schade worden beschouwd in zoverre zij noodzakelijk zijn om de benadeelde 
de mogelijkheid te geven zijn recht op schadevergoeding te doen gelden.

De beoordeling van die schade is een feitelijke beoordeling.
Het onderdeel dat kritiek oefent op die beoordeling is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 
28 maart 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-

ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal. 

1 Zie Cass.,  2 sept.  2004, AR C.01.0186.F, nr.  375; PARMENTIER Cl.,  "Le caractère nécessaire de 
l'intervention de l'avocat, condition de la répétibilité des frais de défense", opm. onder Bergen, 8 nov. 
2004, J.L.M.B., 2005, p. 678; MARY G., "La répétibilité des frais et honoraires d'avocat: chronique de 
jurisprudence", J.T., 2007, p. 4 en 5. 
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Nr. 157

2° KAMER - 28 maart 2007

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALLERLEI - 
VERNIETIGING VAN EEN WET DOOR HET ARBITRAGEHOF - BEROEP TOT INTREKKING VAN EEN OP EEN 
VERNIETIGDE REGEL GEGRONDE BESLISSING - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN

2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — ALLERLEI - STRAFZAKEN - ARTIKEL 10, BIJZONDERE 
WET ARBITRAGEHOF - BEROEP TOT INTREKKING VAN EEN OP EEN VERNIETIGDE REGEL GEGRONDE 
BESLISSING - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN

3º ARBITRAGEHOF - ARTIKEL 10, BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF - BEROEP TOT 
INTREKKING VAN EEN OP EEN VERNIETIGDE REGEL GEGRONDE BESLISSING - ONTVANKELIJKHEID - 
VOORWAARDEN

4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - STRAFZAKEN - RECHTSMIDDEL - NIET-TERUGWERKENDE KRACHT 
VAN DE WET

5º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - CASSATIEMIDDEL - PREJUDICIËLE VRAAG - 
HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - GRENZEN

6º ARBITRAGEHOF - CASSATIEMIDDEL - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - 
VERPLICHTING - GRENZEN

7º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - CASSATIEMIDDEL - PREJUDICIËLE VRAAG - 
HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - GRENZEN

8º ARBITRAGEHOF - CASSATIEMIDDEL - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - 
VERPLICHTING - GRENZEN

9º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 7 - ARTIKEL 7.1 - WETTIGHEID VAN DE AANTIJGINGEN - BESLISSINGEN GEGROND OP 
EEN WETTELIJKE BEPALING DIE VERVOLGENS DOOR HET ARBITRAGEHOF WORDT VERNIETIGD - 
PROCEDURE VAN INTREKKING - GRENZEN

10º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.7 - "NON BIS IN IDEM" 
- BESLISSINGEN GEGROND OP EEN WETTELIJKE BEPALING DIE VERVOLGENS DOOR HET 
ARBITRAGEHOF WORDT VERNIETIGD - PROCEDURE VAN INTREKKING - GRENZEN

11º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 15.1 - WETTIGHEID VAN 
DE AANTIJGINGEN - BESLISSINGEN GEGROND OP EEN WETTELIJKE BEPALING DIE VERVOLGENS DOOR 
HET ARBITRAGEHOF WORDT VERNIETIGD - PROCEDURE VAN INTREKKING - GRENZEN

12º ARBITRAGEHOF - ARTIKEL 10, BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF - BEROEP TOT 
INTREKKING VAN EEN OP EEN VERNIETIGDE REGEL GEGRONDE BESLISSING - GRENZEN - 
WETTIGHEID VAN DE AANTIJGINGEN - TOEPASSING

13º ARBITRAGEHOF - ARTIKEL 10, BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF - BEROEP TOT 
INTREKKING VAN EEN OP EEN VERNIETIGDE REGEL GEGRONDE BESLISSING - GRENZEN - "NON BIS IN 
IDEM" - TOEPASSING

14º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN 
CASSATIE - STRAFZAKEN - MATERIE WAARVOOR DE GRONDWET DE DRAAGWIJDTE V/E RECHT 
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BEKRACHTIGD DOOR VERDRAG MET RECHTSTREEKSE WERKING NIET UITBREIDT - VERPLICHTING

15º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - STRAFZAKEN - MATERIE 
WAARVOOR DE GRONDWET DE DRAAGWIJDTE V/E RECHT BEKRACHTIGD DOOR VERDRAG MET 
RECHTSTREEKSE WERKING NIET UITBREIDT - VERPLICHTING

1º, 2° en 3° De procedure van intrekking die bij de Bijzondere Wet Arbitragehof is ingesteld,  
is  niet  van  toepassing  op  alle  beslissingen  van  de  strafgerechten  waartegen  geen 
rechtsmiddel  kan  worden  aangewend,  doch  alleen  op  de  beslissingen  die  definitief  
uitspraak doen over de strafvordering en met nadelige gevolgen voor degene tegen wie  
de voormelde vordering werd ingesteld1. (Art.10, Bijzondere Wet Arbitragehof).  

4º  Het  bestaan  van  een  rechtsmiddel  vloeit  niet  voort  uit  de  omstandigheid  dat  het  
aanwenden ervan geen afbreuk zou doen aan de regel van de niet-terugwerkende kracht  
van de wet. 

5º en 6°  Het Hof van cassatie moet het Arbitragehof de prejudiciële vraag niet stellen die  
tot staving van een middel is opgeworpen wanneer die vraag op een onjuiste juridische 
veronderstelling berust2. (Art. 26, Bijzondere Wet Arbitragehof)

7º en 8° Het Hof van cassatie moet het Arbitragehof de prejudiciële vraag niet stellen die tot  
staving  van een middel  is  opgeworpen wanneer  het  onderzoek van die vraag tot  de  
toetsing zou leiden van de keuzes die de Grondwetgever zelf al dan niet heeft gemaakt..  
(Art. 26, Bijzondere Wet Arbitragehof)

9º, 10°, 11°, 12° en 13° De artikelen 7.1, E.V.R.M., 14.7 en 15.1, I.V.B.P.R., verbieden dat  
de  procedure  van intrekking  wordt  gebruikt  om handelingen in België vervolgbaar  te  
stellen welke het niet meer waren op het ogenblik dat een gerechtelijke beslissing een  
einde heeft gemaakt aan de uitoefening van de strafvordering met toepassing van de ten  
tijde van de uitspraak vigerende wetten.  (Art. 7.1, Verdrag Rechten van de Mens; Artt. 
14.7 en 15.1, I.V.B.P.R.; art.10 Bijzondere Wet Arbitragehof)

14º  en  15°  Wanneer  een  verdrag  met  rechtstreekse  werking  in  het  interne  recht,  in  
strafzaken een door de Grondwet gewaarborgd recht bekrachtigt, zonder de draagwijdte  
ervan uit te breiden, moet het Hof van cassatie het Arbitragehof de prejudiciële vraag niet  
stellen  die  bestaat  in  het  nagaan  of  de  wet  al  dan niet  de  grondwettelijke  bepaling 
schendt met betrekking tot dit recht3. (Art. 26, Bijzondere Wet Arbitragehof)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE in zake A. e.a. T. T. e.a.))

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0031.F)

1 Zie Cass., 20 april 2004, AR P.03.1537.N, nr. 209, met concl. adv.-gen. DUINSLAEGER; VERSTRAETEN 
R., Handboek strafvordering, 4de druk, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2005, nr. 2421; SIMONART H., 
"La Cour d'arbitrage. Une étape dans le contrôle de la constitutionnalité de la loi", Brussel, Story 
Scientia,  1988,  p.  205;  ROSOUX G.  en TULKENS Fr.,  "Considérations théoriques  et  pratiques  sur la 
portée des arrêts de la Cour d'arbitrage", in La Cour d'arbitrage: un juge comme les autres?, Luik, 
2004, p. 108; VELAERS J., "Van Arbitragehof tot Grondwettelijk Hof", 1990, nr. 399; BEIRLAEN A., 
"Procederen in nieuw-Belgie en komend Europa", XVII Postuniversitaire cyclus W. Delva 1990-
1991, nrs 75 en 76; CEREXHE E. en RIGAUX M.-Fr., "Tout savoir sur la Cour d'arbitrage", 1998, p. 72; 
VANDE LANOTTE J., "Overzicht van het publiek recht", 1997, nr 1554. 
2 Zie Cass., 8 juni 1999, AR P.97.1105.N, nr 336; Cass., 19 mei 2004, AR P.04.0352.F, nr 270; 
Cass., 27 okt. 2004, AR P.04.0695.F, nr 511; Cass., 10 mei 2006, AR P.06.0281.F, nr.266.; Cass., 28 
nov. 2006, AR P.06.1129.N, nr .606.
3 Zie Cass., 9 nov. 2004, AR P.04.0849.N, nr 539; Cass., 16 nov. 2004, AR P.04.0644.N, nr 549, met 
concl. adv.-gen. DUINSLAEGER.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De procureur-generaal bij het Hof heeft op 9 januari 2007 ter griffie een vorde-
ring neergelegd, gesteld als volgt :

"Aan de tweede kamer van het Hof van Cassatie.

De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten dat 
de Heer minister van Landsverdediging die krachtens artikel 2 van het Konink-
lijk besluit van 21 juli 2003 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdhe-
den (Belgisch Staatsblad van 25 juli 2003) de bevoegdheden uitoefent van de mi-
nister van Justitie, hem heeft opgedragen om bij het Hof het arrest aan te geven 
dat door het Hof op 29 juni 2005 is gewezen (A.R. P.04.0482.F), waarbij het 
Hof, met toepassing van artikel 29, §3, van de Wet van 5 augustus 2003 betref-
fende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, de zaak die 
door de onderzoeksrechter te Brussel aanvankelijk onder het nummer 28/02 van 
het kabinet van onderzoeksrechter Damien Vandermeersch is onderzocht en mo-
menteel onder het nummer 156/04 van het kabinet van onderzoeksrechter Hervé 
Louveaux, aan het Belgisch gerecht onttrekt.

Bij arrest nr. 104/2006 van 21 juni 2006, heeft het Arbitragehof met name in 
artikel 29, §3, van de Wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen 
van het internationaal humanitair recht, het tweede, derde en vierde lid, vernie-
tigd, alsmede, in het vijfde lid, de woorden 'of waarvan de onttrekking niet werd 
uitgesproken op grond van het vorige lid'.

De Heer minister van Landsverdediging die de bevoegdheden uitoefent van de 
minister van Justitie, draagt de ondergetekende procureur-generaal op om aan het 
Hof, met toepassing van de artikelen 10 en volgende van de Bijzondere wet van 
6 januari 1989 betreffende het Arbitragehof, de intrekking te vorderen van het ar-
rest dat op 29 juni 2005 is gewezen.

Om die redenen,

Vordert de procureur-generaal dat het aan het Hof moge behagen het aangege-
ven arrest in te trekken en te bevelen dat melding zal worden gemaakt van zijn 
arrest op de kant van de ingetrokken beslissing.

Brussel, 5 januari 2007,

De procureur-generaal,

(get.) M. De Swaef".

Meester Michel Mahieu heeft namens de burgerlijke partijen op 15 februari 
2007, ter griffie van het Hof een memorie neergelegd waarin hij de intrekking 
vordert en die, subsidiair, vier prejudiciële vragen opwerpt die aan het Arbitrage-
hof moeten worden gesteld.

Namens degenen tegen wie de strafvordering werd ingeleid werden op 23 fe-
bruari 2007 op de griffie van het Hof twee memories ingediend, respectievelijk 
door Meester John Kirkpatrick voor de naamloze vennootschap Total, en door 
Meesters Emile Verbruggen en Benoît Cambier voor T. D. en H. M.. Deze me-
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mories werpen verschillende gronden van niet-ontvankelijkheid op tegen de vor-
dering tot intrekking die door de procureur-generaal is ingediend en tegen de 
prejudiciële vragen die door de burgerlijke partijen zijn opgeworpen.

Op 1 en 5 maart 2007 hebben Meesters Michel Mahieu en John Kirkpatrick op 
de griffie van het Hof, enerzijds een memorie van antwoord en anderzijds een 
aanvullende memorie neergelegd.

Meesters Emile Verbruggen, Benoît Cambier en Luc Cambier hebben op 6 
maart 2007 een aanvullende memorie neergelegd.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. FEITEN

1. De klagers hebben zich op 25 april 2002 burgerlijke partij gesteld voor de 
onderzoeksrechter  te  Brussel,  wegens misdaden tegen de  mensheid en mede-
plichtigheid aan dergelijke misdaden.

Die misdrijven, die worden geacht in het buitenland te zijn gepleegd, kwamen 
in aanmerking om, op het ogenblik van het indienen van de klacht, in België ver-
volgd te worden, met toepassing van de artikelen 1, §2, 4 en 7 van de Wet van 16 
juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internatio-
naal humanitair recht, gewijzigd door die van 10 februari 1999. De voormelde, 
aldus gewijzigde, wet werd evenwel bij artikel 27 van de Wet van 5 augustus 
2003 betreffende diezelfde schendingen opgeheven.

2. Volgens het verslag van de federale procureur, ingekomen ter griffie van het 
Hof op 25 maart 2004, verblijft één van de vier klagers daadwerkelijk, gewoon-
lijk en wettelijk in België sinds 5 januari 2001. Hij heeft er op 12 september van 
hetzelfde jaar het statuut van vluchteling verkregen.

3. Artikel 29, §3, van de Wet van 5 augustus 2003 schrijft voor om de aanhan-
gige rechtsgedingen waarvoor een opsporingsonderzoek loopt op datum van de 
inwerkingtreding van deze wet en die betrekking hebben op internationaalrechte-
lijke misdaden, aan het Belgisch gerecht te onttrekken wanneer ze niet beant-
woorden aan de criteria voor de uitoefening van de strafvordering in België, zo-
als die in de artikelen 6, 1°bis, 10, 1°bis, en 12bis van de Voorafgaande Titel van 
het Wetboek van Strafvordering, zijn vastgelegd.

Het voormelde artikel 29, §3, voorzag evenwel in de handhaving van het Bel-
gisch gerecht voor deze zaken, met name wanneer er tenminste één Belgische 
klager was op het ogenblik van het instellen van de strafvordering.

4. Bij vordering die op 25 maart 2004 ter griffie is neergelegd, heeft de procu-
reur-generaal bij het Hof verzocht dat het opsporingsonderzoek, geopend inge-
volge de burgerlijke partijstelling van de klagers van 25 april 2002, aan het Bel-
gisch gerecht zou worden onttrokken.

Die vordering was met name gegrond op de vaststelling dat op het ogenblik 
van de aanvankelijke instelling van de strafvordering, geen van de klagers Belg 
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was.

5. Bij arrest van 5 mei 2004 heeft het Hof, op verzoek van de klagers, een pre-
judiciële vraag gesteld aan het Arbitragehof over de grondwettigheid van artikel 
29, §3, tweede lid, van de Wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schen-
dingen van het internationaal humanitair recht.

Het arrest van 13 april 2005 van het Arbitragehof zegt voor recht dat die wet-
telijke bepaling de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet schond, in zoverre 
de hoedanigheid van vluchteling die aan één van de klagers in België op het 
ogenblik van het instellen van de strafvordering is toegekend, aan de onttrekking 
niet in de weg stond.

6. Met de vaststelling, bij zijn arrest van 29 juni 2005, dat het alleen aan de 
voormelde ongrondwettelijkheid had kunnen verhelpen mits een analoge toepas-
sing van de wet in het nadeel van de vervolgde personen, heeft het Hof verklaard 
dat de handhaving van de Belgische rechtsmacht ten aanzien van de misdaden 
die door de klagers zijn aangebracht, geen wettelijke basis heeft.

Het arrest waarvan de intrekking wordt gevorderd, beveelt bijgevolg de ont-
trekking van de zaak.

7. Het Arbitragehof waar een beroep tot vernietiging aanhangig is gemaakt dat 
door één van de vier klagers op 13 oktober 2005 is ingediend, heeft bij arrest nr. 
104/2006 van 21 juni 2006, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 juli 
2006, in artikel 29, §3, van de Wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige 
schendingen van het internationaal humanitair recht, het tweede, derde en vierde 
lid, alsmede, in het vijfde lid, de woorden "of waarvan de onttrekking niet werd 
uitgesproken op grond van het vorige lid" vernietigd.

Het arrest handhaaft definitief, onder de gevolgen van de vernietigde bepalin-
gen, deze welke hebben geleid tot een onttrekking van de zaak aan de Belgische 
rechtscolleges wanneer geen enkele klager een in België erkend vluchteling was 
op het ogenblik waarop de strafvordering aanvankelijk werd ingesteld.

8. Artikel 4 van de Wet van 22 mei 2006 tot wijziging van sommige bepalin-
gen van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wet-
boek van Strafvordering, alsmede van een bepaling van de wet van 5 augustus 
2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, in 
werking getreden op 31 maart 2006, vult artikel 29, §3, van de voormelde wet 
aan door te bepalen dat de Belgische rechtsmacht eveneens gehandhaafd blijft 
ten aanzien van de zaken bedoeld in het tweede en derde lid van het voormelde 
artikel 29, §3, wanneer tenminste één klager een in België erkende vluchteling is 
die er zijn gewone verblijfplaats heeft in de zin van het Verdrag van Genève van 
1951 betreffende de status van vluchtelingen .

9.  De eiser tot  intrekking heeft  de zaak bij  het  Hof aanhangig gemaakt op 
grond van het bevel dat hem daartoe werd gegeven bij brief van 4 januari 2007 
van de minister van Landsverdediging die de bevoegdheden uitoefent van de mi-
nister van Justitie. De auteur van het bevel, die de artikelen 10 en volgende van 
de Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof aanvoert, zet uiteen 
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dat "ook al betreft het 'een buitengewoon rechtsmiddel', hier reden is om het zui-
nig en bij wijze van uitzondering aan te wenden".

III. BESLISSING VAN HET HOF

10. Krachtens artikel 10 van de Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbi-
tragehof, kunnen de in kracht van gewijsde gegane beslissingen van de strafge-
rechten en in zoverre zij gegrond zijn op een bepaling van een wet die vervol-
gens door het voormelde hof is vernietigd, geheel of ten dele worden ingetrokken 
door het gerecht dat deze beslissingen heeft gewezen.

11. Het voormelde artikel 10 moet samen met de artikelen 11 tot 14 van de-
zelfde wet worden gelezen, die de draagwijdte ervan vaststellen.

Uit deze bepalingen volgt dat, ofschoon het aan het openbaar ministerie staat 
om de intrekking te vorderen, dit rechtsmiddel niet openstaat aan de burgerlijke 
partij, doch wel aan de veroordeelde, aan de geïnterneerde, aan degene ten aan-
zien van wie een beslissing is gewezen waarbij opschorting van de uitspraak van 
de veroordeling wordt gelast, aan hun rechtverkrijgenden als die er zijn en aan de 
partij die burgerrechtelijk aansprakelijk is verklaard.

Artikel 12 van de wet regelt, in de tweede paragraaf, de vertegenwoordiging 
van de overleden, afwezig of onbekwaam verklaarde veroordeelde, en maakt, in 
de vijfde paragraaf, de voorlopige invrijheidstelling mogelijk van de veroordeel-
de die zich in hechtenis bevindt krachtens de beslissing waarvan de intrekking 
wordt gevorderd.

Artikel 13, dat de gevolgen van de intrekking regelt, preciseert dat zij de ver-
oordelende beslissingen in strafzaken en de beslissingen tot opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling, die gegrond zijn op een vernietigde wet, een ver-
nietigd decreet of een vernietigde verordening, ongedaan maakt. Dit artikel stelt 
de bevoegdheden van de rechter vast nadat deze een beslissing heeft ingetrokken 
waarbij slechts één straf is opgelegd wegens verscheidene strafbare feiten waar-
van ten minste één gepleegd werd met overtreding van een bepaling die niet ver-
nietigd is. Dezelfde bepaling stelt dat nieuwe veroordelingen kunnen uitgespro-
ken worden zonder verzwaring van de straffen en voorziet in de terugbetaling 
van de ten onrechte geïnde geldboete alsook in de schadeloosstelling van de ver-
oordeelde die ter uitvoering van het ingetrokken vonnis ten onrechte in hechtenis 
is gesteld.

Ten slotte  breidt  artikel  14 van de  Bijzondere wet  van 6 januari  1989,  de 
rechtspleging die door de voorgaande bepalingen is ingevoerd, uit tot de beslis-
singen tot internering.

12. Door in de intrekking te voorzien van de beslissingen van de strafgerechten 
die gegrond zijn op een vervolgens vernietigde regel, heeft de bijzondere wetge-
ver dus alleen de beslissingen die definitief uitspraak doen over de strafvordering 
en met nadelige gevolgen voor degene tegen wie de voormelde vordering werd 
ingesteld, aan dit buitengewone rechtsmiddel willen onderwerpen.

13. Aangezien het in de vordering bedoelde arrest geen dergelijke beslissing 
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uitmaakt, kan het niet op grond van artikel 10 van de Bijzondere wet van 6 janu-
ari 1989 worden ingetrokken.

14. De burgerlijke partijen werpen op dat de vernietiging die door het Arbitra-
gehof is uitgesproken tot gevolg heeft dat het Belgisch gerecht opnieuw en retro-
actief bevoegd wordt om kennis te nemen van de feiten die daar wettig waren 
aangebracht, zodat de door de eiser gevorderde intrekking, te dezen, het wettig-
heidsbeginsel in strafzaken niet zal miskennen. Zij voegen eraan toe dat de aard 
van de misdaden die in de Wet van 10 februari 1999 zijn bedoeld, toestaat een 
retroactief gevolg eraan toe te kennen.

Ook al waren die overwegingen gegrond, toch kunnen zij een beslissing die de 
bijzondere wetgever van het toepassingsgebied van deze rechtspleging heeft uit-
gesloten niet voor intrekking in aanmerking doen komen. Het bestaan van een 
rechtsmiddel  vloeit  niet  voort  uit  de  omstandigheid dat  het  aanwenden ervan 
geen afbreuk zou doen aan de regel van de niet-terugwerkende kracht van de 
wet.

De inwerkingtreding, op 31 maart 2006, van de Wet van 22 mei 2006, heeft 
evenmin voor gevolg dat het verzoek tot intrekking ontvankelijk wordt aange-
zien het arrest waarop zij gericht is, niet op de voormelde wet is gegrond.

Dit verzoek is bijgevolg niet ontvankelijk.

15. De burgerlijke partijen vorderen dat het Hof, in het geval het zou conclude-
ren dat de vordering niet ontvankelijk is, het Arbitragehof een vraag stelt over de 
grondwettelijkheid van de artikelen 10 en 11 van de Bijzondere wet van 6 januari 
1989.

Volgens de eisers dienen er verschillende prejudiciële vragen te worden ge-
steld, aangezien de voormelde bepalingen "een discriminatie zouden bewerkstel-
ligen tussen de groep burgers, zoals de burgerlijke partijen, die niet over de mo-
gelijkheid tot intrekking zouden kunnen beschikken die aan het openbaar minis-
terie is toegekend, en alle overige burgers, inbegrepen de veroordeelden of daar-
mee gelijkgestelden, die wel over die mogelijkheid beschikken".

De hierboven weergegeven verklaring faalt naar recht in zoverre zij het open-
baar ministerie de mogelijkheid toekent om de intrekking te vorderen terwijl de 
wet het openbaar ministerie daartoe verplicht.

16. De tweede prejudiciële vraag die door de burgerlijke partijen wordt opge-
worpen steunt op de uitlegging die het Hof hierboven ongeldig heeft verklaard 
(nrs. 11 tot 13). In tegenstelling tot wat de partijen aanvoeren is de procedure tot 
intrekking die bij de bijzondere wet is ingesteld, niet van toepassing op alle be-
slissingen van de strafgerechten, waartegen geen rechtsmiddel kan worden inge-
steld. De vraag die op een onjuiste juridische veronderstelling berust moet niet 
worden gesteld.

17. De eerste prejudiciële vraag komt in substantie neer op het onderzoek of de 
artikelen 10 tot 14 van de Bijzondere wet van 6 januari 1989, de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet schenden, in zoverre zij de intrekking verbieden van de be-
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slissingen die, op de strafvordering, degenen waartegen zij is ingesteld geen na-
deel berokkenen.

Deze vraag steunt op de overweging dat het discriminerend is om niet, na een 
wet te hebben vernietigd, ten aanzien van alle burgers de gevolgen van de ver-
nietigde regel af te schaffen. Op straffe van ongrondwettigheid, zou de verplich-
ting voor het openbaar ministerie om de intrekking te vorderen van een beslis-
sing die op een dergelijke regel is gegrond bijgevolg, volgens de burgerlijke par-
tijen, evenzeer toepasselijk moeten zijn op de beslissingen in het voordeel van de 
vervolgde partij als op deze waarbij zij wordt veroordeeld.

18. De rechterlijke vernietiging van een wet die de strafrechtelijke verantwoor-
delijkheid uitsluit in één of meerdere welbepaalde gevallen heeft tot gevolg, in 
het geval van de intrekking van een beslissing die met toepassing van de vernie-
tigde regel is gewezen, om degene aan wie deze beslissing ten goede komt aan 
het risico bloot te stellen vervolgd te worden buiten de gevallen die deze wet be-
doelt. Artikel 12, tweede lid, van de Grondwet verbiedt evenwel dat gevolg.

19. De eerste prejudiciële vraag is bijgevolg erop gericht om tussen grondwet-
telijke regels een rangorde op te maken. Zij heeft immers tot doel te doen onder-
zoeken, betreffende de procedure van intrekking, of de toepassing van het wet-
tigheidbeginsel kan ingeperkt worden door dat van de regels van gelijkheid en 
non-discriminatie.

Het behoort niet tot de bevoegdheid van het Arbitragehof om een vraag te be-
antwoorden waarvan het onderzoek tot de toetsing zou leiden van de keuzes die 
de Grondwetgever zelf al dan niet heeft gemaakt.

Bijgevolg is er geen reden om de vraag te stellen.

20. De burgerlijke partijen werpen subsidiair een derde en een vierde prejudi-
ciële vraag op die betrekking heeft op een eventuele tegenstrijdigheid tussen de 
artikelen 10 en 11 van de Bijzondere wet van 6 januari 1989, enerzijds, en de ar-
tikelen 12 en 14 van de Grondwet, in combinatie met de artikelen 7 van het Ver-
drag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijhe-
den,  en  15  van het  Internationaal  Verdrag inzake  Burgerrechten en  Politieke 
Rechten, anderzijds, bepalingen die zij het Hof verzoeken "samen in combinatie 
met artikel 142 van de Grondwet" te lezen.

21. De vierde vraag moet niet worden gesteld vermits zij berust op de onjuiste 
bewering dat de procedure tot intrekking eveneens toepasselijk is op de beslissin-
gen die in het voordeel van de vervolgde persoon zijn.

22. De derde vraag bestaat erin te onderzoeken of het verbod om een dergelij-
ke beslissing in te trekken het wettigheidbeginsel miskent, wat, volgens de bur-
gerlijke partijen, niet het geval kan zijn vermits de Grondwetgever het Arbitrage-
hof de bevoegdheid heeft verleend om wetten te vernietigen en de bijzondere 
wetgever dat mechanisme heeft aangevuld met dat van de intrekking.

Enerzijds is de vraag tegenstrijdig, aangezien zij op een grondwettelijke bepa-
ling steunt, te dezen artikel 142, waardoor volgens deze partijen de ongrondwet-
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tigheid waarover zij zich vragen stellen, wordt opgeheven.

Anderzijds, verbieden de artikelen 7.1 van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 14.7 en 15.1 van het Inter-
nationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, dat de procedure 
tot intrekking wordt gebruikt om handelingen in België vervolgbaar te stellen 
welke het niet meer waren op het ogenblik dat een gerechtelijke beslissing een 
einde heeft gemaakt aan de uitoefening van de strafvordering met toepassing van 
de ten tijde van de uitspraak vigerende wetten.

Vermits beide voormelde verdragen het beginsel van de wettigheid in strafza-
ken bevestigen en de Grondwet de draagwijdte ervan niet uitbreidt, is de grond-
wettelijke toetsing gevorderd door de burgerlijke partijen zonder voorwerp.

Er is geen grond om het Arbitragehof een dergelijke vraag te stellen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de vordering tot intrekking.

Laat de kosten ten laste van de Staat.
28 maart 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-

ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Mahieu, A. Deswaef, Brussel, M. Uyttendaele, Brussel, L. Kennes, Brussel, 
V. van der Plancke, Brussel, G. Chapelle, Brussel, Kirkpatrick, S. Nudelholc, Brussel, A. 
de Schoutheete de Tervarent, Brussel, N. Angelet, Brussel, E. Verbruggen, Brussel, B. 
Cambier, Brussel en L. Cambier, Brussel. 

Nr. 158

2° KAMER - 28 maart 2007

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - BEGRIP

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - INVERDENKINGGESTELDE TEGEN WIE 
TWEE BEVELEN TOT AANHOUDING IN DEZELFDE ZAAK ZIJN UITGEVAARDIGD - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS GEGROND OP EEN BEVEL 
TOT AANHOUDING - ARREST DAT TEVENS UITSPRAAK DOET OVER HET TWEEDE BEVEL TOT 
AANHOUDING - GEVOLG

1º De beslissing waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling geoordeeld heeft dat het niet  
nodig was de op een bevel tot aanhouding gegronde voorlopige hechtenis te bevestigen,  
is  geen  beslissing  die  de  voorlopige  hechtenis  handhaaft  en  waartegen,  bijgevolg,  
cassatieberoep kan worden ingesteld.  (Art.  31,  eerste en tweede lid,  Wet  Voorlopige 
Hechtenis 1990)

2º De loutere omstandigheid dat de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak moet  
doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis die gegrond is op een bevel tot  
aanhouding, in hetzelfde arrest uitspraak heeft gedaan over de voorlopige hechtenis die 
op een tweede bevel tot aanhouding tegen dezelfde inverdenkinggestelde en in dezelfde 
zaak is gegrond, maakt de beslissing waarbij de hechtenis wordt gehandhaafd die op het  
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voormelde bevel is gegrond, niet ongeldig. 

(A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0321.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 maart 2007 gewezen door 
het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 

De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die uitspraak 
doet over de voorlopige hechtenis die op het bevel tot aanhouding van 14 juni 
2006 is gegrond:

Krachtens artikel 31, eerste en tweede lid, van de Wet van 20 juli 1990 betref-
fende de voorlopige hechtenis, kan alleen cassatieberoep worden ingesteld tegen 
de beslissingen waardoor de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd.

De beslissing waarbij de appelrechters geoordeeld hebben dat het niet "nodig 
was de op het bevel tot aanhouding van 14 juni 2006 gegronde voorlopige hech-
tenis te bevestigen" is geen beslissing die de voorlopige hechtenis handhaaft.

Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die uitspraak 
doet over de voorlopige hechtenis die op het bevel tot aanhouding van 17 juli 
2006 is gegrond :

Over het middel:

De loutere omstandigheid dat de kamer van inbeschuldigingstelling, die uit-
spraak moet doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis die gegrond 
is op het  bevel tot  aanhouding van 17 juli 2006, in hetzelfde arrest uitspraak 
heeft gedaan over de voorlopige hechtenis die op een tweede bevel tot aanhou-
ding tegen dezelfde inverdenkinggestelde en in dezelfde zaak is gegrond, maakt 
de beslissing waarbij de hechtenis wordt gehandhaafd die op het voormelde be-
vel van 17 juli 2006 is gegrond, niet ongeldig.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve toezicht

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

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.
28 maart 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-

ver: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caat:  mr. O. Martins, Brussel. 

Nr. 159

BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND - 29 maart 2007

RECHTSBIJSTAND - CASSATIEBEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN - VERZOEK - ONDERZOEK - 
BESLISSING WAARTEGEN HET CASSATIEBEROEP IS GERICHT - GEEN VERMELDING - 
ONTVANKELIJKHEID

Het verzoek om rechtsbijstand is niet ontvankelijk wanneer de verzoeker daarin niet precies 
vermeldt tegen welke beslissing hij cassatieberoep wil instellen. 

(P. T. C.)

(A.R. G.07.0014.F)

Nr. 160

1° KAMER - 30 maart 2007

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - 
VONNIS - PROVISIONELE UITKERING NA ECHTSCHEIDING - HERVORMING - TERUGVORDERING VAN 
DE UITKERING - SCHADE - VERGOEDING - INTERESTEN

2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — ALLERLEI - VONNIS - PROVISIONELE UITKERING 
NA ECHTSCHEIDING - HERVORMING - TERUGVORDERING VAN DE UITKERING - SCHADE - 
VERGOEDING - INTERESTEN

3º LEVENSONDERHOUD - VONNIS - PROVISIONELE UITKERING NA ECHTSCHEIDING - 
HERVORMING - TERUGVORDERING VAN DE UITKERING - SCHADE - VERGOEDING - INTERESTEN

4º INTERESTEN — MORATOIRE INTERESTEN - VONNIS - PROVISIONELE UITKERING 
NA ECHTSCHEIDING - HERVORMING - TERUGVORDERING VAN DE UITKERING - SCHADE - 
VERGOEDING - INTERESTEN

1º, 2°, 3° en 4° De regel dat degene die last geeft tot tenuitvoerlegging van een vonnis,  
waarvan de rechter de voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan, handelt op eigen 
risico,  onverminderd  de  regels  inzake  kantonnement,  vindt  geen  toepassing  op  de 
betalingen die al dan niet ingevolge een gedwongen tenuitvoerlegging worden gedaan in 
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uitvoering van een beslissing die een provisionele uitkering na echtscheiding toekent in  
afwachting van een latere beslissing; zulks impliceert dat door de uitkeringsgerechtigde  
geen  moratoire  interesten  verschuldigd  zijn  op  de  terugvorderbare  provisionele 
onderhoudsgelden indien zijn recht op uitkering naderhand komt te vervallen door de  
vaststelling van zijn schuld1. (Deels impliciet; art. 1398, tweede lid, Ger.W.)

(C. T. A.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:
1. Bij vonnis van 7 oktober 1999 werd de echtscheiding uitgesproken ten laste van 

verweerder  en werden provisionele  onderhoudsgelden toegekend,  “die  terugvorderbaar 
zijn  op  haar  aandeel  in  de  gemeenschap  en  haar  eigen  goederen  voor  het  geval  de 
echtscheiding  in  wederzijds  nadeel  wordt  uitgesproken”.  De  rechtbank  verklaart  het 
vonnis wat de vordering tot het onderhoudsgeld betreft uitvoerbaar bij voorraad. Deze 
beslissing trad in kracht van gewijsde. Het bestreden arrest liet evenwel de echtscheiding 
ten laste van eiseres toe, met aanrekening van de betaalde uitkeringen en de rente, op die 
bedragen  berekend  vanaf  de  betaling,  op  haar  eigen  goederen  en  haar  aandeel  in  de 
huwelijksgemeenschap. 

2.(…)
3. In het  eerste onderdeel van het  tweede middel werpt eiseres op dat artikel 1398, 

tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek enkel toepasselijk is op de uitvoering bij voor-
raad, terwijl het vonnis van 7 oktober 1999 definitief was, zodat artikel 1398, tweede lid, 
er niet kon op toegepast worden. Door op grond van deze wetsbepaling niettemin te oor-
delen dat ook intresten verschuldigd zijn op de door eiseres terug te betalen provisionele 
uitkeringen, heeft het bestreden arrest zijn beslissing niet wettig verantwoord, aldus eise-
res. 

4. De grief noopt tot een onderzoek van de draagwijdte van artikel 1398, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek.

4.1. In een arrest van 7 april 1995 heeft Uw Hof op grond van artikel 1398, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek geoordeeld dat “de partij die een (…) vonnis [waarvan de 
rechter de voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan] doet uitvoeren, bij gehele of ge-
deeltelijke hervorming of vernietiging ervan, boven de teruggave van hetgeen zij ingevol-
ge de hervormde of vernietigde beslissing heeft ontvangen, de schade dient te vergoeden 
die door de enkele tenuitvoerlegging is ontstaan, zonder dat daartoe enige kwade trouw of 
fout in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek is vereist”.2 Uw 
Hof heeft aldus beslist dat een objectieve (risico-)aansprakelijkheid rust op diegene die 
een vonnis waarvan de rechter de voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan, doet uit-
voeren. Deze partij is dan intrest verschuldigd op de sommen die haar eerder werden uit-
gekeerd. Ook in Nederland impliceert de “gedaanmakingsplicht” dat de ontvanger intres-
ten is verschuldigd te rekenen vanaf de betaling.3 

4.2. Verscheidene auteurs onderscheiden deze situatie van de restitutieplicht na uitvoe-
ring van een beslissing in kort geding, gevolgd door een andersluidende beslissing van 
een bodemrechter.4 

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Cass., 7 april 1995, A.R. C.93.0182.N, AC., 1995, nr. 189; R.W., 1995-1996, p. 184, met noot K. 
BROECKX,  “Risicoaansprakelijkheid bij  voorlopige  tenuitvoerlegging”;  Gent  19 april  1996,  T.B.H. 
1996, 996; Luik 24 oktober 1997, J.L.M.B. 1998, 322; Antwerpen 28 september 1999, P.&B. 2001, 
p. 134; Brussel 22 maart 2002, P.&B. 2002, p. 180.
3 Hoge Raad 19 mei 2000, http://zoeken.rechtspraak.nl
4 A. VAN OEVELEN en D. LINDEMANS, “Het kort geding: herstel van schade bij andersluidende beslis-
sing van de bodemrechter, T.P.R. 1985, p. 1080, nr. 39; E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, APR, Story-
Scientia, 2001, p. 163, nr. 259.
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Omdat de bepaling een van het gemeen recht afwijkende aansprakelijkheidsregeling be-
vat, dient deze bepaling op restrictieve wijze te worden geïnterpreteerd en mag ze niet 
worden uitgebreid tot situaties die in wezen verschillend zijn.5 Aldus heeft Uw Hof even-
eens geweigerd om de toepassing van artikel 1398, tweede lid, van het Gerechtelijk Wet-
boek te aanvaarden in een geval waarbij de beschikkingen van de beslagrechter na de ten-
uitvoerlegging werden gewijzigd of ingetrokken ingevolge een vordering ex artikel 1419, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.6 Krachtens deze bepaling kan “de beslagene 
(…) ingeval van veranderde omstandigheden de wijziging of de intrekking van de be-
schikking vragen door dagvaarding hiertoe van alle partijen voor de beslagrechter”.

Bovendien verschilt de werking van een beslissing in hoger beroep die een bestreden 
beslissing vernietigt fundamenteel van de werking van een andersluidende bodembeslis-
sing op de beschikking van de stakings- of kortgedingrechter.7 Bij een andersluidende be-
slissing van de bodemrechter wordt de titel van het bewarend beslag niet tenietgedaan. 
Deze titel houdt enkel op uitwerking te hebben ten gevolge van een andersluidende uit-
spraak over de grond van de zaak. Bij een hervorming in hoger beroep vervalt daarente-
gen de titel die (voorlopig) ten uitvoer werd gelegd en wordt hetgeen ter uitvoering van de 
beslissing van de eerste rechter werd betaald onverschuldigd.

Terloops weze opgemerkt dat de Nederlandse Hoge Raad het aanwenden van een pro-
cedure in kort geding en het ten uitvoer leggen van de door de voorzitter genomen maatre-
gel op zichzelf als foutief beschouwt, wanneer dit gebeurde in de wetenschap dat nadien 
door de bodemrechter eventueel in andere zin zou worden geoordeeld.8 Volgens de Hoge 
Raad is deze oplossing maatschappelijk meer gerechtvaardigd dan de omgekeerde oplos-
sing, die daarop neerkomt dat de partij die zich onder dreiging met executie aan het ver-
bod heeft gehouden, in beginsel de schade moet dragen, ook al blijkt achteraf het door de 
eiser in kort geding gepretendeerde recht niet te bestaan. Het enkele feit dat de veroor-
deelde partij geen hoger beroep heeft ingesteld tegen het vonnis respectievelijk in het von-
nis heeft berust, staat er volgens de Hoge Raad niet aan in de weg dat de andere partij in 
een individueel geval voor de schade van de veroordeelde partij aansprakelijk is.9 De ten-
uitvoerlegging kan m.i. evenwel moeilijk als foutief worden bestempeld. De partij maakt 
immers slechts gebruik van een haar door de wet of de rechter toegestane mogelijkheid.10 
Dit verhindert uiteraard niet dat het instellen van een vordering in kort geding een on-

5 A. VAN OEVELEN en D. LINDEMANS, l.c., 1985, p. 1080, nr. 39.
6 Cass. 10 september 2004, A.R. C.03.136.N, www.cass.be.
7 Zie ook: A. VAN OEVELEN en D. LINDEMANS, l.c., 1985, p. 1080, nr. 39; E. KRINGS, “Conclusie voor 
Benelux-Gerechtshof 14 april 1983”,  R.W. 1983-1984, p. 226-227; E. DIRIX en K. BROECKX,  o.c., p. 
163, nr. 257.
8 De Hoge Raad oordeelde dat “in beginsel [dient] te worden aangenomen dat degene die door drei-
ging met executie zijn wederpartij heeft gedwongen zich naar een in kort geding gegeven verbod te 
gedragen, onrechtmatig heeft gehandeld wanneer hij, naar achteraf blijkt uit de uitspraak in het bo-
demgeschil, niet het recht had van de wederpartij te vergen dat deze zich van de betreffende hande-
lingen onthield. Voorts mag er, gegeven de aard van het kortgedingvonnis, van worden uitgegaan dat 
degeen die als voormeld met executie dreigde, wist althans behoorde te weten dat hij zijn handelen 
baseerde op – kort gezegd – een voorlopige maatregel, zodat de door zijn handelen veroorzaakte 
schade in beginsel als door zijn schuld veroorzaakt heeft te gelden” (Hoge Raad 16 november 1984, 
N.J. 1985, p. 1726 - bijgevoegd); zie ook, weliswaar in verband met een uitvoerbaar bij voorraad ver-
klaard vonnis: Hoge Raad 19 februari 1999, N.J. 1999, p. 1984 (bijgevoegd). 
9 Dit  doet  evenwel geen afbreuk aan het  feit  dat de partij  die door de rechter in kort geding is 
veroordeeld,  zich  aan  het  verbod  moet  houden  zolang  dat  van  kracht  is.  Een  andersluidend 
bodemgeschil staat er niet aan in de weg dat eenmaal verbeurde dwangsommen verschuldigd blijven 
(H.R. 16 november 1984, N.J. 1985, p. 1726; zie ook i.v.m. handhavingsbesluiten die de overheid 
neemt met het oog op overheidsvoorschriften: H.R. 17 december 2004, http://zoeken.rechtspraak.nl).
10 A. VAN OEVELEN en D. LINDEMANS, l.c., 1985, p. 1085, nr. 43; E. DIRIX en K. BROECKX, o.c., p. 164, 
nr. 259; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité, VI, 814, nr. 583.
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rechtmatige daad kan uitmaken indien er bij de eiser kwade trouw of ernstig verzuim in 
het spel is geweest.

4.3. De beslissing van de eerste rechter in onderhavige zaak is evenwel niet vergelijk-
baar met een uitspraak in kort geding. In afwachting van de afhandeling van de echtschei-
dingsvordering van de echtgenoot, achtte de rechtbank een voorlopige toekenning van on-
derhoudsgelden aan de echtgenote opportuun. De definitieve toekenning van deze bedra-
gen werd evenwel uitdrukkelijk afhankelijk gemaakt van het resultaat van de behandeling 
van de echtscheidingsvordering van de echtgenoot. Het feit dat de beslissing waarbij de 
sommen voorlopig werden toegekend in kracht van gewijsde trad, doet hieraan geen af-
breuk. In tegenstelling tot het kortgeding kan de beslissing van de rechtbank in deze zaak 
niet los worden gezien van de eindbeslissing. De beslissing in kort geding is een orde-
maatregel. Het strekt ertoe bij wijze van een voorlopige maatregel en zonder afbreuk te 
doen aan de beslechting van de zaak zelf, een regeling naar redelijkheid te treffen waarbij 
de rechten van (beide) partijen gevrijwaard blijven.11

4.4. Tegelijk is evenwel duidelijk dat het toepassingsgebied van artikel 1398, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek beperkt is tot het geval waarbij een partij gebruik maakt 
van de haar toegestane mogelijkheid om de rechterlijke beslissing voorlopig ten uitvoer te 
leggen. In dit geval trad de beslissing in kracht van gewijsde waardoor er geen sprake 
meer is van een voorlopige tenuitvoerlegging. Het bestreden arrest kon derhalve niet op 
grond van deze bepaling beslissen dat de echtgenote de intrest verschuldigd is op de eer-
der ontvangen uitkeringen. Een cassatie kan enkel worden vermeden wanneer Uw Hof 
een andere reden in de plaats stelt om de bestreden beslissing naar recht te verantwoorden. 
Dit kan indien Uw Hof het bestaan zou aanvaarden van een ruimer algemeen rechtsbegin-
sel dat ten grondslag ligt aan  artikel 1398 B.W., en krachtens hetwelk de uitvoering van 
een vonnis dat een provisie toekent in afwachting van een latere beslissing over het recht 
waarvoor de provisie is toegekend, geschiedt op risico van degene die de beslissing over 
de provisie uitvoert.  Hierna wordt onderzocht waaruit dit algemeen rechtsbeginsel zou 
kunnen worden afgeleid.

4.5. Algemeen rechtsbeginsel als juridische grondslag.
Volgens het Verslag van de Koninklijke Commissaris C. Van Reepinghen is de regel 

van artikel 1398, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek inderdaad afgeleid uit de algemene be-
ginselen van het recht.12 Deze stelling wekt  verwondering omdat  er in  rechtspraak en 
rechtsleer geen eensgezindheid bestond bij het bepalen van de juridische grondslag en de 
omvang van de plicht tot schadeherstel. Slechts een strekking in de rechtspraak, gesteund 
door verscheidene auteurs, baseerde de eventuele schadevergoedingsplicht bij hervorming 
van een voorlopig ten uitvoer gelegde rechterlijke beslissing op een objectieve of foutloze 
aansprakelijkheid.13

De vraag stelt zich of er naast artikel 1398 nog andere wetsbepalingen of toepassingen 
in de rechtspraak bestaan waaraan dergelijk algemeen rechtsbeginsel ten grondslag zou 
kunnen liggen.

a) In de memorie van antwoord wordt verwezen naar de cassatierechtspraak bij te veel 
ontvangen onteigeningsvergoedingen. Uw Hof oordeelde inderdaad dat er niet alleen aan-

11 E. KRINGS, l.c., p. 226; zie: Cass. 4 juni 1993, A.R. nr. 8067, A.C., 1993, nr. 269: het Hof oordeel-
de aldus dat de rechter in kort geding maatregelen tot bewaring van recht kan bevelen, indien er een 
schijn van rechten is die het nemen van een beslissing verantwoordt. Volgens het Hof overschrijdt de 
rechter in kort geding de grenzen van zijn bevoegdheid niet wanneer hij zich ertoe beperkt de ogen-
schijnlijke rechten van partijen te onderzoeken, zonder daarbij rechtsregels te betrekken die de voor-
lopige maatregel die hij beveelt niet redelijk kunnen schragen.
12 C. VAN REEPINGHEN,  Verslag over de Gerechtelijke Hervorming, I, Brussel, Belgisch Staatsblad, 
1964, 507.
13 Zie hierover: A. VAN OEVELEN en D. LINDEMANS, l.c., p. 1061-1065.
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leiding is om het verschil tussen het bedrag van de definitieve en de voorlopige vergoe-
ding terug te betalen, maar ook de intrest genoten op dit bedrag vanaf de betaling, zonder 
dat de rechter de kwade trouw van de onteigende moet vaststellen.14 De vergelijking met 
de hier besproken problematiek gaat evenwel niet volledig op omdat de overheid slechts 
in bezit wordt gesteld van het goed na consignatie. Dit kan verantwoorden dat het risico 
bij deze partij wordt gelegd. Hierdoor kan er slechts met enige voorzichtigheid worden 
gesproken over een algemeen rechtsbeginsel dat aan deze rechtspraak zou ten gronde lig-
gen.

b) Een toepassing van het algemeen rechtsbeginsel kan wel worden gevonden in de 
rechtspraak waarbij Uw Hof beslist dat het cassatiearrest waarbij een arrest van het hof 
van beroep wordt verbroken de partij in wiens voordeel het verbroken arrest was uitge-
sproken, verplicht terug te geven wat hij in uitvoering van het vernietigd arrest had ont-
vangen, zelfs indien dit niet wordt gevraagd en bevolen. Het cassatiearrest is aldus de titel 
om de andere partij tot restitutie te verplichten.15 Er wordt aangenomen dat deze partij ook 
de intrest op de ontvangen bedragen moet betalen. Onenigheid bestaat evenwel over de 
aard en de vertrekdatum voor de berekening van de intresten.

- Verscheidene auteurs spreken over de vergoeding van (vertragings)intresten die maar 
moeten worden berekend vanaf de nieuwe uitspraak.16 Zij baseren zich hiervoor op het 
cassatiearrest van 15 september 1983 waarin Uw Hof besliste dat het de hervormende be-
slissing is die het onverschuldigd karakter van de betaling doet blijken en de terugbetaling 
van het bedrag opeisbaar maakt.17

- In Frankrijk heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat de intresten verschuldigd zijn 
vanaf de betekening/ kennisgeving van de aanmaning tot terugbetaling en niet vanaf de 
betaling (1153 B.W.).18 Hij die terugbetaling vordert van het onverschuldigd betaalde op 
grond van artikel 1378 van de Code Civil, kan slechts intrest ontvangen vanaf de betaling 
indien de tegenpartij te kwader trouw was. Het is de hervormende beslissing die het on-
verschuldigd karakter van de betaling doet blijken. De cassatierechtspraak werd er aldus 
gewijzigd na invoering van artikel 19 van de wet van 3 juli 1967 dat niet langer toeliet om 
de uitvoering van een arrest waartegen een cassatievoorziening werd ingesteld als foutief 
te kwalificeren. 

Hierbij kan worden opgemerkt dat het Franse Hof van Cassatie de intresten ook bij een 
andersluidende appèlbeslissing pas laat lopen vanaf deze aanmaning.19 R. Perrot bekriti-
seert deze uitspraak en vraagt zich af wat de in eerste instantie veroordeelde partij moet 
doen, zeker indien hij ernstige grieven kan laten gelden voor de appèlrechter. Indien hij de 
beslissing die uitvoerbaar is bij voorraad naleeft, loopt hij het risico omdat hij de intresten 
niet kan verhalen vanaf de betaling. Deze oplossing leidt volgens de auteur eveneens tot 
vreemde effecten wanneer de som geconsigneerd was in handen van een derde.20

- Verscheidene auteurs oordelen daarentegen dat de risicoaansprakelijkheid als grond-
slag moet worden aangenomen van de herstelplicht na cassatie. Andere juridische grond-

14 Cass. 14 september 1995, A.R. C.93.0307.N, A.C.. 1995, nr. 382; Cass. 10 november 1994, A.R. 
C.94.0108.F, A.C., 1994, nr. 483.
15 Cass., 15 februari 1973, A.C., 1973, 599.
16 G. DE LEVAL,  Eléments de procédure civile, Larcier, 2003, p. 254; J. VAN COMPERNOLLE, “Droit 
judiciaire privé. Les voies de recours. Examen de jurisprudence”, R.C.J.B. p. 193, nr. 57.
17 Cass., 15 september 1983, A.R. 6870, A.C., 1983-84, nr. 29; Pas., 1984, I, nr. 29 met concl. van  
adv.-gen. Liekendael.
18 Cass. fr., 22 oktober 1981, Gaz. Pal. 1982, I, 140; Cass. fr., 12 april 1983, Bull. Civ. IV, p. 95; 
JCP 1983,  IV,  190;  Cass.  fr.,  20 februari  1990,  Bull.  Civ. V,  nr.  65;  J.  BORÉ en L.  BORÉ,  La 
cassation en matière civile, Dalloz, 2003, 101.49, p. 526
19 Cass. fr., 16 juli 1987, Gaz. Pal. 1987, 2, Pan. 233; Cass. fr., JCP 1988, IV, 66.
20 Rev. Trim. Dr. Civ. 1987, p. 402-404: kritische commentaar R. Perrot.
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slagen worden terecht uitgesloten. Omdat het arrest een uitvoerbare titel levert tot het ver-
broken werd, kan er geen sprake zijn van onverschuldigde betaling, zelfs al heeft deze 
verbreking een retroactieve werking. De uitvoering van een dergelijke titel kan evenmin 
als een fout worden gekwalificeerd, aangezien het de uitoefening betreft van een wettelijk 
erkend recht. Zij verdedigen aldus dat de partij vergoedende intrest moet betalen op de 
ontvangen bedragen vanaf de betaling.21

4.6. Verder stelt zich de vraag of het toepassingsgebied van het algemeen rechtsbegin-
sel beperkt is tot het geval waarbij een rechterlijke uitspraak wordt ten uitvoer gelegd.

Deze vraag is relevant voor onderhavige zaak omdat het arrest  niet  vaststelt  dat  de 
provisionele  uitkering  toegekend  door  het  vonnis,  werd  betaald  ingevolge  een 
tenuitvoerlegging. Het is bijgevolg in casu relevant om te weten wanneer een beslissing 
vrijwillig  wordt  uitgevoerd,  waardoor  het  rechtsbeginsel  niet  van toepassing zou zijn. 
Over  de  inhoud  van  een  vrijwillige  uitvoering  bestaat  geen  eensgezindheid.  We 
onderscheiden twee opvattingen.

Volgens een eerste opvatting is het voor de toepassing van de uit artikel 1398, tweede 
lid, Gerechtelijk Wetboek afgeleide risicoaansprakelijkheid essentieel dat de begunstigde 
van het bij voorraad uitvoerbaar verklaarde vonnis gebruik maakte om de normale schor-
sende werking van het hoger beroep te doorbreken. Indien de veroordeelde partij “vrijwil-
lig”, d.i. zonder daartoe door een uitvoeringsprocedure gedwongen te zijn, tot uitvoering 
overgaat, kan geen toepassing worden gemaakt van deze risicoaansprakelijkheid. Dan gel-
den de regels van de onverschuldigde betaling.22 De wetsbepaling legt het risico van de 
tenuitvoerlegging inderdaad bij “de partij die daartoe last geeft”. Bovendien zou deze op-
vatting steun vinden in de rechtspraak van Uw Hof die toelaat dat een partij steeds kan af-
zien van de voorlopige tenuitvoerlegging.23 Uit deze keuzemogelijkheid wordt dan afge-
leid dat het de partij is die er voor kiest om de tenuitvoerlegging af te dwingen, die het ri-
sico draagt.

Deze redenering leidt tot het ongelukkige gevolg dat de slechte betaler er dan het best 
aan  toe  is.  Een  tweede  opvatting  gaat  er  daarom terecht  van  uit  dat  degene  die  een 
veroordeling vraagt, de rechter verzoekt dat hij zou opleggen dat moet worden betaald. 
Degene die dan ingevolge een veroordeling betaalt, betaalt omdat hem dat van bovenuit, 
te weten door een rechter, is opgelegd. Hij betaalt niet vrijwillig meer zijn schuld, maar de 
schuld  die  hem  krachtens  de  rechterlijke  uitspraak  ter  betaling  is  opgelegd.  Het  is 
bijgevolg niet nodig dat er uitvoeringsmaatregelen zouden zijn genomen opdat de betaling 
niet meer vrijwillig zou zijn. In het andere geval zou er een discriminatie bestaan. De 
regeling zou een verschillende behandeling in het leven roepen waarvoor geen redelijke 
verantwoording  bestaat.  Wie  het  risico  neemt  een  betaling  door  een  rechter  aan  de 
beweerde schuldenaar te laten opleggen draagt daarvoor een objectieve aansprakelijkheid. 
Artikel 1398, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek is hiervan een toepassing op een plaats 
waar juist de regeling en de gevolgen staan van een gedwongen tenuitvoerlegging. Gelet 
op deze plaats is het een toepassing van een algemener beginsel in de casus waarover het 
onderwerp in het Gerechtelijk Wetboek handelt. Om die reden is het onjuist om dit artikel 
in die zin de interpreteren dat er geen objectieve aansprakelijkheid zou kunnen bestaan in 
ieder geval dat de schuldenaar niet meer betaalt enkel ingevolge zijn verbintenis, maar dat 
hem die betaling door een overheid, te weten een rechter, is opgelegd. Als een betaling 
van een schuld of verbintenis die door een rechterlijke macht op vraag van de schuldeiser 
of een getroffene is opgelegd, zonder gedwongen tenuitvoerlegging, gelijk zou staan met 

21 A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Faculté de droit de Liège, 1987, p. 560, nr. 874; E. DIRIX 
en K. BROECKX, Beslag, APR, Story-Scientia, 2001, p. 160, nr. 255.
22 E. DIRIX, “Beslag en collectieve schuldenregeling. Overzicht van rechtspraak”,  T.P.R. 2002, p. 
1211, nr. 24.
23 Cass. 20 november 1953, Pas., 1954, I, 220.
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een vrijwillige betaling van een schuld of verbintenis, zonder dat dit door een vonnis is 
opgelegd, zou de betekenis van een rechterlijke uitspraak tot niets worden herleid. Precies 
omdat degene die de veroordeling heeft nagestreefd daarvoor objectief aansprakelijk is, 
zal hij nochtans ook de kosten van eerste aanleg moeten betalen in geval van wijziging 
van het beroepen vonnis.

De tweede opvatting wordt bevestigd door de eerder genoemde rechtspraak waarbij Uw 
Hof  beslist  dat  het  cassatiearrest  waarbij  een  arrest  van  het  hof  van  beroep  wordt 
verbroken de partij in wiens voordeel het verbroken arrest was uitgesproken verplicht tot 
teruggave, zelfs indien dit niet wordt gevraagd en bevolen. Voor Uw Hof is het hierbij 
irrelevant of de appèlbeslissing vrijwillig dan wel gedwongen werd uitgevoerd. 

Deze opvatting vindt tevens aansluiting bij recente rechtspraak van de Hoge Raad. Het 
Nederlandse hoogste Hof lijkt immers recentelijk het onderscheid te hebben opgegeven 
dat het eerder maakte naar gelang vonnissen of arresten vrijwillig dan wel gedwongen 
worden uitgevoerd. De Hoge Raad oordeelde: “[e]venals in het eerder bedoelde geval van 
dreiging met executie weet ook degene aan wie aldus vrijwillig betaald wordt, dat de ver-
oordeling waarop de betaling berust nog aan vernietiging blootstaat, en moet hij derhalve 
vanaf het tijdstip dat aan hem is betaald ermee rekening houden dat hij het betaalde na 
vernietiging van het vonnis als onverschuldigd zal moeten terugbetalen.24 Hiermee strookt 
het om ook in geval van vernietiging van een bij voorraad uitvoerbaar verklaard vonnis 
waaraan vrijwillig is voldaan, aan te nemen dat degene aan wie onverschuldigd is betaald, 
zonder ingebrekestelling in verzuim is en derhalve wettelijke rente is verschuldigd vanaf 
het tijdstip dat aan hem vrijwillig is betaald”. 

4.7. De omschrijving van het algemeen rechtsbeginsel. 
Het lijkt me aangewezen het algemeen rechtsbeginsel zodanig ruim te omschrijven dat 

het zowel de bepaling van artikel 1398, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek als de 
hier voorliggende problematiek omvat. 

Bovendien  moet  het  beginsel  aldus  gelden  voor  elke  gedwongen  uitvoering,  hetzij 
wegens een veroordeling, hetzij wegens de voorlopige tenuitvoerlegging. 

De formulering moet wel voldoende strikt zijn om de situatie van de restitutieplicht na 
uitvoering van een beslissing in kort geding gevolgd door een andersluidende beslissing 
van  een  bodemrechter  uit  te  sluiten.  De  regel  geldt  echter  wel  indien  de 
kortgedingbeslissing zelf wordt hervormd in hoger beroep. 

Daarnaast  moet  ook  rekening  worden  gehouden  met  de  recente  cassatierechtspraak 
waarbij de toepassing van 1398, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek werd gewei-
gerd in een geval waarbij  de beschikkingen van de beslagrechter na tenuitvoerlegging 
werden gewijzigd of ingetrokken ingevolge een vordering ex artikel 1419, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek.25

Vanuit  deze  optiek  wordt  voorgesteld  om  als  rechtsgrondslag  voor  de  bestreden 
beslissing te aanvaarden, het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de uitvoering van 
een vonnis waar tegen nog een rechtsmiddel openstaat of dat strekt tot een provisionele 
veroordeling die is afhankelijk gemaakt van een latere beslissing over dat recht, geschiedt 
op risico van degene die uitvoering benaarstigt.

4.8.  Gelet  op  de  eerdere  bespreking  kan  het  bestaan  van  een  aldus  geformuleerd 
rechtsbeginsel, volgens hetwelk het irrelevant is dat de betalingen al dan niet ingevolge 
een  tenuitvoerlegging  van  een  beslissing  worden  gedaan,  niet  zonder  reserve  worden 
afgeleid uit de cassatierechtspraak inzake onteigening. Evenmin kan een dergelijk ruim 
geformuleerd algemeen rechtsbeginsel worden afgeleid uit het artikel 1398, tweede lid, 

24 Hoge Raad 19 mei 2000 (C98/331HR), www.zoeken.rechtspraak.nl.
25 Cass. 10 september 2004, A.R. C.03.0136.N, www.cass.be.
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van het Gerechtelijk Wetboek, los van de opvatting dat deze strikte bepaling een dergelijk 
ruim geformuleerd algemeen rechtsbeginsel niet uitsluit.

Het  algemeen  rechtsbeginsel  kan  wel  worden  afgeleid  uit  de  eerder  genoemde 
rechtspraak waarbij  het cassatiearrest als titel geldt om terugbetaling te verkrijgen van 
diegene  in  wiens  voordeel  de  verbroken  beslissing  was  uitgesproken,  ongeacht  of  de 
eerdere betaling was gebeurd na de tenuitvoerlegging van de beslissing. Een voorbehoud 
bij de eerder genoemde cassatierechtspraak is de onenigheid in rechtsleer en rechtspraak 
over de vertrekdatum voor de berekening van de intresten in het licht van het bekritiseerde 
cassatiearrest van 15 september 1983 (zie supra). In dit arrest besliste Uw Hof dat het de 
hervormende beslissing is die het onverschuldigd karakter van de betaling doet blijken en 
de  terugbetaling  van  het  bedrag  opeisbaar  maakt.  Verscheidene  auteurs  verwerpen 
evenwel  terecht  de  grondslag  van  de  onverschuldigde  betaling  en  aanvaarden  een 
risicoaansprakelijkheid,  waardoor ook de intresten vanaf  de betaling verschuldigd zijn 
(zie supra).

Deze  in  de  plaats  gestelde  reden,  gesteund  op  voormeld  algemeen  rechtsbeginsel, 
verantwoordt de bestreden beslissing dat eiseres ook intresten verschuldigd is op de door 
haar terug te betalen provisionele uitkeringen.

Het eerste onderdeel van het tweede middel is derhalve niet ontvankelijk bij gebrek aan 
belang nu het niet tot cassatie kan leiden.

5.(…)
6.(…)
Besluit:VERWERPING.

ARREST

(A.R. C.04.0483.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 juni 2004 gewezen door 
het Hof van Beroep te Gent.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel houdende het beschikkingsbeginsel;
- de artikelen 301, 1153, 1376 en 1378 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 19, 28, 1050, 1068, lid 1, 1138, 1333, 1397, 1398, 1399, 1400 en 1495 

van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen 
Het bestreden arrest:
"Verklaart het hoger beroep in de navolgende mate gegrond. Wijst het incidenteel be-
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roep af als ongegrond. Doet het bestreden vonnis teniet en wijst dienaangaande opnieuw:
Verklaart de vorderingen vanwege (de verweerder) enkel gegrond als volgt:
Spreekt de echtscheiding uit tussen: (de verweerder), geboren te Kortrijk op 30 mei 

1948 en (de eiseres), geboren te Kortrijk op 13 mei 1948, samen gehuwd te Kortrijk op 27 
december 1980, in het nadeel van (de eiseres).

Verklaart het onderdeel van de oorspronkelijke vordering van (de verweerder), strek-
kende tot de veroordeling van (de eiseres) om aan hem te betalen de wettelijke rente op de 
terugvorderbare provisionele onderhoudsgelden die hij conform het tussenvonnis dd. 7 
oktober 1999 betaalde, vanaf de respectieve data van de betaling tot aan de datum van te-
rugbetaling, welke bedragen terugvorderbaar zijn op het aandeel van (de eiseres) in de ge-
meenschap en op haar eigen goederen, ontvankelijk en gegrond.

Zegt voor recht dat, aansluitend het niet - bestreden tussenvonnis gewezen door de eer-
ste rechter op 7 oktober 1999, ook de wettelijke rente op de terugvorderbare provisionele 
onderhoudsgelden die (de verweerder) conform het tussenvonnis dd. 7 oktober 1999 heeft 
betaald, terugvorderbaar is van de respectieve data van de betaling tot aan de datum van 
de terugbetaling, welke bedragen evenzeer terugvorderbaar zijn op het aandeel van (de ei-
seres) in de gemeenschap en op haar eigen goederen bij de vereffening en verdeling van 
het huwelijksvermogen.

Wijst het overige door (de verweerder) gevorderde af als ongegrond.
Wijst de tegenvordering van (de eiseres) tot het bekomen van persoonlijk onderhouds-

geld af als ongegrond.
Verwijst elke partij in de helft van de gedingkosten, met dien verstande: 
- dat de kosten van de dagvaarding dd. 9 februari 1998 (AR 98/00297/A) lastens (de ei-

seres) blijven; 
- dat de kosten van het hoger beroep volledig lastens (de eiseres) vallen.
Bepaalt de gedingkosten als volgt (...)
Verwijst elke partij in de eigen kosten van de gevoerde kort gedingen in beide aanleg-

gen en tenuitvoerleggingen, voor zover geen reeds geldende andersluidende beschikkin-
gen dienaangaande",

op grond van de motieven op pp. 5 -6
"4. Op de terugvordering van de betaalde provisionele onderhoudsgelden kan niet wor-

den ingegaan. In het niet - bestreden tussenvonnis dd. 7 oktober 1999 werd immers reeds 
definitief voor recht gezegd dat provisioneel onderhoudsgeld zal terugvorderbaar zijn op 
het aandeel van (de eiseres) in de gemeenschap en haar eigen goederen voor het geval de 
echtscheiding in wederzijds nadeel wordt uitgesproken. De terugvordering van de betaal-
de onderhoudsgelden is daarom, zoals reeds definitief voorzien, thans niet meer aan de 
orde doch is een onderdeel van de aanstaande vereffening en verdeling. Het bestreden 
vonnis is te bevestigen wat dit punt betreft. (De verweerder) maakt tevens aanspraak op 
de wettelijke rent vanaf de respectieve data van de betaling tot aan de datum van terugbe-
taling, welke bedragen terugvorderbaar zijn op het aandeel van (de eiseres) in de gemeen-
schap en op haar eigen goederen (zie beroepsakte, p. 59 punt B). (De verweerder) vorder-
de dit reeds aldus voor de 1ste rechter bij conclusie dd. 15 oktober 2002. Nu het niet - be-
streden tussenvonnis dd. 7 oktober 1999 geen interest voorziet op de terugvorderbare on-
derhoudsgelden, is (de verweerder) tevens gerechtigd zich dienaangaande een titel te ver-
schaffen en behoort het hof dit gevorderde onderdeel te beoordelen. Luidens art. 1398, 
2de lid, Ger. W. geschiedt de tenuitvoerlegging van het vonnis alleen op risico van de par-
tij die daartoe last geeft. Daaruit volgt dat de partij die het vonnis doet uitvoeren, bij gehe-
le of gedeeltelijke hervorming of vernietiging ervan, boven de teruggave van hetgeen zij 
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ingevolge de hervormde of vernietigde beslissing heeft ontvangen, de schade dient te ver-
goeden die door de enkele tenuitvoerlegging is ontstaan, zonder dat daartoe enige kwade 
trouw of fout in de zin van de art. 1382 en 1383 is vereist. (De verweerder) vraagt, door 
de betaling van interest op de te veel betaalde onderhoudsgelden te vorderen, een vergoe-
ding van de schade die door de enkele tenuitvoerlegging is ontstaan, wat kan worden toe-
gestaan. (De verweerder) begroot het gevorderde niet, noch verschaft enig gegeven dien-
aangaande: hij beperkt zich tot de verwijzing naar de terugvorderbaarheid bij de aanstaan-
de vereffening en verdeling. Aansluitend hetgeen hoger werd overwogen m.b.t. de terug-
vorderbaarheid van de onderhoudsgelden zelf komt het in de gegeven omstandigheden 
passend voor, wat de concrete verrekening van de interest betreft, eveneens te verwijzen 
naar de aanstaande vereffening en verdeling, zoals hierna nader omschreven".

Grieven
Eerste onderdeel
Blijkens de aan onderhavige voorziening aangehechte uitgifte van het vonnis dd. 7 ok-

tober 1999 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk gewezen tussen de partijen 
wordt, na vastgesteld te hebben op p. 5 dat de eiseres "(eveneens) (...) een provisioneel 
onderhoudsgeld (vordert)", beslist in het beschikkend gedeelte op p. 6 "Veroordeelt (de 
verweerder) om aan (de eiseres) te betalen per maand ten titel van provisioneel onder-
houdsgeld  voor  haar  persoonlijk  de  som van  HONDERDUIZEND FRANK (100.000 
BEF). Zegt voor recht dat dit provisioneel onderhoudsgeld zal terugvorderbaar zijn op 
haar aandeel in de gemeenschap en haar eigen goederen voor het geval de echtscheiding 
in wederzijds nadeel wordt uitgesproken. Stelt  vast  dat deze uitkering van rechtswege 
aangepast wordt aan de schommelingen van het gezondheidsindexcijfer overeenkomstig 
artikel 301, §2, B. W.; het basisbedrag van de uitkering stemt overeen met het indexcijfer 
van de maand gedurende dewelke huidig vonnis kracht van gewijsde heeft verkregen; na 
12 maanden zal het bedrag van de uitkering van rechtswege aangepast worden in verhou-
ding tot de verhoging of de verlaging van het gezondheidsindexcijfer van de overeenstem-
mende maand; Verklaart het vonnis voor wat het onderhoudsgeld betreft, uitvoerbaar bij 
voorraad, niettegenstaande alle verhaal en zonder borgstelling en met uitsluiting van het 
kantonnement".

Blijkens het aan onderhavige voorziening aangehecht origineel van het betekeningsex-
ploot werd dit vonnis op 15 oktober 1999 aan de verweerder betekend en het bestreden 
stelt vast op o.m. p. 2, 5 en 6 dat dit vonnis niet bestreden werd en derhalve op 15 novem-
ber 1999 in kracht van gewijsde is getreden.

Van voorlopige tenuitvoerlegging is slechts sprake wanneer het vonnis in kwestie be-
streden wordt met een gewoon rechtsmiddel, zoals in de artikelen 1397 en 1398 van het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalt, waar gesteld wordt dat in de regel verzet en hoger beroep 
tegen eindvonnissen daarvan de tenuitvoerlegging schorsen, behoudens wanneer de rech-
ter de voorlopige tenuitvoerlegging van zijn vonnis toestaat.

Alleen deze voorlopige tenuitvoerlegging, ondanks verzet of hoger beroep, geschiedt 
niettemin alleen op risico van de partij die daartoe last geeft, zoals artikel 1398, lid 2, be-
paalt.

Evenwel neemt de voorlopige tenuitvoerlegging een einde van zodra een vonnis over-
eenkomstig artikel 28 van het Gerechtelijk Wetboek kracht van gewijsde verkrijgt omdat 
het niet meer vatbaar is voor verzet of hoger beroep. Vanaf dan is dergelijk vonnis defini-
tief uitvoerbaar.

Aldus werden de provisionele onderhoudsgelden, die door de verweerder werden be-
taald na 15 november 1999, het niet op grond van enige voorlopige tenuitvoerlegging.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest door zijn beslissing, te zeggen voor recht dat "ook 
de wettelijke rente op de terugvorderbare provisionele onderhoudsgelden die de verweer-
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der conform het tussenvonnis dd. 7 oktober 1999 heeft betaald, terugvorderbaar is vanaf 
de respectieve date van de betaling tot aan de datum van de terugbetaling, welke bedragen 
evenzeer terugvorderbaar zijn op het aandeel van (de eiseres) in de gemeenschap en op 
haar eigen goederen bij de vereffening en verdeling van het huwelijksvermogen", enkel te 
steunen op grond van artikel 1398, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek krachtens hetwelk 
de tenuitvoerlegging van het vonnis van 7 oktober 1999 alleen geschiedt op risico van de 
partij die daartoe last geeft, niet wettig verantwoordt, nu de provisionele onderhoudsgel-
den door de verweerder betaald vanaf 15 november 1999 niet geschieden op grond van 
enige voormelde voorlopige tenuitvoerlegging op last van de eiseres, maar op grond van 
de definitieve uitvoerbare kracht van het in kracht van gewijsde getreden vonnis van 7 ok-
tober 1999 (schending van de artikelen 28, 1333, 1397, 1398, 1399, 1400 en 1495 van het 
Gerechtelijk Wetboek).

(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

(...)

Tweede middel 

Eerste onderdeel 

2. Krachtens artikel 1398, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, handelt 
degene die last geeft tot tenuitvoerlegging van een vonnis, waarvan de rechter de 
voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan, op eigen risico, onverminderd de 
regels inzake kantonnement. 

Dit artikel vindt geen toepassing op de betalingen die al dan niet ingevolge een 
gedwongen tenuitvoerlegging worden gedaan in uitvoering van een beslissing 
die een provisionele uitkering na echtscheiding toekent in afwachting van een la-
tere beslissing. 

Het is dus niet toepasselijk op betalingen die worden gedaan in uitvoering van 
een in kracht van gewijsde getreden vonnis dat een provisionele uitkering na 
echtscheiding toekent indien het recht op uitkering komt te vervallen door de 
vaststelling van de schuld van die gerechtigde op de uitkering.

3. Door te oordelen dat "ook de wettelijke rente op de terugvorderbare provisi-
onele onderhoudsgelden die (de verweerder) conform het tussenvonnis van 7 ok-
tober 1999 heeft terugbetaald, terugvorderbaar is vanaf de respectieve data van 
de betaling tot aan de datum van terugbetaling", schendt het arrest artikel 1398, 
lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

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

Dictum

Het Hof,
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Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de rente op de pro-
visioneel betaalde bedragen. 

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
nietigde arrest.

Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten. 

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
30 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 

– Andersluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Wouters 
en Geinger. 

Nr. 161

1° KAMER - 30 maart 2007

1º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — IN HET BUITENLAND - 
VERBLIJFPLAATS - NIET-AANGRENZEND LAND VAN EUROPA - ANDER WERELDDEEL - HOGER 
BEROEP - TERMIJN - VERLENGING

2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. 
TERMIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL - TERMIJN - VERLENGING - BETEKENING - 
VERBLIJFPLAATS - NIET-AANGRENZEND LAND VAN EUROPA - ANDER WERELDDEEL

1º en 2° Wanneer degene aan wie betekend wordt,  verblijft  op het Europese continent  
maar in een land dat ook deel uitmaakt van een ander werelddeel, dient de verlenging 
van  de  termijn  van hoger  beroep te  gebeuren  aan de  hand  van de door  artikel  55  
Gerechtelijk  Wetboek  voorgeschreven  langste  termijn.  (Artt.  55  en  1051,  derde  lid, 
Ger.W.)

(TYCO ELECTRONICS RAYCHEM nv T. PROFILO SAVUNMA GERECLERI SANAYI VE TICARET A.S.)

ARREST

(A.R. C.05.0073.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 februari 2004 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel.

Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL
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De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 55, 860, tweede lid, en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verwerpen de exceptie van laattijdigheid van het hoger beroep en ver-

klaren het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk op grond van de volgende over-
wegingen:

"(De eiseres) werpt op dat het hoger beroep laattijdig is ingesteld en daardoor onont-
vankelijk verklaard moet worden; (de verweerster) houdt voor dat zij haar hoger beroep 
wel degelijk tijdig heeft ingesteld.

(...) dat het bestreden vonnis door gerechtsdeurwaarder M.B. op verzoek van (de eise-
res) betekend werd op datum van 31 januari 2003, waarbij overeenkomstig artikel 3 van 
de Conventie van Den Haag van 15 november 1965 inzake de betekening en de kennisge-
ving in het buitenland in burgerlijke en handelszaken - waar zowel België als Turkije par-
tij bij zijn - twee afschriften van het gerechtsdeurwaardersexploot samen met een verta-
ling in het Turks onder aangetekende omslag werden opgestuurd aan de Centrale Autori-
teit van Turkije gevestigd in Ankara.

Dat de Centrale Turkse Autoriteit te Ankara overeenkomstig artikel 6 van genoemde 
Conventie de Belgische Autoriteiten liet weten dat het betekende document op 12 maart 
2003 aan de A.S. Profilo Savunma Gereçleri San. Ve. Tic. aangezegd was.

(...) dat de betekening in het buitenland overeenkomstig artikel 3 van de Conventie van 
Den Haag, met name door het verzenden van het exploot vergezeld van een verzoek bij 
aangetekende brief door de gerechtsdeurwaarder aan de Centrale Autoriteit van de aange-
zochte Staat, verricht wordt door de afgifte van de akte aan de postdienst tegen ontvangst-
bewijs van de aangetekende brief (vgl. Cass. 20 oktober 1994, Arr. Cass. 1994, p. 859).

(...) dat de termijn om hoger beroep aan te tekenen overeenkomstig artikel 1051, eerste 
lid, Gerechtelijk Wetboek één maand bedraagt te rekenen vanaf de betekening van het be-
streden vonnis, in casu derhalve één maand vanaf 31 januari 2003.

Dat deze termijn op grond van artikel 55 Gerechtelijk Wetboek evenwel verlengd wordt 
ten aanzien van de partij die in België noch woonplaats, noch verblijfplaats noch gekozen 
woonplaats heeft, hetgeen met (de verweerster) het geval is.

Dat deze verlenging:
- 30 dagen bedraagt wanneer deze partij in een ander land van Europa verblijft (artikel 

55, 2°, Gerechtelijk Wetboek);
- 80 dagen bedraagt wanneer deze partij in een ander werelddeel verblijft (artikel 55, 

3°, Gerechtelijk Wetboek).
Dat niet betwist wordt dat (de verweerster) 'verblijft', dat wil zeggen haar maatschappe-

lijke zetel heeft te Cemal Sahir Sok 26-28, Mecidiyekoy, Istanbul, in Turkije.
Dat Turkije op twee continenten ligt, namelijk voor ongeveer 3 pct. op het Europese 

continent (Thracië) en voor ongeveer 97 pct.  op het West-Aziatische schiereiland, dat 
Klein-Azië of Anatolië wordt genoemd, en dat het Europese en het Aziatische continent 
van elkaar gescheiden worden door de Bosporus, de Dardanellen en de Zee van Marmare.

Dat niet betwist wordt dat de hierboven genoemde maatschappelijke zetel van (de ver-
weerster) gevestigd is in het Europese deel van Istanbul en dus van Turkije, en evenmin 
dat de Centrale Turkse Autoriteit aan wie de zending van gerechtsdeurwaarder M.B. ge-
richt werd, gevestigd is in Ankara, dus in het Aziatische deel van Turkije.

(...) dat de wetgever in artikel 55 van het Gerechtelijk Wetboek enkel het quod plerum-
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que fit heeft geregeld, namelijk dat een vreemd land slechts tot één enkel werelddeel be-
hoort, en daarbij over het hoofd gezien heeft dat sommige landen, waaronder Turkije, ver-
spreid liggen over twee werelddelen.

Dat aldus, eerder dan zich over te leveren aan een exegetische interpretatie van de wet-
tekst, zoals (de eiseres) voorstaat, nagegaan dient te worden wat de bedoeling was van de 
wetgever bij het ontwerpen van een systeem van verschillende termijnen van verlenging 
van de normaal toepasselijke termijn.

Dat deze bedoeling duidelijk was dat ingeval de betekening in het buitenland gericht is 
naar een Europese bestemming, dit is minder ver, een verlenging van 15 dagen (aangren-
zend land of Verenigd Koninkrijk) respectievelijk 30 dagen volstaat, maar dat ingeval de 
betekening gericht is naar een bestemming buiten Europa, dit is verder afgelegen, een ver-
lenging met 30 dagen niet meer volstaat, en direct een substantiëlere verlenging met 80 
dagen redelijk is.

Dat derhalve, nu op grond van het door België en Turkije geratificeerde Verdrag van 
Den Haag van 15 november 1965 inzake de betekening en de kennisgeving in het buiten-
land in burgerlijke en handelszaken, de betekening in casu diende te gebeuren door een 
afgifte ter post van een aangetekende zending gericht aan de Centrale Turkse Autoriteit te 
Ankara, met verbod van rechtstreekse toezending van de stukken aan de partij aan wie be-
tekend werd, d. i. aan (de verweerster) op haar maatschappelijke zetel te Istanbul, enkel 
rekening gehouden kan worden met de plaats waar de Centrale Turkse Autoriteit geves-
tigd is, namelijk Ankara, dit is een ander werelddeel in de zin van artikel 55 van het Ge-
rechtelijk Wetboek.

Dat dan ook de normale beroepstermijn van één maand die beginnen lopen is vanaf 31 
januari 2003 en verstreek op 28 februari 2003, verlengd werd met 80 dagen, dit is tot en 
met 19 mei 2003.

Dat nu (de verweerster) haar verzoekschrift tot hoger beroep ter griffie heeft neergelegd 
op 15 mei 2003, haar hoger beroep tijdig werd ingesteld.

Dat het door (de eiseres) ingeroepen middel van onontvankelijkheid van het hoger be-
roep dan ook niet kan worden aangenomen" (bestreden arrest, blz. 2-4).

Grieven
Luidens artikel 860, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek zijn de termijnen om een 

rechtsmiddel aan te wenden voorgeschreven op straffe van verval.
Op grond van artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek is de termijn om hoger beroep 

aan te tekenen één maand, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis. Heeft een van 
de partijen aan wie of op wier verzoek het vonnis is betekend, geen woon- of verblijf-
plaats of geen gekozen woonplaats in België, dan wordt de termijn van hoger beroep ver-
lengd overeenkomstig artikel 55 van hetzelfde Wetboek.

Artikel 55 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, wanneer de wet bepaalt dat ten 
aanzien van de partij die in België noch woonplaats, noch verblijfplaats, noch gekozen 
woonplaats heeft, de termijnen die haar verleend werden dienen verlengd te worden, die 
verlenging 15 dagen, 30 dagen of 80 dagen bedraagt, naargelang die partij respectievelijk 
"in een aangrenzend land of in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië" verblijft, 
"in een ander land van Europa" of "in een ander werelddeel".

Zoals de appelrechters terecht vaststellen, ligt het land Turkije deels op het Europese 
continent en deels op het Aziatische continent.

De appelrechters stellen tevens vast dat niet werd betwist dat de verweerster verblijft in 
het Europees deel van Istanbul en dus in het Europees deel van Turkije.

Luidens artikel 55 van het Gerechtelijk Wetboek wordt de termijn enkel dan met 80 da-
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gen verlengd, wanneer "de partij" die in België noch woonplaats, noch verblijfplaats, noch 
gekozen woonplaats heeft, "in een ander werelddeel (dan Europa) verblijft".

Doorslaggevend is bijgevolg waar de partij aan wie betekend wordt, zelf verblijft, niet 
waar eventueel een autoriteit die een rol speelt bij de wijze van betekening, gevestigd is.

Nu de verweerster op het Europese continent verblijft, werd de beroepstermijn ten hare 
opzichte bijgevolg verlengd met 30 dagen en niet met 80 dagen, zodat hij verstreek op 31 
maart 2003, terwijl pas op 15 mei 2003 beroep werd aangetekend door de verweerster.

Door niettemin te beslissen dat enkel rekening kan worden gehouden met de plaats 
waar de Turkse Centrale Autoriteit gevestigd is, namelijk in Ankara, dat de beroepster-
mijn om die reden dus met 80 dagen werd verlengd en dat het hoger beroep van de ver-
weerster derhalve tijdig werd ingesteld, schenden de appelrechters bijgevolg de artikelen 
55, 860, tweede lid, en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Artikel 1051, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat wanneer 
een van de partijen aan wie of op wier verzoek het vonnis is betekend, geen 
woonplaats of verblijfplaats of geen gekozen woonplaats in België heeft, de ter-
mijn van hoger beroep wordt verlengd overeenkomstig artikel 55 van hetzelfde 
wetboek.

Ten aanzien van de partij die in België noch woonplaats, noch verblijfplaats, 
noch gekozen woonplaats heeft, dienen overeenkomstig artikel 55 van het Ge-
rechtelijk Wetboek de termijnen die haar verleend werden, als volgt verlengd te 
worden:

- met vijftien dagen, wanneer de partij in een aangrenzend land of in het Vere-
nigd Koninkrijk van Groot-Britannië verblijft;

- met dertig dagen, wanneer zij in een ander land van Europa verblijft;

- met tachtig dagen, wanneer zij in een ander werelddeel verblijft.

2. Het normdoel van deze wetsbepalingen is dat, hoe groter de afstand is van 
de verblijfplaats van de betrokken partij ten opzichte van België, hoe meer de 
termijn wordt verlengd om de uitoefening van het recht van verdediging te vrij-
waren.

3. Wanneer degene aan wie betekend wordt, verblijft op het Europese conti-
nent maar in een land dat ook deel uitmaakt van een ander werelddeel, dient, re-
kening houdend met dit normdoel en het algemeen rechtsbeginsel van het recht 
van verdediging, de verlenging te gebeuren aan de hand van de door artikel 55 
Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven langste termijn.

4. Het arrest stelt vast dat de maatschappelijke zetel van de verweerster, aan 
wie het beroepen vonnis werd betekend, gevestigd is in het Europese gedeelte 
van Turkije, land dat ook in Azië is gelegen.

Op grond van deze vaststellingen vermocht het arrest, zonder schending van 
de in het middel aangewezen wetsbepalingen, te beslissen dat de termijn om ho-
ger beroep in te stellen met 80 dagen werd verlengd zodat de verweerster tijdig 
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hoger beroep heeft ingesteld.

Het middel, ook al zou het gegrond zijn, kan niet tot cassatie leiden en is der-
halve niet ontvankelijk.

Dictum 

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.
30 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete – Verslaggever: de h. Lon-

ders –  Andersluidende conclusie1 van de h.  Dubrulle, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Verbist en Wouters. 

1 Het O.M. concludeerde tot gegrondheid van het middel, dat terecht stelde dat doorslaggevend is 
niet waar eventueel een centrale Autoriteit, die een rol speelt bij de wijze van betekening, gevestigd 
is, dan wel waar de partij aan wie betekend wordt verblijft, zodat het bestreden arrest de toepasselijke 
termijn van dertig dagen (artikel 55, 2°, Ger. W.) had moeten in acht nemen. Het O.M. nam aan dat  
de tekst van dit artikel - dat het onderhavig geval niet heeft voorzien - voor die partij  weliswaar 
verschillende effecten kan sorteren, zoals voor verweerster, die voorhield niet "in een ander land van 
Europa" te verblijven, terwijl de centrale Autoriteit van haar land nog verder en alleszins in een ander 
werelddeel gevestigd is. Deze situatie was voor haar inderdaad ongunstig: de beroepstermijn van een 
maand, verlengd met dertig dagen, was grotendeels verlopen vooraleer het stuk op verzoek van die 
centrale Autoriteit haar ter hand werd gesteld. De door het bestreden arrest aangehouden interpretatie 
kan nochtans ook het omgekeerde effect hebben: uit de in de toelichting van de voorziening gegeven 
voorbeelden  ter  ondersteuning  van  het  "geografisch  criterium"  blijkt  inderdaad  dat  de  centrale 
Autoriteit heel wat dichter bij België kan gevestigd zijn en de verblijfplaats van de partij aan wie 
betekend  moet  worden  veel  verder  afgelegen  (Canarische  Eilanden,  Cyprus,  Malta),  in  welke 
gevallen de "kortere" verlenging van de beroepstermijn (dertig dagen) niet zou kunnen verantwoord 
worden. Het O.M. besloot dat het Haags Verdrag van 15 november 1965, volgens hetwelk betekend 
werd, het recht van verdediging waarborgt van de bij verstek veroordeelde verweerder, voor wie de 
termijn om een rechtsmiddel aan te wenden verstreek, door, in artikel 16, mits voldaan is aan de erin 
gestelde voorwaarden, de rechter toe te laten, hem een nieuwe termijn te verlenen om dit alsnog te 
doen.  Het  verdrag  voorziet  geen  bijzondere  bescherming  van  andere  gedaagden  en  is  uiteraard 
gestoeld op het vertrouwen in diligente centrale Aurotiteiten. De appelrechters vermochten dus niet 
deze waarborg uit te breiden tot een rechtsmiddel tegen een - als terzake - op tegenspraak gewezen 
vonnis. Het Hof verwerpt het middel overigens niet als ongegrond, doch acht de bestreden beslissing 
niet onwettig, op grond van een in de plaats gestelde reden, gefundeerd op het normdoel van de wet, 
tot vrijwaring van het recht van verdediging, zodat het middel, ook al zou het gegrond zijn, niet tot 
cassatie kan leiden en dus niet ontvankelijk is.



 

ARRESTEN VAN HET 

HOF VAN CASSATIE 

JAARGANG 2007 / NR. 4 

 

 

 

 

MET DE CONCLUSIES EN ANNOTATIES 

VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 

BEZORGD DOOR DE LEDEN  

VAN HET HOF VAN CASSATIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRESTEN APRIL 2007 

NRS 162 TOT 217 

  



Nr. 162 - 2.4.07 HOF VAN CASSATIE 729 

Nr. 162

3° KAMER - 2 april 2007

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - ONGEVAL DOOR TOEVAL - LICHAMELIJKE 
SCHADE - ZWAKKE WEGGEBRUIKER - VERPLICHTING TOT VERGOEDING - VERZEKERAARS VAN BIJ 
HET VERKEERSONGEVAL BETROKKEN MOTORRIJTUIGEN - TERUGVORDERING TEGEN HET 
GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS

Wanneer  een  ongeval  door  toeval  gebeurde  zijn  enkel  de  verzekeraars  van  bij  het  
verkeersongeval  betrokken  motorrijtuigen  en  niet  het  Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds gehouden tot vergoeding op grond van artikel 29bis van de W.A.M.-
Wet; deze verzekeraars kunnen niet de uitgekeerde vergoeding terugvorderen van het  
Gemeenschappelijk  Motorwaarborgfonds1 2.  (Art.  80,  Controlewet  Verzekeringen 9 juli 
1975; Art. 29bis, §1, W.A.M.-wet 1989)

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. AXA BELGIUM nv)

ARREST

(A.R. C.05.0564.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 24 februari 2005 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 12 maart 2007 verwe-

zen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Enig middel
1. Krachtens artikel 29bis, §1, eerste lid, van de wet van 21 november 1989 

betreffende  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen 
(hierna WAM-Wet), na de wijziging bij wet van 13 april 1995 en vóór de wijzi-
ging bij wet van 19 januari 2001, zijn de verzekeraars die de aansprakelijkheid 
dekken van de eigenaar, de bestuurder of de houder van motorrijtuigen die bij 
een verkeersongeval zijn betrokken, verplicht met uitzondering van de stoffelijke 
schade alle schade te vergoeden voortvloeiend uit overlijden van of lichamelijk 
1 Het  geschil  ten  gronde  betrof  de  burgerlijke  gevolgen  van  een  verkeersongeval  waarbij  de 
verzekerde van verweerster in aanrijding kwam met een ander voertuig dat op een olievlek slipte. Op 
grond van artikel 29bis, §1, eerste lid, Wet 21 nov. 1989, had verweerster als W.A.M.-verzekeraar de 
passagierster van het voertuig van haar verzekerde schadeloos gesteld voor haar lichamelijke letsels.
2 Zie  J.  MUYLDERMANS,  "Het  'toevallig  feit'  binnen  het  kader  van  de  werking  van  het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds", V.A.V., 2006, nr 9, 350.
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letsel dat wordt geleden door slachtoffers van een dergelijk ongeval. De bestuur-
der van een motorrijtuig en zijn rechthebbenden kunnen zich krachtens artikel 
29bis, §2, zoals te dezen van toepassing, van de WAM-Wet niet beroepen op de 
bepalingen van dit artikel.

Krachtens artikel 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen, zoals te dezen van toepassing, kan elke benadeelde 
van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de vergoeding verkrijgen van 
de schade voortvloeiend uit lichamelijk letsels die door een motorrijtuig zijn ver-
oorzaakt wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding ver-
plicht is om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig 
dat het ongeval veroorzaakt, vrijuit gaat.

Wanneer het ongeval door toeval gebeurt, is het Gemeenschappelijk Motor-
waarborgfonds luidens deze bepaling enkel tot vergoeding gehouden op voor-
waarde dat geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is.

Krachtens artikel 29bis, §1, derde lid, van de WAM-Wet, zoals te dezen van 
toepassing, is artikel 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen van toepassing op deze schadevergoeding. Wanneer 
het ongeval evenwel door toeval gebeurde, blijft de verzekeraar krachtens deze 
bepaling tot vergoeding gehouden.

2. Uit deze bepalingen volgt dat, wanneer het ongeval door toeval gebeurde, 
enkel de verzekeraars van bij het verkeersongeval betrokken motorrijtuigen en 
niet het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds gehouden zijn tot vergoeding 
op grond van voormeld artikel 29bis van de WAM-Wet en dat de verzekeraars 
de uitgekeerde vergoeding niet kunnen terugvorderen van het Gemeenschappe-
lijk Motorwaarborgfonds.

3. De appelrechters oordelen dat:
- het litigieuze ongeval door toeval gebeurde;
- zowel het voertuig van P, als het voertuig S., te aanzien zijn als betrokken 

motorrijtuigen in de zin van artikel 29bis van de WAM-Wet, dit met overneming 
van de redenen van de eerste rechter;

-  als  er  meerdere  betrokken  motorrijtuigen zijn,  het  slachtoffer  elk  van  de 
WAM-verzekeraars kan aanspreken voor de totaliteit  van zijn schade, dit met 
overneming van de redenen van de eerste rechter;

- de verweerster, als gesubrogeerde in de rechten van het slachtoffer, zich voor 
de helft van deze uitgaven op basis van artikel 1251, 3°, van het Burgerlijk Wet-
boek kan richten tot de NV Mercator Verzekeringen en op grond van artikel 80 
van de wet van 9 juli 1975 voor de totaliteit van deze uitgaven tot de eiser.

4. Door ook de eiser te veroordelen tot terugbetaling aan de verweerster van 
haar totale uitgaven ten voordele van mevrouw V.B., passagierster in het voer-
tuig Van P, schenden de appelrechters artikel 80 van de wet van 9 juli 1975 en 
29bis, §1, eerste en derde lid, van de WAM-Wet

Het middel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
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5. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiseres veroordeelt tot terug-

betaling aan de verweerster van de door de verweerster aan C.V.B. betaalde be-
dragen en uitspraak doet over de kosten.

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper, 
zitting houdende in hoger beroep.

2 april 2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter  – 
Gelijkluidende conclusie  van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht –  Advoca-
ten: mrs. Geinger en De Bruyn.

Nr. 163

3° KAMER - 2 april 2007

1º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - OPDRACHT VAN DE 
RECHTER - BESLISSING - SCHADEVERGOEDING - RAMING - PEILDATUM DOOR DE PARTIJEN 
GEKOZEN - WIJZIGING AMBTSHALVE DOOR DE RECHTER - GEVOLG

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - PEILDATUM DOOR DE 
PARTIJEN GEKOZEN - WIJZIGING AMBTSHALVE DOOR DE RECHTER - RECHT VAN VERDEDIGING - 
MISKENNING

3º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - RECHT VAN 
VERDEDIGING - MISKENNING

1º, 2° en 3° Miskent het recht van verdediging de rechter die,  zonder de partijen in de  
gelegenheid  te  stellen  daaromtrent  stelling  te  nemen,  benevens  de  toekenning  van  
vergoeding  voor  de  op  het  ogenblik  van  de  uitspraak  reeds  geleden  schade,  een  
vergoeding  toekent  voor  de  toekomstige  schade  berekend  volgens  de 
kapitalisatiemethode op basis van de leeftijd die het slachtoffer zou hebben bereikt op de  
dag van de uitspraak 1 2. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

(NATIONALE SUISSE VERZEKERING nv T. D.

Advocaat-generaal met opdracht Cornelis heeft in substantie gezegd:
Het geschil ten gronde betreft de burgerlijke belangen na een verkeersongeval waarbij 

de bestuurder van een motorfiets die de echtgenoot van verweerster was het leven verloor. 
De aansprakelijkheid van het ongeval werd aan de verzekerde van eiseres opgelegd.

1 Zie Cass., 14 juni 1995, AR P.95.0158.F, nr 296.
2 Zie tegenstr. concl. O.M.



732 HOF VAN CASSATIE 2.4.07 - Nr. 163 

Het bestreden vonnis, uitspraak doende in hoger beroep, heeft het vonnis van de eerste 
rechter bevestigd, wat de morele schade van de kinderen en de schade aan de motorfiets 
betreft. De appelrechters hebben verder uitspraak gedaan op de rest van de vorderingen 
van het gezin van het slachtoffer.

Het enig middel verwijt enerzijds de schending van het algemeen beschikkingsbeginsel 
van partijen en anderzijds van de rechten van de verdediging.

Eiser verwijt de appelrechters, hoewel de partijen akkoord waren om de vergoeding 
voor de loonderving ingevolge het overlijden van het slachtoffer te kapitaliseren op grond 
van zijn leeftijd op de overlijdensdatum van 21 mei 2001dat ze  ambtshalve een andere 
berekeningsmethode hebben toegepast door een onderscheid te maken tussen de reeds 
geleden en de toekomstige schade, ten aanzien van de datum van hun uitspraak.

Ik  meen  dat  er  geen  sprake  hier  kan  zijn  van  een  schending  van  het 
beschikkingsbeginsel.  Partijen  waren  akkoord  met  de  kapitalisatiemethode  voor  de 
loonsderving en het hof van beroep heeft die methode toegepast. Het is niet omdat ze een 
zelfde  datum  gebruikten  voor  de  berekening  van  deze  kapitalisatie  dat  ze  een 
onderscheiding  tussen  de  reeds  geleden  en  de  toekomstige  schade  uitsloten  zoals  de 
appelrechters dit deden.

Bij een arrest van 16 april 20043 heeft Uw Hof beslist dat het arrest dat ambtshalve een 
wijze kiest voor de vaststelling van de onderhoudsbijdrage, waarvan het bedrag door de 
partijen werd betwist, miskent noch het beschikkingsbeginsel, noch het algemeen beginsel 
van het recht van verdediging.

Het blijkt uit een onderzoek van de rechtspraak van Uw Hof, en meer bepaald van Uw 
arresten van 30/11/2000, 23/3/2001, 18/4/2005 en 12/10/20064 ([2]) dat er schending is 
van het beschikkingsbeginsel wanneer de rechter zijn beslissing op een element steunt die 
door de partijen uitgesloten was, wat terzake het geval niet was.

Partijen hebben hun geschil  wat de kapitalisatie voor de loonderving betreft  aan de 
bodemrechters voorgelegd. Men kan niet beschouwen dat zij verrast waren bij het gebruik 
van de gewone methode voor de berekening van de kapitalisatie. Er is ook, naar mijn 
oordeel geen schending van de rechten van de verdediging.

Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. C.06.0203.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 22 december 2005 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 7 maart 2007 verwezen naar 

de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.

3 Cass., 16 april 2004, AR C.02.0504.F, nr. 199.
4 Cass. 30 november 2000, AR C.00.0067.F, nr.657; 23 maart 2001, AR C.98.0063.N, nr 160; 18 
april 2005, AR S.04.0174.F, nr. 232; 12 oktober 2006, AR C.04.0481.F, nr.483.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het bestreden vonnis stelt vast dat de schadevergoeding voor loonderving 

ingevolge het overlijden van de echtgenoot van de verweerster door de beide 
partijen in de appelconclusies berekend was volgens de kapitalisatiemethode, uit-
gaande van de leeftijd van het slachtoffer van 49 jaar op de overlijdensdatum van 
11 mei 2001.

2. Het bestreden vonnis kent, zonder de partijen in de gelegenheid te stellen 
daaromtrent stelling te nemen, benevens de toekenning van vergoeding voor de 
op het ogenblik van de uitspraak reeds geleden schade, een vergoeding voor de 
toekomstige schade toe berekend volgens de kapitalisatiemethode op basis van 
de leeftijd die het slachtoffer zou hebben bereikt op de dag van de uitspraak.

3. De appelrechters miskennen zodoende het recht van verdediging van de ei-
seres.

Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dit de eiseres veroordeelt tot het be-

talen aan de verweerster van een vergoeding wegens loonderving met interest en 
uitspraak doet over de kosten.

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leu-
ven, zitting houdende in hoger beroep.

2 april 2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter  – 
Tegenstrijdige conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: 
mr. Geinger.

Nr. 164

3° KAMER - 2 april 2007

1º MILIEURECHT – MILIEUVERGUNNINGDECREET – ZORGVULDIGHEIDSPLICHT – VERPLICHTING 
DE NODIGE MAATREGELEN TE TREFFEN OM HINDER TE VOORKOMEN – LEGALITEITSBEGINSEL – 
BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 12 EN 14 VAN DE GRONDWET – GELIJKHEIDSBEGINSEL – 
BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 10 EN 11 VAN DE GRONDWET 

2º HINDERLIJKE INRICHTINGEN – MILIEUVERGUNNINGDECREET – 
ZORGVULDIGHEIDSPLICHT – VERPLICHTING DE NODIGE MAATREGELEN TE TREFFEN OM HINDER TE 
VOORKOMEN – LEGALITEITSBEGINSEL – BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 12 EN 14 VAN DE 
GRONDWET – GELIJKHEIDSBEGINSEL – BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 10 EN 11 VAN DE 
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GRONDWET 

3°ARBITRAGEHOF – PPREJUDICIËLE VRAAG – MILIEUVERGUNNINGDECREET – 
ZORGVULDIGHEIDSPLICHT – VERPLICHTING DE NODIGE MAATREGELEN TE TREFFEN OM HINDER TE 
VOORKOMEN – LEGALITEITSBEGINSEL – BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 12 EN 14 VAN DE 
GRONDWET – GELIJKHEIDSBEGINSEL – BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 10 EN 11 VAN DE 
GRONDWET

 4° PREJUDICIEEL GESCHIL – ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG – 
MILIEUVERGUNNINGDECREET – ZORGVULDIGHEIDSPLICHT – VERPLICHTING DE NODIGE 
MAATREGELEN TE TREFFEN OM HINDER TE VOORKOMEN – LEGALITEITSBEGINSEL – 
BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 12 EN 14 VAN DE GRONDWET – GELIJKHEIDSBEGINSEL – 
BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 10 EN 11 VAN DE GRONDWET

1º, 2°, 3° en 4° Wanneer voor het Hof van Cassatie de vraag rijst of de artikelen 22, tweede 
lid  en  39  van  het  decreet  van  de  Vlaamse  Raad  van  28  juni  1985  betreffende  de  
milieuvergunning, de artikelen 12 en 14 van de Grondwet schenden, dit al dan niet in 
samenhang  gelezen  met  de  artikelen  10  en  11  van  de  Grondwet,  doordat  de  
omschrijving ' de nodige maatregelen treffen om hinder te voorkomen' geen voldoende 
normatieve inhoud heeft om een misdrijf te kunnen definiëren en doordat op deze manier  
een niet te verantwoorden verschil in bahandeling in het leven wordt geroepen tussen de  
rechtsonderhoringen  die  vervolgd  worden  voor  andere  misdrijven  en  diegenen  die 
vervolgd  worden  wegens  het  niet-nakomen  van  de  zorgvuldigheidsplicht  zoals 
omschreven in artikel 22, tweede lid van het Milieuvergunningsdecreet, stelt het Hof een  
prejudiciële vraag aan het Arbitragehof1 2 3. (Artt.10, 11,12 en 14 Grondwet; Art.26, §2,  
Bijzondere Wet Arbitragehof; Artt.22, tweede lid en 39 Milieuvergunningdecreet)

(D. T. B. e.a) 

ARREST

(A.R. P.06.1348.N)

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

correctionele kamer, van 15 september 2006.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.

1 Eerder heeft het Hof beslist dat de bepaling in artikel 22, tweede lid, Milieuvergunningdecreet wél 
voldoende nauwkeurig was om, voor al diegenen op wie de wet kan toepasselijk zijn, willekeurige 
vervolgingen en veroordelingen te vermijden: Cass., 4 februari 2003, AR P.02.0615.N, nr.83. Ook 
voordien  werd reeds geoordeeld dat  de  algemene zorgvuldigheidsplicht  bij  de  uitbating van een 
inrichting opgenomen in een vergunning geen vage en onduidelijke libellering inhoudt die het de 
vergunninghouder  niet  mogelijk  maakt  op  voorhand  te  weten  welke  precieze  gedraging  in  de 
vergunning wordt bedoeld of welk onzorgvuldig handelen strafbaar is gesteld: Cass., 3 november 
1998, AR P.96.1173.N, nr.474.
2 Terzake  werd  eiseres  ook  vervolgd  wegens  inbreuk  op  artikel  43,  §2,  Vlarem  I,  waarvan 
aangenomen  wordt  dat  deze  bepaling  de  uitvoering  is  van  de  algemene  norm  van  artikel  22 
Milieuvergunningdecreet: LARMUSEAU, I., “Commentaar bij artikel 22, Milieuvergunningdecreet”, in 
Commentaar Milieurecht Vlaams Gewest, die Keure, 1997.
3 In  het  kader  van  het  Stedenbouwdecreet  heeft  het  Arbitragehof  geoordeeld  dat  het  begrip 
'onaanvaardbare hinder voor de omwonenden' geen voldoende nauwkeurige normatieve inhoud heeft 
om een misdrijf te kunnen definiëren: Arbitragehof nr.14/2005, 14 januari 2005 (overweging B43 tot 
B46).
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Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling.
Tweede middel
1. De eiseres voert aan dat artikel 22, tweede lid, gelezen in verband met arti-

kel 39 Milieuvergunningsdecreet de artikelen 12, tweede lid, en 14 Grondwet 
schendt, daar nergens in het Milieuvergunningsdecreet of in enige andere wette-
lijke of decretale bepaling nader wordt gespecifieerd wat onder “hinder” dient te 
worden begrepen, waartegen de nodige maatregelen preventief dienen te worden 
genomen, bij gebreke waarvan de exploitant strafrechtelijk kan worden gesancti-
oneerd.

2. Het in deze grondwetsbepalingen vervatte legaliteitsbeginsel zou zijn mis-
kend daar de legaliteit van een strafbepaling vereist dat zij op zichzelf of in con-
text met andere bepalingen gelezen, op voldoende wijze de als strafbaar gestelde 
gedraging omschrijft.

3. Met toepassing van artikel 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof verzoekt de 
eiseres daarover een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof.

Dictum,
Het Hof,
Houdt de uitspraak aan tot het Arbitragehof de onderstaande prejudiciële vraag 

zal hebben beantwoord.
“Schenden de artikelen 22, tweede lid en 39 van het decreet van de Vlaamse 

Raad van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, de artikelen 12 en 14 
van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11  
van de Grondwet, doordat de omschrijving “de nodige maatregelen treffen om  
hinder te voorkomen” geen voldoende nauwkeurige normatieve inhoud heeft om 
een misdrijf te kunnen definiëren en doordat op deze manier een niet te verant-
woorden verschil in behandeling in het leven wordt geroepen tussen de rechts-
onderhorigen die vervolgd worden voor andere misdrijven en diegenen die ver-
volgd worden wegens het niet-nakomen van de zorgvuldigheidsplicht zoals om-
schreven in artikel 22, tweede lid van het Milieuvergunningsdecreet "?

Houdt de kosten aan.

3 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Nelissen Grade en G. Vermeire, Gent.

Nr. 165

2° KAMER - 3 april 2007

1º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — STUITING - DAAD 
VAN ONDERZOEK - BEGRIP
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2º STRAFVORDERING - VERJARING - STUITING - DAAD VAN ONDERZOEK - BEGRIP

3º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — STUITING - 
STEDENBOUW - PROCES-VERBAAL DAT ENKEL INFORMATIE BEVAT MET BETREKKING TOT DE STAND 
VAN ZAKEN BETREFFENDE EEN ADMINISTRATIEVE PROCEDURE

4º STRAFVORDERING - VERJARING - STUITING - STEDENBOUW - PROCES-VERBAAL DAT 
ENKEL INFORMATIE BEVAT MET BETREKKING TOT DE STAND VAN ZAKEN BETREFFENDE EEN 
ADMINISTRATIEVE PROCEDURE

5º STEDENBOUW — ALGEMEEN - STRAFVORDERING - VERJARING - STUITING - PROCES-
VERBAAL DAT ENKEL INFORMATIE BEVAT MET BETREKKING TOT DE STAND VAN ZAKEN BETREFFENDE 
EEN ADMINISTRATIEVE PROCEDURE

6º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - OMSCHRIJVING VAN DE 
TOESTAND VOORAFGAAND AAN HET MISDRIJF - PLEEGVORM - AARD

7º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - VOEGING VAN EEN 
RECENT UITTREKSEL UIT HET PLANNENREGISTER - PLEEGVORM - AARD

8º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - GEWESTELIJK 
STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR DIE OPTREEDT IN NAAM VAN HET VLAAMSE GEWEST - 
VERMELDING IN DE VORDERING - VEREISTE

1º en 2° Daden van onderzoek waardoor de verjaring van de strafvordering wordt gestuit  
zijn alle daden die door een bevoegd persoon worden gesteld, dit is door een persoon 
die de nodige hoedanigheid bezit om in de strafrechtspleging op te treden en om de  
noodzakelijke  gegevens  over  een  zaak  te  verzamelen,  hetzij  in  het  kader  van  een 
opsporingsonderzoek of van een gerechtelijk onderzoek, hetzij in het stadium van het  
vonnisgerecht,  en die ertoe  strekken gegevens te verzamelen om het  dossier  op de 
gebruikelijke wijze samen te stellen en de zaak in staat van wijzen te brengen 1 2. (Art. 22, 
eerste lid, V.T.Sv.)

3º,  4°  en  5°   Een  proces-verbaal  van  de  gerechtelijke  politie  in  uitvoering  van  een  
kantschrift van de procureur des Konings dat gericht wordt aan het hoofd van de politie,  
en dat enkel informatie bevat met betrekking tot  de stand van zaken betreffende een  
administratieve  procedure  inzake  stedenbouw,  inzonderheid  het  beroep  tot  
nietigverklaring hangende voor de Raad van State, is een daad van onderzoek waardoor 
de verjaring van de strafvordering kan worden gestuit 3 4. (Art. 22, eerste lid, V.T.Sv.)

6º en 7° De pleegvorm van artikel 149, §4, eerste lid, Stedenbouwdecreet, dat onder meer  
bepaalt dat de herstelvordering minstens een omschrijving van de toestand voorafgaand  
aan  het  misdrijf  vermeldt,  en  dat  een  recent  uittreksel  uit  het  plannenregister  wordt  

1 Cass., 20 juli 1976, AC., 1976, 1231; Cass., 7 okt. 1976, AC., 1977, 148; Cass., 5 april 1996, AR 
A.94.0002.F,  nr  111;  Cass.,  23  dec.  1998,  AR A.94.0001.F,  nr  534;  Cass.,  14  april  1999,  AR 
P.98.1538.F, nr 205; Cass., 28 maart 2006, AR P.05.1705.N, nr 178; zie Cass., 29 nov. 2006, AR 
P.06.0174.F, nr.613. 
2  R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2003, nr 195.
3 Cass., 20 juli 1976, AC., 1976, 1231; Cass., 7 okt. 1976, AC., 1977, 148; Cass., 5 april 1996, AR 
A.94.0002.F,  nr  111;  Cass.,  23  dec.  1998,  AR A.94.0001.F,  nr  534;  Cass.,  14  april  1999,  AR 
P.98.1538.F, nr 205; Cass., 28 maart 2006, AR P.05.1705.N, nr 178; zie Cass., 29 nov. 2006, AR 
P.06.0174.F, nr.613.
4 R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2003, nr 195.
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bijgevoegd, is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid noch substantieel 5. (Art. 149, 
§§1, 2 en 4, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)

8º Geen enkele wettelijke bepaling vereist dat de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur  
uitdrukkelijk  in  de  vordering  tot  herstel  zou  vermelden  dat  hij  optreedt  namens  het 
Vlaamse Gewest. (Art. 149, §§1 en 2, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)

(T.)

ARREST

(A.R. P.06.1586.N)

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

correctionele kamer, van 3 november 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert aan dat een proces-verbaal van de gerechtelijke politie dat 

enkel informatie bevat met betrekking tot de stand van zaken betreffende een ad-
ministratieve procedure, inzonderheid het beroep tot nietigverklaring hangende 
voor de Raad van State, niets te zien heeft met de uitoefening van de strafvorde-
ring en niet kan dienen als stuiting van de verjaring. 

2. Artikel 22, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering be-
paalt dat de verjaring van de strafvordering slechts wordt gestuit door daden van 
onderzoek of van vervolging, verricht binnen de in artikel 21 van deze wet be-
paalde termijn.

3. Daden van onderzoek zijn alle daden die door een bevoegd persoon worden 
gesteld en die ertoe strekken gegevens te verzamelen om het dossier op de ge-
bruikelijke wijze samen te stellen en de zaak in staat van wijzen te brengen. Ver-
eist wordt aldus dat zij gesteld worden door een persoon die de nodige hoedanig-
heid bezit om in de strafrechtspleging op te treden en om de noodzakelijke gege-
vens over de zaak te verzamelen, hetzij in het kader van een opsporingsonder-
zoek of van een gerechtelijk onderzoek, hetzij in het stadium van het vonnisge-
recht.

4. Een proces-verbaal van de gerechtelijke politie in uitvoering van een kant-
schrift van de procureur des Konings dat gericht wordt aan het hoofd van de po-
litie, en waarbij gegevens worden verzameld om het dossier op de gebruikelijke 
wijze samen te stellen om de zaak in staat van wijzen te stellen, is een daad van 
onderzoek in de zin van bovenvermelde wetsbepalingen, waardoor de verjaring 
van de strafvordering kan worden gestuit. 

5 In  casu  was  weliswaar  een  uittreksel  uit  het  plannenregister  gevoegd,  doch  dit  bevatte  een 
verkeerde vermelding van de kadastrale gegevens van het betrokken onroerend goed.
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Het middel dat stelt dat dergelijk proces-verbaal geen "daad van vervolging" 
uitmaakt, faalt naar recht. 

5. Voor het overige beantwoorden de appelrechters met de aangehaalde rede-
nen de conclusie van eiser, zodat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist. 

Tweede middel
6. Het middel voert schending aan van artikel 149, §2, en §4, Stedenbouwde-

creet 1999 doordat de appelrechters ten onrechte beslissen dat:
- ten tijde van het indienen van de herstelvordering geen verplichting bestond 

om de toestand voorafgaand aan het misdrijf te vermelden;
- niet vereist is dat de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur met zoveel 

woorden vermeldt dat hij de vordering bij  het parket  inleidt in naam van het 
Vlaamse Gewest;

- de herstelvordering rechtsgeldig bij het parket kan ingeleid worden spijts het 
gegeven dat in deze vordering een materiële vergissing werd begaan bij de ver-
melding van het kadastrale nummer.

7. De appelrechters stellen vast dat de herstelvordering bij het parket werd in-
geleid op 12 augustus 2002. Anders dan zij oordelen, was op die datum artikel 
149, §4, eerste lid, Stedenbouwdecreet, dat onder meer bepaalt dat de vordering 
minstens een omschrijving van de toestand voorafgaand aan het misdrijf  ver-
meldt, reeds toepasselijk.

Het naleven van deze pleegvorm is evenwel niet voorgeschreven op straffe van 
nietigheid noch substantieel. 

Dit geldt eveneens voor een verkeerde vermelding van de kadastrale gegevens 
van het betrokken onroerend goed.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
8. Voor het overige vereist geen wettelijke bepaling dat de gewestelijk steden-

bouwkundig inspecteur uitdrukkelijk in de vordering zou vermelden dat hij op-
treedt namens het Vlaamse Gewest.

Het middel faalt in zoverre naar recht. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

3 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. J. Nijs, Dendermonde.
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Nr. 166

2° KAMER - 3 april 2007

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELMAATREGELEN - AARD - DOEL - 
HERSTELVORDERING UITGEOEFEND DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
EINDBESLISSING - STEDENBOUW - GEEN BESLISSING OVER DE HERSTELVORDERING - 
VOORZIENING TEGEN DE BESLISSING OP STRAFGEBIED - ONTVANKELIJKHEID

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — ALLERLEI - STEDENBOUW - 
EINDBESLISSING - GEEN BESLISSING OVER DE HERSTELVORDERING - VOORZIENING TEGEN DE 
BESLISSING OP STRAFGEBIED - ONTVANKELIJKHEID

4º STEDENBOUW — ALLERLEI - EINDBESLISSING OVER DE STRAFVORDERING - GEEN 
BESLISSING OVER DE HERSTELVORDERING - VOORZIENING TEGEN DE BESLISSING OP STRAFGEBIED - 
ONTVANKELIJKHEID

5º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING — EINDBESLISSING - STEDENBOUW - GEEN EINDBESLISSING 
OVER DE HERSTELVORDERING UITGEOEFEND DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE - VOORZIENING 
TEGEN ANDERE BESLISSINGEN VAN CIVIELRECHTELIJKE AARD - ONTVANKELIJKHEID

6º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING — OPENBAAR 
MINISTERIE - STEDENBOUW - GEEN EINDBESLISSING OVER DE HERSTELVORDERING 
UITGEOEFEND DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE - VOORZIENING TEGEN ANDERE BESLISSINGEN VAN 
CIVIELRECHTELIJKE AARD - ONTVANKELIJKHEID

7º STEDENBOUW — ALLERLEI - GEEN EINDBESLISSING OVER DE HERSTELVORDERING 
UITGEOEFEND DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE - ANDERE BESLISSINGEN VAN CIVIELRECHTELIJKE 
AARD - EINDBESLISSING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

1º De in artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet bedoelde herstelmaatregelen, die  
een civielrechtelijk karakter hebben, strekken ertoe, als bijzondere vorm van vergoeding  
of teruggave, een einde te maken aan de met de wet strijdige toestand die uit het misdrijf  
is  ontstaan  en  waardoor  het  algemeen  belang  wordt  geschaad;  dit  geldt  evenzeer  
wanneer de herstelvordering door het openbaar ministerie wordt benaarstigd 1. (Art. 149, 
§1, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)

2º,  3°  en  4°  De  beslissing  over  de  herstelvordering  is  geenszins  bepalend  voor  de  
beslissing over de straf, die noodzakelijk  eraan voorafgaat en aldus voor onmiddellijk  
cassatieberoep  vatbaar  is  zonder  dat  een  voorafgaande  uitspraak  over  de 
herstelvordering is vereist 2.

5º, 6° en 7° Het ontbreken van een eindbeslissing over de herstelvordering benaarstigd  
door het openbaar ministerie vormt, wegens haar civielrechtelijk karakter, geen beletsel  
tot  het  instellen  van  een  cassatieberoep  tegen  de  overige  beslissingen  van  

1 Zie Cass., 24 feb. 2004, AR P.03.1143.N, nr 96 met conclusie adv.-gen. DE SWAEF; Cass., 9 sept. 
2004, AR C.03.0393.N, nr 400; Cass., 15 nov. 2005, AR P.05.0830.N, nr 595 en de conclusie van 
adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 10 juni 2005, AR C.04.0348.N, nr 333. 
2 Contra: Cass., 4 dec. 2001, AR P.01.0311.N, nr 670 met conclusie adv.-gen. DE SWAEF. 
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civielrechtelijke aard3 .

(F. e.a. T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.1610.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Brussel, correctionele kamer, van 8 november 2006.
De eiseres die geen middel aanvoeren, doen zonder berusting afstand van hun 

cassatieberoep. 
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Afstand
1. De eisers doen zonder berusting afstand van hun cassatieberoep omdat dit 

voorbarig is, aangezien geen eindbeslissing voorligt in de zin van artikel 416 
Wetboek van Strafvordering. Het hoger beroep van het openbaar ministerie heeft 
immers betrekking op de herstelvordering van de gemachtigde ambtenaar, en het 
hof van beroep heeft zijn beslissing dienaangaande onbepaald uitgesteld. Daar de 
herstelvordering behoort tot de strafvordering, bestaat over deze laatste nog geen 
eindbeslissing. Bijgevolg kon ook geen cassatieberoep worden ingesteld tegen de 
zelfs definitieve beslissing over de burgerlijke vordering. 

2. De in artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 bedoelde herstel-
maatregelen hebben een civielrechtelijk karakter. Als bijzondere vorm van ver-
goeding of teruggave strekken zij ertoe een einde te maken aan de met de wet 
strijdige toestand die uit het misdrijf is ontstaan en waardoor het algemeen be-
lang wordt geschaad. 

Dit geldt evenzeer wanneer de herstelvordering door het openbaar ministerie 
wordt benaarstigd. Omwille van zijn burgerlijke aard mag, na de uitspraak over 
de straf, over die vordering afzonderlijk worden beslist. Die beslissing is geens-
zins bepalend voor de beslissing over de straf, die noodzakelijk eraan voorafgaat 
en aldus voor onmiddellijk cassatieberoep vatbaar is zonder dat een voorafgaan-
de uitspraak over de herstelvordering is vereist. 

Het ontbreken van een eindbeslissing over de herstelvordering van het open-
baar ministerie vormt, wegens haar civielrechtelijk karakter, geen beletsel tot het 
onmiddellijk instellen van een cassatieberoep tegen de overige eindbeslissingen 
van civielrechtelijke aard. 

Het oordeel van de appelrechters dat de burgerlijke rechtsvordering van de ei-
sers, burgerlijke partijen, niet ontvankelijk is, is een eindbeslissing in de zin van 
artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, dat voor onmiddellijk cassa-

3 Ibid.
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tieberoep vatbaar is.
De afstand kan niet worden verleend.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

3 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 167

2° KAMER - 3 april 2007

TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN HOGER 
BEROEP — STRAFZAKEN - VERMELDING VAN STRAATNAMEN IN DE TAAL VAN DE PLAATS 
WAAR DIE STRATEN GELEGEN ZIJN - DOEL - GEVOLG

De vermelding van straatnamen in de taal van de plaats waar die straten gelegen zijn is  
noodzakelijk voor de doeltreffendheid van een eventuele kennisgeving of betekening, en  
houdt geen schending in van de wet op het taalgebruik in gerechtszaken en heeft geen 
nietigheid van de gerechtelijke uitspraak tot gevolg. 

(V. T. M.)

ARREST

(A.R. P.06.1637.N)

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

correctionele kamer, van 8 november 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 24 en 40 Taalwet Gerechts-

zaken omdat het bestreden arrest het adres niet integraal in het Nederlands weer-
geeft door te vermelden "voorheen gedomicilieerd te 9554 Wiltz, Groot-Hertog-
dom Luxemburg, rue du Pont 33, thans 9157 Heiderscheid, Groot-Hertogdom 
Luxemburg, Am Esch 6".

2. De wet op het taalgebruik in gerechtszaken belet niet dat straatnamen weer-
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gegeven worden in de taal van de plaats waar die straten gelegen zijn. De ver-
melding in die taal die noodzakelijk is voor de doeltreffendheid van een eventue-
le kennisgeving of betekening, houdt geen schending in van voornoemde wetsbe-
palingen en heeft geen nietigheid van de gerechtelijke uitspraak tot gevolg. 

Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
3. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

3 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. F. Soetaert, Kortrijk.

Nr. 168

2° KAMER - 3 april 2007

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST DAT DE 
STRAFVORDERING NIET ONTVANKELIJK VERKLAART - ZELFDE ARREST DAT EEN DEEL VAN DE 
RECHTSPLEGING NIETIG VERKLAART - ZELFDE ARREST DAT VASTSTELT DAT DE PROCEDURE OP 
GROND VAN ARTIKEL 61TER, WETBOEK VAN STRAFVORDERING ZONDER VOORWERP IS - AARD VAN 
DE BESLISSING

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — ALLERLEI - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST DAT DE 
STRAFVORDERING NIET ONTVANKELIJK VERKLAART - ZELFDE ARREST DAT EEN DEEL VAN DE 
RECHTSPLEGING NIETIG VERKLAART - ZELFDE ARREST DAT VASTSTELT DAT DE PROCEDURE OP 
GROND VAN ARTIKEL 61TER, WETBOEK VAN STRAFVORDERING ZONDER VOORWERP IS - AARD VAN 
DE BESLISSING

3º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - GERECHTELIJK 
ONDERZOEK - GEEN VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - GEVOLG - BEOORDELING VAN DE 
ONTVANKELIJKHEID - DRAAGWIJDTE VAN DE BESLISSING

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - GERECHTELIJK 
ONDERZOEK - GEEN VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - GEVOLG - BEOORDELING VAN DE 
ONTVANKELIJKHEID - DRAAGWIJDTE VAN DE BESLISSING

5º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - GERECHTELIJK 
ONDERZOEK - GEEN VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - BEOORDELING VAN DE 
ONTVANKELIJKHEID - DRAAGWIJDTE VAN DE BESLISSING - GEVOLG - UITSPRAAK - OPENBARE 
TERECHTZITTING
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6º ONDERZOEKSGERECHTEN - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - GERECHTELIJK 
ONDERZOEK - GEEN VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - BEOORDELING VAN DE 
ONTVANKELIJKHEID - DRAAGWIJDTE VAN DE BESLISSING - GEVOLG - UITSPRAAK - OPENBARE 
TERECHTZITTING

7º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - 
ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDE

8º ONDERZOEKSRECHTER - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - ONTVANKELIJKHEID - 
VOORWAARDE

9º ONDERZOEKSGERECHTEN - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - ONTVANKELIJKHEID - 
VOORWAARDE

1º en 2° Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de burgerlijke partijstelling 
van  de  klager  en  vervolgens  de  strafvordering  niet  ontvankelijk  verklaart,  bepaalde  
stukken  van  de  strafrechtspleging  nietig  verklaart  en  de  verwijdering  ervan  uit  het  
strafdossier en de neerlegging ter griffie ervan beveelt overeenkomstig artikel 235bis, §6,  
Wetboek van Strafvordering, om tenslotte vast te stellen dat de procedure op grond van  
artikel  61ter,  Wetboek  van  Strafvordering  zonder  voorwerp  is  geworden,  is  een 
eindbeslissing. (Artt. 61ter, 235bis, 407, 408, 413 en 416, Sv.)

3º  en  4°  Wanneer  het  gerechtelijk  onderzoek  geopend werd  ingevolge  een burgerlijke  
partijstelling en het openbaar ministerie zelf geen gerechtelijk onderzoek heeft gevorderd,  
vormt  de  ontvankelijkheid  van  de  burgerlijke  vordering  de  grondslag  voor  de  
ontvankelijkheid van de strafvordering; het onderzoeksgerecht  dat  de ontvankelijkheid 
van zulke burgerlijke partijstelling onderzoekt, oordeelt niet over de burgerlijke vordering  
zelf maar enkel over het recht dat een partij beweert te hebben om via een burgerlijke  
partijstelling de strafvordering op gang te brengen 1. (Artt. 3 en 4, V.T.Sv.; Artt. 63 en 67, 
Sv.)

5º  en  6°  Wanneer  het  gerechtelijk  onderzoek  geopend werd  ingevolge  een burgerlijke  
partijstelling en het openbaar ministerie zelf geen gerechtelijk onderzoek heeft gevorderd,  
oordeelt het onderzoeksgerecht dat de ontvankelijkheid van zulke burgerlijke partijstelling  
onderzoekt niet over de burgerlijke vordering zelf maar enkel over het recht dat een partij  
beweert  te  hebben om via  een burgerlijke  partijstelling  de  strafvordering  op  gang te 
brengen;  dergelijke  beslissing  behoort  tot  het  voorbereidend  onderzoek  zodat  de  
uitspraak ervan niet in openbare terechtzitting moet gebeuren2.(Artt. 3 en 4, V.T.Sv.; Artt. 
63 en 67, Sv.)

7º, 8° en 9° Hij die beweert door een misdaad of wanbedrijf benadeeld te zijn, kan zich 
burgerlijke  partij  stellen  zowel  voor  de  onderzoeksrechter  als  voor  het 
onderzoeksgerecht, zonder dat hij in die stand van de rechtspleging het bewijs hoeft te  
leveren van de schade, van haar omvang en van het oorzakelijk verband ervan met het  
aan de verdachte ten laste gelegde misdrijf; de beweerde benadeelde moet evenwel, wil  
zijn burgerlijke partijstelling ontvankelijk zijn, zijn bewering omtrent de schade die hij door  
het misdrijf zou hebben geleden, aannemelijk maken 3.(Artt. 3 en 4, V.T.Sv.; Artt. 63 en 
67, Sv.) 

(I.)

ARREST

(A.R. P.07.0041.N)

1 R. VERSRAETEN, Handboek van Strafvordering, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2005, nr 1194.
2 Ibid.
3 Zie Cass., 22 mei 2001, AR P.99.1655.N, nr 303; Cass., 8 okt. 2003, AR P.02.0419.N, nr 516
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-

werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 21 december 2006.
De eiser doet zonder berusting afstand van zijn cassatieberoep in zoverre het 

bestreden arrest geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 Wetboek van 
Strafvordering.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
De eiser heeft op 1 maart 2006 klacht met burgerlijke partijstelling gedaan bij 

de onderzoeksrechter te Hasselt. De procureur des Konings heeft zelf geen vor-
dering tot gerechtelijk onderzoek gesteld.

Op 8 september 2006 heeft de eiser op basis van artikel 61ter, §1, Wetboek 
van Strafvordering inzage van het dossier verzocht. De onderzoeksrechter heeft 
op 12 september 2006 dit verzoek ingewilligd.

De procureur des Konings heeft overeenkomstig artikel  61ter, §5, Wetboek 
van Strafvordering, bij een met redenen omkleed verzoekschrift van 15 septem-
ber 2006 de zaak aangebracht bij de kamer van inbeschuldigingstelling.

Bij tussenarrest van 14 november 2006 heeft de kamer van inbeschuldiging-
stelling vastgesteld "dat er een grond van niet ontvankelijkheid van de strafvor-
dering wegens een eventuele niet ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstel-
ling kan bestaan" en, vooraleer verder recht te doen, bij toepassing van artikel 
235bis Wetboek van Strafvordering de heropening van het debat bevolen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Afstand
1. Het bestreden arrest verklaart de burgerlijke partijstelling van de eiser en 

vervolgens de strafvordering niet ontvankelijk. Het verklaart de stukken van de 
strafrechtspleging nietig vanaf het stuk volgend op het kantschrift van 8 maart 
2006 van de procureur des Konings tot het verzoek van de burgerlijke partij, 
strekkende tot inzage van het strafdossier, en beveelt de verwijdering ervan uit 
het dossier en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt overeenkomstig artikel 235bis, §6, Wetboek van Strafvordering. Het stelt 
ten slotte vast dat de procedure op grond van artikel 61ter Wetboek van Strafvor-
dering zonder voorwerp is geworden.

Het bestreden arrest is een eindbeslissing.
Er bestaat geen grond om de gevraagde afstand te verlenen. 
Eerste middel
Eerste onderdeel
2.  Het onderdeel  voert  schending aan van artikel  235bis,  §4,  Wetboek van 

Strafvordering om reden dat de kamer van inbeschuldigingstelling de eiser niet 
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in het openbaar heeft gehoord en het bestreden arrest evenmin in het openbaar 
werd uitgesproken.

3. Artikel 235bis, §4, Wetboek van Strafvordering bepaalt: "De kamer van in-
beschuldigingstelling hoort, in openbare terechtzitting indien ze op verzoek van 
een partij daartoe besluit, de opmerkingen van de procureur-generaal, de burger-
lijke partij en de inverdenkinggestelde".

Hieruit volgt dat de behandeling van de zaak met toepassing van artikel 235bis 
Wetboek van Strafvordering in de regel niet openbaar is. Enkel wanneer een par-
tij hierom verzoekt kan de kamer van inbeschuldigingstelling besluiten de op-
merkingen van de procureur-generaal, de burgerlijke partij en de inverdenking-
gestelde in openbare terechtzitting te horen. Artikel 235bis,  §4,  Wetboek van 
Strafvordering voorziet ook niet in de mogelijkheid ook de uitspraak in openbare 
terechtzitting te doen.

In zoverre het onderdeel van het tegendeel uitgaat, faalt het naar recht.
4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat een partij 

het verzoek heeft gedaan dat de kamer van inbeschuldigingstelling de opmerkin-
gen van de procureur-generaal, de burgerlijke partij en de inverdenkinggestelde 
in openbare terechtzitting zou horen. De kamer van inbeschuldigingstelling heeft 
terecht de zaak behandeld met gesloten deuren.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
5. Het onderdeel voert aan dat de kamer van inbeschuldigingstelling de uit-

spraak in openbare terechtzitting diende te doen omdat zij, door zich uit te spre-
ken over de ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling en dus van de bur-
gerlijke vordering, een beslissing genomen heeft die niet meer behoort tot het 
voorbereidend onderzoek.

6. Wanneer het gerechtelijk onderzoek werd geopend ingevolge een burgerlij-
ke  partijstelling  en  het  openbaar  ministerie  zelf  geen  gerechtelijk  onderzoek 
heeft  gevorderd,  vormt  de  ontvankelijkheid  van  de  burgerlijke  vordering  de 
grondslag voor de ontvankelijkheid van de strafvordering.  Het onderzoeksge-
recht dat de ontvankelijkheid van zulke burgerlijke partijstelling onderzoekt, oor-
deelt niet over de burgerlijke vordering zelf maar enkel over het recht dat een 
partij beweert te hebben om via een burgerlijke partijstelling de strafvordering op 
gang te brengen.

Het onderdeel dat ervan uitgaat dat dergelijke beslissing niet meer behoort tot 
het voorbereidend onderzoek zodat de uitspraak ervan in openbare terechtzitting 
moet gebeuren, faalt naar recht.

(...)
Derde middel
13. Het middel voert aan dat de appelrechters de eisers onterecht het bewijs 

opleggen dat hij door het misdrijf schade zou hebben geleden.
14. Hij die beweert door een misdaad of een wanbedrijf benadeeld te zijn, kan 

zich burgerlijke partij stellen zowel voor de onderzoeksrechter als voor het on-
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derzoeksgerecht, zonder dat hij in die stand van de rechtspleging het bewijs hoeft 
te leveren van de schade, van haar omvang en van het oorzakelijk verband ervan 
met het aan de verdachte ten laste gelegde misdrijf. De beweerde benadeelde 
moet evenwel, wil zijn burgerlijke partijstelling ontvankelijk zijn, zijn bewering 
omtrent de schade die hij door het misdrijf zou hebben geleden, aannemelijk ma-
ken.

15. Met opgave van redenen en ongeacht de gebruikte bewoordingen oordeelt 
de kamer van inbeschuldigingstelling dat "de voorliggende gegevens niet (toela-
ten) te besluiten dat de mogelijkheid van een oorzakelijk verband tussen de aan-
geklaagde misdrijven en het ontslag van (de eiser) dient te worden weerhouden 
en dat een persoonlijke schade als gevolg van die misdrijven aannemelijk wordt 
gemaakt".

Aldus legt de kamer van inbeschuldigingstelling aan de eiser geen bewijslast 
op, maar oordeelt zij enkel dat de eiser zijn bewering omtrent de schade die hij 
door het misdrijf zou hebben geleden, niet aannemelijk maakt.

Het middel mist feitelijke grondslag. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

3 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal.

Nr. 169

2° KAMER - 3 april 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - VERZOEK TOT 
OPHEFFING VAN EEN OPSPORINGSHANDELING - HOGER BEROEP - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - VOORZIENING

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - VERZOEK TOT OPHEFFING VAN EEN 
OPSPORINGSHANDELING MET BETREKKING TOT GOEDEREN - BESLISSING VAN DE PROCUREUR DES 
KONINGS - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST - AARD - 
VOORZIENING - GEVOLG

1º en 2° Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat beslist over het hoger  
beroep tegen een beslissing van de procureur des Konings in verband met een verzoek  
tot  opheffing  van  een  opsporingshandeling  met  betrekking  tot  goederen  is  een  
voorbereidend arrest,  waartegen overeenkomstig artikel  416,  eerste lid,  Wetboek van 
Strafvordering eerst cassatieberoep open staat na het eindarrest of het eindvonnis, terwijl  
het evenmin valt onder een van de uitzonderingen vermeld in artikel 416, tweede lid,  
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Wetboek van Strafvordering1. (Artt. 28sexies en 416, Sv.)

(HAVANA CLUB bvba)

ARREST

(A.R. P.07.0124.N)

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

kamer inbeschuldigingstelling, van 14 december 2006.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee grieven aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het bestreden arrest beslist overeenkomstig artikel 28sexies, §4, Wetboek 

van Strafvordering over het beroep van de eiseres tegen een beslissing van de 
procureur des Konings te Gent in verband met een opsporingshandeling met be-
trekking tot haar goederen.

Het bestreden arrest is een voorbereidend arrest, waartegen overeenkomstig ar-
tikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering eerst cassatieberoep openstaat 
na het eindarrest of het eindvonnis, terwijl het evenmin valt onder een van de uit-
zonderingen vermeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.

Het cassatieberoep is derhalve niet ontvankelijk.
2. De grieven die geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van het cas-

satieberoep, behoeven geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

3 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Huybrechts –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. F.M. Boxstaele, Gent.

Nr. 170

2° KAMER - 3 april 2007

1º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET 
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - VOOR CASSATIE VATBARE BESLISSINGEN - 

1 Cass., 30 okt. 2001, AR P.01.1259.N, nr 584
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GRONDEN VAN CASSATIE

2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - MIDDEL DAT DE 
SCHENDING VAN DE RECHTSPRAAK AANVOERT - MIDDEL DAT DE SCHENDING VAN EEN MINISTERIËLE 
OMZENDBRIEF AANVOERT - ONTVANKELIJKHEID

1º Het Hof van cassatie neemt enkel kennis van de beslissingen in laatste aanleg die voor  
het  Hof  worden gebracht  wegens  overtreding  van de wet  of  wegens schending  van  
substantiële  of  op  straffe  van nietigheid  voorgeschreven  vormen1.  (Artt.  608 en 609, 
Ger.W.; Artt. 407, 408, 409, 413 en 416, Sv.)

2º Levert  geen ontvankelijk cassatiemiddel op de aangevoerde schending van de vaste 
rechtspraak van de Raad van State en van het Hof van cassatie of van een ministeriële 
omzendbrief2. 

(F.)

ARREST

(A.R. P.07.0214.N)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 13 februari 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het Hof neemt enkel kennis van de beslissingen in laatste aanleg die voor 

het Hof worden gebracht wegens overtreding van de wet of wegens schending 
van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen.

2. "Schending van de constante rechtspraak van de Raad van State en van het 
Hof van Cassatie en van de omzendbrief van 9/10/1997" is geen cassatiegrond.

Het middel is niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
3. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.

1 R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2003, nrs 2662 en 2670. Over 
de "wet" in de zin van artikel 608, Ger.W.: zie Jaarverslag van het Hof van cassatie 2006 van België, 
p. 198 e.v.
2 Oordeelden dat  een middel dat de schending van rechtspraak aanvoerde niet ontvankelijk was: 
Cass., 20 feb. 1979, AC., 1978-1979, 735; Cass., 17 okt. 1979, AC., 1979-1980, nr 117; Cass., 4 april 
1989, AR 2530, nr 429; Cass., 28 juni 1989, AR 7421, nr 362. Oordeelde dat dergelijk middel faalt 
naar recht: Cass., 13 maart 1991, AR 8947, nr 364. In dezelfde zin: R. DECLERCQ,  Beginselen van 
Strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2003, nr 2817. 
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Veroordeelt de eiser in de kosten.

3 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. M. De Roeck, Brussel.

Nr. 171

2° KAMER - 3 april 2007

VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VOORINGENOMENHEID - OORDEEL OVER DE VERMOEDELIJKE 
TOEKOMST VAN DE STRAFUITVOERING

Een  strafuitvoeringsrechtbank  geeft  geen  blijk  van  vooringenomenheid  door  de  enkele 
omstandigheid dat zij op grond van feitelijke omstandigheden op het ogenblik van haar  
vonnis,  een  oordeel  of  prognose  uitspreekt  over  de  vermoedelijke  toekomst  van  de 
strafuitvoering. 

(G.)

ARREST

(A.R. P.07.0340.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de Strafuitvoeringsrecht-

bank te Antwerpen, van 13 maart 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...)
Tweede middel
3. Het middel voert miskenning aan van het algemeen rechtsbeginsel van het 

recht op de behandeling van zijn zaak door een onpartijdige rechter, eveneens 
gewaarborgd door artikel 6.1 EVRM en 14 IVBPR.

Het middel stelt dat de rechtbank door te oordelen dat de eiser door zijn ar-
beidsongeschiktheid van 33 procent onmogelijk de opleiding tot vrachtwagen-
chauffeur tot een goed einde zou kunnen brengen, vooringenomenheid toont en 
ontegensprekelijk de subjectieve onpartijdigheidsplicht miskent.

Een strafuitvoeringsrechtbank geeft evenwel geen blijk van vooringenomen-
heid door de enkele omstandigheid dat zij op grond van feitelijke omstandighe-
den op het ogenblik van haar vonnis, een oordeel uitspreekt over de vermoedelij-
ke toekomst van de strafuitvoering (prognose).
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Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek
4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

3 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Huybrechts –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. P. Van Eeckhaut, Gent en Ch. Van Hecke, Brussel.

Nr. 172

2° KAMER - 3 april 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN 
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER - BESCHIKKING WAARUIT DE INVRIJHEIDSTELLING 
VAN DE INVERDENKINGGESTELDE VOLGT - HOGER BEROEP VAN DE PROCUREUR DES KONINGS - 
HERVORMING VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING - AFZONDERLIJK ARREST DAT BESLIST DAT DE 
INVERDENKINGGESTELDE AANGEHOUDEN BLIJFT - VOORZIENING - ONTVANKELIJKHEID

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
RAADKAMER - BESCHIKKING WAARUIT DE INVRIJHEIDSTELLING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE 
VOLGT - HOGER BEROEP VAN DE PROCUREUR DES KONINGS - HERVORMING VAN DE BESTREDEN 
BESCHIKKING - AFZONDERLIJK ARREST DAT BESLIST DAT DE INVERDENKINGGESTELDE AANGEHOUDEN 
BLIJFT - VOORZIENING - ONTVANKELIJKHEID

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — CASSATIEBEROEP - RAADKAMER - BESCHIKKING 
WAARUIT DE INVRIJHEIDSTELLING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE VOLGT - HOGER BEROEP VAN DE 
PROCUREUR DES KONINGS - HERVORMING VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING - AFZONDERLIJK 
ARREST DAT BESLIST DAT DE INVERDENKINGGESTELDE AANGEHOUDEN BLIJFT - VOORZIENING - 
ONTVANKELIJKHEID

1º, 2° en 3° Uit artikel 31, §§1 en 2, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige  
hechtenis volgt dat de inverdenkinggestelde geen cassatieberoep kan instellen tegen het  
afzonderlijke arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat met toepassing van  
artikel  26,  §4,  van voormelde wet,  op het  hoger beroep van het  openbaar ministerie  
tegen de invrijheidstelling van de inverdenkinggestelde ingevolge de beschikking van de  
raadkamer die hem buitenvervolging stelde, beslist dat hij aangehouden blijft 1 2. (Artt. 26, 

1 Zie Cass., 22 feb. 2006, AR P.06.0270.F, nr 105, en N.C., 2007, 138 met noot. Contra: Cass., 30 
dec. 1997, AR P.97.1690.N, met noot E.L.
2 Het bevreemdend verloop van de zaak vergt enige toelichting: de procureur des Konings had de 
internering van de inverdenkinggestelde gevorderd. De raadkamer ging daar niet op in en stelde de 
inverdenkinggestelde  "buiten  zake"  op  de  summiere  overweging  dat  "het  niet  vaststaat  dat  de 
inverdenkinggestelde  de  feiten  der  tenlasteleggingen  A,  B,  C  en  D  gepleegd  heeft".  Dit 
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§4, 30, en 31, §§1 en 2, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(H.)

ARREST

(A.R. P.07.0377.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen twee arresten van het Hof van Beroep 

te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 22 maart 2007.
De eiser voert geen middel aan. 
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. Het cassatieberoep tegen het arrest nr. 637 dat oordeelt dat er voldoende be-

zwaren bestaan om de eiser naar de correctionele rechtbank te verwijzen voor 
wat betreft de feiten van de telastlegging A, zoals heromschreven en beperkt in 
de vordering van de procureur-generaal, is niet ontvankelijk.

2. Het arrest nr. 638 doet uitspraak over het hoger beroep dat de procureur des 
Konings overeenkomstig artikel 26, §4, Wet Voorlopige Hechtenis heeft inge-
steld tegen de invrijheidstelling van de eiser, die volgde uit de beschikking van 
de raadkamer die hem "buiten zake" stelde. 

3. Bij voorlopige hechtenis wordt het cassatieberoep geregeld door artikel 31 
van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis. 

Uit de paragrafen 1 en 2 van dit artikel volgt dat de inverdenkinggestelde geen 
cassatieberoep kan instellen tegen het afzonderlijke arrest van de kamer van in-
beschuldigingstelling dat met toepassing van artikel 26, §4, van voormelde wet, 
op het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen de invrijheidstelling van 
de inverdenkinggestelde bij diens verwijzing door de raadkamer, beslist dat hij 
aangehouden blijft. 
onderzoeksgerecht liet echter na aan te duiden op welke basis het in deze zaak de bevoegdheid zou 
hebben om als bodemrechter te beslissen. De procureur-generaal bij het hof van beroep oordeelde in 
zijn  vordering  voor  de  kamer  van inbeschuldgingstelling  dan  ook  dat  de  beroepen  beschikking, 
conform  de  bevoegdheidsuitoefening  door  de  raadkamer  in  de  fase  van  de  regeling  van  de 
rechtspleging  op  het  einde  van  het  gerechtelijk  onderzoek,  geldt  als  een  beschikking  tot 
buitenvervolgingstelling van de inverdenkinggestelde. De kamer van inbeschuldigingstelling stelde 
de "overschrijding van bevoegdheid" vast, vernietigde de bestreden beschikking en trok de zaak aan 
zich  ten  einde  er  over  te  oordelen  in  eerste  en  laatste  aanleg.  Tenslotte  verwees  het 
onderzoeksgerecht in hoger beroep met eenparigheid van stemmen de inverdenkinggestelde wegens 
de tenlastelegging A naar de correctionele rechtbank en stelde het hem wegens de tenlasteleggingen 
B en C buiten vervolging. Bij afzonderlijk arrest oordeelde de kamer van inbeschuldgingstelling dat 
de inverdenkinggestelde voor het feit waarvoor hij verwezen werd aangehouden bleef. Eiser voorzag 
zich in cassatie tegen beide arresten. Het Hof verwierp de cassatieberoepen na te hebben geoordeeld 
dat beide voorzieningen niet ontvankelijk waren. Anders dan het arrest stelt betrof de beschikking 
waartegen  de  procureur  des  Konings  hoger  beroep  had  ingesteld  geen  invrijheidstelling  van  de 
inverdenkinggestelde bij diens verwijzing.
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Het cassatieberoep tegen het arrest nr. 638 waarbij de kamer van inbeschuldi-
gingstelling beslist dat de eiser aangehouden blijft, is niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

3 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal.

Nr. 173

2° KAMER - 3 april 2007

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - VERSCHIJNING VOOR DE RAADKAMER 
- OVERMACHT - GEEN OVERLEG TUSSEN DE VERDACHTE EN ZIJN RAADSMAN - 
VERTEGENWOORDIGING TER TERECHTZITTING - RECHT VAN VERDEDIGING

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
VERSCHIJNING VOOR DE RAADKAMER - OVERMACHT - GEEN OVERLEG TUSSEN DE VERDACHTE EN 
ZIJN RAADSMAN - VERTEGENWOORDIGING TER TERECHTZITTING - GEVOLG

3º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - 
VERTEGENWOORDIGING - VERDACHTE - RAADKAMER - VOORLOPIGE HECHTENIS

4º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHT - 
TERECHTZITTING - PERSOONLIJKE VERSCHIJNING VAN DE VERDACHTE - VEREISTE

5º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - 
BETEKENING - TERMIJN - BEREKENING

6º VOORLOPIGE HECHTENIS — HOGER BEROEP - BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER - BETEKENING - TERMIJN - BEREKENING

1º,  2°  en  3°  Als  ingevolge  overmacht  de  verdachte  over  wiens  handhaving  van  de 
voorlopige hechtenis moet worden geoordeeld niet in de gelegenheid was voorafgaand  
aan de terechtzitting of op de terechtzitting zelf met zijn advocaat te overleggen, wordt 
niettemin  het  recht  van  verdediging  voor  de  raadkamer  niet  miskend  wanneer  de 
verdachte door zijn raadsman werd vertegenwoordigd die al zijn verweermiddelen zowel  
mondeling  als  schriftelijk  heeft  voorgedragen1.(Art.  23,  2°,  Wet  Voorlopige  Hechtenis 
1990)

4º  De rechtspleging  betreffende de handhaving  van de voorlopige  hechtenis  vereist  in  
beginsel  de persoonlijke verschijning  van de verdachte voor  het  onderzoeksgerecht2.  
(Art. 23, 2°, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

5º en 6° De termijn van betekening bepaald in artikel 30, §2, tweede lid, Wet Voorlopige  
Hechtenis, wordt niet berekend van uur tot uur3. (Art. 30, §2, Wet Voorlopige Hechtenis 
1990)

1 Cass., 17 dec. 1996, AR P.96.1591.N, nr 514.
2 Ibid.
3 Zie Cass., 6 mei 1986, AR 445, nr 543.
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(L.)

ARREST

(A.R. P.07.0393.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 22 maart 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, grieven aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste grief
2. De grief voert aan dat eisers recht van verdediging voor de raadkamer die 

over de eerste handhaving van zijn voorlopige hechtenis moest oordelen, werd 
miskend, omdat hij ingevolge staking in de gevangenis de gelegenheid niet kreeg 
met zijn advocaat te overleggen noch voorafgaand aan de terechtzitting, noch op 
de terechtzitting zelf.

3. De raadkamer moet ervoor waken dat de verdachte over wiens handhaving 
van de voorlopige hechtenis ze moet oordelen, in de gelegenheid was vooraf, 
desnoods op de terechtzitting zelf, overleg te plegen met zijn advocaat. Wanneer 
dit ingevolge overmacht onmogelijk blijkt te zijn, moet ze ervoor waken dat niet-
temin het recht van verdediging van de betrokkene zoveel als mogelijk gevrij-
waard wordt.

4. Het bestreden arrest oordeelt dat desondanks ingevolge de staking een voor-
afgaand overleg tussen de eiser en zijn raadsman onmogelijk was, deze niettemin 
door zijn raadsman werd vertegenwoordigd die al zijn verweermiddelen zowel 
schriftelijk als mondeling heeft voorgedragen.

Op deze grond beslist het bestreden arrest wettig dat in die omstandigheden ei-
sers recht van verdediging voor de raadkamer niet werd miskend.

De grief kan niet worden aangenomen.
(...)
Derde grief
6. De eiser voert aan dat alleen wegens het onvermogen van het Ministerie van 

Justitie, die de gedetineerden niet uit de gevangenis kon halen, hij niet voor de 
raadkamer is kunnen verschijnen om aldaar persoonlijk te worden gehoord, al 
wou hij dat recht uitoefenen.

7. De rechtspleging betreffende de handhaving van de voorlopige hechtenis 
vereist in beginsel de persoonlijke verschijning van de verdachte voor het onder-
zoeksgerecht. 

Evenwel bepaalt artikel 23, 2°, Wet Voorlopige Hechtenis dat als de verdachte 
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niet  kan verschijnen op de rechtszitting,  de raadkamer zijn advocaat  machtigt 
hem  te  vertegenwoordigen,  en  als  de  advocaat,  regelmatig  verwittigd,  geen 
machtiging vraagt om zijn cliënt te vertegenwoordigen, zij uitspraak kan doen in 
afwezigheid van de verdachte en van zijn raadsman. 

8. Te dezen blijkt uit de rechtspleging dat de raadsman van de eiser hem voor 
de raadkamer heeft vertegenwoordigd. 

De grief kan niet worden aangenomen.
Vierde grief
9. De eiser voert aan dat bij gebrek aan enige vermelding van het tijdstip zowel 

van de uitspraak van de beroepen beschikking als van haar betekening, niet kan 
worden nagegaan of de termijn van betekening, bepaald in artikel 30, §2, tweede 
lid, Wet Voorlopige Hechtenis, werd geëerbiedigd, zodat hij onmiddellijk moet 
worden vrijgesteld. 

10. Luidens artikel 30, §2, Wet Voorlopige Hechtenis moet het hoger beroep 
worden ingesteld binnen een termijn van vierentwintig uren, die ten aanzien van 
de verdachte,  de beklaagde of  de beschuldigde, begint  te  lopen vanaf de dag 
waarop de beschikking van de raadkamer hem is betekend in de vorm bepaald in 
artikel 18 van voormelde wet. Die betekening wordt gedaan binnen vierentwintig 
uren. 

11. De grief gaat volledig uit van de onjuiste rechtsopvatting dat deze termijn 
van betekening, bepaald in artikel 30, §2, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis, 
berekend wordt van uur tot uur. 

De grief faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
12. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

3 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. A. Tytgat, Brussel.

Nr. 174

2° KAMER - 4 april 2007

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING (BIJZONDERE REGELS) - HOOFDELIJKE VEROORDELING VAN 
VERSCHILLENDE PARTIJEN TOT BETALING VAN SCHADEVERGOEDING AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - 
BIJDRAGE VAN IEDERE PARTIJ IN DEZE VEROORDELING - KAN DOOR DE STRAFRECHTER NIET 
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WORDEN VASTGESTELD

2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- HOOFDELIJKE VEROORDELING VAN VERSCHILLENDE PARTIJEN TOT BETALING VAN 
SCHADEVERGOEDING AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - BIJDRAGE VAN IEDERE PARTIJ IN DEZE 
VEROORDELING - KAN DOOR DE STRAFRECHTER NIET WORDEN VASTGESTELD

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — GEEN 
EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP - BESLISSING TOT VERDELING VAN DE HOOFDELIJKE VEROORDELING TOT 
SCHADEVERGOEDING AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - 
ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° De strafrechter die verschillende personen hoofdelijk of in solidum tot betaling van  
schadevergoeding aan de burgerlijke partij veroordeelt, is niet bevoegd om te beslissen 
in hoeverre deze partijen, onderling, in deze veroordeling zullen bijdragen1.

3º Tegen de beslissing waarbij de strafrechter vaststelt in hoeverre partijen, die hoofdelijk  
tot betaling van schadevergoeding aan de burgerlijke partij waren veroordeeld, onderling  
in deze veroordeling zullen bijdragen, kan onmiddellijk cassatieberoep worden ingesteld  
ofschoon de beslissing over de omvang van de schade geen eindbeslissing is (impliciet)2.  

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1345.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep, dat in het Duits is gesteld, is gericht tegen een arrest dat op 

14 september 2006 in die taal is gewezen door het Hof van Beroep te Luik, cor-
rectionele kamer.

Bij beschikking van 19 oktober 2006 heeft de eerste voorzitter van het Hof be-
slist dat de rechtspleging vanaf de terechtzitting in het Frans zal worden gevoerd.

De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-

lijke rechtsvordering die door de verweerders onder 1 tot 8 tegen de eiser is inge-
steld:

1 In zijn mondelinge conclusie heeft het openbaar ministerie geoordeeld dat de beslissing over het 
aandeel in de aansprakelijkheid en de respectieve bijdrage van de betrokken partijen in de betaling 
van de hoofdelijk aan de burgerlijke partijen verschuldigde schadevergoeding, geen verband hield 
met de niet definitieve beslissingen over de omvang van de schade. Het heeft geconcludeerd dat 
tegen een dergelijke beslissing onmiddellijk cassatieberoep kon worden ingesteld, omdat zij ofwel 
een  definitief  karakter  had,  ofwel  gelijkstond  met  een  beslissing  over  het  beginsel  van  de 
aansprakelijkheid in de zin van artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering. 
2 Cass., 24 feb. 1975, AC, 1975, p. 717. 
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De eiser doet zonder berusting afstand van zijn cassatieberoep.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die uitspraak 

doet over de bijdrage in de schuld van, enerzijds, de eiser en, anderzijds, het 
Saint-Nikolaus Hospital en de naamloze vennootschap KBC Verzekeringen:

Over het middel:
De strafrechter die verschillende personen hoofdelijk of in solidum tot betaling 

van schadevergoeding aan de burgerlijke partij veroordeelt, is niet bevoegd om 
te beslissen in hoeverre deze partijen, onderling, in deze veroordeling zullen bij-
dragen.

Door tot deze verdeling over te gaan tussen, enerzijds, de eiser, beklaagde, en, 
anderzijds,  het  Saint-Nikolaus  Hospital,  burgerrechtelijk aansprakelijke,  en de 
naamloze  vennootschap  KBC Verzekeringen,  vrijwillig  tussengekomen partij, 
die hoofdelijk tot het betalen van schadevergoeding aan de burgerlijke partijen 
waren veroordeeld, eigenen de appelrechters zich een bevoegdheid toe die de 
wet hen niet toekent en schenden zij bijgevolg de artikelen 3 en 4 van de Vooraf-
gaande Titel van het Wetboek van Strafvordering.

Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep in zoverre het gericht is te-

gen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvordering die door de verweerders 
onder 1 tot 8 tegen de eiser is ingesteld.

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de bijdrage in 
de schuld van, enerzijds, de eiser en, anderzijds, het Saint-Nikolaus Hospital en 
de naamloze vennootschap KBC Verzekeringen.

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

Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten.
Veroordeelt het Saint-Nikolaus Hospital en de naamloze vennootschap KBC 

Verzekeringen ieder in een vierde van de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik, anders sa-

mengesteld.

4 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger en Verbist.

Nr. 175

2° KAMER - 4 april 2007

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - OPENBAAR MINISTERIE EN 
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POLITIEAMBTENAAR - TOEPASSING

2º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14 - ARTIKEL 14.2 - 
VERMOEDEN VAN ONSCHULD - OPENBAAR MINISTERIE EN POLITIEAMBTENAAR - TOEPASSING

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONPARTIJDIGHEID - ONDERZOEKSRECHTER - TOEPASSING - 
POSITIEVE DADEN

4º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14 - ARTIKEL 14.1 - 
ONPARTIJDIGHEID - ONDERZOEKSRECHTER - TOEPASSING - POSITIEVE DADEN

5º ONDERZOEKSRECHTER - ONPARTIJDIGHEID - TOEPASSING - POSITIEVE DADEN

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERLIJKE BEHANDELING - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
TOEPASSING

7º ONDERZOEKSGERECHTEN - ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - EERLIJKE BEHANDELING - 
TOEPASSING

1º en 2° Uit de overweging dat "de verplichtingen vervat in artikel 6.1 E.V.R.M., of die eruit  
voortvloeien, niet als zodanig voor het openbaar ministerie of de politie gelden", volgt niet  
dat  de  appelrechters  uitsluiten  dat  het  vermoeden  van  onschuld  op  het  openbaar 
ministerie of de politie van toepassing is1. 

3º,  4°  en  5°  Door  te  vermelden  "dat  de  onderzoeksmagistraat  geen  enkele  
onderzoekshandeling heeft gesteld waardoor diens onpartijdigheid in twijfel kan worden  
getrokken" en dat de voorbeelden uit de rechtspraak die door de inverdenkinggestelde  
worden aangehaald, geen verband houden met de zaak "in zoverre zij alle betrekking  
hebben  op  positieve  daden  die  onderzoeksrechters  in  andere  zaken  zijn  verweten",  
oordelen de appelrechters niet dat de onderzoeksmagistraat alleen onpartijdig moet zijn 
wanneer hij positieve daden stelt, noch dat zijn onpartijdigheid alleen aan de voormelde  
positieve daden kan worden afgemeten2. 

6º en 7° Aangezien de onderzoeksgerechten niet moeten beslissen over de gegrondheid 
van  een  beschuldiging  in  strafzaken,  zijn  zij  in  de  regel  niet  gebonden  aan  de 
voorschriften van artikel 6.1 E.V.R.M.; de regels van dit artikel kunnen evenwel een rol  
spelen vooraleer de zaak bij de bodemrechter wordt aanhangig gemaakt, in zoverre de 
aanvankelijke  niet-naleving  ervan  de  eerlijke  behandeling  van  de  zaak  ernstig  kan 
schaden3. 

(C.e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0218.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 15 januari 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr.175.
2 Ibid.
3 Zie H.v.J., 15 juli 2002, J.L.M.B., 2002, p. 1406. 
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De eisers M. C. en J. P. voeren twee middelen aan in een memorie waarvan 
een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht. De eiser A. D. 
voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend verklaard 
afschrift eveneens aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre de cassatieberoepen van M. C. en J. P. gericht zijn tegen de be-

slissing die met toepassing van artikel 135 van het Wetboek van Strafvordering 
uitspraak doet:

Over het eerste middel :
Eerste onderdeel :
De eisers verwijten met name het arrest dat het hun conclusie niet beantwoordt 

waarin zij aanvoeren dat de artikelen 6.2 van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en 14.2 van het Interna-
tionaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten door de partijdige 
houding van de hoofdrechercheur en de inhoud van diens processen-verbaal wer-
den geschonden.

In zoverre het onderdeel de schending aanvoert van artikel 149, dat niet toe-
passelijk is op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen in het kader van de re-
geling van de rechtspleging, faalt het naar recht.

Tegen het verweer van de eisers stelt het arrest met name dat het "een recher-
cheur niet verboden is om een inverdenkinggestelde gegevens voor te leggen die 
deze laatste als ongunstig ervaart, juist met het doel om hem bij de uitoefening 
van zijn recht van verdediging te doen reageren, zoniet - in het tegenovergestelde 
geval - zouden de rechercheurs verplicht zijn om slaafs akte te nemen van de 
verklaringen van de verhoorde, zonder enige kritische analyse, met name zonder 
de minste vergelijking met andere, eerder in het onderzoek vergaarde gegevens". 
Het werpt eveneens op dat de gevolgtrekkingen die de rechercheurs uit hun eigen 
vaststellingen maken "beter in de voorwaardelijke wijs en onder alle voorbehoud 
waren gesteld geweest en als voorbarig moeten worden aangemerkt", maar dat 
"de [eisers] hun argumenten tijdig en behoorlijk hebben kunnen doen gelden en 
onbelemmerd de mogelijkheid hebben gehad om in de loop van de regeling van 
de rechtspleging de voor hun verweer noodzakelijke argumenten aan te voeren".

Met deze overwegingen beantwoorden de appelrechters deze conclusie en om-
kleden zij hun beslissing regelmatig met redenen.

Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Voor het overige, uit de overweging dat "de verplichtingen vervat in artikel 6.1 

van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamen-
tele Vrijheden, of die eruit voortvloeien, niet als zodanig voor het openbaar mi-
nisterie of de politie gelden", volgt niet dat de appelrechters uitsluiten dat het 
vermoeden van onschuld op het openbaar ministerie of de politie van toepassing 
is.
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Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel:
Het onderdeel verwijt het arrest het vermoeden van onschuld van de eisers te 

miskennen door te oordelen "dat de onderzoeksmagistraat geen enkele onder-
zoekshandeling heeft gesteld waardoor diens onpartijdigheid in twijfel kan wor-
den getrokken" en dat de voorbeelden uit de rechtspraak die door de derde eiser 
worden aangehaald, geen verband houden met de zaak "in zoverre zij alle betrek-
king hebben op positieve daden die onderzoeksrechters in andere zaken zijn ver-
weten".

In tegenstelling tot wat de eisers aanvoeren volgt uit de voormelde uiteenzet-
ting niet dat de appelrechters oordelen dat de onderzoeksmagistraat alleen onpar-
tijdig moet zijn wanneer hij positieve daden stelt, noch dat zijn onpartijdigheid 
alleen aan de voormelde positieve daden kan worden afgemeten.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Over het tweede middel:
Het middel verwijt het arrest artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van 

de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden te schenden aangezien 
het de strafvordering niettegenstaande de overschrijding van de redelijke termijn 
ontvankelijk verklaart.

Aangezien de onderzoeksgerechten niet moeten beslissen over de gegrondheid 
van een beschuldiging in strafzaken, zijn zij in de regel niet gebonden aan de 
voorschriften van artikel 6.1 van het voormelde verdrag. De regels van dit artikel 
kunnen evenwel een rol spelen vooraleer de zaak bij de bodemrechter aanhangig 
wordt gemaakt in zoverre de aanvankelijke niet-naleving ervan de eerlijke be-
handeling van de zaak ernstig kan schaden.

Het middel dat eigenlijk aanvoert dat de overschrijding van de redelijke ter-
mijn  kan bestraft  worden met  niet-ontvankelijkheid  van de  vervolgingen,  of-
schoon de eerlijke behandeling van de zaak niet in het gedrang kwam, faalt naar 
recht.

Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep van A. D. gericht is tegen de beslissing die 

met toepassing van artikel 135 van het Wetboek van Strafvordering uitspraak 
doet:

Over het middel:
Eerste onderdeel:
Het onderdeel  verwijt  het arrest  het  vermoeden van onschuld van de eiser, 

diens recht van verdediging en recht op een eerlijke behandeling van de zaak te 
miskennen, door de beweringen, beoordelingen en gevolgtrekkingen van de re-
chercheurs zonder procedurele sanctie te laten.

De appelrechters beslissen door een beoordeling in feite niet dat de hypotheses 
en vragen die de rechercheurs aan de eiser voorleggen en de gevolgtrekkingen 
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die zij uit hun vaststellingen maken en die zij in bepaalde processen-verbaal heb-
ben geakteerd, het recht van verdediging of het vermoeden van onschuld misken-
den dat met de verwijdering van de stukken diende te worden bestraft.

Het onderdeel dat op de onjuiste veronderstelling berust dat de houding van de 
rechercheurs partijdig was, ofschoon het arrest voor hen niets dergelijks vaststelt, 
is niet ontvankelijk.

Tweede onderdeel:
Het onderdeel verwijt het arrest het vermoeden van onschuld, het recht van 

verdediging, het recht op een eerlijk proces van de eiser en het algemeen rechts-
beginsel van de onpartijdigheid van de rechter te miskennen alsook de artikelen 
55 en 56 van het Wetboek van Strafvordering te schenden door de procedurele 
traagheid van de onderzoeksrechter niet te bestraffen die de processen-verbaal 
die hij ontving niet heeft rechtgezet.

Aangezien de appelrechters de beweerde onregelmatigheden niet hebben vast-
gesteld, berust het onderdeel eveneens op een onjuiste veronderstelling en is het 
bijgevolg niet ontvankelijk.

Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
C. In zoverre de drie cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing betref-

fende de heropening van het debat :
Een dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eer-

ste lid, van het Wetboek van Strafvordering en valt niet onder de gevallen die in 
het tweede lid van dat artikel zijn bepaald.

De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep. 

4 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Draps, Oosterbosch en A. Masset, Verviers.

Nr. 176

2° KAMER - 10 april 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - STRAFUITVOERING - VOORWAARDELIJKE 
INVRIJHEIDSTELLING - VONNIS - CASSATIEMIDDELEN - NEERLEGGING VAN EEN MEMORIE TER GRIFFIE 
- STUK NEERGELEGD TER RECHTSZITTING - ONTVANKELIJKHEID
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2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - 
STRAFUITVOERING - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - VONNIS - UITSPRAAK IN OPENBARE 
TERECHTZITTING - GEVOLG

3º GRONDWET — GRONDWET (1994) — ARTIKEL 149 - STRAFUITVOERING - 
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - VONNIS - UITSPRAAK IN OPENBARE TERECHTZITTING - 
GEVOLG

1º  Zijn  niet  ontvankelijk  de  door  de  eiser  buiten  de  vijf  dagen  na  de  datum  van  het 
cassatieberoep  ter  griffie  van  het  Hof  neergelegde  memorie  en  de  ter  rechtszitting  
neergelegde "pleitnota". (Art. 97, §1, tweede zin, Wet Strafuitvoering)

2º en 3° Schendt artikel 149 Grondwet het vonnis dat zegt dat "de beslissing is genomen te  
(stad) op 13 maart 2007" nu voornoemd artikel o.m. bepaalt dat elk vonnis in openbare 
terechtzitting wordt uitgesproken en noch uit de weergegeven vermelding, noch uit enig  
ander stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het vonnis is uitgesproken in  
openbare terechtzitting1. (Art. 149, Gw. 1994)

(V.E.)

ARREST

(A.R. P.07.0370.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de Strafuitvoeringsrecht-

bank te Gent van 13 maart 2007.
De eiser voert in een memorie een middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Ontvankelijkheid van de memorie
1. Artikel 97, §1, tweede zin, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de ex-

terne  rechtspositie  van  de  veroordeelden  tot  een  vrijheidsstraf  en  de  aan  het 
slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten 
(Wet Strafuitvoering) bepaalt dat de cassatiemiddelen worden voorgedragen in 
een memorie die op de griffie van het Hof van Cassatie moet toekomen ten laat-
ste op de vijfde dag na de datum van het cassatieberoep.

2. De eiser heeft cassatieberoep ingesteld op 15 maart 2007. Hij heeft ter grif-
fie van het Hof een memorie neergelegd op 22 maart 2007. Ter rechtszitting legt 
hij een "pleitnota" neer.

De beide stukken zijn niet ontvankelijk.
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepaling

1 Zie Cass.  11 sept.  2005,  AR P.05.1184.F,  www.cass.be;  vgl.  art.  780,  5°,  B.W. De bestreden 
beslissing vermeldt het advies van het O.M., maar niet  zijn aanwezigheid tijdens een al  dan niet 
openbare uitspraak; over dit punt zie Cass., 11 dec. 1990, AR 3466, nr. 187; R.P.D.B., v° "Ministère 
public", p. 207, nr. 430; Philippe HANSE, "De la présence du ministère public lors de la prononciation 
d'une décision en matière répressive", in Liber amicorum Marc Châtel, Antwerpen, 1991, p. 290-291
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- Artikel 149 Grondwet.
3. Artikel 149 Grondwet bepaalt dat elk vonnis met redenen is omkleed en in 

openbare terechtzitting wordt uitgesproken. 
4. Het vonnis zegt dat "de beslissing is genomen te Gent op 13 maart 2007".
Noch uit deze vermelding, noch uit enig ander stuk waarop het Hof vermag 

acht te slaan, blijkt dat het vonnis is uitgesproken in openbare terechtzitting. 
Het vonnis schendt aldus artikel 149 Grondwet.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het vonnis.
Zegt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-

tigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de Strafuitvoeringsrechtbank te Gent, anders samenge-

steld. 

10 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. P. Hechtermans, Antwerpen.

Nr. 177

2° KAMER - 10 april 2007

1º UITLEVERING - WET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - STRAFBARE FEITEN - OMSCHRIJVING 
- BEGRIP

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEKSMAATREGEL - 
VERZOEK - STUKKEN - VOEGING BIJ HET STRAFDOSSIER - AFWIJZING DOOR DE RECHTER - REDEN 
- GEVOLG

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.4 - ONDERZOEKSMAATREGEL - VERZOEK - STUKKEN - VOEGING 
BIJ HET STRAFDOSSIER - AFWIJZING DOOR DE RECHTER - REDEN - GEVOLG

1º De onder artikel 5, §2, Wet Europees Aanhoudingsbevel opgenomen strafbare feiten  
worden niet omschreven in de bewoordingen van een strafwet maar worden generisch 
beschouwd en hebben betrekking op een aantal takken van de criminaliteit. (Artikel 5, §2, 
Wet 19 dec. 2003)

2º  en  3°  Het  recht  van  verdediging  wordt  niet  miskend  noch  artikel  5.4,  E.V.R.M.  
geschonden door de enkele omstandigheid dat de rechter een verzoek tot het bevelen  
van  een  onderzoeksmaatregel  of  van  de  voeging  van  bepaalde  stukken  bij  het  
strafdossier  afwijst,  omdat  hij  de maatregel  niet  nodig acht  om tot  zijn  overtuiging te 
komen.  (Algemeen rechtsbeginsel  inzake het recht  van verdediging;  Art.  5.4,  Verdrag 
Rechten van de Mens)

(D.O.)
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ARREST

(A.R. P.07.0404.N)

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

werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 27 maart 2007. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Onderzoek van de middelen
Eerste middel
1. Het middel voert aan dat het bestreden arrest ten onrechte verwijst naar de 

limitatieve lijst van strafbare feiten van artikel  5, §2,  Wet Europees Aanhou-
dingsbevel zonder de vereiste van de dubbele incriminatie na te gaan. De feiten 
omschreven  als  "samenzwering  om  de  opbrengst  van  een  misdaad  wit  te 
wassen", respectievelijk "samenzwering om verboden klasse A verdovende mid-
delen te importeren" waarvoor de overlevering van de eiser wordt verzocht, be-
treffen immers naar Engels strafrecht (Section 1 (1) Criminal Law Act 1977) de 
loutere wilsovereenstemming, het akkoord tussen verschillende personen inzake 
strafbare feiten, los van het effectieve plaatsvinden van het strafbare feit waar-
omtrent  wilsovereenstemming bestond.  Bedoelde  samenzwering  kan  dan  ook 
niet worden gelijkgesteld met deelneming aan strafbare feiten zoals bedoeld in 
artikel 5, §2, Wet Europees Aanhoudingsbevel onder de rubrieken 5° "illegale 
handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen" en 9° "witwassen van de 
opbrengst van misdrijven". 

2. De onder artikel 5, §2, Wet Europees Aanhoudingsbevel opgenomen straf-
bare feiten worden niet omschreven in de bewoordingen van een strafwet maar 
worden generisch beschouwd en hebben betrekking op een aantal takken van de 
criminaliteit. 

Blijkens de omschrijving van de rechtsfiguur "samenzwering" in Section 1 (1) 
Criminal Law Act 1977 is dit vergrijp, wanneer het wordt gepleegd overeenkom-
stig de in deze bepaling omschreven modaliteiten, gelijk aan of houdt het ver-
band met het uitvoeren van de overtreding. De misdrijven "samenzwering om de 
opbrengst van een misdaad wit te wassen", respectievelijk "samenzwering om 
verboden klasse A verdovende middelen te importeren" kunnen aldus deel uit-
maken van de in artikel 5, §2, Wet Europees Aanhoudingsbevel bedoelde lijst. 

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

3. Voor het overige behoort het aan de uitvoerende rechter om op grond van de 
toelichting bij de feiten, voorwerp van het Europese aanhoudingsbevel, te onder-
zoeken of het feit waarop het aanhoudingsbevel betrekking heeft, in de lijst voor-
komt. 
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In zoverre het middel opkomt tegen dit oordeel in feite, is het niet ontvanke-
lijk. 

(...)
Derde middel
5. Het middel voert aan dat bij ontstentenis in het strafdossier van de schrifte-

lijke vordering van de procureur des Konings aan de onderzoeksrechter, de re-
gelmatigheid van de huiszoeking in uitvoering waarvan de eiser van zijn vrijheid 
werd beroofd, niet kan worden onderzocht en aldus diens recht op tegenspraak, 
gewaarborgd door artikel 5.4 EVRM, is geschonden. 

6. De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze de noodzakelijkheid, de raad-
zaamheid en de gepastheid van een onderzoeksmaatregel of van de voeging van 
bepaalde stukken bij het strafdossier. Het recht van verdediging wordt niet mis-
kend noch de aangevoerde verdragsbepaling geschonden door de enkele omstan-
digheid dat de rechter een verzoek tot het bevelen van een onderzoeksmaatregel 
of van de voeging van bepaalde stukken bij het strafdossier, afwijst omdat hij die 
maatregel niet nodig acht om tot zijn overtuiging te komen.

7. De appelrechters die oordelen dat het overgelegde huiszoekingsbevel regel-
matig is en dat "er [...] geen redenen [zijn] om er aan te twijfelen dat in die zaak 
de onderzoeksrechter niet rechtsgeldig zou zijn gevat", verwerpen eisers verweer 
gegrond op het  ontbreken van de inleidende vordering tot gerechtelijk onder-
zoek, en verantwoorden aldus hun beslissing naar recht. 

Het middel kan niet worden aangenomen. 
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

10 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. P. Vandemeulebroucke, Antwerpen.

Nr. 178

2° KAMER - 10 april 2007

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — SAMENVATTENDE ONDERVRAGING - 
VERZOEK - VERZUIM TOT OPROEPING - GEVOLG

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
SAMENVATTENDE ONDERVRAGING - VERZOEK - VERZUIM TOT OPROEPING - EERBIEDIGING VAN HET 
RECHT VAN VERDEDIGING - ONDERZOEKSGERECHT - FEITELIJKE VASTSTELLING

1º  Alleen  uit  de  omstandigheid  dat  de  onderzoeksrechter  zou  hebben  verzuimd  de 
inverdenkinggestelde voor de samenvattende ondervraging op te roepen waarom deze 
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heeft  verzocht,  volgt  geen  nietigheid  van  de  rechtspleging.  (Art.  22,  derde  lid,  Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990)

2º Het onderzoeksgerecht stelt  in  feite vast of  het  recht van verdediging werd miskend  
omdat  de  onderzoeksrechter  zou  hebben verzuimd  de  inverdenkinggestelde  voor  de 
samenvattende  ondervraging  op  te  roepen  waarom  deze  heeft  verzocht.  (Algemeen 
rechtsbeginsel  inzake  het  recht  van  verdediging;  Art.  22,  derde  lid,  Wet  Voorlopige 
Hechtenis 1990)

(O.O.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0419.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 29 maart 2007 op verwij-

zing is gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldiging-
stelling, ingevolge een arrest van het Hof van 21 maart 2007.

De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-
dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel:
In zijn conclusie voor de kamer van inbeschuldigingstelling, zette de eiser uit-

een dat hij op de terechtzitting van de raadkamer van 22 januari 2007 om een sa-
menvattende ondervraging had verzocht en bij gebrek daaraan de gelegenheid 
niet had gekregen om zich uit te laten over talrijke overwegingen in de vordering 
die door het openbaar ministerie op de terechtzitting van 8 maart 2007 is neerge-
legd en welke betrekking heeft op een voorgaand arrest van de kamer van inbe-
schuldigingstelling.

Het middel voert aan dat, alleen door de overwegingen dat de termijn om de 
samenvattende ondervraging te houden niet op straffe van nietigheid is bepaald 
en de eiser verder nog de gelegenheid zal krijgen om zich uit te laten over de tal-
rijke punten die hij bij conclusie aanvoert, op het ogenblik dat het dossier ter be-
schikking wordt overgemaakt aan de onderzoeksrechter, het arrest niet antwoordt 
op voormelde conclusie, waarin hij een miskenning van het recht van verdedi-
ging aanvoerde, en zijn beslissing dat die rechten niet werden miskend niet naar 
recht verantwoordt.

Geen enkele nietigheid van de rechtspleging volgt alleen uit de omstandigheid 
dat de onderzoeksrechter zou hebben verzuimd de inverdenkinggestelde op te 
roepen voor de samenvattende ondervraging waarom deze heeft verzocht. Het 
onderzoeksgerecht stelt in feite vast of het recht van verdediging door dit ver-
zuim werd miskend.

Door vast te stellen dat de eiser de gelegenheid heeft gehad om zich uit te laten 
over de talrijke punten die hij in zijn conclusie aanvoerde en met name deze te-
weeggebracht door de vordering die op een vorige terechtzitting is neergelegd, 
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beantwoordt de kamer van inbeschuldigingstelling de conclusie van de eiser en 
verantwoordt het haar beslissing naar recht dat diens recht van verdediging in 
deze fase van de rechtspleging niet was geschonden.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
Over het tweede middel:
De eiser oefent kritiek uit op het arrest in zoverre het beslist dat de handhaving 

van de voorlopige hechtenis voor drie maanden geldt vanaf de dag waarop zij is 
gewezen, ofschoon krachtens artikel 31, §4, derde lid, van de Wet van 20 juli 
1990, wanneer het gerecht waarnaar de zaak verwezen is, rechtdoende na vernie-
tiging van het arrest waarbij de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd, deze 
bevestigt, zijn beslissing geldt als titel van hechtenis voor een maand te rekenen 
van de beslissing.

Deze termijn van een maand wordt evenwel zonder voorwerp wanneer, zoals 
te dezen, de inverdenkinggestelde een tweede cassatieberoep instelt tegen het ar-
rest van het gerecht op verwijzing dat de voorlopige hechtenis handhaaft. In dat 
geval immers beslist het Hof, overeenkomstig artikel 31, §3, tweede lid, van de-
zelfde wet, binnen vijftien dagen te rekenen van de datum van dit nieuw cassatie-
beroep, vervolgens, naargelang het Hof het cassatieberoep inwilligt of verwerpt, 
moet de kamer van inbeschuldigingstelling waarnaar de zaak verwezen is of de 
raadkamer uitspraak doen binnen vijftien dagen te rekenen van de uitspraak van 
het arrest van het Hof, en dit met toepassing van respectievelijk paragraaf 4, eer-
ste lid en paragraaf 5 van het voormelde artikel 31.

Ook al was het middel gegrond, het is zonder belang en bijgevolg niet ontvan-
kelijk. 

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

10 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. R. Swennen, Luik.

Nr. 179

2° KAMER - 10 april 2007

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - CONCLUSIE VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE - MEDEDELING AAN HET OPENBAAR MINISTERIE VÓÓR DE NEERLEGGING - 
VERZUIM - WEREN - WETTIGHEID

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - CONCLUSIE VAN 
DE INVERDENKINGGESTELDE - MEDEDELING AAN HET OPENBAAR MINISTERIE VÓÓR DE NEERLEGGING 
- VERPLICHTING
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1º en 2° Het arrest dat de conclusie van de inverdenkinggestelde weert omdat zij voor de  
neerlegging ter zitting niet aan het openbaar ministerie was medegedeeld, miskent het  
recht  van  verdediging,  vermits  in  strafzaken  geen  enkele  wettelijke  bepaling  de 
inverdenkinggestelde tot een dergelijke mededeling verplicht.  (Algemeen rechtsbeginsel 
inzake het recht van verdediging)

(K.M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0438.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 maart 2007 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Het Hof vermag geen acht te slaan op de memorie die op de griffie op 10 april 

2007 is ingekomen, d.i. buiten de termijn die bij artikel 31, §3, eerste lid, van de 
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis is bepaald.

Over het ambtshalve middel dat de miskenning aanvoert van het algemeen be-
ginsel van het recht van verdediging:

In strafzaken verplicht geen enkele wettelijke bepaling de inverdenkinggestel-
de om zijn conclusie aan het openbaar ministerie mede te delen alvorens ze ter 
zitting neer te leggen.

Door de conclusie van de eiser te weren op grond dat zij niet vooraf aan het 
openbaar ministerie was medegedeeld, schendt het arrest het recht van verdedi-
ging.

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

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldi-

gingstelling, anders samengesteld.

10 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal.

Nr. 180

1° KAMER - 12 april 2007
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1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - AARD - WETTEN OP DE RIJKSCOMPTABILITEIT - RECHTSVORDERING TOT 
BETALING VAN DE SCHULDVORDERINGEN OP DE STAAT, DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN

2º BERUSTING - BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTERLIJKE BESLISSING - GRONDSLAG - BEPALING 
VAN OPENBARE ORDE - GEVOLG

1º Artikel 100, tweede lid, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie 
van  de  wetten  op  de  Rijkscomptabiliteit  dat  de  verjaringstermijn  vaststelt  van  de 
rechtsvorderingen  tot  betaling  van  de  schuldvorderingen  op  de  Staat,  de 
gemeenschappen  en  de  gewesten,  regelt  de  wezenlijke  belangen  van  die 
overheidsinstanties en raakt derhalve de openbare orde. (Art. 100, tweede lid, K.B. 17 juli 
1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit)

2º De berusting in een beslissing die gegrond is op een bepaling van openbare orde is  
nietig1. (Artt. 1044 en 1045, Ger.W.)

(BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, Minister van openbare werken, vervoer, brandbestrijding en dringende 
medische hulp en staatssecretaris voor ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing, monumenten en landschappen en het 

bezoldigd vervoer van personen T. BOUCHER nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0489.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 26 mei 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 100 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de 

wetten op de Rijkscomptabiliteit, zoals die bepaling van toepassing is op het geschil;
- de artikelen 1044 en 1045 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiser niet ontvankelijk omdat hij in die be-

slissing heeft berust. Het verantwoordt de niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep als 
volgt:

"De (verweerster) betwist de ontvankelijkheid van het hoger beroep op grond dat (de 
eiser) in het bestreden vonnis heeft berust.

De (verweerster) leidt de berusting van (de eiser) in het bestreden vonnis af uit de vol-
gende gegevens:

- op 14 december 1999 verzochten de raadslieden van (de eiser) om een verlenging van 
de termijn teneinde de administratie in staat te stellen op passende wijze te reageren en zij 
preciseerden: 'ik maak u er attent op dat de administratie geen hoger beroep wenst aan te 
tekenen tegen de beslissing zodat het bedrag van de veroordeling wordt gevoegd bij de 

1 Cass., 19 sept. 2002, AR C.01.0302.F, nr 462. 
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eerstkomende betalingen';
- op 16 december 1999 antwoordde de raadsman van (de verweerster) het volgende: 'ik 

veronderstel dat ik de informatie die u me geeft en volgens welke de administratie geen 
hoger beroep wenst aan te tekenen tegen de beslissing als officieel mag beschouwen, zo-
dat het bedrag van de veroordeling gevoegd wordt bij de eerstkomende betalingen. Ik 
breng mijn cliënte hiervan op de hoogte en schort elke procedure van betekening en ten-
uitvoerlegging op'. Die mededeling heeft geen reactie uitgelokt bij de raadslieden van (de 
eiser) voor de op 15 mei gedane aankondiging van dit hoger beroep. Hoewel op het eerste 
gezicht uit die brieven niet met zekerheid kan worden afgeleid dat (de eiser) in het beroe-
pen vonnis heeft berust, leidt het hof [van beroep] uit het feit dat (de eiser) zich beroept op 
de weigering van het visum door het Rekenhof - welke weigering (de eiser) niet overlegt - 
af dat (de eiser) dat rechtscollege wel degelijk heeft verzocht om zijn visum te verlenen 
voor de betaalbaarstelling van het bedrag, in hoofdsom en interesten, waartoe hij door de 
eerste rechter werd veroordeeld. Laatstgenoemd gegeven, tezamen met de twee vorige, 
draagt ertoe bij met zekerheid vast te stellen dat (de eiser) in het beroepen vonnis heeft be-
rust. (De eiser) betoogt dat hij in het beroepen vonnis niet kan hebben berust aangezien 
het Rekenhof weigert het bedrag van de veroordeling betaalbaar te stellen. Dat standpunt 
kan niet  worden aangenomen,  aangezien,  enerzijds,  voornoemde brieven de berusting 
geenszins onderwerpen aan een visum van het Rekenhof en aangezien anderzijds, het wel-
iswaar aan het Rekenhof staat zijn visum te verlenen voor de betalingsopdrachten van het 
algemeen bestuur en van eenieder die rekenplichtig is aan de Staatskas, maar de wettelijke 
bevoegdheden van dat hoge rechtscollege gevolgen hebben die geenszins afbreuk doen 
aan de burgerlijke rechten die definitief zijn verleend aan de schuldeisers van de door dat 
rechtscollege gecontroleerde overheidsinstanties, hetzij te dezen de rechten die de (ver-
weerster) bezit op grond van het vonnis van 8 oktober 1999. De weigering van het Reken-
hof is immers een administratieve rechtshandeling die tussen het Rekenhof en het departe-
ment dat het bevel tot betaling heeft opgemaakt, een louter administratief geschil doet ont-
staan waar de begunstigde van het bevel tot betaling volledig buiten staat".

Grieven
Eerste onderdeel
Na te hebben aangevoerd dat de eerste rechter ten onrechte had geoordeeld dat de eiser 

afstand had gedaan van de vijfjarige verjaring, bedoeld in artikel 100 van het koninklijk 
besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, 
betoogde de eiser in zijn conclusie dat de berusting die de verweerster had opgeworpen te-
gen het hoger beroep "hoe dan ook toch ongeldig zou zijn, aangezien de betaalbaarstelling 
die daardoor mogelijk werd, in strijd is met bepalingen van openbare orde". In geen van 
de hierboven weergegeven redenen en in geen enkele andere reden antwoordt het arrest 
op dat middel uit de conclusie van de eiser. Het is derhalve niet regelmatig met redenen 
omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Enerzijds is de bij artikel 100 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 ingevoerde 

vijfjarige verjaring van de rechtsvorderingen tot betaling van de schuldvorderingen op de 
Staat, de gemeenschappen en gewesten van openbare orde. De overheidsinstanties, waar-
op de bepaling van toepassing is, kunnen bijgevolg geen afstand doen van het voordeel er-
van.

Anderzijds is de berusting, ongeacht of deze uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend is, in 
een beslissing die gegrond is op een wetsbepaling van openbare orde, nietig en kan hij 
derhalve in de regel geen beletsel zijn voor de ontvankelijkheid van het hoger beroep.

Wanneer derhalve, zoals te dezen, een overheid berust in het vonnis dat haar veroor-
deelt na een verweermiddel te hebben verworpen waarin wordt aangevoerd dat het vorde-
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ringsrecht van de schuldeiser vervallen is ten gevolge van de vijfjarige verjaring, bedoeld 
in artikel 100 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991, heeft die berusting niet alleen tot 
gevolg dat afstand gedaan wordt van het recht van hoger beroep - dat op zich de openbare 
orde niet raakt - maar ook een verboden afstand van het voordeel van de verjaring.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest, door het hoger beroep van de eiser tegen het op 8 
oktober 1999 gewezen vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel niet ont-
vankelijk te verklaren op grond dat hij in die beslissing had berust, de in de middelen aan-
gegeven artikelen 100 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991, 1044 en 1045 van het 
Gerechtelijk Wetboek schendt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
Het arrest stelt vast dat de eiser aan het beroepen vonnis verwijt dat het de ex-

ceptie van de vijfjarige verjaring die gegrond is op artikel 100, tweede lid, van 
het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de 
Rijkscomptabiliteit, verworpen heeft.

Artikel 100, tweede lid, dat de verjaringstermijn van de rechtsvorderingen tot 
betaling van de schuldvorderingen op de Staat, de gemeenschappen en de gewes-
ten vaststelt, regelt de wezenlijke belangen van die overheidsinstanties en raakt 
derhalve de openbare orde.

De berusting in een beslissing die gegrond is op een bepaling van openbare 
orde, is nietig.

Door het hoger beroep van de eiser niet-ontvankelijk te verklaren op grond dat 
hij in het beroepen vonnis berust heeft, terwijl die berusting, ook al stond deze 
vast, toch nietig zou zijn, schendt het arrest de in dit onderdeel aangegeven wets-
bepalingen.

Het onderdeel is gegrond.
De vernietiging van de beslissing waarbij het hoger beroep van de eiser niet 

ontvankelijk verklaard wordt, strekt zich uit tot de overige beslissingen van het 
arrest die er het gevolg van zijn.

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

nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

12 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Batselé –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Gérard en De Gryse. 
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Nr. 181

1° KAMER - 12 april 2007

1º OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - 
BETALING, MET VERTRAGING, VAN DE NOMINALE BEDRAGEN VAN DE FACTUREN - 
VERWIJLINTERESTEN - TOEREKENING BIJ VOORRANG OP DIE INTREST - RECHTSVORDERING VAN DE 
AANNEMER TOT BETALING VAN ZIJN SCHULDVORDERING - VERJARING - TERMIJN - AANVANG

2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - AANVANG - OVERHEIDSOPDRACHTEN - BETALING, MET VERTRAGING, 
VAN DE NOMINALE BEDRAGEN VAN DE FACTUREN - VERWIJLINTERESTEN - TOEREKENING BIJ 
VOORRANG OP DIE INTREST - RECHTSVORDERING VAN DE AANNEMER TOT BETALING VAN ZIJN 
SCHULDVORDERING

1º en 2° De omstandigheid, enerzijds, dat de nominale bedragen van de staten van de 
werken, die door de aannemer tijdig en overeenkomstig de voorgeschreven vormen zijn 
gevorderd,  met  vertraging  zijn  betaald  waardoor  hij  recht  kreeg  op  verwijlintrest,  en  
anderzijds, dat de betalingen bij voorrang zijn toegerekend op die intrest, heeft niet tot  
gevolg dat de verjaringstermijn van de rechtsvordering van de aannemer tot betaling van  
zijn  schuldvordering  pas  begint  te  lopen  op  het  ogenblik  waarop  de  toerekening 
uiteindelijk kan worden berekend, namelijk op de datum van de laatste betaling1.  (Art. 
1254,  B.W.;  Art.  1,  eerste  lid,  b,  Wet  6  feb.  1970  betreffende  de  verjaring  van 
schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën; Art.  100, 
eerste  lid,  2°,  K.B.  17  juli  1991  houdende  coördinatie  van  de  wetten  op  de 
Rijkscomptabiliteit; Art. 15, §4, M.B. 10 aug. 1977)

(WAALS GEWEST, Ministre du budget, des finances, de l'équipement et du patrimoine T. C.E.I. nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0103.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 11 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1, eerste lid, van de wet van 6 februari  1970 betreffende de verjaring van 

schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën;
- artikel 100, eerste lid, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördina-

tie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit;
- de artikelen 68 en 100 van het koninklijk besluit van 10 december 1868 houdende al-

gemeen reglement op de Rijkscomptabiliteit, voornoemd artikel 100, zoals het is gewij-
zigd bij het koninklijk besluit van 20 juni 1966, en voor zoveel als nodig, zoals het is ge-
wijzigd bij het koninklijk besluit van 19 maart 2003;

- artikel 71, §1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering 
van de Gemeenschappen en de Gewesten;

1 Art. 15, §4, M.B. van 10 aug. 1977, nadat het is gewijzigd bij het M.B. van 8 okt. 1985.
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- de artikelen 15, §§1, 2 en 4, en 18, §2 van het ministerieel besluit van 10 augustus 
1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheids-
opdrachten van werken, leveringen en diensten (hierna het AAV), voornoemd artikel 18, 
§2, zoals het is gewijzigd bij het ministerieel besluit van 8 oktober 1985; 

- artikel 1 van de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor de aan-
neming van werken, leveringen en diensten;

- artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest
"Verklaart het hoger beroep ontvankelijk;
Bevestigt het beroepen vonnis, in zoverre dat vonnis het standpunt van de [verweerster] 

reeds gegrond heeft bevonden en akte heeft verleend van de aanmaningen tot anatocisme, 
maar met de verbetering dat de datum 3 augustus 2001 en de tussen haakjes geplaatste 
commentaar die op die datum volgt moeten worden weggelaten;

Verleent aan de [verweerster] akte van haar nieuwe vorderingen tot anatocisme, zijnde 
de twee vorderingen die opgenomen zijn in de conclusies die respectievelijk op 5 novem-
ber 2003 en op 25 november 2004 ter griffie zijn neergelegd;

Beveelt een heropening van het debat teneinde de partijen de gelegenheid te geven uit-
leg te geven over de afrekening die met inachtneming van de bovengenoemde beginselen 
dient gedaan te worden".

Het bestreden arrest bevestigt aldus, onder voorbehoud van de gepreciseerde verbete-
ring, het beroepen vonnis, waarbij was beslist dat de rechtsvordering van de verweerster 
onderworpen was "aan de tienjarige verjaring bedoeld in artikel 100, 3°, van het konink-
lijk besluit van 17 juli 1991".

Het bestreden arrest verwerpt op zijn beurt het door de eiser opgeworpen middel betref-
fende de verjaring en motiveert zijn beslissing als volgt:

"Dat het niet wordt betwist dat in deze zaak de verjaring van toepassing was zoals be-
paald in de regels die werden weergegeven in artikel 100 van het koninklijk besluit van 17 
juli 1991;

Dat voor het overige de in artikel 1254 vastgelegde regel van de toerekening van de be-
talingen weliswaar tot gevolg heeft dat het gevorderde bedrag na de toerekening een saldo 
in kapitaal is, vermeerderd met de intrest die loopt vanaf de toerekening;

Dat niettemin de bijzondere logica van deze regel niet kan worden gebruikt om de logi-
ca van de regels van de verjaring te veranderen of daaraan afbreuk te doen; 

Dat [de eiser] immers te dezen, blijkens de toelichting van de partijen, de nominale be-
dragen van de vorderingsstaten van de werken van de [verweerster] niet heeft betwist; 

Dat die nominale bedragen tijdig en overeenkomstig de voorgeschreven vormen zijn 
gevorderd;

Dat het gehele probleem voortvloeit uit het feit dat de [eiser] die staten met een aan-
zienlijke vertraging heeft betaald, waardoor hij verwijlintrest verschuldigd is (en dit van 
rechtswege sedert de wijziging, bij het ministerieel besluit van 8 oktober 1985, van artikel 
15, §4, van de algemene aannemingsvoorwaarden, zoals ze oorspronkelijk vastgelegd wa-
ren in het ministerieel besluit van 10 augustus 1977);

Dat het aldus onaanvaardbaar is de regels van de verjaring te willen toepassen alsof het 
gevorderde bedrag het oorspronkelijke nominale bedrag van de verschillende facturen van 
de [verweerster] was, terwijl de nominale bedragen van die facturen als zodanig werden 
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gevorderd, geordonnanceerd en betaald op tijdstippen waarop de verjaring nog niet was 
ingetreden; 

Dat aldus, en zulks in de voornoemde mate waarin de nominale bedragen van de factu-
ren als zodanig zijn betaald op tijdstippen waarop de verjaring nog niet ingetreden was, de 
aanvang van de verjaringstermijn moet worden vastgesteld op de dag waarop de toereke-
ning uiteindelijk kon worden berekend, namelijk op de dag van de laatste betaling van de 
[eiser], dat is 21 december 1996;

Dat immers pas op dat tijdstip een eindafrekening kan worden opgemaakt met een cor-
recte toepassing van de in artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek vastgelegde regels van 
de toerekening; 

Dat het hof [van beroep] zich aldus in voormelde mate aansluit bij de door de [verweer-
ster] onder punt B.3.10 van haar syntheseconclusie opgenomen bewering, namelijk dat de 
verjaringstermijn te dezen niet kan ingaan voor de betaling van het voorgehouden saldo 
van de overheidsopdracht;

Dat de rechtsvordering is ingesteld op 29 december 1997, zodat de vordering niet ver-
jaard is, daar de betaling van dat saldo gebeurd is op 21 december 1996;

Dat bovendien en ten overvloede de keuze voor een andere oplossing trouwens vrij hin-
derlijk zou zijn voor de aannemer en paradoxaal zou zijn wat het vereiste zelf van het be-
staan van een geschil tussen partijen betreft om het instellen van een rechtsvordering te 
rechtvaardigen;

Dat immers, indien het standpunt van [de eiser] zou worden aanvaard, de [verweerster] 
te dezen, teneinde de verjaring te voorkomen, reeds een rechtsvordering had moeten in-
stellen op een ogenblik waarop de overheidsopdracht nog niet voltooid was, namelijk op 
een tijdstip waarop de eindafrekeningen tussen de partijen niet gebeurd waren, en zulks 
terwijl de nominale bedragen van haar facturen niet werden betwist en als zodanig werden 
betaald, de verwijlinteresten van rechtswege verschuldigd was en er aan de toepassing van 
artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek zonder enige betwisting werd herinnerd".

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
De in het middel vermelde artikelen 1, eerste lid, a en b, van de wet van 6 februari 1970 

en 100, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 bepalen dat ver-
jaard zijn "de schuldvorderingen waarvan de op wettelijke of reglementaire wijze bepaal-
de overlegging niet geschiedde binnen een termijn van vijf jaar te rekenen van de eerste 
januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij ontstonden" en "de schuldvorderin-
gen die, hoewel ze werden overgelegd binnen de onder letter a bedoelde termijn, door de 
ministers niet werden geordonnanceerd binnen een termijn van vijf jaar te rekenen van de 
eerste januari van het jaar waarin zij werden overgelegd".

Uit de artikelen 68 en 100 van het koninklijk besluit van 10 december 1868 houdende 
algemeen reglement op de Rijkscomptabiliteit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 
juni 1966 volgt dat de schuldvorderingen ten laste van de Staat, met uitzondering van die 
welke, zoals de wedden of de pensioenen, voor de Staat vaste uitgaven zijn, het voorwerp 
moeten uitmaken van een aangifte, een staat of een rekening die de betrokkene moet over-
leggen om betaling van zijn schuldvordering te verkrijgen.

In de tekst, zoals die is gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 maart 2003, bepaalt 
artikel 100 van het koninklijk besluit van 10 december 1868 tevens dat de schuldeisers, 
om de betaling van hun schuldvorderingen te verkrijgen, hetzij een aangifte, hetzij een 
staat, hetzij een factuur dienen over te leggen.
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De schuldvordering op de prijs van een overheidsopdracht, in hoofdsom of in intrest, is 
geen vaste uitgave in de zin van artikel 68 van het koninklijk besluit van 10 december 
1868.

Het in het middel vermelde artikel 15 van de AAV bepaalt respectievelijk in de para-
grafen 1 en 2 dat de betaling van de werken en leveringen onderworpen is aan de indie-
ning van facturen, paragraaf 4 van dat artikel bepaalt dat de indiening van die facturen 
geldt als aangifte van schuldvordering voor de betaling van de verwijlintrest. Die bepalin-
gen zijn van toepassing op de gewesten krachtens artikel 1 van de wet van 14 juli 1976 
betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en dien-
sten.

De verjaringstermijn van vijf jaar waarvan sprake is in de artikelen 1, eerste lid, a) en b) 
van de wet van 6 februari 1970 en 100, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 
17 juli 1991 geldt in beginsel, behoudens andersluidende wetsbepaling, die te dezen niet 
bestaat, voor alle schuldvorderingen ten laste van de Staat. Die wetsbepalingen zijn van 
toepassing op de gewesten krachtens artikel 71, §1, van de wet van 16 januari 1989.

De schuldvorderingen waarop de vordering van de verweerster betrekking had waren 
derhalve, zoals de eiser in zijn aanvullende en zijn samenvattende appelconclusie aan-
voerde, onderworpen aan de vijfjarige verjaring, bedoeld in de artikelen 1, eerste lid, van 
de wet van 6 februari 1970 en 100, eerste lid, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991; 
de vijfjarige verjaringstermijn begint immers te lopen vanaf 1 januari van het begrotings-
jaar in de loop waarvan de schuldvordering is ontstaan, indien ze niet is overgelegd bin-
nen vijf jaar vanaf die eerste januari (artikel 1, eerste lid, a), van de wet van 6 februari 
1970 en artikel 100, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991) of vanaf 1 
januari van het jaar waarin zij is overgelegd, indien zij niet is geordonnanceerd binnen vijf 
jaar vanaf die eerste januari (artikel 1, eerste lid, b), van de wet van 6 februari 1970 en ar-
tikel 100, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991).

Daaruit volgt dat:
1° het bestreden arrest de beslissing waarbij de door de eiser tegen de vordering van de 

verweerster opgeworpen exceptie van de vijfjarige verjaring verworpen wordt, niet naar 
recht verantwoordt (schending van de in het middel aangegeven bepalingen, met uitzon-
dering van artikel 149 van de Grondwet, en inzonderheid schending van de artikelen 1, 
eerste lid, a) en b) van de wet van 6 februari 1970 en 100, eerste lid, 1° en 2°, van het ko-
ninklijk besluit van 17 juli 1991);

2° het bestreden arrest, daar het, gelet op de op grond van artikel 1254 van het Burger-
lijk Wetboek gedane toerekeningen, niet  vaststelt  op welke data de schuldvorderingen 
waarop de vordering van de verweerster betrekking heeft zijn ontstaan, overgelegd en, in 
voorkomend geval, geordonnanceerd, het Hof op zijn minst in de onmogelijkheid stelt het 
aan dat Hof opgedragen wettigheidstoezicht uit te oefenen op het arrest, in zoverre het de 
door de eiser aangevoerde vijfjarige verjaring, die van openbare orde is, weigert toe te 
passen op de schuldvorderingen die dagtekenen van voor 1 januari 1993, zodat het bestre-
den arrest  niet  regelmatig  met redenen is  omkleed (schending van artikel 149 van de 
Grondwet);

3° het bestreden arrest, door op de in het middel weergegeven gronden te beslissen dat 
de verjaringstermijn pas kan ingaan vanaf de datum van de betaling van het saldo van de 
overheidsopdracht, namelijk 21 december 1996, in ieder geval de verjaring doet ingaan 
vanaf een ander tijdstip dan die welke bepaald zijn in de van openbare orde zijnde bepa-
lingen van de artikelen 1, eerste lid, van de wet van 6 februari 1970 en 100, eerste lid, van 
het koninklijk besluit van 17 juli 1991 en derhalve die wettelijke bepalingen schendt.

Het in het middel vermelde artikel 18, §2, van de AAV bepaalt weliswaar dat de daarin 
vermelde vervaltermijn van twee jaar ingaat vanaf het proces-verbaal van definitieve keu-
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ring van de gezamenlijke werken of na de definitieve volledige keuring van de gezamen-
lijke leveringen, maar dat die termijn pas ingaat de dag van de betaling van het saldo van 
de overheidsopdracht, wanneer die betaling plaatsvindt na de volledige voorlopige keu-
ring van de gezamenlijke werken.

Die oplossingen zijn evenwel enkel van toepassing op de in artikel 18, §2, vermelde 
vervaltermijn die, zoals de eiser uitdrukkelijk toegaf, in acht genomen was.

Voornoemd artikel 18, §2, wijkt niet af van de in het middel vermelde wettelijke bepa-
lingen betreffende de verjaring van de schuldvorderingen op de Staat of de gewesten, zo-
dat het bestreden arrest niet zonder de draagwijdte van dat artikel 18, §2, en artikel 15, §4, 
van de AAV te miskennen, de voor de aanvang van de vervaltermijn geldende oplossing 
die volgt uit het onderling verband van die artikelen kon gebruiken om de aanvang van de 
verjaringstermijn te bepalen (schending van de in de middelen vermelde artikelen 15, §4, 
en 18, §2, van de AAV en van artikel 1 van de wet van 14 juli 1976 dat genoemde artike-
len van toepassing verklaart op de eiser).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
Artikel 1, eerste lid, b), van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verja-

ring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat of de provinci-
ën, zijnde het artikel 100, eerste lid, 2°, van de bij het koninklijk besluit van 17 
juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, dat op 
de schuldvorderingen ten laste van de eiser van toepassing is krachtens artikel 
71, §1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering 
van de gemeenschappen en gewesten bepaalt dat verjaard en voorgoed vervallen 
zijn ten voordele van de Staat, onverminderd de vervallenverklaringen uitgespro-
ken door andere wettelijke, reglementaire of ter zake overeengekomen bepalin-
gen, de schuldvorderingen, die, hoewel ze werden overgelegd binnen de onder 
letter a en in 1° van die artikelen bedoelde termijn, door de Ministers niet werden 
geordonnanceerd binnen een termijn van vijf jaar te rekenen van het jaar waarin 
zij zijn overgelegd.

Krachtens artikel 15, §4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 
houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de over-
heidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, zoals het van toepassing is 
op de litigieuze opdracht, heeft de aannemer, zo de vastgestelde termijnen van 
betaling worden overschreden, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, per 
maand of per gedeelte van een maand vertraging, recht op de betaling van een in-
trest berekend naar rato van het aantal dagen vertraging en geldt het indienen van 
de regelmatig en overeenkomstig §1 en §2 opgestelde factuur als schuldvorde-
ring voor de betaling van de intrest maar heeft het geen invloed op het tijdstip 
waarop de intrest begint te lopen.

Het arrest stelt vast dat de verweerster, aannemer van de litigieuze overheids-
opdracht, "tijdig en overeenkomstig de voorgeschreven vormen [...] de nominale 
bedragen van de staten [van haar werken] heeft gevorderd" maar dat "[de eiser] 
die staten met een aanzienlijke vertraging heeft betaald, waardoor hij verwijlin-
trest verschuldigd is" en het beslist dat de betalingen van de eiser met toepassing 
van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek bij voorrang op die intrest zijn toe-
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gerekend.
Door te beslissen dat "het onaanvaardbaar is de regels van de verjaring te wil-

len toepassen alsof het gevorderde bedrag het oorspronkelijke bedrag van de ver-
schillende facturen van de [verweerster] was, terwijl de nominale bedragen van 
die facturen als zodanig werden gevorderd, geordonnanceerd en betaald op tijd-
stippen waarop de verjaring nog niet ingetreden was ", en dat de aanvang van de 
verjaringstermijn moet worden vastgesteld op de dag waarop de toerekening uit-
eindelijk kon worden berekend, namelijk op de dag van de laatste betaling van 
de [eiser], dat is 21 december 1996", verantwoordt het arrest zijn beslissing niet 
naar recht dat, "aangezien de rechtsvordering is ingesteld op 29 december 1997, 
de vordering niet verjaard is".

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

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

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

12 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Batselé –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Gérard en Simont. 

Nr. 182

1° KAMER - 13 april 2007

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - UITSLUITINGSGROND - RITTEN EN 
WEDSTRIJDEN VOOR MOTORRIJTUIGEN - TOELATING VAN DE OVERHEID - BIJZONDERE VERZEKERING 
- BEWIJSLAST

De verzekeraar, die beweert ingevolge artikel 4, §2, W.A.M.-wet van dekking bevrijd te zijn  
wegens  het  deelnemen  van  het  motorrijtuig  aan  snelheids-,  regelmatigheids-  of  
behendigheidsritten of -wedstrijden, moet bewijzen dat het schadegeval gebeurde in de  
omstandigheden bepaald in dit artikel, en dus dat er geen schriftelijke toestemming was  
van de overheid of geen bijzondere verzekering gesloten was1.  (Art. 1315, B.W.; Artt. 4, 
§2, en 8, W.A.M.-wet 1989)

(DEXIA VERZEKERINGEN BELGIE nv T. V.)

ARREST

1 Zie: M. FONTAINE, "Déchéances, exclusions, définition du risque et charge de la preuve en droit des 
assurances (noot onder Cass., 18 jan. 2002)", R.C.J.B., 2003, p. 59 en v.
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(A.R. C.05.0399.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 9 maart 2005 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen 
Het aangevochten vonnis van 9 maart 2005 verklaart het hoger beroep van de eiseres 

tegen het tussenvonnis van 14 december 2000 en tegen het eindvonnis van 6 maart 2002 
ongegrond en bevestigt aldus de veroordeling van de eiseres om aan de verweerder L.V. 
een  provisionele  schadevergoeding  te  betalen  met  aanstelling  van  een  geneesheer-ge-
rechtsdeskundige.

Tevens veroordeelt het vonnis eiseres tot betaling van alle kosten.
Het aangevochten vonnis komt tot deze beslissingen op grond van de overweging (p. 7, 

al. 4) dat artikel 29bis van de WAM-Wet van toepassing was en de eiseres de lichamelijke 
schade diende te vergoeden die de verweerder V.S. geleden heeft ingevolge het ongeval 
van 7 september 1997, alsook op grond van volgende overwegingen:

(...)
"E.V. (...) en L.V. (...) namen (...) deel aan een GPS - wedstrijd met trialproeven op een 

'off road terrein' rond het circuit van Honville.
De wedstrijd bestaat uit een aantal behendigheidsproeven".
(...)
"(De eiseres) is van oordeel dat er uitsluiting van dekking is, omdat het ongeval voorge-

vallen is tijdens snelheid- en behendigheidswedstrijden (art. 4 en 8 WAM-Wet en artikel 
8.4° van het KB van 14 december 1992 inzake de modelovereenkomst).

Er kan volgens haar geen toepassing gemaakt worden van artikel 29bis WAM-Wet.
(...)
V.St.is van oordeel dat (de eiseres) dient aan te tonen dat de trialwedstrijd uitgesloten 

kan worden van dekking conform de WAM-wetgeving (...).
V.S. betwist dat er uitsluiting van dekking is conform de polis en WAM-wetgeving en 

betwist ook dat hij het bewijs dient te leveren van het al dan niet bestaan van de overheid-
stoelating en de bijzondere verzekering, afgesloten door de organisatoren".

en (...)
"Art. 4 van WAM-Wet voorziet dat het toegelaten is om vergoeding uit te sluiten voor 

'schade die voortvloeit uit het deelnemen van het motorrijtuig aan snelheids-, regelmatig-
heids- of behendigheidsritten of - wedstrijden, waartoe van overheidswege verlof is ver-
leend overeenkomstig art. 8'.

Art. 8 van de WAM-Wet voorziet uitdrukkelijk dat hogervermelde wedstrijden alleen 
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mogen georganiseerd worden voorzover er een toelating is van de bevoegde overheid, 
waarbij deze overheid controleert of de organisatoren een bijzondere verzekering conform 
de WAM-Wet hebben afgesloten.

Het is wel degelijk DVV, die zich beroept op een exoneratie-clausule in haar polis, con-
form de WAM-Wet, die dient te bewijzen dat deze clausule kan ingeroepen worden (art. 
1315, lid 2, B.W.).

DVV bewijst niet dat er een toelating was van de overheid en/of er een bijzondere ver-
zekering door de organisatoren was afgesloten, zoals bepaald in art. 4 en 8 van de WAM-
Wet,  zodat  niet  voldaan  is  aan  de  toepassingsvoorwaarden  van  de  voornoemde 
uitsluiting".

Grieven
Schending van artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk 

Wetboek.
Overeenkomstig de artikelen 1315 - in het bijzonder lid 1 - van het Burgerlijk Wetboek 

en 870 van het Gerechtelijk Wetboek moet de verzekerde die jegens zijn verzekeraar het 
recht op een betaling aanvoert, niet alleen het bewijs leveren van de schade maar ook van 
de gebeurtenis die tot die schade geleid heeft, en tevens moet hij bewijzen dat het opgetre-
den risico in het contract was vastgesteld en er niet door uitgesloten was.

Overeenkomstig genoemde artikelen geldt dezelfde bewijslast voor de getroffene die op 
grond van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aan-
sprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen vergoeding vordert van een WAM-ver-
zekeraar: deze getroffene moet onder andere bewijzen dat het opgetreden risico in het 
contract of de wet was vastgesteld en er niet door uitgesloten was.

Indien de WAM-polis, gebruik makend van de mogelijkheid voorzien in artikel 4 van 
de WAM-Wet van 21 november 1989, vergoeding uitsluit voor "schade die voortvloeit uit 
het deelnemen van het motorrijtuig aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit-
ten of - wedstrijden, waartoe van overheidswege verlof is verleend overeenkomstig art. 8" 
en de WAM-verzekeraar zich op deze exoneratieclausule in zijn polis, conform de WAM-
Wet, beroept dan dient de getroffene die op grond van artikel 29bis van de WAM-Wet 
van deze WAM-verzekeraar vergoeding vordert, derhalve te bewijzen dat er geen toela-
ting was van de overheid en/of dat er geen bijzondere verzekering door de organisatoren 
was afgesloten, zoals bepaald in de artikelen 4 en 8 van de WAM-Wet.

De bewijslast van voormelde toelating en/of bijzondere verzekering rust aldus op de ge-
troffene.

Het aangevochten vonnis van 9 maart 2005 beslist evenwel (...) dat eiseres als WAM-
verzekeraar diende te bewijzen dat de exoneratie-clausule kon ingeroepen worden en dat 
zij niet bewees "dat er een toelating was van de overheid en/of er een bijzondere verzeke-
ring door de organisatoren was afgesloten, zoals bepaald in art. 4 en 8 van de WAM-
Wet".

Door de bewijslast op dit punt bij de eiseres te leggen, schendt het vonnis de artikelen 
1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek en de regels van 
de bewijslast.

(...)
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 29bis, §2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aanspra-

kelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals van toepassing vóór de wijziging er-
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van door de wet van 19 januari 2001 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de 
regeling inzake automatische vergoeding van de schade geleden door zwakke weggebrui-
kers en passagiers van motorrijtuigen.

Aangevochten beslissingen
Het aangevochten vonnis van 9 maart 2005 verklaart het hoger beroep van de eiseres 

tegen het tussenvonnis van 14 december 2000 en tegen het eindvonnis van 6 maart 2002 
ongegrond en bevestigt aldus de veroordeling van de eiseres om aan de verweerder L.V. 
een  provisionele  schadevergoeding  te  betalen  met  aanstelling  van  een  geneesheer-ge-
rechtsdeskundige.

Tevens veroordeelt het vonnis de eiseres tot betaling van alle kosten.
Het vonnis komt tot deze beslissingen op grond van de overwegingen dat artikel 29bis 

van de WAM-Wet van toepassing is, dat eiseres de lichamelijke schade dient te vergoeden 
die verweerder V.S. geleden heeft ingevolge het ongeval van 7 september 1997 (...), dat 
E.V. "eigenaar/bestuurder" en de verweerder L.V. "co-piloot/navigator" was van het voer-
tuig Suzuki 4 x 4 dat aan de wedstrijd deelnam (...), dat de wedstrijd bestond uit een aan-
tal behendigheidsproeven één proef bestond uit het nemen van een lange schuine bocht, 
dat daarbij het voertuig begon te schuiven en dreigde te kantelen en de verweerder V.S. 
met zijn volledig bovenlichaam uit het raam ging hangen, bij wijze van contragewicht, 
doch het voertuig uiteindelijk kantelde (...), en op grond van de overweging (...):

"V.S. kan evenmin beschouwd worden als 'bestuurder' overeenkomstig art. 29 WAM-
Wet. Het begrip 'bestuurder' die uitgesloten is van de toepassing van art. 29bis WAM-
Wet, dient, zoals de eerste rechter terecht (heeft) geoordeeld, eng te worden geïnterpre-
teerd".

Grieven
Eerste onderdeel
Schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Het aangevochten vonnis  dat de  verweerder  L.V. niet  aanziet  als "bestuurder",  ant-

woordt niet op het verzoekschrift tot hoger beroep waarin de eiseres - tot staving van haar 
stelling dat zij niet tot vergoeding gehouden was omdat de verweerder V.S. als bestuurder 
diende aanzien te worden en artikel 29bis, §2, de bestuurder uitdrukkelijk uitsloot uit de 
categorie van vergoedingsgerechtigden - laten gelden had (...):

"Dat het begrip bestuurder weliswaar restrictief dient geïnterpreteerd te worden, doch 
de criteria die men hanteert om uit te maken of iemand al dan niet de hoedanigheid van 
bestuurder heeft, variëren naargelang de concrete omstandigheden van het ongeval.

Dat in casu het ongeval plaatsvond in het kader van een trialproef op een ogenblik dat 
de voertuigen een lange bocht op een helling moesten nemen.

Dat in het magazine Captain - Jaargang 13 nummer 97-7 het onderdeel van de proef als 
volgt beschreven werd:

'Trialproef 8. Een lange bocht, dusdanig uitgezet dat de voertuigen deze in min of meer-
dere mate schuin moeten nemen. De auto van E.V.S. en L.V. is bezig met de proef. L.V. 
gaat uit  het  raam hangen als  contragewicht.  Dan gaat  het mis.  De auto kantelt  en L. 
springt uit het raam'.

Dat in de trialproefdiscipline de deelnemers precies 'captain' en 'co-piloot' worden ge-
noemd omdat zij beiden in bepaalde omstandigheden handelingen dienen uit te voeren, 
teneinde, afhankelijk van het parcours, het meesterschap over het voertuig te kunnen uit-
oefenen.

Dat in casu het voertuig slechts in de bocht de helling kon oprijden en kinetische ener-
gie kon blijven ontwikkelen, doordat co-piloot V.S. hiertoe voor het nodige contra-ge-
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wicht zorgde.
Dat bij gebreke aan dit contra-gewicht de wagen onmiddellijk zou kantelen en geen 

nuttige kinetische energie kon ontwikkelen teneinde de helling op te rijden.
Dat dit meesterschap over het voertuig en in het bijzonder de energie die het voertuig 

ontwikkelt, bepalend is om V.S. inderdaad als bestuurder van het voertuig te beschouwen.
Dat het hanteren van het stuurwiel niet doorslaggevend is om als bestuurder beschouwd 

te worden.
Dat de wetgever immers als vergoedingsgerechtigde heeft willen uitsluiten diegenen 

die het risico creëren door de kinetische kracht van het voertuig dat zij in het verkeer 
brengen (Memorie van Toelichting, Gedr. St., Senaat 1993-94, nr. 980/1, p. 33 en 34).

Dat in casu captain en co-piloot samen het verkeersrisico creëren.
Dat naar analogie in de rechtspraak als bestuurders beschouwd werden:
- een kind van 5 jaar dat toevallig de handrem van een voertuig had losgekoppeld (Rb. 

Verviers, 1 oktober 1986, R.G.A.R., 1986, nr. 11419);
- de bromfietser die pedaleert om de motor te doen starten (Cass. Fr., 28 april 1986, 

aangehaald door Lambert-Faivre Y., Le droit du dommage corporel: systèmes d'indemni-
sation, Paris, Dalloz, 1993, p. 440).

Dat (de verweerder V.S.) inderdaad op het ogenblik dat het voertuig kantelde net uit dit 
voertuig gesprongen was.

Dat echter vaststaat dat hij op het ogenblik van het ongeval nog steeds de invloed on-
dervond van de kinetische energie van de wagen en hij dus nog niet de hoedanigheid van 
bestuurder verloren had, (vgl. met Cass. Fr., 11 januari 1995, J.C.P., IV, nr. 623: Een 
bromfietser was zijn evenwicht verloren en over het vochtige wegdek aangegleden tegen 
een rijdend voertuig. Het Franse Hof van Cassatie oordeelde dat hij bestuurder was geble-
ven aangezien hij al glijdend tegen het voertuig terecht gekomen was en dus op het ogen-
blik van het ongeval nog de invloed ondervond van de kinetische energie van zijn brom-
fiets.).

Dat derhalve vaststaat dat V.S. geen vergoedingsgerechtigde is in de zin van artikel 29-
bis WAM-Wet".

Het aangevochten vonnis laat na te ontkennen of te bevestigen, enerzijds, dat degene 
die in een trialproef handelingen uitvoerde om het meesterschap over het voertuig te kun-
nen uitoefenen, en i.h.b. om het voertuig de nodige kinetische energie te laten ontwikke-
len diende beschouwd te worden als "bestuurder", en, anderzijds dat de wagen in kwestie 
bij gebreke aan het contra-gewicht van de verweerder V.S. die met zijn bovenlichaam uit 
het raam hing, onmiddellijk zou gekanteld zijn en geen nuttige kinetische energie zou 
kunnen ontwikkelen hebben.

Bij gebrek aan antwoord op hoger geciteerd middel uit het verzoekschrift tot hoger be-
roep van de eiseres is het vonnis niet regelmatig gemotiveerd en schendt het artikel 149 
van de gecoördineerde Grondwet.

Tweede onderdeel
Schending van artikel 29bis, §2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de ver-

plichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals dat artikel van kracht 
was voor de wijzing ervan door de wet van 19 januari 2001 tot wijziging van diverse be-
palingen betreffende de regeling inzake automatische vergoeding van de schade geleden 
door zwakke weggebruikers en passagiers van motorrijtuigen.

Voormeld artikel 29bis, §2, zoals van kracht vóór de wijziging ervan bij voormelde wet 
van 19 januari 2001, bepaalt dat de bestuurder van een motorrijtuig en zijn rechthebben-
den zich niet kunnen beroepen op de bepalingen van artikel 29bis van de WAM-Wet.
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Als "bestuurder" in de zin van genoemd artikel 29bis, §2 dient beschouwd te worden 
diegenen die in de concrete feitelijke omstandigheden door bepaalde handelingen uit te 
voeren meesterschap over het motorrijtuig kan uitoefenen en door wie het motorrijtuig ki-
netisch energie kan ontwikkelen.

Het aangevochten vonnis van 9 maart 2005 kon bijgevolg op grond van de vaststellin-
gen  dat  de  verweerder  V.S.  als  "co-piloot"/navigator  met  het  voertuig  Suzuki  4  x  4 
deel(nam) aan een GPS-wedstrijd met trialproeven op een 'off road terrein' rond het circuit 
van Honville (p. 3, vierde laatste alinea), dat hij met zijn volledig bovenlichaam uit het 
raam ging hangen "bij wijze van contra-gewicht" (...) en dat "hij hoopte een situatie, die 
volledig uit de hand dreigde te lopen, recht te zetten" (...), niet wettig beslissen (...) dat 
verweerder V.S. niet kon beschouwd worden als "bestuurder" in de zin van artikel 29bis, 
zonder dat het vonnis tevens vaststelde dat de verweerder in de trialproef geen meester-
schap uitoefende over het voertuig en dat het niet door het toedoen van verweerder was 
dat het voertuig kinetische energie kon ontwikkelen.

Het vonnis is derhalve niet wettelijk verantwoord en schendt artikel 29bis, §2 van de 
wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inza-
ke motorrijtuigen, zoals dat artikel van kracht was voor de wijzing ervan door de wet van 
19 januari 2001 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de regeling inzake auto-
matische vergoeding van de schade geleden door zwakke weggebruikers en passagiers 
van motorrijtuigen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1. Artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt, in zijn eerste lid, dat de-

gene die de uitvoering van een verbintenis vordert, het bestaan daarvan moet be-
wijzen, en in zijn tweede lid, dat degene die beweert bevrijd te zijn het bewijs 
moet leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van zijn verbinte-
nis heeft teweeggebracht.

Artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek concretiseert die regel voor het ge-
ding.

2. Ingevolge artikel 4, §2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de 
verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake motorrijtuigen  (hierna  WAM-
Wet) is het de WAM-verzekeraar toegelaten om vergoeding uit te sluiten voor 
schade die voortvloeit uit het deelnemen van het motorrijtuig aan snelheids-, re-
gelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden, waartoe van overheidswe-
ge verlof is verleend overeenkomstig artikel 8 van de WAM-Wet Krachtens deze 
laatste  bepaling mogen deze ritten of  wedstrijden voor  motorrijtuigen slechts 
worden georganiseerd met schriftelijke toestemming van de bevoegde overheid, 
die moet vaststellen dat er een bijzondere verzekering conform de WAM werd 
afgesloten.

De verzekeraar, die beweert ingevolge voornoemd artikel 4, §2, van dekking 
bevrijd te zijn, moet ingevolge artikel 1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wet-
boek, bewijzen dat het schadegeval gebeurde in de omstandigheden bepaald in 
dit artikel 4, §2, en dus dat er geen schriftelijke toestemming was van de over-
heid of geen bijzondere verzekering gesloten was.

3.  De appelrechters konden derhalve zonder schending van de aangevoerde 
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wetsbepalingen beslissen dat  "niet  voldaan is  aan de toepassingsvoorwaarden 
van de voornoemde uitsluiting" na te hebben geoordeeld dat "(de eiseres) (niet) 
bewijst dat er een toelating was van de overheid en/of er een bijzondere verzeke-
ring door de organisatoren was afgesloten, zoals bepaald in art. 4 en 8 van de 
WAM-Wet".

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Eerste onderdeel
4. Door te overwegen dat "in de toenmalige wettekst van art. 29bis WAM-Wet 

werd gesproken over verkeersongevallen in het algemeen. Er werd geen onder-
scheid gemaakt tussen ongevallen op de openbare weg of privé-terreinen. Onge-
vallen op privé-terreinen werden ook niet uitdrukkelijk uitgesloten door het toen 
geldend art. 29bis WAM-Wet", verwerpen en beantwoorden de appelrechters het 
in het onderdeel bedoelde verweer.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
5. Een verkeersongeval in de zin van artikel 29bis WAM-Wet zoals zij van 

toepassing was na de wijziging bij wet van 13 april 1995 en voor de wijziging bij 
wet van 19 juni 2001, is het ongeval dat zich voordoet op de openbare weg en op 
de terreinen, zij het privé, die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor 
een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen.

Krachtens die bepaling kan de wet ook toepasselijk zijn op ongevallen die zich 
voordoen op privé-terreinen mits zij toegankelijk zijn voor een aantal personen 
die het recht hebben erop te komen. 

Het onderdeel dat er algemeen van uitgaat dat de vergoedingsregeling voor-
zien in artikel 29bis niet van toepassing is op verkeersongevallen op privé-terrei-
nen, faalt derhalve naar recht.

Derde middel
Eerste onderdeel
6. De appelrechters overwegen dat "(de verweerder) evenmin (kan) beschouwd 

worden als 'bestuurder' overeenkomstig art. 29bis WAM-Wet. Het begrip 'be-
stuurder', die uitgesloten is van de toepassing van art. 29bis WAM-Wet, dient, 
zoals de eerste rechter terecht heeft geoordeeld, eng te worden geïnterpreteerd" 
en voorts met overname van de redenen van het beroepen vonnis dat "(h)et feit 
dat (de verweerder) als passagier uit het raampje hing (...) niet (maakte) dat hij 
op enigerlei wijze een invloed kon uitoefenen op het 'besturen' van het voertuig".

7. Zij geven aldus de feitelijke gegevens aan waarop zij hun beslissing laten 
steunen, verwerpen zodoende de door de eiseres bij conclusie aangevoerde daar-
mee strijdige en andere feitelijke gegevens en beantwoorden mitsdien haar con-
clusie.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
8. Artikel 29bis WAM-Wet regelt in het algemeen belang en onder de daarin 
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bepaalde voorwaarden, de vergoeding van de schade, voortvloeiend uit lichame-
lijke letsels of het overlijden veroorzaakt aan bepaalde slachtoffers van wegver-
keersongevallen waarin een motorrijtuig is betrokken, of aan de rechthebbenden 
van dergelijke slachtoffers, met uitzondering van de bestuurder van elk van de 
betrokken motorrijtuigen.

Onder het begrip bestuurder moet verstaan worden, zoals beslist door het Be-
nelux-Gerechtshof in het arrest A/93/5 van 8 december 1994, r.o. 17, hij die het 
voertuig werkelijk en zelfstandig bestuurt en aldus in feite verantwoordelijk is 
voor het sturen.

9. De appelrechters die in feite vaststellen dat de verweerder op geen enkele 
wijze een invloed kon uitoefenen op het besturen van het voertuig, konden der-
halve zonder schending van de aangevoerde wetsbepaling beslissen dat de ver-
weerder geen bestuurder was in de zin van artikel 29bis WAM-Wet.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

13 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Boes, afdelingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Cornelis, advocaat-
generaal met opdracht – Advocaten: mrs. De Gryse en Wouters.

Nr. 183

1° KAMER - 13 april 2007

1º HUWELIJK - AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND - WEIGERING - 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - AARD - SCHIJNHUWELIJK

2º HUWELIJK - AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND - WEIGERING - BEROEP BIJ DE 
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - OMVANG - 
VERMEEND SCHIJNHUWELIJK - NIEUWE FEITELIJKE GEGEVENS

1º  De  wet  verleent  aan  de  ambtenaar  van  de  burgerlijke  stand  geen  discretionaire  
beoordelingsbevoegdheid  met  betrekking  tot  de  voorwaarden  waaronder  hij  kan  
weigeren een huwelijk te voltrekken, zoals bij de vaststelling dat het een schijnhuwelijk  
is1. (Art. 167, eerste lid, B.W.)

2º De rechter die kennis neemt van een beroep tegen de weigering van de ambtenaar van 
de burgerlijke stand om een huwelijk te voltrekken dient zijn controle niet te beperken tot  
de wettigheid van die beslissing maar oefent zijn rechtsmacht daarover volledig uit en  
dient  daartoe,  in  voorkomend  geval,  te  beoordelen,  aan  de  hand  van  alle  hem 

1 Zie:  A.  MAST,  J.  DUJARDIN,  M.  VAN DAMME en  J.  VANDE LANOTTE,  Overzicht  van  het  Belgisch 
administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 1999, nr 745; T. WUYTS, "De bevoegde ambtenaar van de 
burgerlijke stand tot huwelijksvoltrekking en de beoordeling door de hoven en rechtbanken van een 
weigering tot huwelijksvoltrekking" (noot onder Antwerpen, 5 jan. 2005 en Brussel, 13 jan. 2005), 
E.J., 2005, 169.
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voorgelegde  feitelijke  gegevens,  of  het  voorgenomen  huwelijk  geen  schijnhuwelijk  is;  
daarbij  kan  hij  ook  rekening  houden  met  feitelijke  gegevens  die  dateren  van  na  de 
weigeringsbeslissing of die pas na die beslissing bekend werden2 (1). (1) Zie: Brussel, 24 
juni 2004, NjW, 2005, 134, noot G.Y.; Brussel, 13 jan. 2005, J.T., 2005, 327, noot D.  
STERCKX; Gent, 12 feb. 2004, NjW, 2004, 1390, noot G.Y.; Luik, 4 okt. 2005, J.T., 2005, 
740;  Luik,  15  nov.  2005,  J.T.,  2006,  10;  T.  WUYTS,  l.c.,  169.  De  rechtsleer  in  het 
algemeen beschouwt dat de beoordelingsbevoegdheid van de rechter niet beperkt is tot  
een  marginale  toetsing.  Zie  V.  DELIE  en  F.  MOEYKENS,  "Verhouding  
beslissingsbevoegdheid ambtenaar burgerlijke stand - voorzitter zetelend zoals in kort  
geding", (noot onder Vz. Rb. Gent, 30 juni 2004), T.G.R., 2004, 189; D. STERCKX, "Le  
mariage refusé ou l'ère de soupçon", (noot onder Brussel, 13 jan. 2005), J.T., 2005, 329-
330. (Art. 167, zesde lid, B.W.)

(AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND VAN DE STAD GENT T. M. e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0334.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 5 januari 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 33, tweede lid, 37,40, 144, 145 en 159 van de Grondwet;
- de artikelen 146bis (zoals gewijzigd door artikel 12 van de Wet van 4 mei 1999) en 

167 van het Burgerlijk Wetboek (zoals gewijzigd door artikel 10 van de Wet van 26 de-
cember 1891, door artikel 15 van de Wet van 4 mei 1999 en door artikel 2 van de Wet van 
1 maart 2000);

- het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten.
Aangevochten beslissingen
"Artikel 167 B.W. geeft aan (de eiser) de bevoegdheid de voltrekking van het huwelijk 

te weigeren wanneer blijkt dat de voltrekking in strijd is met de beginselen van de open-
bare orde.

De vraag, die zich stelt, is of (de verweerders) de wil hebben om een doelgebonden le-
vensgemeenschap aan te gaan.

Om tot een schijnhuwelijk te besluiten dienen gewichtige en eenduidige elementen aan-
wezig te zijn, die laten vermoeden dat (de verweerders), of minstens één van hen, andere 
oogmerken hebben dan het vormen van een levensgemeenschap.

Dit is hier niet het geval.

2 Zie: Brussel, 24 juni 2004, NjW, 2005, 134, noot G.Y.; Brussel, 13 jan. 2005, J.T., 2005, 327, noot 
D. STERCKX; Gent, 12 feb. 2004,  NjW, 2004, 1390, noot G.Y.; Luik, 4 okt. 2005,  J.T., 2005, 740; 
Luik, 15 nov. 2005, J.T., 2006, 10; T. WUYTS, l.c., 169. De rechtsleer in het algemeen beschouwt dat 
de beoordelingsbevoegdheid van de rechter niet beperkt is tot een marginale toetsing. Zie V. DELIE en 
F. MOEYKENS, "Verhouding beslissingsbevoegdheid ambtenaar burgerlijke stand - voorzitter zetelend 
zoals in kort geding", (noot onder Vz. Rb. Gent, 30 juni 2004), T.G.R., 2004, 189; D. STERCKX, "Le 
mariage refusé ou l'ère de soupçon", (noot onder Brussel, 13 jan. 2005), J.T., 2005, 329-330
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Het is zo dat (de eiser) slechts heeft kunnen rekening houden met die elementen, die op 
het ogenblik van zijn beslissing bekend waren.

Het blijkt evenwel dat het Openbaar Ministerie bij schrijven van 16 april 2004 liet we-
ten dat volgens hem de tegenstrijdigheden, die terug te vinden waren in de verklaringen 
van (de verweerders) op zich onvoldoende waren om te besluiten tot een schijnhuwelijk 
(zie advies van 20 september 2004 O.M., gegeven voor de eerste rechter).

Dit schrijven zelf wordt evenwel niet overgelegd.
Het hof dient bij het nemen van zijn beslissing rekening te houden met alle thans ge-

kende elementen.
(De verweerders) leerden elkaar kennen in november 2002 in de dancing Scotch Inn. 

Zij maakten dan verdere afspraken en leerden elkaar beter kennen.
In januari februari 2003 is eerste (verweerder) dan vertrokken naar Spanje, waar hij een 

woonplaats heeft. Aanvankelijk woonde hij in Barcelona, later in Gerona.
Hij zou gewerkt hebben in de publiciteitssector via interimbureau's.
De eerste (verweerder) heeft een Spaanse verblijfsvergunning geldig tot 5 juni 2006.
Begin juli 2003, voor de Gentse feesten, is eerste (verweerder) dan terug naar België 

gekomen.
In die tussenperiode zijn (de verweerders) via kaartjes, brieven en telefoons met elkaar 

in contact gebleven.
Toen de eerste (verweerder) in juli 2003 terug naar België kwam, verbleef hij nu eens 

bij tweede (verweerster), dan weer bij vrienden.
In november 2003 werd hun relatie dan ingezegend door de immam, waarna (de ver-

weerders) definitief zijn gaan samenwonen en op heden nog steeds samenwonen. (De ver-
weerders) wensen nog steeds in het huwelijk te treden.

(De verweerders) wonen intussen reeds twee jaar samen en kennen elkaar reeds drie 
jaar. Diverse buren en vrienden bevestigen niet alleen dit samenwonen, maar ook het feit 
dat (de verweerders) een werkelijk gezin vormen.

Het samenwonen van (de verweerders) te Gent, (...) werd ook op 25 maart 2004 vastge-
steld door de politie Gent.

De eerste (verweerder) leert thans ook Nederlands.
Het is juist dat het geplande huwelijk mogelijks een oplossing biedt voor de verdere 

verblijfsvergunning van eerste (verweerder).
Er mag evenwel niet uit het oog verloren worden dat de eerste (verweerder) in Spanje 

over een geldige verblijfsvergunning beschikt.
De voorliggende gegevens tonen verder ook met voldoende zekerheid aan dat het beko-

men van een verdere verblijfsvergunning niet 'de' reden is van het geplande huwelijk, ook 
niet voor de eerste (verweerder).

(De verweerders) blijken wel degelijk de bedoeling te hebben een gezin te vormen, sa-
men een doelgebonden levensgemeenschap aan te gaan, samen een toekomst te willen uit-
bouwen.

De verschillen in hun verklaringen aan de verbalisanten en bepaalde onwetendheden 
over elkaar en het leeftijdsverschil vormen geen gewichtige overeenstemmende vermoe-
dens, die wijzen op een schijnhuwelijk.

Zoals reeds gezegd kennen (de verweerders) elkaar nu reeds 3 jaar en wonen zij reeds 2 
jaar samen.

De eerste rechter wordt in zijn beslissing gevolgd" (...).
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Grieven
1.1. Met de invoeging van artikel 146bis in het Burgerlijk Wetboek voegde de Wet van 

4 mei 1999 een nieuwe voorwaarde toe om een huwelijk te kunnen aangaan.
Dit artikel stelt dat "er (...) geen huwelijk (is) wanneer, ondanks de gegeven formele 

toestemmingen tot het huwelijk, uit het geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie 
van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het tot stand brengen van 
een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechter-
lijk voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde".

Voortaan kan het huwelijk van de huwelijkskandidaten waarvan één van hen een ver-
blijfrechterlijk voordeel nastreeft alleen aan de kwalificatie van schijnhuwelijk ontsnap-
pen indien beide huwelijkskandidaten tegelijk ook een duurzame levensgemeenschap beo-
gen: zodra immers "blijkt dat de intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk 
niet is gericht op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel 
op het bekomen van een verblijfsrechterlijk voordeel dat is verbonden aan de staat van ge-
huwde", is er sprake van een schijnhuwelijk.

Essentieel is dus het bestaan van een wil tot samenwoning in hoofde van beide kandida-
ten: wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand het bestaan van dergelijke wil tot sa-
menwoning vaststelt kan er van schijnhuwelijk geen sprake meer zijn.

1.2. In harmonie met artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek geeft artikel 167, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek dan ook voortaan aan de ambtenaar van de burgerlijke 
stand de mogelijkheid om te weigeren een voorgenomen huwelijk te voltrekken "wanneer 
blijkt dat niet is voldaan aan de hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk 
te mogen aangaan, of indien hij van oordeel is dat de voltrekking in strijd is met de begin-
selen van de openbare orde" dus ook wanneer deze ambtenaar de mening is toegedaan dat 
"de intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het tot stand 
brengen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen van een ver-
blijfsrechterlijk voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde".

Het tweede lid van voormeld artikel geeft aan de ambtenaar van de burgerlijke stand de 
mogelijkheid om "indien er een ernstig vermoeden bestaat dat niet is voldaan aan de in het 
vorige lid gestelde voorwaarden (...) de voltrekking van het huwelijk uit (te) stellen, na 
eventueel het advies van de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement 
waarin de verzoekers voornemens zijn te huwen te hebben ingewonnen, gedurende ten 
hoogste twee maanden vanaf de door belanghebbende partijen vooropgestelde huwelijks-
datum, teneinde bijkomend onderzoek te verrichten".

Overeenkomstig het vierde lid van dit artikel brengt de ambtenaar "in geval van een 
weigering (...) zijn met redenen omklede beslissing zonder verwijl ter kennis van de be-
langhebbende partijen" en "tezelfdertijd wordt een afschrift hiervan, samen met een kopie 
van alle nuttige documenten, overgezonden aan de procureur des Konings van het gerech-
telijk arrondissement waarin de weigering plaatsvond".

Krachtens het laatste lid van artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek kan "tegen de wei-
gering door de ambtenaar van de burgerlijke stand om het huwelijk te voltrekken, (...) 
door belanghebbende partijen binnen de maand (na de kennisgeving van zijn beslissing) 
beroep worden aangetekend bij de rechtbank van eerste aanleg".

2. Aangaande dit "beroep" waarvan sprake in artikel 167, laatste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, rijst de vraag of de controle door de rechter zich beperkt tot een wettigheidcon-
trole van de bestreden beslissing dan wel of de tussenkomst van de rechter moet gezien 
worden als een ruimer jurisdictioneel beroep.

Beperkt men het "beroep" ex artikel 167, laatste lid, van het Burgerlijk Wetboek tot een 
wettigheidonderzoek dan zal het al dan niet bestaan van een dergelijke wil tot samenwo-
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ning op het ogenblik van de beslissing van de ambtenaar dienen nagegaan te worden door 
de rechter.

Is er, integendeel, sprake van een jurisdictionele controle dan zal het al dan niet bestaan 
van de wil tot samenwoning door de rechter eveneens op het ogenblik van diens beoorde-
ling in aanmerking kunnen worden genomen ten einde te appreciëren of er in hoofde van 
de huwelijkskandidaten een wil tot samenwonen voorhanden is.

2.1. Betoogd wordt dat artikel 167, laatste lid, van het Burgerlijk Wetboek de weige-
ringsbeslissing aan het administratief contentieux onttrekt door uitdrukkelijk te bepalen 
dat tegen een dergelijke beslissing een "beroep" openstaat bij de rechtbank van eerste aan-
leg.

2.1.1. Er anders over oordelen zou erop neerkomen elk nut te ontnemen aan de preven-
tieve rol die de Wet van 4 mei 1999 aan de ambtenaar van de burgerlijke stand geeft: im-
mers, alsdan zou de rechter, in het licht van de door de partijen aangebrachte feitelijke 
elementen die zich sedert het nemen van de weigeringsbeslissing door deze ambtenaar 
hebben voorgedaan, de beslissing van deze laatste bijna altijd terzijde kunnen schuiven 
louter op grond van de vaststelling dat de partijen sedert de weigeringsbeslissing verder 
hebben samengewoond.

2.1.2. Overigens is de weigeringbeslissing vanwege de ambtenaar van de burgerlijke 
stand,  uit  zijn  aard  zelve een  administratieve  rechtshandeling  van een  administratieve 
overheid die normaal dient te worden aangevochten, via een annulatieberoep,  voor de 
Raad van State.

Het feit dat de wetgever het beroep tegen deze beslissing aan het administratief conten-
tieux onttrekt, wijzigt niets aan de (administratieve) aard van de weigeringbeslissing. Het 
blijft  immers  een  administratieve  rechtshandeling  genomen  door  een  administratieve 
overheid. Gelet op het grondwettelijke beginsel van de scheiding der machten, vermag de 
rechterlijke macht zich niet in de plaats te stellen van de overheid door de opportuniteit 
van die beslissing te beoordelen.

2.1.3. Artikel 587, 9°, van het Gerechtelijk Wetboek bevestigt de stelling van de wettig-
heidcontrole door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg bevoegd te maken 
"over de beroepen (en niet de rechten) bedoeld in de artikelen 63, §4, laatste lid, en 167, 
laatste lid, van het Burgerlijk Wetboek" en daarbij te preciseren dat de voorzitter de zaak 
behandelt zoals in kort geding.

3. Het aangevochten arrest beslist echter dat "het hof (...) bij het nemen van zijn beslis-
sing rekening (dient) te houden met alle thans gekende elementen".

Daardoor opteert het aangevochten arrest, op onomwonden wijze, voor de jurisdictione-
le benadering van het "beroep" waarvan sprake in artikel 167, laatste lid, van het Burger-
lijk Wetboek.

4. Door in het raam van het door artikel 167, laatste lid, van het Burgerlijk Wetboek ge-
geven mogelijkheid van beroep voor  de rechter  tegen de weigeringsbeslissing van de 
ambtenaar van de burgerlijke stand, alle feitelijke elementen in aanmerking te nemen, ook 
deze die dateren van ná de beroepen weigeringsbeslissing, schendt het aangevochten ar-
rest de artikelen 33, tweede lid, 37,40, 144, 145 en 159 van de Grondwet, 146bis en 167 
van het Burgerlijk Wetboek en 587, 9°, van het Gerechtelijk Wetboek alsmede het alge-
meen rechtsbeginsel van de scheiding der machten.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 167, eerste lid,  van het  Burgerlijk Wetboek weigert de 

ambtenaar van de burgerlijke stand het huwelijk te voltrekken wanneer blijkt dat 
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niet voldaan is aan de hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te 
mogen aangaan, of indien hij van oordeel is dat de voltrekking in strijd is met de 
beginselen van openbare orde.

Op grond van de hem in deze bepaling toegekende bevoegdheid dient de be-
doelde ambtenaar de voltrekking van het huwelijk te weigeren indien hij vaststelt 
dat het voorgenomen huwelijk een schijnhuwelijk is als bedoeld in artikel 146bis 
van het Burgerlijk Wetboek, dit wil zeggen wanneer, ondanks de gegeven forme-
le toestemmingen tot het huwelijk, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat 
de intentie van minstens een van de echtgenoten kennelijk niet gericht is op het 
totstandbrengen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het ver-
krijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van ge-
huwde.

2. Artikel 167, laatste lid, van het Burgerlijk Wetboek, bepaalt dat tegen de 
weigering door de ambtenaar van de burgerlijke stand om het huwelijk te vol-
trekken, door de belanghebbende partijen binnen de maand na de kennisgeving 
van zijn beslissing beroep kan worden aangetekend bij de rechtbank van eerste 
aanleg.

Overeenkomstig artikel 587, eerste lid, 9°, van het Gerechtelijk Wetboek doet 
de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg uitspraak, zoals in kort geding, 
over de beroepen bedoeld in artikel 167, laatste lid, van het Burgerlijk Wetboek.

3. Wanneer de ambtenaar beslist, met toepassing van artikel 167, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, de voltrekking van het huwelijk te weigeren omdat 
het naar zijn oordeel om een schijnhuwelijk gaat, en de huwelijkskandidaten die 
beslissing betwisten, ontstaat tussen de ambtenaar en de huwelijkskandidaten een 
geschil over het recht van de betrokkenen om een huwelijk aan te gaan.

4. Het recht om een huwelijk aan te gaan is een fundamenteel recht, gewaar-
borgd door artikel 12 EVRM. Het is erkend door artikel 143 van het Burgerlijk 
Wetboek. De voorwaarden en hoedanigheden om een huwelijk te mogen aan-
gaan en de daarbij horende formaliteiten betreffende de voltrekking van het hu-
welijk zijn nauwkeurig geregeld in de artikelen 144 en volgende van het Burger-
lijk Wetboek.

Artikel 167, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, verleent aan de ambtenaar 
van de burgerlijke stand geen discretionaire beoordelingsbevoegdheid met be-
trekking tot de voorwaarden waaronder de voltrekking van het huwelijk kan wor-
den geweigerd.

5. Gelet op de aard van het recht om een huwelijk aan te gaan en op het gebon-
den karakter van de bevoegdheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand, is 
het toezicht door de rechter die kennis neemt van het beroep bedoeld in artikel 
167, laatste lid, van het Burgerlijk Wetboek, niet beperkt tot een controle op de 
wettigheid van de weigeringsbeslissing van de ambtenaar, maar oefent de rechter 
zijn rechtmacht over die beslissing volledig uit. Alles wat tot de beoordelingsbe-
voegdheid van de ambtenaar behoort, wordt onderworpen aan het toezicht van de 
rechter, mits het recht van verdediging geëerbiedigd wordt.

De rechter moet bijgevolg uitspraak doen over het recht van de betrokkenen 
om een huwelijk aan te gaan en te laten voltrekken door de ambtenaar van de 
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burgerlijke stand en dient daartoe, in voorkomend geval, te beoordelen aan de 
hand van alle hem voorgelegde feitelijke gegevens, of het voorgenomen huwelijk 
geen schijnhuwelijk is. Daarbij kan hij ook rekening houden met feitelijke gege-
vens die dateren van na de weigeringsbeslissing of die pas na die beslissing be-
kend werden.

6. Het middel, dat uitgaat van het tegendeel, berust op een verkeerde rechtsop-
vatting en faalt derhalve naar recht.

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

13 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Waûters, afdelingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Cornelis, advo-
caat-generaal met opdracht– Advocaten: mrs. Lefebvre en Verbist.

Nr. 184

1° KAMER - 13 april 2007

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — VOORLOPIGE MAATREGELEN - 
BEOORDELING VAN DE ONDERHOUDSBIJDRAGE - DEFINITIEF GEWORDEN ECHTSCHEIDINGSVONNIS - 
FOUT VAN DE ECHTGENOOT - GEVOLG

2º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - VOORLOPIGE MAATREGELEN - 
UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD - DEFINITIEF GEWORDEN ECHTSCHEIDINGSVONNIS - FOUT VAN 
DE ECHTGENOOT - OVERSPEL - GEVOLG

1º en 2° Indien een definitief geworden echtscheidingsvonnis bestaat op grond van een  
fout, zoals het overspel, van de echtgenoot die in het raam van de procedure bedoeld in  
artikel  1280  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  een  onderhoudsbijdrage  vordert,  mag  de 
voorzitter  van  de  rechtbank  bij  het  beoordelen  van de onderhoudsbijdrage,  rekening  
houden met deze fout die reeds vaststaat, en meteen ook het einde van de hulp- en 
bijstandsverplichting tot gevolg heeft; daarbij doet hij niet aan schuldcompensatie1.  (Art. 
1280, Ger.W.)

(M. T. D.)

ARREST

(A.R. C.06.0455.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 maart 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.

1 Zie Cass., 22 dec. 2006, AR C.06.0098.N, nr.672.
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Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 213, 221, 229 en 231 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 9, 569, 1°, 602, eerste lid, 2°, 1278, eerste lid, en 1280, eerste en zesde 

lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest doet, na eiseres' hoger beroep en het incidenteel beroep van de ver-

weerders toelaatbaar te hebben verklaard, de bestreden beschikking van de Voorzitter van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent van 6 november 2003 teniet in zoverre de eerste 
rechter heeft beslist over de door de eiseres gevorderde persoonlijke onderhoudsuitkering 
vanaf 8 juli 2003, en opnieuw beslissend, zegt dat de eiseres vanaf 8 juli 2003 geen aan-
spraak kan maken op welkdanige persoonlijke onderhoudsuitkering, en verstaat dat de ei-
seres vanaf deze datum, evenmin als een onderhoudsbijdrage in natura, nog gerechtigd is 
om gratis te verblijven in de gezinswoning, en verwerpt aldus ook impliciet, doch zeker, 
het hoger beroep van de eiseres in zoverre dit ertoe strekte een hoger persoonlijk onder-
houdsgeld te bekomen voor wat betreft de periode vanaf 8 juli 2003, en dit op volgende 
gronden:

"Bij de bestreden beschikking werden de hoofd- en tegenvordering ontvankelijk en on-
der meer als volgt gegrond verklaart".

1. De plicht tot samenwonen werd geschorst.
(...)
3. (De verweerder) werd veroordeeld tot betaling aan (de eiseres) van een geïndexeerde 

maandelijkse onderhoudsbijdrage van 275 euro per kind en van een geïndexeerde maan-
delijkse onderhoudsuitkering van 400 euro voor haarzelf, vooruit en ten huize van (de ei-
seres) te voldoen vanaf 1 juni 2003. Aan (de eiseres) werd een ontvangstmachtiging toe-
gekend.

Bepaald werd dat (de eiseres), naast  het hiervoor bepaalde onderhoudsgeld van 400 
euro voor haarzelf, tevens gerechtigd is op de gratis bewoning van de gezinswoonst, het-
geen als een onderhoudsbijdrage in natura dient te worden beschouwd.

4. 
(...)
(De eiseres) kan zich niet verzoenen met de bestreden beschikking voor zover de eerste 

rechter heeft beslist over de haar toegekende persoonlijke onderhoudsuitkering en over de 
kosten.

In haar op 1 december 2005 ter griffie neergelegde syntheseconclusies vordert (de eise-
res) (...) de hierna vermelde hervorming van de bestreden beschikking als volgt:

(...)
c. de veroordeling van (de verweerder) tot het betalen van een bijdrage in de lasten van 

het huwelijk ten bedrage van 5.000 euro per maand, wat in het bijzonder een maandelijkse 
onderhoudsbijdrage inhoudt voor elk van de drie kinderen van 1.250 euro en een persoon-
lijke onderhoudsbijdrage voor (de eiseres) van 1.250 euro;

(...)
Bij zijn op 5 januari 2006 ter griffie neergelegde syntheseconclusies besluit (de ver-

weerder) uiteindelijk als volgt:
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- op het principaal hoger beroep van (de eiseres): tot de afwijzing ervan als ongegrond;
- op zijn als volgt beperkt incidenteel beroep:
(...)
d. nopens de persoonlijke onderhoudsbijdrage voor (de eiseres).
(De verweerder) vordert de afschaffing van de persoonlijke onderhoudsuitkering voor 

(de eiseres) met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2003, minstens met ingang van 1 
maart 2004, en haar veroordeling om de onterecht ontvangen onderhoudsuitkeringen terug 
te betalen.

Tevens vordert (de verweerder) de afschaffing van het voordeel van (de eiseres) om 
gratis te mogen verblijven in de gezinswoning sinds de dagvaarding tot echtscheiding.

(...)
Op de openbare terechtzitting van 9 februari 2006 verklaarden de raadslieden van de 

partijen het erover eens te zijn dat de echtscheiding tussen hun cliënten (bij vonnis van 19 
februari 2004 bevestigd bij arrest van 30 juni 2005 van dit hof en kamer) inmiddels defi-
nitief is geworden en op 6 december 2005 werd overgeschreven in de registers van de 
burgerlijke stand te Gent. Dienaangaande worden er stavingstukken in het dossier van (de 
verweerder) overgelegd.

(...)
Bespreking
(...)
2. Bij definitief geworden arrest van dit hof en deze kamer van 30 juni 2005 werd het 

bestreden vonnis van de vijfde kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent beves-
tigd, waarbij onder meer op hoofdvordering tot echtscheiding van (de verweerder),  de 
echtscheiding werd uitgesproken lastens (de eiseres) op grond van overspel met een zeke-
re A.G., vastgesteld op 8 juli 2003 bij proces-verbaal van gerechtsdeurwaarder G.D. uit 
Gent.

Principieel komt het de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, zetelend in kort 
geding overeenkomstig art. 1280 Ger. W., en in hoger beroep, het hof van beroep, niet toe 
om zich rechtstreeks of onrechtstreeks uit te spreken over de ontvankelijkheid en de ge-
grondheid van de echtscheidingsvordering(en) gesteld door de partijen.

Deze traditionele verbodsregel is vooral gesteund op de overweging dat het uitsluitend 
aan de echtscheidingsrechter toekomt om de grond van het geschil tussen de echtgenoten 
te beoordelen. De kortgedingrechter wordt aldus eenvoudig verboden te prejugeren.

Nochtans bestaat dit gevaar van prejugeren niet wanneer de kortgedingrechter, en in 
hoger beroep het hof van beroep, over de vordering tot het bekomen, het afschaffen of het 
wijzigen van een persoonlijke onderhoudsuitkering voor één der echtgenoten slechts uit-
spraak moet doen nadat de echtscheiding reeds bij een in kracht van gewijsde getreden 
vonnis of arrest is uitgesproken ten nadele van degene die onderhoudsgeld vordert.

In dat geval is het aan de kortgedingrechter, en in hoger beroep het hof van beroep, wel 
degelijk toegelaten bij zijn beslissing met betrekking tot de persoonlijke onderhoudsuitke-
ring rekening te houden met de eventuele fout in hoofde van de onderhoudsgerechtigde.

De onderhoudgerechtigde zal derhalve geen aanspraak meer kunnen maken op een per-
soonlijke onderhoudsuitkering vanaf de datum van vaststelling van de fout, eens die fout 
is vastgelegd bij een in kracht van gewijsde getreden echtscheidingsuitspraak.

Te dezen werd het overspel van (de eiseres) op 8 juli 2003 vastgesteld door een ge-
rechtsdeurwaarder daartoe gemachtigd.

De  door  de  bestreden  beschikking  aan  (de  eiseres)  toegekende  persoonlijke  onder-
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houdsuitkering dient dan ook retroactief te worden afgeschaft tot die datum.
Vanaf 8 juli 2003 kan (de eiseres) aldus geen aanspraak meer maken op een persoonlij-

ke onderhoudsuitkering lastens (de verweerder).
Daarenboven is (de eiseres) vanaf diezelfde datum evenmin gerechtigd om, desgeval-

lend als een onderhoudsbijdrage in natura, gratis te verblijven in de gezinswoning.
Het huidig arrest vormt van rechtswege de titel op grond waarvan (de verweerder) de 

sinds 8 juli 2003 onverschuldigd betaald persoonlijke onderhoudsuitkeringen voor (de ei-
seres) kan terugvorderen. Zijn vraag tot veroordeling van (de eiseres) tot terugbetaling 
heeft dan ook geen voorwerp.

Met  betrekking  tot  de  gevorderde  persoonlijke  onderhoudsuitkering  en  het  gratis 
woonstvoordeel voor (de eiseres) dient thans nog alleen te worden beslist over de onder-
houdsuitkering en het woonstvoordeel waarop zij eventueel vóór 8 juli 2003 aanspraak 
kan maken.

Mede om reden van proceseconomie komt het echter wenselijk voor om één én ander te 
behandelen samen met de beslissing over de door (de verweerder) te betalen onderhouds-
bijdragen voor de kinderen, dit na de uitvoering van het maatschappelijk onderzoek waar-
toe het openbaar ministerie wordt uitgenodigd" (arrest pp. 2-7).

Grieven
1. Naar luid van artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek zijn de echtgenoten jegens el-

kaar tot samenwoning verplicht en zijn zij elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschul-
digd.

Artikel 221, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat iedere echtgenoot bij-
draagt in de lasten van het huwelijk naar zijn vermogen. Komt een der echtgenoten deze 
verplichting niet na, dan kan de andere, naar luid van artikel 221, tweede lid, van het Bur-
gerlijk Wetboek, onverminderd de rechten van derden, zich door de vrederechter laten 
machtigen om, met uitsluiting van zijn echtgenoot, diens inkomsten of de inkomsten uit 
de goederen die hij krachtens hun huwelijksvermogensstelsel beheert, alsook alle andere 
hem door derden verschuldigde geldsommen te ontvangen onder de voorwaarden en bin-
nen de perken die het vonnis bepaalt. Krachtens artikel 1280, zesde lid, van het Gerechte-
lijk Wetboek, kan de voorzitter van de rechtbank, uitspraak doende in kort geding over de 
voorlopige maatregelen lopende het echtscheidingsgeding, op grond van het eerste lid van 
dezelfde wetsbepaling, gebruik maken van dezelfde bevoegdheden als bij artikel 221 van 
het Burgerlijk Wetboek aan de vrederechter toegekend.

Deze wettelijke verplichtingen van hulp en bijstand tussen echtgenoten zijn, zoals alle 
huwelijksverplichtingen, wederkerig, zodat elk der echtelieden ze moet vervullen, ook al 
doet de andere het niet of slechts gedeeltelijk. Tussen echtgenoten bestaat geen schuld-
compensatie, in die zin dat de niet-naleving door een der echtgenoten de opheffing met 
zich zou meebrengen van de huwelijksverplichtingen van de andere echtgenoot.

Naar luid van artikel 1278, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek heeft het vonnis 
waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, ten aanzien van de persoon van de echtge-
noten gevolg vanaf de dag waarop de beslissing in kracht van gewijsde is getreden. De 
huwelijksverplichtingen nemen dan ook slechts een einde op die datum.

2. Overeenkomstig artikel 9 van het Gerechtelijk Wetboek is de volstrekte bevoegdheid 
de  rechtsmacht  bepaald  naar  het  onderwerp,  de  waarde  en  in  voorkomend  geval  het 
spoedeisend karakter van de vordering of de hoedanigheid van de partijen.

Krachtens artikel 1280, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek neemt de voorzitter 
van de rechtbank of de rechter die het ambt van voorzitter waarneemt, rechtsprekend in 
kort geding, in iedere stand van het geding, tot de ontbinding van het huwelijk op verzoek 
van de partijen of van een van de partijen of van de procureur des Konings, kennis van de 
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voorlopige maatregelen die betrekking hebben op de persoon, op het levensonderhoud en 
op de goederen, zowel van de partijen als van de kinderen.

De bevoegdheid van de voorzitter vindt haar grondslag in het bestaan van een echt-
scheidingsprocedure.

In toepassing van artikel 569, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, naar luid waarvan de 
vorderingen betreffende de staat van de personen alsmede van alle geschillen tussen echt-
genoten betreffende de uitoefening van hun rechten betreffende hun goederen, met uitzon-
dering van de aangelegenheden waarvoor de vrederechter bijzonder bevoegd is, is het de 
rechtbank van eerste aanleg die kennis neemt van de vorderingen in echtscheiding.

De verdeling van de bevoegdheid tussen de voorzitter, voor het nemen van de voorlopi-
ge maatregelen lopende het echtscheidingsgeding, en de rechtbank, voor het beoordelen 
van de echtscheidingsvorderingen, brengt met zich dat de voorzitter niet bevoegd is om de 
ontvankelijkheid of gegrondheid van de echtscheidingsvordering te beoordelen.

3. De onderhoudsbijdrage die tijdens een geding tot echtscheiding door de voorzitter 
van de rechtbank van eerste aanleg op grond van artikel 1280 van het Gerechtelijk Wet-
boek aan een echtgenoot persoonlijk  wordt toegekend,  is  een uitvoeringswijze  van de 
hulpverplichting van artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek, en vormt één van de lasten 
van het huwelijk waartoe iedere echtgenoot overeenkomstig artikel 221 van het Burgerlijk 
Wetboek dient bij te dragen.

Deze hulp- en bijstandsverplichting dient in beginsel in natura in de echtelijke verblijf-
plaats te worden uitgevoerd. Wanneer echter, ingevolge het inleiden van de echtschei-
dingsprocedure, de samenwoningsverplichting door de voorzitter van de rechtbank zete-
lend in kort geding in toepassing van artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek wordt ge-
schorst, kan de hulpverplichting onmogelijk nog in natura worden uitgevoerd in de echte-
lijke woonst, zodat een uitvoering bij equivalent, door de toekenning van een onderhouds-
bijdrage aan de behoeftige echtgenoot, gerechtvaardigd is.

4. Voor het beoordelen van de op grond van artikel 1280, eerste lid, van het Gerechte-
lijk Wetboek te nemen maatregelen nopens het levensonderhoud van partijen, moet de 
voorzitter rekening houden met de behoeften en de inkomsten van elk der echtgenoten en 
moet het bedrag van de onderhoudsuitkering zodanig worden geraamd dat de uitkerings-
gerechtigde echtgenoot in staat is de levensstandaard aan te houden die hij zou hebben ge-
had indien er geen scheiding was geweest.

De behoeftige echtgenoot die aanspraak maakt op de uitvoering van de hulp- en bij-
standsverplichting moet niet het bewijs leveren de eigen huwelijksplichten te hebben na-
geleefd. Omgekeerd is de echtgenoot-onderhoudsschuldenaar geenszins bevrijd van de 
uitvoering van zijn hulp- en bijstandsverplichting door het bewijs dat de onderhoudsge-
rechtigde zijn huwelijksplichten niet nakomt.

De opschorting van de samenwoningsplicht lopende het echtscheidingsgeding, de we-
derkerigheid van de huwelijksverplichtingen, het voortbestaan van het huwelijk in de per-
soonlijke verhoudingen tussen echtgenoten tot het in kracht van gewijsde gaan van het 
echtscheidingsvonnis, en de beperkte bevoegdheid van de voorzitter tot het bevelen van 
voorlopige maatregelen lopende het echtscheidingsgeding, betreffende de persoon, het le-
vensonderhoud en de goederen van partijen en hun kinderen, brengen met zich dat de 
voorzitter geen rekening dient te houden met de eventuele tekortkomingen van de hulpbe-
hoevende echtgenoot aan zijn huwelijksverplichtingen, en voor de beoordeling van een 
persoonlijke onderhoudsbijdrage enkel dient na te gaan of de echtgenoot die aanspraak 
maakt op een onderhoudsuitkering, in staat is de levensstandaard aan te houden die hij 
zou hebben gehad indien er geen scheiding was geweest, rekening houdende met de be-
hoeften en de inkomsten van elk der echtgenoten.

De verplichting tot bijstand en hulp en derhalve de verplichting tot betaling van een 
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voorlopige uitkering aan de feitelijk gescheiden echtgenoot blijven derhalve bestaan tij-
dens het geding tot echtscheiding, ongeacht de fouten van deze echtgenoot.

5. De omstandigheid dat op het ogenblik dat de voorzitter, of het hof van beroep als be-
roepsrechter van de voorzitter (artikel 602, eerste lid, 2°, Gerechtelijk Wetboek), uitspraak 
dient te doen over de gevorderde voorlopige maatregelen, reeds een in kracht van gewijs-
de  gegaan echtscheidingsvonnis  of  -arrest  is  tussengekomen waarbij  de  echtscheiding 
wordt uitgesproken lastens de hulpbehoevende echtgenoot op grond van overspel (artikel 
229 van het Burgerlijk Wetboek) of andere grove beledigingen (artikel 231 van het Bur-
gerlijk Wetboek), doet geen afbreuk aan voornoemde principes, en brengt derhalve niet 
met zich dat de voorzitter of het hof van beroep als beroepsrechter van de voorzitter, zon-
der meer vanaf het tijdstip van de in de echtscheidingsbeslissing weerhouden fout (in de 
zin van artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek of 231 van hetzelfde wetboek), de per-
soonlijke onderhoudsbijdrage ten behoeve van de echtgenoot-onderhoudsschuldeiser kan 
verwerpen, en aldus de facto tot schuldcompensatie mag overgaan en de hulpbehoevende 
de aanspraak op de naleving van de hulpverplichting mag ontzeggen.

6. Het bestreden arrest oordeelt terecht dat de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg zetelend in kort geding overeenkomstig artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, 
en in hoger beroep het hof van beroep, zich niet mogen uitspreken over de ontvankelijk-
heid en de gegrondheid van de echtscheidingsvordering, nu deze enkel ter beoordeling 
staan van de echtscheidingsrechter.

Anders dan door het bestreden arrest weerhouden, vindt het verbod voor de voorzitter 
om rekening te houden met de eventuele fout van de onderhoudsgerechtigde, in de zin van 
artikel 229 of 231 van het Burgerlijk Wetboek, evenwel niet alleen steun in de bevoegd-
heidsverdeling tussen de voorzitter en de echtscheidingsrechter, maar ook in de opschor-
ting van de samenwoningsplicht  lopende het  echtscheidingsgeding,  de  wederkerigheid 
van de huwelijksverplichtingen, het voortbestaan van het huwelijk in de persoonlijke ver-
houdingen tussen echtgenoten tot het in kracht van gewijsde gaan van het echtscheidings-
vonnis,  en de beperkte  bevoegdheid van de voorzitter  tot  het  bevelen van voorlopige 
maatregelen lopende het echtscheidingsgeding.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de samenwoningsplicht 
tussen partijen te dezen werd geschorst door de beschikking a quo van de Voorzitter van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent dd. 6 november 2003, en dat hiertegen geen ho-
ger beroep noch incidenteel hoger beroep werd ingesteld.

De enkele omstandigheid dat een echtscheidingsvonnis definitief de fout, in de zin van 
artikel 229 of 231 van het Burgerlijk Wetboek, van de onderhoudsgerechtigde echtgenoot 
vaststelt, betekent dan ook niet dat de fout alsdan wel door de voorzitter, in het kader van 
artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, of door het hof van beroep als beroepsrechter 
van de voorzitter, in aanmerking mag genomen worden, en dat de onderhoudsgerechtigde 
geen aanspraak meer kan maken op een persoonlijke onderhoudsuitkering vanaf de datum 
van het door de echtscheidingsrechter als fout weerhouden feit.

De enkele omstandigheid dat te dezen uit het in kracht van gewijsde gegane echtschei-
dingsarrest van 30 juni 2005 van het Hof van Beroep te Gent blijkt dat de echtscheiding 
lastens de eiseres werd uitgesproken op grond van overspel, dat werd vastgesteld bij pro-
ces-verbaal van gerechtsdeurwaarder dd. 8 juli 2003, liet het bestreden arrest dan ook niet 
toe de door de bestreden beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aan-
leg te Gent dd. 6 november 2003 aan eiseres met ingang van 1 juni 2003 toegekende 
maandelijkse  onderhouduitkering  voor  haarzelf,  en  aan  de  eiseres  toegekende  gratis 
woonstvoordeel als uitvoering van de hulpplicht in natura, retro-actief af te schaffen tot de 
datum van 8 juli 2003 (schending van de artikelen 213, 221, 229 en 231 van het Burger-
lijk Wetboek, en de artikelen 9, 569, 1°, 602, eerste lid, 2°, 1278, eerste lid, en 1280, eer-
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ste en zesde lid, van het Gerechtelijk Wetboek).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De hulp- en bijstandsverplichting van de echtgenoten in de zin van de arti-

kelen 213 en 221, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek moet in beginsel in na-
tura in de echtelijke woonst worden nagekomen, alwaar de echtgenoten overeen-
komstig artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek verplicht samenwonen.

2. In geval de echtgenoten afzonderlijk wonen, moet de echtgenoot die een 
vordering instelt die strekt tot nakoming door de andere echtgenoot van de hulp- 
en de bijstandsverplichting en zodoende een onderhoudsbijdrage vordert, bewij-
zen dat noch het ontstaan noch het voortduren van de scheiding aan hem te wij-
ten is en dat hij derhalve niet zelf verhindert dat de andere echtgenoot de hulp- 
en bijstandsverplichting in natura in de echtelijke woonst nakomt.

3. In geval de echtgenoten afzonderlijk wonen ingevolge een rechterlijke be-
slissing dan wel ingevolge een echtscheidingsprocedure die voormelde samen-
woningsverplichting automatisch opschort, moet de echtgenoot die een onder-
houdsbijdrage vordert, niet bewijzen dat noch het ontstaan noch het voortduren 
van de scheiding aan hem te wijten is.

Evenwel staat het in een dergelijk geval de andere echtgenoot vrij het bewijs te 
leveren dat het ontstaan dan wel het voortduren van de scheiding, al was het ten 
dele, te wijten is aan de echtgenoot die een onderhoudsbijdrage vordert.

4. Voor het leveren van dit bewijs mag de voorzitter die met toepassing van ar-
tikel  1280 van het  Gerechtelijk  Wetboek tijdens een echtscheidingsprocedure 
oordeelt over een onderhoudsbijdrage, niet in de plaats treden van de echtschei-
dingsrechter bij de beoordeling van de fouten.

Indien er inmiddels echter reeds een definitief geworden echtscheidingsvonnis 
bestaat op grond van een fout van de echtgenoot die de onderhoudsbijdrage vor-
dert, dan mag de voorzitter bij het beoordelen van de onderhoudsbijdrage, reke-
ning houden met die reeds vaststaande fout die de echtscheiding en meteen ook 
het einde van de hulp- en bijstandsverplichting tot gevolg heeft.

Aldus mag de voorzitter die krachtens artikel 1280 van het Gerechtelijk Wet-
boek oordeelt over een vordering tot het verkrijgen van een onderhoudsbijdrage, 
rekening houden met de aangevoerde overspelige relatie van de echtgenoot die 
de onderhoudsbijdrage vordert en die vaststaat ingevolge een inmiddels definitief 
geworden echtscheidingsvonnis.

5. Daarbij doet de voorzitter niet aan schuldcompensatie.
6. Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

13 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Waûters, afdelingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Cornelis, advo-
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caat-generaal met opdracht– Advocaten: mrs. Geinger en van Eeckhoutte.

Nr. 185

1° KAMER - 13 april 2007

WRAKING - VERZOEKSCHRIFT - AANGIFTE VAN DE WRAKINGSGRONDEN - ONTSTENTENIS - 
ONTVANKELIJKHEID

Is niet ontvankelijk het verzoekschrift tot wraking dat niet aangeeft hoe de erin aangevoerde 
gronden  de  in  de  bij  de  wet  limitatief  opgesomde  gronden  van  wraking  kunnen 
opleveren1. (Art. 828, Ger.W.)

(B.)

ARREST

(A.R. C.07.0159.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De verzoekster heeft op 2 april 2007 een akte van wraking neergelegd ten aan-

zien van kamervoorzitter W. en raadsheer V., beide leden van het Hof van Be-
roep te Antwerpen.

Kamervoorzitter W. en raadsheer V. hebben op respectievelijk 3 en 2 april 
2007 verklaard dat er geen reden was om zich van de berechting van de zaak te 
onthouden.

De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie heeft de akte van wraking tot 
beschikking medegedeeld aan de hoofdgriffier van het Hof op 4 april 2007.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. De wraking berust uitsluitend op het feit dat beide magistraten van wie de 

wraking wordt gevraagd, meegewerkt hebben aan een arrest dat het Hof van Be-
roep te Antwerpen op 28 februari 2007 heeft gewezen. Het arrest dat uitspraak 
moest doen over de onderhoudsbijdrage bij echtscheiding, stelt een deskundige 
aan om de respectieve vermogenstoestand van de beide partijen te onderzoeken.

2. Volgens de akte van wraking is de rechtspleging waarin de wraking wordt 
gevraagd, gevoerd tussen dezelfde partijen en strekt ze ertoe uitspraak te doen 
over een bewarend beslag onder derden gelegd in uitvoering van een provisione-
le uitkering tot levensonderhoud.

3. Het verzoekschrift geeft niet aan hoe de aangevoerde gronden de in de bij de 
wet limitatief opgesomde gronden van wraking kunnen opleveren.

1 Zie Cass., 17 mei 2002, AR C.02.0233.F, nr 304.
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4. Het verzoek is niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het verzoek tot wraking.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Beveelt dat van dit arrest binnen 48 uur na de beslissing zal betekend worden 
aan de partijen door gerechtsdeurwaarder V., met standplaats te .

13 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Verougstraete, voorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht– Advoca-
ten: mrs. N. Luyten, Antwerpen, N. Boeckx, Antwerpen en L. De Daele, Antwerpen.

Nr. 186

2° KAMER - 17 april 2007

1º HERZIENING — VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES - VERZOEKSCHRIFT 
VAN DE VEROORDEELDE - VORMVEREISTEN

2º HERZIENING — ADVIES EN VERWIJZING TOT HERZIENING - NIEUW FEIT - 
ADVIES VAN HET HOF VAN BEROEP - TOETSING DOOR HET HOF - DRAAGWIJDTE - ARTIKEL 445 
SV.

1º Niet ontvankelijk is het verzoek tot herziening dat uitgaat van de veroordeelde en dat niet  
is  ingediend middels een verzoekschrift  getekend door een advocaat bij  het Hof van  
Cassatie en evenmin is vergezeld van een gunstig advies van drie advocaten bij het Hof  
van Cassatie of van drie advocaten die tien jaar ingeschreven zijn op de tabel1. (Artt. 443, 
tweede lid, en 444, derde lid, Sv.)

2º Luidens artikel 445 Wetboek van Strafvordering, gaat het Hof enkel na of het door het 
hof  van beroep gedane onderzoek of  de  tot  staving  van de aanvraag tot  herziening  
aangevoerde feiten beslissend genoeg schijnen te zijn om de zaak te herzien, geschied  
is overeenkomstig de wet2. 

(V.)

ARREST

(A.R. P.06.0859.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij verzoekschrift van 12 juni 2006 vraagt de verzoeker de herziening van het 

arrest van 26 juni 2003 van het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele ka-
mer, waarbij hij tot straf en in kosten is veroordeeld wegens verschillende in-
breuken op de wetgeving inzake verdovende middelen. Dat arrest heeft kracht 

1 Zie Cass., 16 mei 2000, AR P.00.0279.N, nr 297.
2 Cass., 26 okt. 1999, AR P.98.0866.N, nr 564; 2 okt. 2001, AR P.00.1379.N, nr 516; 24 okt. 2006, 
AR P.03.1327.N, nr.505. 
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van gewijsde ingevolge het arrest van het Hof van 2 december 2003 waarbij het 
cassatieberoep van de verzoeker werd verworpen. 

Bij zijn arrest van 24 oktober 2006 verklaart het Hof eisers verzoek ontvanke-
lijk op grond van artikel 443, eerste lid, 3°, Wetboek van Strafvordering, in zo-
verre het gesteund is op de vrijspraak van E.V. bij arrest van 14 april 2004. 

Het beveelt dat de aanvraag in die mate zal worden onderzocht door het Hof 
van Beroep te Antwerpen, burgerlijke kamer, voorgezeten door de eerste voorzit-
ter, ten einde na te gaan of het nieuwe tot staving van de aanvraag aangevoerde 
feit beslissend genoeg lijkt te zijn om de zaak te herzien. 

Bij arrest van 9 januari 2007 adviseert het Hof van Beroep te Antwerpen, bur-
gerlijke kamer, voorgezeten door de waarnemende eerste voorzitter, dat het nieu-
we, tot staving van de aanvraag tot herziening aangevoerde feit niet beslissend 
genoeg is om het ten laste van de verzoeker gewezen arrest van 26 juni 2003 van 
het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, te herzien. 

De verzoeker legt een conclusie neer met een middel en een nieuw verzoek tot 
herziening. 

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.  
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het nieuwe verzoek tot herziening 
1. Het nieuwe verzoek tot herziening beantwoordt niet aan de pleegvormen be-

paald in artikel 443, tweede lid, en 444, derde lid, Wetboek van Strafvordering. 
Het is immers niet ingediend middels een verzoekschrift getekend door een ad-

vocaat bij het Hof van Cassatie en is evenmin vergezeld van een gunstig advies 
van drie advocaten bij het Hof van Cassatie of van drie advocaten die tien jaar 
ingeschreven zijn op de tabel. 

Het verzoek is niet ontvankelijk. 
Middel
2. Luidens artikel 445 Wetboek van Strafvordering moet het Hof enkel nagaan 

of het door het hof van beroep gedane onderzoek geschied is overeenkomstig de 
wet. 

Het middel heeft geen betrekking op de wettigheid van het door het hof van 
beroep gedane onderzoek en behoeft derhalve geen antwoord. 

Ambtshalve onderzoek 
3. Het onderzoek door het hof van beroep is overeenkomstig de wet geschied 

en de voorgeschreven rechtsvormen zij in acht genomen. 
Dictum 
Het Hof, 
Verwerpt de aanvraag tot herziening en het nieuwe verzoek tot herziening. 
Veroordeelt de verzoeker in de kosten. 
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17 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.

Nr. 187

2° KAMER - 17 april 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN 
EINDBESLISSING) - BESLISSING BIJ VERSTEK T.A.V. BURGERLIJKE PARTIJ - GEEN 
BETEKENING - CASSATIEBEROEP VOOR HET VERSTRIJKEN VAN DE VERZETTERMIJN - 
ONTVANKELIJKHEID

2º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - VERKLARING VAN DE JURY - 
VOORLEZING VAN DE UITSLAG VAN DE BERAADSLAGING DOOR DE HOOFDMAN VAN DE JURY - 
GEBRUIKTE FORMULE - ARTIKEL 348 SV. - DRAAGWIJDTE

3º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - VERKLARING VAN DE JURY - 
VOORLEZING VAN DE UITSLAG VAN DE BERAADSLAGING DOOR DE HOOFDMAN VAN DE JURY - 
HOUDING - ARTIKEL 348 SV. - DRAAGWIJDTE

4º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN - VERMELDINGEN IN HET PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING

5º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN - PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING - AANTEKENING VAN DE 
VERKLARING VAN EEN GETUIGE - ARTIKELEN 318 EN 372 SV. - DRAAGWIJDTE - GEVOLG

1º Voorbarig en derhalve niet  ontvankelijk is het cassatieberoep dat door de beklaagde  
wordt ingesteld, wanneer niet blijkt dat de bestreden beslissing, die ten aanzien van de  
burgerlijke partij bij verstek werd gewezen en voor verzet vatbaar is, aan deze burgerlijke  
partij werd betekend en dientengevolge evenmin dat voor haar de gewone termijn van 
verzet tegen deze beslissing verstreken is1. (Art. 413, Sv.)

2º en 3° De formule van artikel 348, derde lid, Wetboek van Strafvordering is net zoals de  
houding van de hoofdman van de jury niet op straffe van nietigheid voorgeschreven; de  
hoofdman moet enkel op ondubbelzinnige wijze de verklaring van de jury weergeven2. 

4º Noch artikel 348 en 349, noch artikel 372 Wetboek van Strafvordering bepalen welke  
vermeldingen  betreffende  de  verklaring  van  de  jury  in  het  proces-verbaal  van  de 
terechtzitting moeten worden opgenomen. 

5º Noch het mondelinge karakter van de rechtspleging voor het hof van assisen, noch de  
artikelen 318 en 372 Wetboek van Strafvordering staan eraan in de weg dat aantekening  
wordt  gehouden van een verklaring van een getuige;  zelfs  buiten  de  hypothese van  
artikel 318 Wetboek van Strafvordering heeft de aantekening van een verklaring van een  

1 Zie Cass., 16 mei 2001, AR P.01.0305.F, nr 288.
2 Cass., 22 jan. 1906, Pas., 1906, I, 93. 



800 HOF VAN CASSATIE 17.4.07 - Nr. 187 

getuige in het proces-verbaal  van de terechtzitting niet  de nietigheid van het  proces-
verbaal van de terechtzitting tot gevolg3. 

(L.)

ARREST

(A.R. P.07.0013.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep I (aktenummer 151) is gericht tegen het arrest van het Hof 

van Assisen van de Provincie Antwerpen van 1 december 2006 (arrest nr. 27), 
dat uitspraak doet over de tegen de eiseres ingestelde strafvordering.

Het cassatieberoep II (aktenummer 152) is gericht tegen de beschikking van de 
voorzitter van het Hof van Assisen van de Provincie Antwerpen van 26 novem-
ber 2006 de gedagvaarde getuige P. V. niet te horen als getuige.

Het cassatieberoep III (aktenummer 153) gaat uit van de eiseres in haar hoeda-
nigheid van beschuldigde en is gericht tegen alle beschikkingen van het arrest 
van het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 9 
februari 2006.

Het cassatieberoep IV (aktenummer 154) is gericht tegen "de feitelijke beslis-
sing die blijkt uit het zittingsblad (proces-verbaal van het Hof van Assisen van de 
Provincie Antwerpen, dertiende zitting) van 6 november 2006, nl. de feitelijke 
samenvoeging van de zaak, door oproeping tezelfdertijd van de zaak lastens L. 
E. en de zaak lastens I. W., vooraleer over de samenvoeging van beide zaken te 
hebben beslist".

Het cassatieberoep V (aktenummer 155) is gericht tegen de beschikking van 6 
november 2006 tot samenvoeging van beide voormelde zaken.

Het cassatieberoep VI (aktenummer 156) is gericht tegen het arrest van het 
Hof van Assisen van de Provincie Antwerpen van 4 december 2006 (arrest nr. 
29), dat uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvorderingen.

Het cassatieberoep VII (aktenummer 157) gaat uit van de eiseres in haar hoe-
danigheid van vrijwillig tussengekomen partij en is gericht tegen alle beschikkin-
gen van het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldi-
gingstelling, van 9 februari 2006.

Het cassatieberoep VIII (aktenummer 158) is gericht tegen het tussenarrest van 
het Hof van Assisen van de Provincie Antwerpen van 8 november 2006 waarbij 
beslist wordt "zoals genotuleerd op het zittingsblad (proces-verbaal van de te-
rechtzitting van het Hof van Assisen van de Provincie Antwerpen, dertiende zit-
ting) dd. 8 november 2006 (pagina 10 en 11 van het proces-verbaal van de te-
rechtzitting)".

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

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

3 Zie Cass., 6 jan. 1998, AR P.97.1574.N,
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. Het cassatieberoep II (aktenummer 152) is gericht tegen de beschikking van 

de voorzitter van het Hof van Assisen van de Provincie Antwerpen van 26 no-
vember 2006 de gedagvaarde getuige P. V. niet te horen als getuige.

Bij tussenarrest van 28 november 2006 heeft het Hof van Assisen van de Pro-
vincie Antwerpen alsnog beslist P. V. te horen als getuige.

Bijgevolg heeft de eiseres geen belang cassatieberoep in te stellen tegen de be-
schikking van 26 november 2006 waarbij in eerste instantie beslist werd deze 
persoon niet als getuige te horen.

Het cassatieberoep II is niet ontvankelijk.
2. Het cassatieberoep VI is gericht tegen het arrest van het Hof van Assisen 

van de Provincie Antwerpen van 4 december 2006 (arrest nr. 29), dat uitspraak 
doet over de burgerlijke rechtsvorderingen.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat het arrest 
dat ten aanzien van B. J. en J. V. B. bij verstek werd gewezen en voor verzet vat-
baar  is,  aan deze  verweerders  werd betekend en dientengevolge  evenmin dat 
voor hen de gewone termijn van verzet tegen dit arrest verstreken is. 

In zoverre is het cassatieberoep VI niet ontvankelijk.
Eerste middel
3. Het middel voert schending aan van de artikelen 348 en 349 Wetboek van 

Strafvordering.
Aan de jury werden met betrekking tot de eiseres de eerste twee vragen ter be-

raadslaging voorgelegd. De volgende vragen hadden betrekking op een medebe-
schuldigde. De eiseres stelt dat uit het proces-verbaal van de rechtszitting blijkt 
dat de antwoorden op deze twee vragen niet werden voorgelezen op de door de 
wet voorgeschreven wijze. De eiseres stelt dat met betrekking tot de eerste vraag 
"niet wordt aangegeven of het antwoord op deze vraag ja dan wel neen was en of 
dit werd voorgelezen" en dat het antwoord "op de tweede vraag door de hoofd-
man van de jury niet werd voorgelezen".

4. Artikel 348 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de gezworenen na hun 
beraadslaging en de stemming over de hen voorgelegde vragen hun plaats in de 
gehoorzaal terug innemen. De voorzitter vraagt hun welke de uitslag is van hun 
beraadslaging. De hoofdman van de jury staat op en zegt, (in geval de rechtsple-
ging in het Nederlands verloopt,) met de hand op het hart: "In eer en geweten, de 
verklaring  van  de  jury  is:  Ja,  de  beschuldigde,  enz.;  Neen,  de  beschuldigde, 
enz.".

Artikel  349 Wetboek van Strafvordering bepaalt  dat  de verklaring door de 
hoofdman van de jury wordt ondertekend en door hem aan de voorzitter wordt 
afgegeven, een en ander in tegenwoordigheid van de gezworenen. De voorzitter 
ondertekent de verklaring en doet ze ondertekenen door de griffier.

5. De formule van artikel 348, derde lid, Wetboek van Strafvordering is net zo-
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als de houding van de hoofdman van de jury niet op straffe van nietigheid voor-
geschreven. De hoofdman moet enkel op ondubbelzinnige wijze de uitslag van 
de beraadslaging van de jury weergeven. Noch de vermelde wetsartikelen, noch 
artikel 372 Wetboek van Strafvordering bepalen welke vermeldingen hierover in 
het proces-verbaal van de terechtzitting moeten worden opgenomen. 

In zoverre het middel aanvoert dat het proces-verbaal van de rechtszitting het 
antwoord "ja" of "neen" op alle gestelde en nog relevante vragen moet bevatten, 
faalt het naar recht.

6. Het proces-verbaal van de rechtszitting vermeldt hierover:
"Na hun beraadslaging komen de gezworenen terug in de gehoorzaal en nemen 

aldaar hun plaatsen in evenals de drie plaatsvervangende gezworenen. Het Open-
baar Ministerie, de verdedigers van de beschuldigden, de raadslieden van de bur-
gerlijke partijen en de Griffier zijn aanwezig. 

Het Hof komt daarop eveneens terug in de gehoorzaal en nadat de Voorzitter 
in openbare terechtzitting aan de gezworenen heeft gevraagd welke de uitslag is 
van hun beraadslaging, is de hoofdman van de rechtsprekende jury rechtgestaan 
en na, met de hand op het hart te hebben gezegd: 'In eer en geweten, de verkla-
ring van de jury is' geeft hij voorlezing van de uitslag van de beraadslaging van 
de rechtsprekende jury. Deze is op de eerste vraag (hoofdfeit) zeven tegen vijf en 
op de derde vraag (hoofdfeit) neen. 

De verklaring van de rechtsprekende jury wordt ondertekend door de hoofd-
man van de jury en wordt door hem aan de Voorzitter afgegeven, één en ander in 
tegenwoordigheid van de gezworenen, waarna de Voorzitter de verklaring onder-
tekent en haar doet ondertekenen door de Griffier.

Het Hof stelt daarop vast dat uit de uitslag van de beraadslaging van de recht-
sprekende jury blijkt dat de beschuldigde L. E. slechts bij eenvoudige meerder-
heid van zeven stemmen tegen vijf door de jury werd schuldig verklaard aan het 
hoofdfeit dat het voorwerp uitmaakt van de eerste vraag.

Daarop heeft het Hof zich teruggetrokken in raadkamer om te beraadslagen 
over hetzelfde punt, in uitvoering van artikel 351 van het Wetboek van Strafvor-
dering en komt daarna terug in de gehoorzaal.

De Voorzitter geeft dan luidop voorlezing van de uitslag van de beraadslaging 
over voormeld punt door het Hof dat zich aansluit bij de meerderheid van de 
rechtsprekende jury in haar beraadslaging over de eerste vraag. 

De Voorzitter laat vervolgens de beschuldigde L. E. binnenkomen en de Grif-
fier heeft in haar tegenwoordigheid de verklaring van de jury voorgelezen, die 
nadien bij tegenwoordig proces-verbaal wordt gevoegd".

Het proces-verbaal van de rechtszitting vermeldt niet dat de eiseres of haar 
raadsman, de voorzitter of zijn bijzitters, één van de gezworenen of het openbaar 
ministerie zou hebben opgeworpen dat de hoofdman van de jury niet het ant-
woord op alle vragen zou hebben voorgelezen.

Uit de geschreven verklaring van de jury die aan het proces-verbaal werd ge-
voegd, blijkt dat de verklaring van de jury op de eerste vraag (hoofdfeit) "ja met 
zeven stemmen tegen vijf"  is  en op de tweede  vraag (voorbedachtheid)  "ja". 
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Deze verklaring werd ondertekend door de hoofdman van de jury, de voorzitter 
van het hof van assisen en de griffier.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Tweede middel
7. Het middel voert schending aan van de artikelen 317, 318, 341 en 372 Wet-

boek van Strafvordering. De eiseres stelt dat, vermits het proces-verbaal van de 
rechtszitting melding maakt van de inhoud van een getuigenis, hoewel de toepas-
singsvoorwaarden van artikel 318 Wetboek van Strafvordering niet vervuld zijn, 
het de op straffe van nietigheid voorgeschreven verbodsbepaling van artikel 372 
Wetboek van Strafvordering schendt,  naar luid waarvan in het proces-verbaal 
van de rechtszitting geen melding gemaakt wordt van de inhoud van de getuige-
nissen.

8. Krachtens artikel 372 Wetboek van Strafvordering wordt in de regel geen 
melding gemaakt van de inhoud van de getuigenissen in het proces-verbaal van 
de rechtszitting van het hof van assisen. De procureur-generaal, de burgerlijke 
partij  en de beschuldigde kunnen evenwel krachtens artikel 318 Wetboek van 
Strafvordering vorderen dat de voorzitter aantekening doet houden van de toe-
voegingen, veranderingen of verschillen die in het getuigenis mochten voorko-
men ten opzichte van de vorige verklaringen van de getuige.

9. Noch het mondelinge karakter van de rechtspleging voor het hof van assi-
sen, noch de artikelen 318 en 372 Wetboek van Strafvordering staan eraan in de 
weg dat aantekening wordt gehouden van een verklaring van een getuige. Zelfs 
buiten de hypothese van voornoemd artikel 318 heeft de aantekening van een 
verklaring van een getuige in het proces-verbaal van de rechtszitting niet de nie-
tigheid van het proces-verbaal van de rechtszitting tot gevolg.

In zoverre faalt het middel naar recht.

10. Voor het overige komt het middel op tegen het onaantastbare oordeel van 
de voorzitter van het hof van assisen dat de aantekeningen betrekking hebben op 
toevoegingen, veranderingen of verschillen die in het getuigenis mochten voor-
komen ten opzichte van de vorige verklaringen van de getuige, of verplicht het 
het Hof tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

17 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
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generaal – Advocaten: mrs. Verbist en H. Van Bavel, Brussel.

Nr. 188

2° KAMER - 17 april 2007

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - ONREGELMATIGHEID, VERZUIM OF NIETIGHEID DIE EEN 
ONDERZOEKSHANDELING OF DE BEWIJSVERKRIJGING AANTASTEN - BEGRIP

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — ALLERLEI - PROCES-VERBAAL 
VAN VERHOOR VAN EEN GETUIGE - HERKENNING OP FOTO DOOR DE GETUIGE VAN DE DADER - 
FOTOREEKS NIET GEVOEGD AAN HET PROCES-VERBAAL - GEVOLG

3º STRAFVORDERING - ONDUIDELIJKHEID VAN DE TELASTLEGGING - GEVOLG - OPDRACHT 
VAN DE RECHTER

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - BETWISTING OMTRENT DE ONDUIDELIJKHEID VAN DE 
TELASTLEGGING - BETWISTING DIE TEGELIJKERTIJD EEN OORDEEL OVER FEIT EN RECHT VEREIST - 
BEVOEGDHEID

1º  Een onregelmatigheid,  verzuim of  nietigheid  in  verband  met  een handeling  van het  
onderzoek of de bewijsverkrijging betreft een substantiële of een op straffe van nietigheid  
voorgeschreven rechtsvorm. (Artt. 131, §1, 135, §2 en 235bis, Sv.)

2º De voeging van de foto's, waarop een verhoorde een bepaalde persoon zou hebben  
aangeduid,  bij  het  proces-verbaal  van verhoor  is  geen substantiële of  op  straffe  van 
nietigheid  voorgeschreven  rechtsvorm;  het  gebrek  aan  voeging  van  die  foto's  stelt  
derhalve geen probleem van regelmatigheid van het bewijs, maar van bewijswaardering  
waarvan de beoordeling toekomt aan de vonnisrechter. 

3º  Er  bestaat  geen  grond  tot  niet-ontvankelijkheid  van  de  strafvordering  wegens  
onduidelijkheid van de telastlegging; wanneer een telastlegging onduidelijk is omdat ze  
niet precies het feit aangeeft dat ze bedoelt of omdat ze niet precies de strafwet aangeeft  
waarop dit feit een inbreuk uitmaakt, behoort het de rechter erop toe te zien dat deze  
telastlegging wordt gepreciseerd, zodat de beklaagde ingelicht wordt waartegen hij zich  
moet verdedigen1. 

4º Wanneer het oordeel omtrent een voor het onderzoeksgerecht aangevoerde betwisting 
over de onduidelijkheid van de telastlegging tegelijkertijd een oordeel over feit en recht  
omvat, komt dit oordeel de feitenrechter toe. 

(D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0063.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 12 december 2006.
De eiser I voert geen middel aan.
De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

1 DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 3° ed., 2003, p. 542, nr 1160. 
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De eisers III voeren in een gezamenlijke memorie die aan dit arrest is gehecht, 
twee middelen aan.

Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. In zoverre de cassatieberoepen opkomen tegen andere beslissingen van het 

bestreden arrest, dat een arrest van onderzoek is, als vermeld in de artikelen 131, 
§1, en 135, §2, 235bis, Wetboek van Strafvordering zijn ze met toepassing van 
artikel 416 Wetboek van Strafvordering niet ontvankelijk.

Middel van de eiser II
2. Het middel voert schending aan van de artikelen 127, 130, 131, 135 en 235-

bis Wetboek van Strafvordering en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel 
houdende de eerbiediging van het recht van verdediging.

De eiser riep bij de kamer van inbeschuldigingstelling de nietigheid in van 
twee getuigenverhoren, omdat de fotoreeks die aan deze getuigen werd voorge-
legd, niet bij het dossier was gevoegd.

3. De appelrechters verwerpen het verweer omdat het geen problematiek van 
bewijs-verkrijging betreft maar van bewijswaardering waarover de vonnisrechter 
moet oordelen, en het onderzoeksgerecht slechts een marginale toetsing hoort uit 
te oefenen op manifest onrechtmatig bewijs, wat te dezen niet het geval is.

Eerste onderdeel
4. Het onderdeel voert aan dat het bestreden arrest eisers verweer betreffende 

de onregelmatigheid van twee verhoren, ten gronde had moeten onderzoeken en 
dit onderzoek niet mocht overlaten aan de vonnisrechter.

5. Een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid in verband met een handeling 
van het onderzoek of een bewijsverkrijging betreft een substantiële of een op 
straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvorm.

De voeging van de foto's, waarop de verhoorde een bepaalde persoon zou heb-
ben aangeduid,  bij  het  proces-verbaal  van verhoor is  geen substantiële  of  op 
straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvorm. Het gebrek aan voeging van 
die foto's stelt derhalve geen probleem van regelmatigheid van het bewijs maar 
van bewijswaardering waarvan de beoordeling toekomt aan de vonnisrechter.

Het onderdeel faalt naar recht. 
Tweede onderdeel
6. Het onderdeel berust geheel op de onderstelling dat het bestreden arrest oor-

deelt dat er een onregelmatigheid is.
Het bestreden arrest bevat dergelijk oordeel niet. 
Het onderdeel mist feitelijke grondslag. 
Middelen van de eisers III



806 HOF VAN CASSATIE 17.4.07 - Nr. 188 

7. De eisers wordt onder meer ten laste gelegd (conclusie van het openbaar mi-
nisterie neergelegd bij de raadkamer, blz. 18 en 19):

"Zaken bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek, nl. vermogensvoordelen die 
rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, goederen en waarden die in de plaats 
ervan zijn gesteld en inkomsten uit de belegde voordelen, te hebben gekocht, in 
ruil of om niet te hebben ontvangen, in het bezit, bewaring of beheer te hebben 
genomen, ofschoon zij de oorsprong ervan kennen of moesten kennen,

(...)
E.3. Namelijk de GSM's die het voorwerp uitmaken van de facturen bedoeld in 

de tenlasteleggingen A.9 te hebben gekocht aan een prijs die in gevolge BTW-
fraude abnormaal laag was, meer bepaald een prijs die aanzienlijk lager was dan 
de  aankoopprijzen die werden gehanteerd door de invoerders  of  distributeurs 
(...);

het vermogensvoordeel deel uitmakende van de werkelijke handelswaarde van 
de  GSM's  en  begroot  zijnde  op  minstens  1.499.369,52  euro  of  60.484.416,5 
BEF".

Deze omschrijving doelt op het witwasmisdrijf van artikel 505, 2°, Strafwet-
boek.

Eerste middel
8. Het middel voert schending aan van de artikelen 127, 130, 131, 135 en 235-

bis Wetboek van Strafvordering en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel 
houdende de eerbiediging van het recht van verdediging en van het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht op tegenspraak.

De eisers riepen met betrekking tot de tenlastelegging E.3 bij de kamer van in-
beschuldigingstelling de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering in wegens 
schending van het recht van verdediging omwille van de onduidelijkheid van 
deze tenlastelegging. Ze stelden onder meer: "Het valt niet met zekerheid af te 
leiden uit de verwoording van tenlastelegging E.3 of de GSM-toestellen, dan wel 
het prijsvoordeel, dan wel de ontdoken BTW bedoeld wordt". De appelrechters 
verwerpen het verweer omdat het onderzoek van de grief hen zou nopen tot een 
onderzoek ten gronde, waarvoor niet het onderzoeksgerecht, maar het vonnisge-
recht bevoegd is.

9. Een tenlastelegging kan onduidelijk zijn omdat ze niet precies het feit aan-
geeft dat ze bedoelt of omdat ze niet precies de strafwet aangeeft waarop dit feit 
een inbreuk uitmaakt.

Er bestaat geen grond tot niet-ontvankelijkheid van de strafvordering wegens 
onduidelijkheid van de tenlastelegging. Wanneer een tenlastelegging in een of 
andere zin onduidelijk is, dan behoort het de rechter erop toe te zien dat ze wordt 
gepreciseerd zodat de beklaagde ingelicht wordt waartegen hij zich moet verde-
digen.

Te dezen blijkt uit het bestreden arrest dat het bedoelde feit en de wet waarop 
het een inbreuk uitmaakt, precies zijn aangegeven. Alleen is het nog niet uitge-
maakt op welke van de ter zake bestaande drie alternatieve wijzen het precieze 
feit moet geacht worden de precieze inbreuk te verwezenlijken.
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Geconfronteerd met dergelijke betwisting moet een feitenrechter daarop ant-
woorden. Het oordeel daarover omvat evenwel tezelfdertijd een oordeel over feit 
en recht. Dit komt de feitenrechter toe.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

17 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Huybrechts –  Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. L. Arnou, Brugge en Ph. Traest, Brussel.

Nr. 189

2° KAMER - 18 april 2007

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - CONCLUSIE

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - 
STRAFZAKEN - CONCLUSIE

3º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - CONCLUSIE - 
BEGRIP

4º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - 
STRAFZAKEN - CONCLUSIE - BEGRIP

5º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — 
RECHTVAARDIGING - WETTIGE VERDEDIGING

6º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — 
RECHTVAARDIGING - WETTIGE VERDEDIGING - TOETSING DOOR DE RECHTER

1º en 2° In strafzaken moet de conclusie, in de regel, uit een geschrift blijken dat, ongeacht  
zijn benaming of vorm, tijdens het debat ter terechtzitting door een partij of zijn advocaat  
aan de rechter wordt voorgelegd en waarvan regelmatig is vastgesteld dat de rechter  
kennis  ervan heeft  genomen en waarin middelen tot  staving van een eis,  verweer of 
exceptie zijn aangevoerd1. 

3º en 4° Behoudens het geval dat in artikel 4, V.T.Sv. is bepaald, is het geschrift uitgaande  
van een partij of van haar raadsman dat, ook al bevat het middelen tot staving van een 
eis, verweer of exceptie, de rechter niet tijdens het debat was voorgelegd maar aan de  
griffie werd toegezonden, zonder dat uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat het  
andermaal ter zitting zou zijn neergelegd of dat de eiser zijn middelen mondeling zou  
hebben aangevoerd, geen schriftelijke conclusie waarop de rechter moet antwoorden2. 

1 Zie Cass., 7 dec. 1999, AR P.98.0076.N, nr 665; DECLERCQ R., “Procédure pénale”, R.P.D.B., dl. IX, 
aanvulling, Bruylant, 2004, p. 663, nr 1486. 
2 Zie Cass., 6 dec. 1988, AR 2215, nr 200; Cass., 29 maart 2000, AR P.99.1857.F, nr 211; DECLERCQ 
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5º Er is wettige verdediging wanneer iemand, die niet in de mogelijkheid verkeert om een 
ernstige  en  ogenblikkelijke  aanranding  tegen  zijn  persoon  of  tegen  een  derde  te  
ontwijken, anders dan door het misdrijf te plegen, zich op een evenredige manier tegen  
die onrechtmatige aanval verweert3. (Art. 416, Sw.)

6º  Wanneer  wettige  verdediging  wordt  aangevoerd,  toetst  de  rechter  met  name of  de  
doodslag, de verwondingen of de slagen een verweer waren, of dit noodzakelijk was en 
of  het  in  verhouding  stond  tot  de  aanranding;  hij  steunt  aldus  op  de  feitelijke  
omstandigheden, rekening houdende met de reacties die de aangerande persoon redelijk  
kon en moest hebben4. (Art. 416, Sw.)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0015.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 december 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel:
In strafzaken moet de conclusie, in de regel, uit een geschrift blijken dat, onge-

acht zijn benaming of vorm, tijdens het debat ter terechtzitting door een partij of 
zijn advocaat aan de rechter wordt voorgelegd en waarvan regelmatig is vastge-
steld dat de rechter kennis ervan heeft genomen en waarin middelen tot staving 
van een eis, verweer of exceptie zijn aangevoerd.

Behoudens het geval dat in artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wet-
boek van Strafvordering is bepaald, is het geschrift uitgaande van een partij of 
van haar raadsman dat, ook al bevat het dergelijke middelen, de rechter niet tij-
dens het debat was voorgelegd maar aan de griffie werd toegezonden, zonder dat 
uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat het andermaal ter zitting zou zijn 
neergelegd  of  dat  de eiser  zijn  middelen mondeling  zou hebben aangevoerd, 
geen schriftelijke conclusie waarop de rechter moet antwoorden.

Bovendien moesten de appelrechters niet antwoorden op stukken uit een dos-
sier dat op de terechtzitting is neergelegd, welke als dusdanig evenmin een con-
clusie zijn, noch op een conclusie die voor de eerste rechter is neergelegd en die 
niet uitdrukkelijk voor hen is hernomen.

Het middel dat het arrest verwijt vast te stellen dat de eiser niet heeft geconclu-
deerd, kan niet worden aangenomen.

R., “Procédure pénale”, R.P.D.B., dl. IX, aanvulling, Bruylant, 2004, p. 664, nr 1493. 
3 Cass., 19 april 2006, AR P.06.0018.F, nr.221, met concl. adv.-gen. D. VANDERMEERSCH, Rev.dr.pén., 
2006, p. 932.
4 Cass., 19 april 2006, AR P.06.0018.F, nr.221, met concl. adv.-gen. D. VANDERMEERSCH IN Pas., 2004.
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Over het tweede middel:
Naar luid van artikel 416 van het Strafwetboek is er noch misdaad, noch wan-

bedrijf, wanneer de doodslag, de verwondingen en slagen geboden zijn door de 
ogenblikkelijke noodzaak van de wettige verdediging van zichzelf of van een an-
der.

Er is dus wettige verdediging wanneer iemand, die niet in de mogelijkheid ver-
keert om een ernstige en ogenblikkelijke aanranding tegen zijn persoon of tegen 
een derde te ontwijken anders dan door het misdrijf te plegen, zich op een even-
redige manier tegen die onrechtmatige aanval verweert.

Wanneer wettige verdediging wordt aangevoerd, toetst de rechter met name of 
de doodslag, de verwondingen of de slagen een verweer waren, of dit noodzake-
lijk was en of het in verhouding stond tot de aanranding. Hij steunt aldus op de 
feitelijke omstandigheden, rekening houdende met de reacties die de aangerande 
persoon redelijk kon en moest hebben.

In  zoverre  het  onderdeel  kritiek  uitoefent  op  de  onaantastbare  beoordeling 
door de appelrechters of het onderzoek ervan een onderzoek van feitelijke gege-
vens vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.

Na te hebben vastgesteld dat de vierde en vijfde verweerder toegeven "dat zij 
beiden bewust naar iemand hebben gevuurd waarover zij verklaren dat deze in 
hun richting opdook met op heuphoogte een voorwerp dat hun een wapen toe-
scheen", vermeldt het arrest op de bladzijden 4 en 5 dat deze verweerders, die in 
het kader van hun politieopdracht handelden, personen dienden onschadelijk te 
maken die als zwaar bewapend waren geseind en dat, in dergelijke omstandighe-
den, het voorwerp dat de eiser droeg zeker aan een wapen kon doen denken te-
meer daar de eiser plots en onverwachts binnenviel.

Het arrest dat heeft geoordeeld dat de vierde en vijfde verweerder aldus het ge-
voel hadden zwaar en rechtstreeks te zijn bedreigd door iemand die op hen kwam 
toegesneld en die mogelijks gebruik kon maken van wat zij identificeerden als 
zijnde een wapen, doet opmerken dat hun schoten de eiser alleen in de benen 
hebben geraakt, "wat de stelling aannemelijk maakt volgens welke die schoten 
vóór alles zo niet uitsluitend erop gericht waren om de vermoedelijke aanvaller 
te neutraliseren".

De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing om de door de verweer-
ders opgeworpen verschoningsgrond in aanmerking te nemen, naar recht.

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

18 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.
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Nr. 190

2° KAMER - 18 april 2007

1º VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - MAATREGEL TOT VERWIJDERING - AANVRAAG 
TOT MACHTIGING VAN VERBLIJF - OPSCHORTENDE WERKING

2º VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - MAATREGEL TOT VERWIJDERING - NOODZAAK - 
REDENGEVING - WETTIGHEID

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.1 - ARTIKEL 5.1.F - RECHT OP VRIJHEID EN VEILIGHEID - 
VREEMDELINGEN - AANVRAAG TOT MACHTIGING VAN VERBLIJF - VRIJHEIDSBEROVING - MAATREGEL 
TOT VERWIJDERING - VERBOD

4º VREEMDELINGEN - AANVRAAG TOT MACHTIGING VAN VERBLIJF - VERDRAG RECHTEN VAN 
DE MENS - ARTIKEL 5.1.F - RECHT OP VRIJHEID EN VEILIGHEID - VRIJHEIDSBEROVING - 
MAATREGEL TOT VERWIJDERING - VERBOD

1º Een aanvraag tot machtiging van verblijf die op grond van artikel 9, Vreemdelingenwet is  
ingediend  schorst  geen  administratieve  maatregel  van  vrijheidsberoving  die  met  
toepassing van artikel 7, derde lid, van deze wet is genomen1.  (Artt. 7, derde lid, en 9, 
Vreemdelingenwet)

2º  Het  arrest  van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  kan  beslissen  dat  de  
vrijheidsberoving  van  een  vreemdeling  met  het  oog  op  diens  verwijdering  aan  een 
dwingende  noodzaak  beantwoordt,  wanneer  het  eerst  heeft  vastgesteld  dat  de  
rechtspleging  die  door  die  vreemdeling  voor  de  Raad  van  State  is  ingesteld  geen  
opschortende  werking  heeft  en  vervolgens  oordeelt  dat  de  maatregel  van 
vrijheidsberoving  alleen  tot  doel  heeft  de  tenuitvoerlegging  van  de  beslissing  tot  
verwijdering van het grondgebied van die vreemdeling te verzekeren, dat hij passend en  
persoonlijk met redenen is omkleed, dat uit geen enkel gegeven van het dossier blijkt dat  
die motivering door een feitelijke vergissing of een kennelijke dwaling zou zijn aangetast  
en dat het dossier de relevante gegevens bevat die de redenen voor de keuze van die  
maatregel verantwoorden. (Art. 7, derde lid, Vreemdelingenwet)

3º en 4° Artikel  5.1.f,  E.V.R.M. verbiedt  niet  iedere bij  wet  ingestelde  rechtspleging tot  
verwijdering  van  het  grondgebied  wanneer  de  vreemdeling  die  het  voorwerp  ervan 
uitmaakt een aanvraag tot machtiging van verblijf heeft ingediend op grond van artikel 9,  
Vreemdelingenwet. (Art. 5.1, f, Verdrag Rechten van de Mens; Art. 9, Vreemdelingenwet)

(S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0320.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 februari 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

1 Zie Cass., 21 april 1997, AR S.96.0138.F, nr 193
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II. FEITEN
Met toepassing van artikel 7, eerste lid, 1°, tweede en derde lid, van de Wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, is tegen de eiser op 26 janu-
ari 2007 een bevel uitgevaardigd om het grondgebied te verlaten met een beslis-
sing tot terugleiding naar de grens en een daartoe genomen maatregel van vrij-
heidsberoving. Die maatregel werd op 23 maart 2007 verlengd.

Op 7 februari 2007 heeft de eiser een verzoekschrift tot invrijheidstelling inge-
diend dat bij beschikking van 14 februari 2007 van de raadkamer van de Recht-
bank van Eerste Aanleg te Brussel ongegrond werd verklaard.

Het bestreden arrest bevestigt deze beschikking.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel :
1. De eiser verwijt het arrest artikel 149 van de Grondwet en artikel 7 van de 

Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het ver-
blijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen te schenden.

2. In zoverre het middel de Dienst Vreemdelingenzaken verwijt een onvolledig 
administratief dossier aan de gerechtelijke overheid te hebben overgelegd, houdt 
het geen verband met het arrest en is het niet ontvankelijk.

3. Het middel verwijt de appelrechters niet te hebben geantwoord op de argu-
mentatie waarvan hij in zijn verzoekschrift tot invrijheidstelling aan de eerste 
rechter gewag heeft gemaakt en evenmin op deze welke hij in een pleidooi voor 
het hof van beroep heeft ontwikkeld, inzonderheid betreffende de gegevens over 
zijn familiale toestand en zijn verzoek tot regularisatie van zijn verblijf.

De appelrechters hoeven geen verweer te beantwoorden dat niet in een conclu-
sie werd geformuleerd die voor hen is neergelegd.

Artikel 149 van de Grondwet is niet van toepassing op de beslissingen van de 
onderzoeksgerechten die, wanneer zij uitspraak doen over de handhaving van de 
administratieve maatregel van vrijheidsberoving die tegen een vreemdeling is ge-
nomen, geen vonnissen in de zin van deze bepaling zijn.

Het middel faalt in zoverre naar recht.
4. In strijd met wat de eiser aanvoert schorst een aanvraag tot machtiging van 

verblijf die op grond van artikel 9 van de Wet van 15 december 1980 is inge-
diend geen administratieve maatregel van vrijheidsberoving die met toepassing 
van artikel 7, derde lid, van deze wet is genomen.

Het middel faalt in zoverre eveneens naar recht.
5. Met overneming van de redenen van het advies van het openbaar ministerie, 

vermeldt het arrest vooreerst dat de eiser over geen van de documenten beschikt 
die met toepassing van artikel 2 van de voormelde wet zijn vereist. Het oordeelt 
vervolgens, enerzijds, dat een aanvraag tot voorlopige machtiging van verblijf 
die wegens uitzonderlijke omstandigheden op grond van artikel 9 van de voor-
melde wet is afgeleverd de administratieve hechtenismaatregel niet opschort die 
met toepassing van artikel 7, derde lid, is genomen en, anderzijds, dat een derge-
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lijke machtiging, die te dezen niet aan de eiser werd verleend, alleen de voorlopi-
ge opschorting van het bevel om het grondgebied te verlaten voor gevolg zou 
hebben, zonder dat het een intrekking van die akte tot gevolg heeft.

In zoverre het middel aanvoert dat de beslissing vermeldt dat "de aanvraag tot 
regularisatie geen opschortende werking heeft, doch het bevel om het grondge-
bied te verlaten evenwel zou worden opgeschort tijdens het onderzoek van de 
aanvraag tot regularisatie", gaat het van een onjuiste lezing uit van het arrest en 
faalt het bijgevolg naar recht.

6. Naar luid van artikel 72, tweede lid, van de voormelde wet onderzoeken de 
onderzoeksgerechten of de maatregelen van vrijheidsberoving of tot verwijde-
ring van het grondgebied in overeenstemming zijn met de wet zonder zich te mo-
gen uitspreken over hun gepastheid.

In de gevallen die bij artikel 7, eerste lid, 1°, van de voormelde wet zijn be-
doeld, kan de minister of zijn gemachtigde de vreemdeling die geen houder is 
van de bij artikel 2 vereiste documenten, bevel geven het grondgebied te verla-
ten. Het tweede en derde lid van dit artikel bepalen dat in dat geval, zo de minis-
ter het nodig acht, hij de vreemdeling zonder verwijl naar de grens kan doen te-
rugleiden en dat deze te dien einde kan worden opgesloten voor de tijd die strikt 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de maatregel zonder dat de duur van de 
hechtenis twee maanden te boven mag gaan, onder voorbehoud van de verlen-
gingen die overeenkomstig het vierde en vijfde lid zijn beslist.

De beslissing die op 26 januari 2007 door de gemachtigde van de minister van 
Binnenlandse zaken is genomen, heeft de noodzaak om de eiser, die niet over de 
documenten beschikt die bij het voormelde artikel 2 zijn vereist naar de grens te-
rug te leiden en hem te dien einde van zijn vrijheid te beroven, gemotiveerd door 
de omstandigheid dat hij het grondgebied niet wettig op eigen middelen kon ver-
laten en dat, aangezien hij over geen identiteitspapieren beschikte, hij diende te 
worden opgesloten zodat de overheid van zijn land reisdocumenten kon verle-
nen.

Nadat het arrest eerst heeft vastgesteld dat de rechtspleging die de eiser voor 
de Raad van State heeft ingesteld geen opschortende werking heeft, oordeelt het 
vervolgens dat de maatregel van vrijheidsberoving alleen tot doel heeft de tenuit-
voerlegging van de beslissing tot verwijdering van het grondgebied van de eiser 
te verzekeren, dat hij passend en persoonlijk met redenen is  omkleed, dat uit 
geen enkel gegeven van het dossier blijkt dat die motivering door een feitelijke 
vergissing of een kennelijke dwaling zou zijn aangetast en dat het dossier de re-
levante gegevens bevat die de redenen voor de keuze van die maatregel verant-
woorden.

De appelrechters hebben aldus kunnen beslissen dat de vrijheidsberoving van 
de eiser met het oog op diens verwijdering, aan een dwingende noodzaak in de 
zin van het voormelde artikel 7, derde lid, beantwoordde.

Door tot staving van deze overwegingen, de handhaving te bevelen van de ter-
beschikkingstelling van de eiser van de Dienst Vreemdelingenzaken, omkleedt 
het arrest zijn beslissing regelmatig met redenen en verantwoordt het deze naar 
recht.
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Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen. 
Over het tweede middel:
7. De eiser voert aan dat het arrest de artikelen 149 van de Grondwet en 3, 5, 8 

en 13 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fun-
damentele Vrijheden schendt.

8. In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 3 van het voormel-
de verdrag, zonder aan te geven op welke wijze het arrest die bepaling schendt, 
is het niet ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid.

9. In zoverre het middel het arrest verwijt de artikelen 8 en 13 van het voor-
melde verdrag te schenden door geen rekening te houden, enerzijds, met de fami-
liale toestand van de eiser en, anderzijds, met een hoger beroep bij de Raad van 
State,  is  het  eveneens niet  ontvankelijk.  Uit  de stukken van de rechtspleging 
blijkt immers niet dat de eiser dat verweer voor de appelrechters heeft gevoerd.

10. In zoverre het middel aanvoert dat een aanvraag van machtiging van ver-
blijf die op grond van artikel 9 van de Wet van 15 december 1980 is ingediend, 
een administratieve maatregel van vrijheidsberoving opschort die met toepassing 
van artikel 7, derde lid, van deze wet is genomen en dat artikel 5.1.f., van het 
voormelde verdrag iedere bij wet ingestelde rechtspleging tot verwijdering ver-
biedt wanneer een dergelijke aanvraag tot machtiging werd ingediend, faalt het 
naar recht.

11. In zoverre het middel voor het overige een gebrek aan motivering aan-
voert, voor de redenen die hierboven in antwoord op het eerste middel zijn ver-
meld, faalt het enerzijds naar recht en kan het anderzijds niet worden aangeno-
men.

Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

18 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. V. Lurquin, Brussel en M. Lys, Brussel.

Nr. 191

1° KAMER - 19 april 2007

WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 12 — ARTIKEL 12.4 - STILSTAAND 
VOERTUIG - VOORBIJRIJDEN - VERANDERING VAN RIJSTROOK OF VAN FILE - MANOEUVRE



814 HOF VAN CASSATIE 19.4.07 - Nr. 191 

De beweging van een voertuig dat, om een voor hem stilstaand voertuig voorbij te rijden,  
zich volledig of gedeeltelijk naar de linkerrijstrook begeeft of van file verandert, is een 
verandering  van  rijstrook  of  van  file  en  dus  een  manoeuvre1.  (Art.  12.4, 
Wegverkeersreglement 1975)

(A. T. WINTERTHUR -EUROPE VERZEKERINGEN nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0357.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 16 november 2005 in eerste 

aanleg gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 12.3.1 en 12.4 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 

algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis stelt eerst het volgende vast, zonder het de eiser te verwijten:
"(de eiser en de naamloze vennootschap Axa Belgium) houden staande dat er op de 

plaats van de feiten geen onderbroken witte streep was die de rijbaan in twee rijstroken 
verdeelt.

Op de schets van het ongeval zijn hoe dan ook geen wegmarkeringen aangeduid.
Er wordt niet betwist dat de Mozer-vrachtwagen waarvan sprake in de aangifte van de 

eiser, geparkeerd stond op de hoek van de rue Lonhienne.
Blijkens het verslag van 10 september 2001 van inspecteur K., de gemachtigde van (de 

verweerster), 'vertoont de boulevard de la Sauvenière in de richting van het stadscentrum 
naar de Guillemins slechts twee sporen van een onderbroken streep ter hoogte van de 
bocht voor het kruispunt met de rue Lonhienne.

Op de plaats van de aanrijding vertoont de zeven meter brede rijweg geen enkel spoor 
meer van een onderbroken witte streep'.

Ook al houdt men er rekening mee dat de eiser van de rechterkant van de rijbaan naar 
de linkerkant is beginnen te rijden op een plats met 'twee sporen van een onderbroken wit-
te streep', zijn deze ontoereikend om een wegmarkering te zijn die de rijstroken in de zin 
van het Wegverkeersreglement aanduidt.

Al blijkt uit de bewoordingen van de kwestieuze bestuurders in hun aanrijdingsformu-
lier dat zij wisten op 'stroken' te rijden, daaruit volgt dat zij in evenwijdige files reden".

Vervolgens beschikt het bestreden vonnis afwijzend op de vordering van de eiser.
Die beslissing is hierop gegrond:
"Hoe dan ook, de rechtspraak waarop (de eiser en zijn verzekeraar) steunen is hier niet 

1 Cass., 21 nov. 2001, AR P.01.0711.F, nr 634; zie Cass., 23 feb. 1999, AR P.97.0166.N, nr 105; 
contra: Cass., 28 jan. 1992, AR 4700, nr 276. 
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van toepassing in zoverre de kwestieuze bestuurders niet te maken hebben gehad met een 
versmalling van de rijbaan waardoor de voertuigen die in evenwijdige files reden opnieuw 
in een file moesten samenkomen, in welke onderstelling de bestuurder die zich naar links 
begeeft voorrang van rechts heeft op degene die links van hem rijdt.

Toen (de eiser) van file veranderde voerde hij een manœuvre uit in de zin artikel 12.4 
van het Wegverkeersreglement en moest hij voorrang verlenen.

Door aan de heer B. die in de linkerfile reed geen voorrang te geven, waartoe hij ver-
plicht was, heeft hij een fout begaan zonder welke het ongeval niet zou zijn gebeurd zoals 
het zich heeft voorgedaan.

(De eiser) gaat nog meer in de fout daar hij niet verrast was door de aanwezigheid van 
de Mozer-vrachtwagen die, volgens zijn verklaring, van ver te zien was, waardoor hij zijn 
rijstijl had moeten aanpassen om dat obstakel veilig te kunnen voorbijrijden.

Aan de zijde van de heer B. is er geen enkele fout in oorzakelijk verband met het onge-
val bewezen".

Grieven
Krachtens artikel 12.3.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 heeft de be-

stuurder die uiterst rechts rijdt voorrang wanneer oorspronkelijk in evenwijdige files rij-
dende voertuigen om verder te kunnen rijden - volledig of gedeeltelijk - in één file moeten 
samenkomen om een voertuig voorbij te rijden dat op de rijbaan stilstaat of geparkeerd is; 
in die feitelijke omstandigheden is de beweging naar links van het voertuig dat uiterst 
rechts rijdt en dat zich, wegens die omstandigheden voortdurend zo dicht mogelijk bij de 
rechterkant van de rijbaan houdt, geen verandering van file noch een manoeuvre in de zin 
van artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de rijbaan niet in rijstroken was verdeeld en dat uit 
de verklaringen van de partijen en uit hun schetsen blijkt dat de eiser rechts op de rijbaan 
reed en naar links uitweek omdat er een verhuiswagen stond die hem belette voort te rij-
den. Op die grond schendt het bestreden vonnis artikel 12.3.1 van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975 wanneer het beslist dat de eiser geen voorrang van rechts had en dat 
hij geen manoeuvre in de zin van artikel 12.4 van dat koninklijk besluit zou hebben uitge-
voerd. Door zich op die vaststelling te baseren om te beslissen dat enkel de eiser aanspra-
kelijk is voor de schadelijke gevolgen van het ongeval en dat de heer B. geen enkele fout 
heeft begaan die in oorzakelijk verband staat met dat ongeval schendt het bestreden von-
nis bovendien de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Uit artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement volgt dat de bestuurder die van 

rijstrook of van file verandert een manœuvre uitvoert.
De beweging van een voertuig dat, om een voor hem stilstaand voertuig voor-

bij te rijden, zich volledig of gedeeltelijk naar de linkerrijstrook begeeft of van 
file verandert, is een verandering van rijstrook of van file en dus een manoeuvre 
in de zin van voornoemd artikel 12.4.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiser en de verzekerde van de verweer-
ster in evenwijdige files in dezelfde richting reden, dat de voortgang van de eiser 
belemmerd werd doordat er voor hem een voertuig stilstond, en dat hij naar links 
is uitgeweken om dat obstakel voorbij te rijden en zodoende aangereden is tegen 
het voertuig van de verzekerde van de verweerster dat in de linkerfile reed.

Door te beslissen dat de eiser een manœuvre heeft uitgevoerd door van file te 
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veranderen, past het bestreden vonnis artikel 12.4 van het Wegverkeers-regle-
ment correct toe.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser in de kosten.

19 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter:  de h. Storck, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Oosterbosch.

Nr. 192

1° KAMER - 19 april 2007

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - VONNIS - 
HEROPENING VAN HET DEBAT - VOORTZETTING DEBATTEN - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - 
WIJZIGING - VOORWAARDEN

2º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - VONNIS - HEROPENING VAN HET DEBAT - 
VOORTZETTING VAN HET DEBAT - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - WIJZIGING - VOORWAARDEN

3º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - DEBAT AB INITIO 
HERVAT - BEWIJS - ZITTINGSBLAD - CONCLUSIES

4º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
DEBAT AB INITIO HERVAT - BEWIJS - ZITTINGSBLAD - CONCLUSIES

1º  en 2°  Na een vonnis  dat  enkel  de  heropening  van het  debat  over  een welbepaald  
onderwerp beveelt dat het vervolg uitmaakt van het vorige debat, moet het vonnis dat 
over dat voorwerp is uitgesproken, door dezelfde rechters die het vorige debat hebben 
bijgewoond worden uitgesproken of, bij ontstentenis daarvan, moet het debat vanaf het  
begin worden hernomen voor een nieuwe zetel. (Art. 779, eerste lid, Ger.W.)

3º en 4° Indien zulks niet door het zittingsblad is vastgesteld kan het bewijs dat het debat  
volledig  vanaf  het  begin  is  hernomen blijken  uit  de conclusies  die  de partijen  na de  
heropening van het debat hebben neergelegd1. 

(V. e.a. T. R.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0481.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 20 maart 2006 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.

1 Zie Cass., 7 feb. 2001, AR P.00.1030.F, nr 72. 
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Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 779, eerste lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Grieven
Met toepassing van artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek moeten de 

rechters alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond, zulks op straffe van de nietigheid 
van de beslissing. Na een beslissing die de heropening van het debat beveelt over een door 
die beslissing bepaald onderwerp, zodat het vorige debat over dat punt wordt voortgezet, 
moet de latere beslissing over de vordering worden gewezen door de rechters die de vori-
ge terechtzittingen hebben bijgewoond of, zoniet, door een rechtscollege waarvoor het de-
bat in zijn geheel is hervat (Cass., 15 maart 2006, A.R. nr. P.05.1425.F; Cass., 31 maart 
2000, A.C., 2000, nr. 215; Cass., 5 april 1991, A.C., 1990-91, nr. 411; Cass., 14 oktober 
1988, A.C., 1988-89, nr. 87; Cass., 22 september 1987, A.C., 1987-88, nr. 46).

Uit de processtukken blijkt dat:
- de rechtbank op de terechtzitting van 14 juni 2005 samengesteld was uit de rechters 

A., E. en De., de zaak gepleit werd en de partijen hun dossiers hebben neergelegd;
- de rechtbank, uit dezelfde rechters samengesteld, bij vonnis van 28 juni 2005, de her-

opening van het debat heeft bevolen om de partijen de mogelijkheid te bieden uitleg te ge-
ven over de financiële toestand van de eisers en van de ouders van de verweerster;

- na verschillende zittingen waar de zaak enkel werd verdaagd, de zaak gepleit werd op 
de heropening van het debat op een terechtzitting van de rechtbank van 30 januari 2006 
waar de rechters A., P. en Du. zitting hielden. In het kader van dat debat hebben de partij-
en hun bespreking over de financiële middelen van de eisers en van de ouders van de ver-
weerster voortgezet;

- het vonnis gewezen werd op de terechtzitting van 20 maart 2006, waar de rechtbank 
was samengesteld uit de rechters A., P. en Du.. Het beslist dat de ouders van de verweer-
ster, gelet op hun financiële toestand, niet als solvabele schuldenaars kunnen worden be-
schouwd en dat er bijgevolg geen grond bestaat om, voor de berekening van het bedrag 
van de onderhoudsuitkering die de eisers aan de verweerster verschuldigd zijn, rekening 
te houden met hun draagkracht. Met inachtneming van de financiële toestand van de ei-
sers veroordeelt de rechtbank hen tot betaling van een voorlopig vastgestelde onderhouds-
bijdrage en beveelt de heropening van het debat om zijn onderzoek daarover te voltooien.

Aldus blijkt uit de processtukken dat de rechters die het vervolg van het debat over de 
financiële toestand van de eisers en van de ouders van de verweerster hebben gehoord, en 
die daarover uitspraak hebben gedaan, niet dezelfde zijn als die welke de heropening van 
het debat over de litigieuze kwestie hebben bevolen. Overigens blijkt uit geen enkel pro-
cesstuk dat het debat vanaf het begin voor die rechters zou zijn hervat. Het bestreden von-
nis schendt bijgevolg de in het middel aangewezen bepalingen van het Gerechtelijk Wet-
boek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Uit de processtukken blijkt dat de rechtbank, samengesteld uit voorzitter A. en 

rechters E. en De., op 28 juni 2005 in de zaak een vonnis gewezen heeft dat de 
heropening van het debat beval, dat de zetel, op de zitting van 30 januari 2006, 
waarop het debat werd heropend, samengesteld was uit voorzitter A. en rechters 
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Du. en P., en dat het bestreden vonnis op 20 maart 2006 door laatstgenoemde 
magistraten werd gewezen.

Hoewel artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek in de regel niet 
vereist dat een vonnis dat in dezelfde zaak is gewezen na een beslissing alvorens 
recht te doen, uitgesproken wordt door dezelfde rechters die zitting hielden tij-
dens het debat vóór het vonnis alvorens recht te doen of bij de uitspraak ervan, 
geldt dit niet na een vonnis dat enkel en alleen de heropening van het debat over 
een welbepaald onderwerp beveelt. In dat geval gaat het over de voortzetting van 
het vorige debat over het door de rechter vastgestelde onderwerp.

In dat tweede geval, wanneer de zetel niet uit dezelfde rechters is samengesteld 
als die welke die vorige zittingen bijwoonden, kan het vonnis slechts rechtsgel-
dig door dat nieuw samengestelde gerecht worden gewezen indien het debat voor 
hen volledig wordt hervat.

Hoewel het zittingsblad van 30 januari 2006 niet vaststelt dat het debat vanaf 
het begin is hervat voor de nieuw samengestelde zetel, blijkt evenwel uit de con-
clusies die de eisers en de verweerster na de heropening van het debat hebben 
neergelegd, dat de partijen opnieuw en volledig hebben geconcludeerd over het 
onopzettelijk karakter van de behoeftigheid van de verweerster rekening gehou-
den met de echtscheidingsprocedure waarbij zij betrokken is, over haar lasten, 
over de financiële toestand van de bijdrageplichtigen en over de begindatum van 
de litigieuze onderhoudsbijdrage, dus over alle punten die nog ter discussie ston-
den na de uitspraak van het vonnis van 28 juni 2005.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

19 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter:  de h. Storck, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Heenen.

Nr. 193

1° KAMER - 19 april 2007

1º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - KWITANTIE - BESTANDDELEN VAN DE 
SCHADE - NIET-WEERGEGEVEN SCHADEPOSTEN - GEVOLGEN - AFSTAND

2º AFSTAND (RECHTSPLEGING) - LANDVERZEKERING - KWITANTIE - BESTANDDELEN VAN 
DE SCHADE - NIET-WEERGEGEVEN SCHADEPOSTEN - GEVOLGEN

1º en 2° Uit een ondertekende kwitantie kan de rechter niet afleiden dat er afstand van een 
vordering is gedaan, wanneer hij niet vaststelt dat de elementen van de schade waarop 
die  kwitantie  betrekking  heeft  de  posten  bevat  die  het  voorwerp  van  die  vordering  
uitmaken. (Art. 84, Wet Landverzekeringsovereenkomst)
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(T. T. OHRA BELGIUM nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0565.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 8 oktober 2004 in eerste aan-

leg gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 84 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis zegt eerst dat het document van 30 oktober 1995 niet als dading 

kan worden aangemerkt en beschikt vervolgens afwijzend op het hoger beroep van de 
naamloze vennootschap Henri Torfs - in wier rechten de eiseres is getreden - tegen het 
vonnis waarbij de politierechtbank te Brussel haar vordering tegen de verweerster onge-
grond had verklaard, zulks op grond van alle redenen die geacht worden hier te zijn weer-
gegeven, inzonderheid op grond

"dat (...) [de eiseres] wel degelijk akkoord is gegaan met een bedrag dat lager was dan 
haar aanspraken, zodat zij afstand doet; (...)

dat (de eiseres), door een vergoedingsaanbod van 156.000 BEF te aanvaarden, zich bij-
gevolg onherroepelijk heeft verbonden;

dat zij, nu zij een professionele verzekeraar is, bijzonder slecht geplaatst is om te zeg-
gen dat zij het slachtoffer van een fout is geworden en dat zij de draagwijdte van de heel 
duidelijke  bewoordingen  van  de  kwitantie  die  zij  ondertekende  niet  zou  hebben 
ingeschat".

Grieven
In conclusie voerde de [eiseres] aan 
" dat het document dat (zij) op 3(0) oktober 1995 ondertekende, beschouwd moet wor-

den als een kwitantie ter finale afrekening;
dat met toepassing van artikel 84 van de wet van 25 juni 1992, 'een kwitantie voor een 

gedeeltelijke afrekening of ter finale afrekening voor de benadeelde niet betekent dat hij 
van zijn rechten afziet.  Een kwitantie ter finale afrekening moet de elementen van de 
schade vermelden waarop die afrekening slaat';

dat met toepassing van voornoemd artikel 84, en in het voor de (eiseres) meest ongun-
stige geval, namelijk dat die betwiste overeenkomst geldig zou zijn, er opgemerkt dient te 
worden dat die overeenkomst slechts het mogelijke geschil over de onderstaande posten 
heeft geregeld:

- hoofdzaak,
- overplaatsing radio,
- ingreep alarm,
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- gebruiksderving;
dat in dit voor de (eiseres) ongunstige geval,  er evenwel een reeks posten overblijft 

waarop die overeenkomst geen betrekking heeft, namelijk:
- huur van een vervangingsvoertuig: 7.500 BEF
- btw 260.000 x 20,5 pct.: 3.300 BEF
- takszegels: 500 BEF
- belasting op inverkeerstelling: 2.500 BEF
totaal : 95.800 BEF
zijnde 2.374,82 euro
er in geen geval mag worden van uitgegaan dat de (eiseres) akkoord zou zij gegaan met 

een vergoeding van die verschillende posten die niet zijn weergegeven in de regeling van 
het schadegeval die (de verweerster) haar heeft bezorgd".

Eerste onderdeel
Het bestreden vonnis beantwoordt met geen enkele reden het middel waarbij de [eise-

res] aanvoerde dat de op 30 oktober 1995 ondertekende kwitantie, met toepassing van ar-
tikel 84 van de wet van 25 juni 1992, slechts betrekking kon hebben op de elementen van 
de schade die zij vermeldde.

Bijgevolg is het bestreden arrest niet regelmatig met redenen omkleed (schending van 
artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Krachtens artikel 84 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst,
betekent "elke kwitantie voor een gedeeltelijke afrekening of ter finale afrekening (...) 

voor de benadeelde niet dat hij van zijn rechten afziet.
Een kwitantie ter finale afrekening moet de elementen van de schade vermelden waarop 

die afrekening slaat".
Door te beslissen dat de eiseres akkoord was gegaan met een lager bedrag dan haar aan-

spraken, "zodat zij afstand d(eed)", zonder vast te stellen dat de elementen van de schade 
waarop de afrekening van 30 oktober 1995 betrekking had de gevorderde posten bevatte, 
schendt het bestreden vonnis artikel 84 van de wet van 25 juni 1992 dat haar verbiedt die 
afrekening aan te merken als een afstand van de eiseres om haar rechten betreffende ande-
re elementen van haar schade te doen gelden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
Artikel 84 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 

bepaalt, in het eerste lid, dat een kwitantie voor een gedeeltelijke afrekening of 
ter finale afrekening voor de benadeelde niet betekent dat hij van zijn rechten af-
ziet, en in het tweede lid, dat een kwitantie ter finale afrekening de elementen 
van de schade moet vermelden waarop die afrekening slaat.

Het bestreden vonnis stelt vast dat "op 30 oktober 1995 een document, 'rege-
ling van schadegeval' werd ondertekend", dat het als kwitantie aanmerkt, "naar 
luid waarvan [de eiseres] ermee instemde een bedrag te ontvangen als 'minnelij-
ke, forfaitaire en definitieve regeling' van het schadegeval en dat zij een bijko-
mende vergoeding vordert.
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Het bestreden vonnis stelt niet vast dat de elementen van de schade waarop die 
kwitantie sloeg, de posten omvatte waarop de vordering betrekking had, zodat 
het, door te oordelen dat de partijen geen dading hebben aangegaan maar dat de 
eiseres "akkoord is gegaan met een bedrag dat lager was dan haar aanspraken, 
zodat zij afstand doet", de voornoemde wetsbepaling schendt.

Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het vernietig-

de vonnis.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting hou-

dend in hoger beroep.

19 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter:  de h. Storck, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Heenen.

Nr. 194

1° KAMER - 19 april 2007

1º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - STRAFZAKEN - 
STUKKEN DOOR DE EISER NEERGELEGD BUITEN DE TERMIJN BEPAALD IN ARTIKEL 420BIS, TWEEDE 
LID, SV. - PROCEDURESTUKKEN DIE BETREKKING HEBBEN OP DE SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - 
ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - STUKKEN DOOR DE EISER NEERGELEGD BUITEN DE 
TERMIJN BEPAALD IN ARTIKEL 420BIS, TWEEDE LID, SV. - PROCEDURESTUKKEN DIE BETREKKING 
HEBBEN OP DE SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - ONTVANKELIJKHEID

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTER - DRAAGWIJDTE

4º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.1 - ONAFHANKELIJKE 
EN ONPARTIJDIGE RECHTER - DRAAGWIJDTE

5º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — ALGEMEEN - WETTIG VERHINDERDE RECHTER, 
OPENSTAANDE PLAATS VAN RECHTER OF BEHOEFTEN VAN DE DIENST - TIJDELIJKE AANWIJZING VAN 
EEN RECHTER VAN EEN ANDERE RECHTBANK UIT HET RECHTSGEBIED - AANWIJZING VOOR DE 
BEHANDELING VAN EEN WELBEPAALDE ZAAK - ARTIKEL 98, GER.W. - DRAAGWIJDTE

6º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - WETTIG 
VERHINDERDE RECHTER, OPENSTAANDE PLAATS VAN RECHTER OF BEHOEFTEN VAN DE DIENST - 
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TIJDELIJKE AANWIJZING VAN EEN RECHTER VAN EEN ANDERE RECHTBANK UIT HET RECHTSGEBIED - 
AANWIJZING VOOR DE BEHANDELING VAN EEN WELBEPAALDE ZAAK - ARTIKEL 98, GER.W. - 
DRAAGWIJDTE

7º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — ALGEMEEN - TIJDELIJKE AANWIJZING VAN EEN 
RECHTER VAN EEN ANDERE RECHTBANK UIT HET RECHTSGEBIED - ARTIKEL 98, GER.W. - 
VEREISTE

8º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - TIJDELIJKE AANWIJZING VAN EEN RECHTER VAN EEN 
ANDERE RECHTBANK UIT HET RECHTSGEBIED - ARTIKEL 98, GER.W. - VEREISTE

9º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — ALGEMEEN - TIJDELIJKE AANWIJZING VAN EEN 
RECHTER VAN EEN ANDERE RECHTBANK UIT HET RECHTSGEBIED - ARTIKEL 98, GER.W. - WETTIG 
VERHINDERDE RECHTER, OPENSTAANDE PLAATS VAN RECHTER OF BEHOEFTEN VAN DE DIENST - 
BEOORDELING

10º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - TIJDELIJKE AANWIJZING VAN EEN RECHTER VAN EEN 
ANDERE RECHTBANK UIT HET RECHTSGEBIED - ARTIKEL 98, GER.W. - WETTIG VERHINDERDE 
RECHTER, OPENSTAANDE PLAATS VAN RECHTER OF BEHOEFTEN VAN DE DIENST - BEOORDELING

11º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — ALGEMEEN - RECHTER - TIJDELIJK 
AANGEWEZEN RECHTER - AANWIJZING VAN EEN WELBEPAALDE RECHTER VOOR DE BEHANDELING VAN 
EEN WELBEPAALDE ZAAK - ONPARTIJDIGHEID - ARTIKEL 6.1 E.V.R.M.

12º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - TIJDELIJK AANGEWEZEN RECHTER - AANWIJZING VAN 
EEN WELBEPAALDE RECHTER VOOR DE BEHANDELING VAN EEN WELBEPAALDE ZAAK - 
ONPARTIJDIGHEID - ARTIKEL 6.1 E.V.R.M.

13º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — ALGEMEEN - RECHTER - TIJDELIJK 
AANGEWEZEN RECHTER - AANWIJZING OP VORDERING OF ADVIES VAN DE PROCUREUR-GENERAAL - 
ONPARTIJDIGHEID - ARTIKEL 6.1 E.V.R.M.

14º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - RECHTER - TIJDELIJK AANGEWEZEN RECHTER - 
AANWIJZING OP VORDERING OF ADVIES VAN DE PROCUREUR-GENERAAL - ONPARTIJDIGHEID - 
ARTIKEL 6.1 E.V.R.M.

15º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — ALGEMEEN - RECHTER - TIJDELIJK 
AANGEWEZEN RECHTER - BESCHIKKING VAN DE EERSTE VOORZITTER VAN HET HOF VAN BEROEP - 
VERMOEDEN VAN ONPARTIJDIGHEID TOT AANWIJZING VAN HET TEGENDEEL

16º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - RECHTER - TIJDELIJK AANGEWEZEN RECHTER - 
BESCHIKKING VAN DE EERSTE VOORZITTER VAN HET HOF VAN BEROEP - VERMOEDEN VAN 
ONPARTIJDIGHEID TOT AANWIJZING VAN HET TEGENDEEL

17º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — ALGEMEEN - RECHTER - VERMOEDEN VAN 
ONPARTIJDIGHEID - ARTIKEL 6.1 E.V.R.M.

18º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - RECHTER - VERMOEDEN VAN ONPARTIJDIGHEID - 
ARTIKEL 6.1 E.V.R.M.

19º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — ALGEMEEN - TIJDELIJKE AANWIJZING VAN EEN 
RECHTER - ARTIKEL 98, GER.W. - DOEL - BEPERKING

20º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - TIJDELIJKE AANWIJZING VAN EEN RECHTER - ARTIKEL 
98, GER.W. - DOEL - BEPERKING

21º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — ALGEMEEN - TIJDELIJKE AANWIJZING VAN EEN 
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RECHTER - ARTIKEL 98, GER.W. - OMSTANDIGHEDEN WAARIN DE AANWIJZING GEBEURT - 
BEPERKING

22º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - TIJDELIJKE AANWIJZING VAN EEN RECHTER - ARTIKEL 
98, GER.W. - OMSTANDIGHEDEN WAARIN DE AANWIJZING GEBEURT - BEPERKING

23º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — 
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - APPELRECHTERS DIE TEN 
ONRECHTE OORDELEN DAT DE ZETEL IN EERSTE AANLEG REGELMATIG IS - GEEN EVOCATIE - SCHIJN 
VAN PARTIJDIGHEID EN AFHANKELIJKHEID IN HOOFDE VAN DE APPELRECHTERS - ARTIKEL 6.1 
E.V.R.M. - ARTIKEL 14.1, I.V.B.P.R. - SCHENDING - VERNIETIGING VANAF DE OUDSTE 
NIETIGE AKTE

1º en 2° Het Hof van cassatie kan kennis nemen van stukken, die door de eiser neergelegd 
worden  buiten  de  termijn  bepaald  in  artikel  420bis,  tweede  lid,  Wetboek  van  
Strafvordering, wanneer deze stukken procedurestukken zijn en betrekking hebben op de 
samenstelling van de zetel die over de zaak, waarop de bestreden beslissing betrekking  
heeft, uitspraak heeft gedaan1.

1 Het O.M. concludeerde op grond van de door de eisers aangevoerde middelen tot de verwerping 
van de cassatieberoepen. Na de mondelinge conclusie van het O.M. werd door het Hof, op vraag van 
de eisers, in toepassing van artikel 1107, Gerechtelijk Wetboek, uitstel verleend om hen toe te laten te 
antwoorden op deze  conclusie.  Op de  uitgestelde  zitting  werd  evenwel  niet  alleen  een noot  als 
bedoeld in artikel 1107, Gerechtelijk Wetboek neergelegd, maar ook een aantal stukken die door de 
eisers waren opgevraagd en die hen de dag van de zitting werden overgemaakt door de griffie van het 
hof van beroep te Gent. Bij het onderzoek van de ontvankelijkheid van deze stukken, tijdens het 
beraad, oordeelt het Hof dat de termijn van artikel 420bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, 
hier niet geldt omdat het procedurestukken betrof die betrekking hebben op de samenstelling van de 
zetel die in eerste aanleg over de zaak uitspraak deed. Blijkbaar steunt het oordeel van het Hof op het 
resultaat van de analyse van de inhoud van deze stukken, wat de vraag doet rijzen of, gelet op de a 
priori niet-ontvankelijkheid van de stukken in het licht van artikel 420bis, tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering,  het  Hof  wel  vermocht  kennis  te  nemen  van  de  inhoud.  De  vraag  naar  de 
ontvankelijkheid van deze stukken was overigens nooit in het debat: het is pas tijdens het beraad zelf 
dat  het  Hof  deze  ontvankelijkheid  onderzocht.  Noch  de  burgerlijke  partij,  noch  het  openbaar 
ministerie werden formeel in de mogelijkheid gesteld hieromtrent een standpunt in te nemen. De 
vraag rijst bijgevolg of het Hof, vooraleer het besliste de stukken toch ontvankelijk te verklaren, het 
debat  niet  had  dienen te  heropenen.  Het  geannoteerde  arrest  beperkt  zelf  de  draagwijdte van de 
toegestane uitzondering op de regel van artikel 420bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering: het 
Hof zal blijkbaar van dergelijke laattijdig neergelegde stukken slechts kennis nemen wanneer deze 
stukken, naar het oordeel van het Hof, beschouwd moeten worden als stukken die tot het dossier van 
de rechtspleging behoren en invloed kunnen hebben op de beoordeling van de regelmatigheid van de 
procedure. Vraag is evenwel of deze rechtspraak, ook al wordt de draagwijdte ervan door het Hof 
beperkt,  de rechtszekerheid niet  in het  gedrang brengt en geen gevaar oplevert voor een verdere 
uitholling van artikel 420bis, Wetboek van Strafvordering. Bovendien kan het gebrek aan eenduidige 
invulling  van  het  begrip  "procedurestuk"  in  de  overweging  onder  randnummer  5  van  het 
geannoteerde arrest nieuwe problemen doen ontstaan. De eisers legden een bundel met verschillende 
stukken neer. Het enige stuk dat kan gekwalificeerd worden als "procedurestuk" is de beschikking 
van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent van 4 november 2005. Dat is niet het geval 
voor het advies van de procureur-generaal, dat niet alleen niet "bindend" is en evenmin eensluidend 
moet zijn, maar dat bovendien ook mondeling kan gegeven worden. Dat is nog veel minder het geval 
voor de vraag tot advies gericht aan de procureur-generaal door de eerste voorzitter van het hof van 
beroep te Gent en voor de voorafgaande en bovendien informele briefwisseling tussen de eerste 
voorzitter van het hof van beroep te Gent en de voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg te 
Brugge,  Gent en Dendermonde.  Het is evenwel precies op basis  van één van de elementen van 
voormelde vraag om advies vanwege de eerste voorzitter, dat het Hof van cassatie oordeelt dat "de 
indruk kon gewekt worden dat de samenstelling van de zetel die de zaak moest behandelen, werd 
beïnvloed". De voeging van die andere stukken aan het dossier van de rechtspleging was bovendien 
overbodig, aangezien de beschikking van de eerste voorzitter, op zich, volstaat om de wettigheid en 
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3º  en  4°  De  artikelen  6.1,  E.V.R.M.  en  14.1,  I.V.B.P.R.  vereisen  niet  enkel  dat  de  
rechterlijke instantie onafhankelijk en onpartijdig is, maar tevens dat er geen schijn van  
afhankelijkheid of partijdigheid bestaat2. 

5º en 6° Artikel 98, eerste, tweede en vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek, staan niet eraan in 
de  weg dat  de  erin  bedoelde  tijdelijke  aanwijzing  van een rechter  gebeurt  voor  een  
welbepaalde zaak, aangezien het feit  dat een rechter wettig verhinderd is of  dat een 
plaats van rechter openstaat of de behoeften van de dienst dit kunnen rechtvaardigen. 

7º, 8°, 9° en 10° Voor de in artikel 98, Gerechtelijk Wetboek bedoelde tijdelijke aanwijzing  
van een rechter is vereist dat de beschikking van de eerste voorzitter vaststelt dat een 
rechter wettig verhinderd is, dat een plaats van rechter openstaat of dat de behoeften van 
de dienst de ordemaatregel rechtvaardigen, alsmede dat de gedelegeerde rechter zijn  
toestemming geeft;  het oordeel  of  die omstandigheden gezamenlijk  of  afzonderlijk  de  
aanwijzing in feite rechtvaardigen komt uitsluitend de eerste voorzitter toe. 

11º, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17° en 18°  Noch de omstandigheid dat de aanwijzing van een  
rechter van een rechtbank in een andere rechtbank per definitie een bepaalde rechter  
betreft, noch de enkele omstandigheid dat de beschikking ter zake krachtens artikel 98,  
vijfde lid,  Gerechtelijk  Wetboek gebeurt  op vordering of  op advies van de procureur-
generaal,  kan  een  verdenking  van  partijdigheid  doen  rijzen  in  hoofde  van  een  
gedelegeerd rechter; tot aanwijzing van het tegendeel moet de eerste voorzitter van het  
hof  van beroep,  aan wie  het  behoort  ervoor  te  waken dat  de  delegatie  geen ander  
doeleinde nastreeft dan de behoeften van de dienst, geacht worden ter zake enkel de 
goede werking van de dienst op het oog te hebben gehad en worden ook alle rechters  
geacht onpartijdig te oordelen3.

19º,  20°,  21°  en  22°  De  aanwijzing  van  een  rechter  met  toepassing  van  artikel  98, 
Gerechtelijk Wetboek mag geen middel zijn om de samenstelling van de zetel voor de  
behandeling  van  een  welbepaalde  zaak  te  beïnvloeden;  evenmin  mogen  de 
omstandigheden waarin de aanwijzing gebeurt, van aard zijn bij de partijen en bij derden 
een schijn van partijdigheid of van afhankelijkheid te doen rijzen. 

23º Wanneer de appelrechters ten onrechte hebben geoordeeld dat de samenstelling van  
de zetel die het beroepen vonnis heeft gewezen, regelmatig is in de zin van de artikelen  
6.1,  E.V.R.M.  en  14.1,  I.V.B.P.R.  en  aldus  ten  onrechte  het  beroepen  vonnis  niet  
uitdrukkelijk hebben vernietigd, zodat dit bij de beklaagden een schijn van partijdigheid 
en van afhankelijkheid van de appelrechters zelf kan doen rijzen, schenden zij voormelde 
verdragsbepalingen  en  vernietigt  het  Hof  het  veroordelend  arrest  en  al  hetgeen  op 
onregelmatige wijze eraan is voorafgegaan vanaf de oudste nietige akte456. (Art. 408, Sv.)

de regelmatigheid van de tijdelijke aanwijzing van een rechter uit  een andere rechtbank van het 
rechtsgebied  te  kunnen onderzoeken.  Dit  stuk was,  zoals  het  hoort,  reeds  lang gevoegd aan het 
dossier van de rechtspleging. 
2 Hof Mensenrechten, arrest Borgers van 30 okt. 1991,  Publ. Eur. Court H.R., Serie A, nr 214-B; 
VERSTRAETEN R., Handboek Strafvordering, 4de uitgave 2005, p. 756, nr 1608. 
3 Zie Cass., 10 dec. 1996, AR P.96.0925.N, nr 496; Cass., 24 april 2001, AR P.96.1117.N, nr 222. 
4 Zie Cass., 6 jan. 1998, AR C.95.0467.N, nr 2.
5 Het Hof vernietigt uitdrukkelijk ook de beschikking van de eerste voorzitter van het hof van beroep 
te Gent waarbij toepassing gemaakt wordt van artikel 98, Gerechtelijk Wetboek. In de overwegingen 
van  randnummer  8  van  het  geannoteerde  arrest,  kwalificeert  het  Hof  deze  beschikking  als  een 
"ordemaatregel". Tegen een dergelijke ordemaatregel is geen cassatieberoep toegelaten (zie Cass., 11 
dec. 1991, AR 9385, nr 195). Het Hof had bijgevolg kunnen volstaan met de vaststelling dat deze 
beschikking, ingevolge de vernietiging met verwijzing naar het hof van beroep te Antwerpen zonder 
bestaansreden was geworden.
6 In  de  overweging  van  randnummer  11  van  het  geannoteerde  arrest  oordeelt  het  Hof  dat  de 
appelrechters ten onrechte het beroepen vonnis niet uitdrukkelijk hebben vernietigd. Het Hof lijkt 
aldus te oordelen dat de appelrechters, na de vernietiging van het beroepen vonnis, in toepassing van 
artikel  215,  Wetboek van Strafvordering,  de  zaak  hadden  moeten  evoceren.  Indien  dit  de  juiste 
draagwijdte is van deze overweging, zou men zich, voortbouwend op dezelfde logica, verwachten 
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(K. e.a. T. TURKSE STAAT, minister van Buitenlandse Zaken van Turkije)

ARREST

(A.R. P.06.1605.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen I tot VI [nummers 344, 345, 347, 348, 349 en 350] zijn 

gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer, van 
7 november 2006.

Het cassatieberoep VII [nummer 351] is gericht tegen het arrest KI 350 van het 
Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 8 maart 2005.

Het cassatieberoep VIII [nummer 352] is gericht tegen het arrest KI 351 van 
het Hof van Beroep te Gent,  kamer van inbeschuldigingstelling,  van 8 maart 
2005.

De eiser I voert in een memorie 19 grieven aan.
De eiseres II voert in een memorie 16 grieven aan.
De eiser III.1 voert in een memorie 19 grieven aan.
De eiseres III.2 voert in een memorie 19 grieven aan.
De eiseres IV voert in een memorie 18 grieven aan.
De eiser V voert in een memorie 18 grieven aan.
De eiser VI voert in een memorie 22 grieven aan.
De eiser VII voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, 1 middel aan.
De eiseres VIII voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, 1 middel 

aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Cassatieberoepen van de eisers VII en VIII
3. Middel van de eiser VII
Eerste onderdeel
1.  Met de in het onderdeel bekritiseerde reden doet de kamer van inbeschuldi-

gingstelling geen uitspraak over de grond van de zaak.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

aan een vernietiging die beperkt bleef tot het bestreden arrest, met verwijzing naar een ander hof van 
beroep. Hier vernietigt het Hof evenwel niet enkel het veroordelend arrest, maar tevens, in toepassing 
van  artikel  408,  Wetboek  van  Strafvordering,  al  hetgeen  op  onregelmatige  wijze  eraan  is 
voorafgegaan vanaf de oudste nietige akte. Aangezien de cassatie met verwijzing de partijen, binnen 
de perken van de vernietiging, herstelt in de toestand waarin zij zich bevonden voor de rechter wiens 
beslissing is vernietigd (zie Cass., 13 dec. 1988, AR 2075, nr 221) bevinden de eisers zich opnieuw 
in het stadium dat onmiddellijk volgt op hun verwijzing naar de correctionele rechtbank door de 
raadkamer, zodat men zich, in dit geval, eerder diende te verwachten aan een verwijzing naar een 
rechtbank van eerste aanleg (zie Cass., 6 jan. 1998, AR P.96.0145.N, nr 2)
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Tweede onderdeel
2.  Anders dan het onderdeel aanvoert, wijzen de appelrechters eisers verzoek 

tot  het  stellen  van  bijkomende  onderzoekshandelingen  niet  af  op  grond  van 
schuld of onschuld van de eiser.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
4. Middel van de eiseres VIII
3.  Met de redenen die de bestreden beslissing bevat, verantwoorden de appel-

rechters  hun  beslissing  tot  afwijzing  van  bijkomende  onderzoekshandelingen 
naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Cassatieberoepen van de eisers I tot VI
5. Ontvankelijkheid van de neergelegde stukken
4.  Ter rechtszitting van 17 april 2007 hebben de eisers stukken neergelegd die 

hen dezelfde dag door de procureur-generaal te Gent zijn gefaxt.
 Deze stukken zijn:
- het verzoek om advies van de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te 

Gent van 25 oktober 2006 aan de procureur-generaal bij dit hof over de aanwij-
zing van een rechter van een andere rechtbank en de eraan gevoegde bijlagen;

- de brief van 31 oktober 2006 van de eerste voorzitter aan de procureur-gene-
raal waarbij bijkomende gegevens ter verantwoording van het verzoek om advies 
worden medegedeeld;

- het antwoord van de procureur-generaal van 2 november 2006 aan de eerste 
voorzitter.

Deze stukken zijn procedurestukken en hebben betrekking op de samenstelling 
van de zetel die in eerste aanleg over de zaak uitspraak heeft gedaan. 

Hieruit volgt dat alhoewel die stukken werden neergelegd buiten de termijn 
bepaald in artikel 420bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, het Hof daar-
van toch kennis kan nemen.

6. Ambtshalve middel in de cassatieberoepen I tot VI
Geschonden bepalingen:
- Artikel 6.1 EVRM en artikel 14.1 IVBPR.
5.  Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eerste 

voorzitter van het Hof van Beroep te Gent met een beschikking van 4 november 
2005 F. T., ondervoorzitter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde, 
heeft aangewezen om:

"de zaak ten laste van A. M. en andere[n] te behandelen in de Correctionele 
Rechtbank te Brugge en zijn ambt [dienvolgens] bijkomend en voor de duur van 
het proces waar te nemen in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge."

Deze aanwijzing is als volgt gemotiveerd: 
"Gelet op de vraag van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 

Brugge ertoe strekkend van een rechter uit het rechtsgebied van het Hof van Be-
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roep die het  aanvaardt,  op te dragen tijdelijk zijn ambt waar te  nemen in de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge waar de zaak A. M. en 10 andere be-
klaagden moet worden behandeld door een correctionele kamer;

Gelet op de vaststelling dat een plaats van rechter openstaat in de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brugge en tevens op de overweging dat de behoeften van 
de dienst aldaar de hiernavolgende opdracht rechtvaardigen;

Gelet op het advies van de heer procureur-generaal;
Gelet op het feit dat de heer F. T., ondervoorzitter in de Rechtbank van Eerste 

Aanleg te Dendermonde, aanvaardt om de zitting inzake A. en anderen in de 
Correctionele Rechtbank te Brugge voor te zitten;"

6.  Krachtens artikel 6.1, aanhef, EVRM heeft eenieder bij het vaststellen van 
zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid 
van een tegen hem ingestelde strafvervolging, recht op een eerlijke en openbare 
behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijke 
en onpartijdige rechterlijke instantie welke bij de wet is ingesteld.

Artikel 14.1 IVBPR vermeldt onder meer dat bij het bepalen van de gegrond-
heid van een tegen hem ingestelde strafvordering of bij het vaststellen van zijn 
rechten en verplichtingen in een rechtsgeding, eenieder recht heeft op een eerlij-
ke en onpartijdige behandeling door een bevoegde, onafhankelijke en onpartijdi-
ge bij de wet ingestelde rechterlijke instantie.

De voornoemde artikelen 6.1 EVRM en 14.1 IVBPR vereisen niet enkel dat de 
rechterlijke instantie  onafhankelijk en onpartijdig is,  maar tevens dat  er  geen 
schijn van afhankelijkheid of partijdigheid bestaat.

7.  Artikel 98, eerste en tweede lid, Gerechtelijk Wetboek bepalen:
"Wanneer een rechter wettig verhinderd is of er een plaats van een rechter 

openstaat in een rechtbank van eerste aanleg of van koophandel, kan de eerste 
voorzitter van het hof van beroep bij beschikking een rechter of een plaatsver-
vangend rechter uit het rechtsgebied van het hof van beroep die dit aanvaardt, 
opdragen er tijdelijk zijn ambt waar te nemen.

De eerste  voorzitter  kan eveneens,  wanneer  de behoeften van de dienst  dit 
rechtvaardigen, bij beschikking, met eerbiediging van de taalwet in gerechtsza-
ken, een rechter uit het rechtsgebied van het hof van beroep met diens toestem-
ming aanwijzen om zijn ambt bijkomend en voor een bepaalde termijn waar te 
nemen in een andere rechtbank van eerste aanleg of een andere rechtbank van 
koophandel gelegen binnen dit rechtsgebied".

Volgens artikel 98, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek wordt die beschikking ge-
geven op vordering of op advies van de procureur-generaal.

8.  Die wetsbepaling staat niet eraan in de weg dat de erin bedoelde tijdelijke 
aanwijzing van een rechter gebeurt voor een welbepaalde zaak. De behoeften 
van de dienst en het feit dat een plaats van rechter openstaat, kunnen dit immers 
rechtvaardigen.

Wel is  vereist  dat  de beschikking van de eerste  voorzitter vaststelt  dat  een 
rechter wettig verhinderd is, dat een plaats van rechter openstaat of dat de be-
hoeften van de dienst de ordemaatregel rechtvaardigen alsmede dat de gedele-
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geerde rechter zijn toestemming geeft. Evenwel komt het oordeel of die omstan-
digheden gezamenlijk of afzonderlijk de aanwijzing in feite rechtvaardigen, uit-
sluitend de eerste voorzitter toe.

9.  Noch de omstandigheid dat de aanwijzing van een rechter van een recht-
bank in een andere rechtbank per definitie een bepaalde rechter betreft, noch de 
enkele omstandigheid dat de beschikking ter zake krachtens artikel 98, vijfde lid, 
Gerechtelijk Wetboek gebeurt op vordering of op advies van de procureur-gene-
raal, kan een verdenking van partijdigheid doen rijzen in hoofde van een gedele-
geerd rechter. Het behoort de eerste voorzitter ervoor te waken dat de delegatie 
geen ander doeleinde nastreeft dan de behoeften van de dienst. Tot aanwijzing 
van het tegendeel moet de eerste voorzitter geacht worden ter zake enkel de goe-
de werking van de dienst op het oog te hebben gehad en worden ook alle rechters 
geacht onpartijdig te oordelen. 

Daarentegen mag de aanwijzing van een rechter met toepassing van artikel 98 
Gerechtelijk Wetboek geen middel zijn om de samenstelling van de zetel voor de 
behandeling van een welbepaalde zaak te beïnvloeden. Evenmin mogen de om-
standigheden waarin die aanwijzingen gebeuren, van aard zijn bij de partijen en 
bij derden een schijn van partijdigheid of van afhankelijkheid te doen rijzen. 

10.  Ter verantwoording van zijn verzoek om advies over de aanwijzing van 
een rechter uit een andere rechtbank van zijn rechtsgebied stelt de eerste voorzit-
ter van het Hof van Beroep te Gent in zijn brief van 31 oktober 2006 aan de pro-
cureur-generaal te Gent onder meer:

 "de federale procureur heeft laten verstaan dat het om een zeer 'geladen' pro-
ces gaat en mevrouw D. voelt zich beter geruggensteund door een mannelijke er-
varen strafrechter."

Deze verantwoording kan bij de rechtsonderhorigen de indruk wekken dat de 
samenstelling van de zetel die de zaak moest behandelen, werd beïnvloed.

De aanwijzing die hierop volgde, ook al wordt elke rechter geacht onafhanke-
lijk en onpartijdig te zijn, kan derhalve een schijn van partijdigheid en afhanke-
lijkheid creëren.

Het feit dat de procureur-generaal op 2 november 2005 negatief adviseerde 
over de aanwijzing van een rechter uit een andere rechtbank, doet hieraan niet af. 
De inhoud van dit negatieve advies kan integendeel die schijn nog versterken.

11.  Hieruit volgt dat de appelrechters ten onrechte hebben geoordeeld dat de 
samenstelling van de zetel die het beroepen vonnis heeft gewezen, regelmatig is 
in de zin van de artikelen 6.1 EVRM en 14.1 IVBPR. Aldus hebben ze ten on-
rechte het beroepen vonnis niet uitdrukkelijk vernietigd. 

Dit kan bij de beklaagden meteen een schijn van partijdigheid en van afhanke-
lijkheid van de appelrechters zelf doen rijzen.

Het bestreden arrest schendt derhalve de artikelen 6.1 EVRM en 14.1 IVBPR.
7 . Middelen van de eisers I tot VI
12. De middelen die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, behoe-

ven geen antwoord.
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8. Omvang van de cassatie
13. De hierna uit te spreken vernietiging van het bestreden arrest brengt de 

vernietiging mede van het tussenarrest, van het beroepen vonnis, van de tussen-
vonnissen alsmede van de beschikking van 4 november 2005 van de eerste voor-
zitter  van het  Hof van Beroep te  Gent  waarbij  F.  T.,  ondervoorzitter  van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde wordt aangewezen. De onwettig-
heid van het bestreden arrest volgt immers uit de onwettigheid van die akten.

14. De vernietiging van het beroepen vonnis brengt de vernietiging mede van 
de daaropvolgende beslissingen waarbij de onmiddellijke aanhouding van de ei-
sers II tot en met VI is bevolen. Deze beslissingen zijn immers het gevolg van de 
onwettigheid van de beslissingen van het beroepen vonnis over de strafvorde-
ring.

15. De vernietiging van de beslissingen van het bestreden arrest over de tegen 
de eisers I tot en met VI ingestelde strafvordering, brengt de vernietiging met 
zich mede van de beslissingen waarbij hun onmiddellijke aanhouding wordt be-
volen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen tegen de arresten (nummers KI 350 en KI 351) 

van het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling van 8 maart 
2005.

Veroordeelt de eisers VII en VIII in de kosten van hun cassatieberoep.
Vernietigt:
- de bestreden arresten (nummers 1540 tot 1547) van het Hof van Beroep te 

Gent, correctionele kamer, van 7 november 2006;

-  het tussenarrest van 12 september 2006;

-  de vonnissen van de Correctionele Rechtbank te Brugge van 6 december 
2005, 24 januari 2006 en 28 februari 2006;

-  de  beslissingen  van 28 februari  2006 van de  Correctionele  Rechtbank te 
Brugge die de onmiddellijke aanhouding van de eisers II tot en met VI beveelt;

- de beschikking van de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Gent van 4 
november 2005 waarbij F. T., ondervoorzitter in de Rechtbank van eerste Aanleg 
te Dendermonde is aangewezen.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ver-
nietigde arresten, van de vernietigde vonnissen en van de vernietigde beschik-
king.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

19 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. C. Alexander, Brugge, P. Bekaert, Brugge, R. Jespers, Antwerpen, T. 



830 HOF VAN CASSATIE 19.4.07 - Nr. 194 

Prakken, Amsterdam, N. Lorenzetti, Brugge en J. Fermon, Brussel.

Nr. 195

1° KAMER - 20 april 2007

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - NIEUWE WET - HANDELING 
TOT STUITING GESTELD ONDER DE GELDING VAN DE OUDE WET - GEVOLGEN

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - NIEUWE WET - VERJARING - HANDELING 
TOT STUITING GESTELD ONDER DE GELDING VAN DE OUDE WET - GEVOLGEN

3º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - VLAAMSE GEMEENSCHAP - 
ONDERWIJSSECTOR - TEN ONRECHTE BETAALDE WEDDE - TERUGVORDERING - VERJARING - 
TOEPASSELIJK STELSEL

4º ONDERWIJS - VLAAMSE GEMEENSCHAP - TEN ONRECHTE BETAALDE WEDDE - 
TERUGVORDERING - VERJARING - TOEPASSELIJK STELSEL

1º en 2° Behoudens andersluidende wilsuiting van de wetgever,  heeft  een nieuwe wet  
inzake de verjaring niet tot gevolg dat een daad of een akte die onder gelding van de  
oude wet  een stuitend karakter  had,  na de  inwerkingtreding van de nieuwe wet  niet  
langer die stuitende werking zou hebben1. (Art. 2, B.W.)

3º en 4° De in artikel 7, §2, van de wet van 6 februari  1970 vervatte gemeenrechtelijke  
regeling inzake de vormvoorschriften voor de vraag tot terugbetaling van door de Staat  
ten  onrechte  uitbetaalde  sommen  en  de  bijkomende  termijn  van  30  jaar  voor  de  
effectieve terugvordering ervan, blijft onverkort van toepassing op de door de Vlaamse  
Gemeenschap  gedane  terugvordering  van  een  ten  onrechte  betaalde  wedde  aan  
leerkracht, ook al heeft de decreetgever in de onderwijssector de in §1 van voormeld 
artikel voorziene vijfjarige verjaringstermijn voor de vraag tot terugbetaling teruggebracht  
tot  één  jaar.  (Art.  7,  §1,  eerste  lid,  en  §2,  eerste  en  tweede  lid,  Wet  6  feb.  1970 
betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en 
de provinciën; Art. 198, §1, eerste lid, Decr. Vl. R. 31 juli 1990 betreffende het Onderwijs - 
II)

(VLAAMSE GEMEENSCHAP, Vlaamse Minister van Onderwijs en Vorming T. P.)

ARREST

(A.R. C.04.0178.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 juni 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Eerste voorzitter Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

1 Zie Cass., 12 april 2002, AR C.01.0157.F, nr 224.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- het in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek neergelegde algemeen rechtsbeginsel dat 

de wet geen terugwerkende kracht heeft;
- artikel 198, inzonderheid de eerste, tweede en vierde paragrafen, van het decreet van 

de Vlaamse Raad van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II (waarvan de eerste para-
graaf werd gewijzigd bij decreet van 28 april 1993 en de vierde paragraaf werd gewijzigd 
bij decreet van 14 juli 1998), in werking getreden, luidens artikel 203 van dit decreet, op 1 
september 1990;

- artikel 106 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 tot samenordening van de wet-
ten op de rijkscomptabiliteit, vormend artikel 7, §§1 en 2, van de wet van 6 februari 1970 
betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en 
de provinciën (zoals gewijzigd bij wet van 24 december 1976);

-  artikel 7, §§1 en 2, van de wet van 6 februari  1970 betreffende de verjaring van 
schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën (zoals gewijzigd 
bij wet van 24 december 1976);

- de artikelen 2 en 1382 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Eiseres' oorspronkelijke tegenvordering tot het bekomen van terugbetaling, lastens de 

verweerder, van ten onrechte genoten wedde, werd door de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Brussel bij vonnis van 24 maart 2000 (A.R. 96/14138/A) ingewilligd.

Het Hof van Beroep te Brussel verklaart in het bestreden arrest van 12 juni 2003 ver-
weerders hoger beroep ontvankelijk en gegrond, doet het vonnis van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel van 24 maart 2000 teniet, vernietigt het bestreden dwangbevel, 
veroordeelt de eiseres tot de terugbetaling van ieder bedrag dat zou betaald of ingehouden 
zijn ingevolge dit dwangbevel en veroordeelt de eiseres (het dispositief van het arrest ver-
meldt klaarblijkelijk bij materiële vergissing "tweede geïntimeerde", daar waar dit, blij-
kens de motieven van het arrest, p. 5, tweede alinea, "eerste geïntimeerde" moet zijn) tot 
een schadevergoeding aan de verweerder van 2.500 euro, verhoogd met de gerechtelijke 
intresten, en tot de helft van de kosten in hoger beroep, op volgende gronden (arrest pp. 4 
en 5):

"De verjaring
(De verweerder) roept de verjaring van de vordering in zich stoelend op artikel 198, §1, 

van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, inzake wedden en wedden-
toelagen door de Vlaamse Gemeenschap of haar rechtsvoorganger ten onrechte aan de in-
richtende machten en de personeelsleden uitbetaalde sommen.

Volgens dit artikel vervallen deze sommen voorgoed aan hen die ze ontvangen als de 
terugbetaling daarvan niet gevraagd werd binnen een termijn van één jaar te rekenen van 
de eerste januari volgend op de datum van de betaling. Wel werd een overgangsregeling 
uitgewerkt voor de sommen uitbetaald tussen respectievelijk 1 januari 1986 en 1 januari 
1991 voor dewelke een verjaringstermijn van drie jaar blijft gelden en voor de sommen 
uitbetaald tussen 1 januari 1991 en 1 januari 1992 voor dewelke een verjaringstermijn van 
2 jaar wordt voorzien.

Voor de sommen uitbetaald vóór 1 januari 1986 wordt in het decreet geen afwijkende 
regel voorzien.

Hieruit volgt dat de, niet voor uitlegging vatbare, duidelijke tekst van het decreet op 
deze sommen dient te worden toegepast.

Vermits de termijn van meer dan één jaar verlopen was tussen de laatste stuitingsdaad 
en de datum van de betekening van het dwangbevel, na het van kracht worden van het de-
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creet, waren de toelagen voorgoed vervallen aan (de verweerder) op het ogenblik van de 
betekening van het dwangbevel in 1996.

Tevergeefs houden (de eiseres en de Belgische Staat) voor dat de dertigjarige verjaring 
dient te worden toegepast gezien zij noch bedrieglijke handelingen noch valse of welbe-
wust onvolledige verklaringen van (de verweerder) aantonen.

De schadevergoeding van 200.000 BEF.
Haar eigen regel met betrekking tot de verjaring van de ten onrechte uitgekeerde wed-

dentoelagen miskennend heeft (de Belgische Staat) met een onbehoorlijke hardnekkig-
heid, twintig jaar na het uitkeren van de weddentoelagen, de inning van deze toelagen na-
gestreefd.

Hierdoor werd aan de rechtsvoorganger van (de verweerder), die er laattijdig en na het 
leveren van de prestaties van werd ingelicht dat hij in feite voor zijn voltijdse betrekking 
geen cent loon kon ontvangen, een morele schade berokkend, die bij gebreke aan feitelij-
ke gegevens desbetreffend forfaitair dient begroot te worden op 2.500 euro.

De schadevergoeding is alleen verschuldigd door (de eiseres).
De Belgische Staat treedt enkel op als mandataris van (de eiseres) die exclusief de aan-

sprakelijkheid draagt voor de beslissing om verjaarde sommen langs een dwangbevel te 
innen".

Grieven
Het hof van beroep stelt in de bestreden beslissing vast (1) dat de terugvordering door 

eiseres weddentoelagen betreft die rechtstreeks werden uitbetaald aan de rechtsvoorgan-
ger van de verweerder in de periodes van 16 november 1976 tot 1 oktober 1977 en van 1 
juli 1979 tot maart 1980 (arrest p. 2, onderaan), (2) dat de weddentoelagen een eerste maal 
werden teruggevraagd door een aangetekend schrijven van 3 november 1980, waarop een 
aangetekend schrijven van 11 september 1981 volgde (arrest p. 3, derde en vierde alinea's) 
en (3) dat het dwangbevel bij gerechtsdeurwaarderexploot van 13 november 1996 werd 
betekend.

Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 7, §1, eerste lid, van de wet van 6 februari 1970 betreffende de 

verjaring van de schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de staat en de provinciën, 
zoals gewijzigd bij wet van 24 december 1976, zijn, inzake wedden, voorschotten daarop 
en vergoedingen of uitkeringen, die een toebehoren van de wedden vormen of ermede ge-
lijkstaan, de door de Staat ten onrechte uitbetaalde sommen voorgoed vervallen aan hen 
die ze hebben ontvangen, als de terugbetaling daarvan niet gevraagd werd binnen een ter-
mijn van vijf jaar te rekenen van de eerste januari van het jaar van de betaling.

Zoals uit de vaststellingen van het hof van beroep zelf blijkt, was de eerste dag van te-
werkstelling waarvan de bezoldiging het voorwerp van een vordering tot terugbetaling 
uitmaakte, 16 november 1976, zodat de terugbetaling bij aangetekend schrijven van 3 no-
vember 1980 gevraagd werd binnen de termijn van vijf jaar bepaald bij de toenmalig gel-
dende wetgeving, nu deze termijn verstreek op 1 januari 1981.

Artikel 7, §2, eerste lid, van de genoemde wet van 6 februari 1970 bepaalt de vorm-
voorschriften waaraan de vraag tot terugbetaling moet voldoen. Er werd niet vastgesteld 
dat de vraag tot terugbetaling van 3 november 1980 niet aan deze voorwaarden voldeed.

Naar luid van artikel 7, §2, tweede lid, van de genoemde wet van 6 februari 1970 kan, 
te rekenen van de afgifte van de aangetekende brief die de vraag tot terugbetaling inhoudt, 
de terugvordering van het niet verschuldigde gedurende dertig jaar worden uitgeoefend, 
zodat de terugvordering bij het op 13 november 1996 betekende dwangbevel tijdig ge-
schiedde.
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Deze regeling maakt derhalve een onderscheid tussen de vraag tot terugbetaling en de 
werkelijke terugvordering.

Deze bepalingen van artikel 7, §1 en §2, van de wet van 6 februari 1970 werden later 
overgenomen in artikel 106, §1 en §2, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 tot sa-
menordening van de wetten op de rijkscomptabiliteit.

De eerste paragraaf van artikel 198 van het decreet van de Vlaamse Raad van 31 juli 
1990 betreffende het onderwijs-II (gewijzigd bij decreet van 28 april 1993), in werking 
getreden, luidens artikel 203 van dit decreet, op 1 september 1990, dit wil zeggen meer 
dan vijf jaar na de eerste januari van het jaar waarin de laatste prestaties waarvan de be-
zoldiging (deels) werd teruggevorderd, werden geleverd, bepaalt dat inzake toegekende 
werkingsmiddelen of toelagen alsmede wedden, weddentoelagen, voorschotten daarop en 
vergoedingen of uitkeringen, die een toebehoren van de wedden of weddentoelagen vor-
men of ermede gelijkstaan, de door de Vlaamse Gemeenschap of haar rechtsvoorganger 
aan de inrichtende machten van onderwijs en de personeelsleden, ten onrechte uitbetaalde 
sommen voorgoed vervallen aan hen die ze ontvangen, als de terugbetaling daarvan niet 
gevraagd werd binnen een termijn van één jaar te rekenen van de eerste januari volgend 
op de datum van betaling.

De vierde paragraaf van genoemd artikel 198, gewijzigd bij decreet van 14 juli 1998, 
bepaalt in zijn eerste lid de vormvoorwaarden waaraan de vraag tot terugbetaling moet 
voldoen, en in zijn tweede lid dat te rekenen vanaf de afgifte van de aangetekende brief 
het onverschuldigde bedrag gedurende dertig jaar kan worden teruggevorderd. Er dient al-
dus ook hier een onderscheid te worden gemaakt tussen de vraag tot terugbetaling en de 
werkelijke terugvordering.

Aldus worden in de artikelen 7 van de genoemde wet van 6 februari 1970 en 198 van 
het genoemde decreet van 31 juli 1990 gelijkaardige terugvorderingsmodaliteiten voor-
zien: de terugbetaling van onrechtmatig genoten bedragen moet eerst binnen een bepaalde 
termijn en onder bepaalde vormvoorwaarden worden gevraagd, waarna een termijn van 
dertig jaar openstaat voor de terugvordering.

Te dezen werd de, overeenkomstig de toenmalig geldende wetsbepalingen, formeel re-
gelmatige en tijdig geformuleerde vraag tot terugbetaling van 3 november 1980, gevolgd 
door een terugvordering binnen dertig jaar, door middel van het dwangbevel dat betekend 
werd op 13 november 1996.

Deze termijn van dertig jaar werd niet gewijzigd door artikel 198 van het genoemde de-
creet van 31 juli 1990.

De omstandigheid dat artikel 198 van het genoemde decreet van 31 juli 1990 een nieu-
we termijn bepaalt binnen dewelke de terugbetaling moet worden gevraagd van de ten on-
rechte uitbetaalde wedden, toelagen, vergoedingen of uitkeringen, doet geen afbreuk aan 
de voorheen, op grond van de toen geldende wetsbepalingen, geldig verrichte vraag tot te-
rugbetaling.

Niet alleen was artikel 198 van het genoemde decreet van 31 juli 1990 slechts van toe-
passing vanaf 1 september 1990, bovendien beschikt de wet, gelet op artikel 2 van het 
Burgerlijk Wetboek, alleen voor de toekomst en heeft zij geen terugwerkende kracht.

Aldus kan een latere wet de regelmatigheid, zowel uit het oogpunt van de tijdigheid als 
de vormvoorschriften, van een rechtshandeling (de vraag tot terugbetaling binnen de ter-
mijn van vijf jaar te rekenen van de eerste januari van het jaar van de onterechte betaling) 
niet tenietdoen door het stellen van een andere termijn (één jaar vanaf de eerste januari 
van het jaar volgend op de onterechte betaling) die, na het van kracht worden van de nieu-
we wet, onmogelijk nog kan worden nageleefd.

Het hof van beroep, dat de verjaring van de vordering ten onrechte beoordeelt in het 
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licht van de bepalingen betreffende de door de wet vereiste voorafgaande vraag tot terug-
betaling, kon derhalve niet wettig oordelen dat de toelagen voorgoed vervallen waren om-
dat "de termijn van meer dan één jaar verlopen was tussen de laatste stuitingsdaad en de 
datum van de betekening van het dwangbevel, na het van kracht worden van het decreet".

Aldus verwart het hof van beroep de door de wet bedoelde vraag tot terugbetaling met 
de vordering tot terugbetaling.

Door aldus klaarblijkelijk te oordelen dat eiseres' vordering niet kon toegekend worden 
omdat ze werd gesteld méér dan één jaar na het van kracht worden van het decreet van 31 
juli 1990 op 1 september 1990, miskent het hof van beroep alle in dit onderdeel genoemde 
wetsbepalingen  evenals  het  algemeen  rechtsbeginsel  dat  de  wet  geen  terugwerkende 
kracht heeft, neergelegd in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Het hof van beroep kon aldus evenmin wettig de eiseres veroordelen tot betaling van 
een schadevergoeding wegens morele schade ingevolge "onbehoorlijk hardnekkige" mis-
kenning van de regel inzake verjaring. Het hof van beroep schendt aldus ook artikel 1382 
van het Burgerlijk Wetboek, nu de daartoe vereiste fout niet wettig werd vastgesteld.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Krachtens het toepasselijke artikel 7, §1, eerste lid, van de wet van 6 februa-

ri 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele 
van de Staat en de provinciën vervallen, inzake wedden, voorschotten daarop en 
vergoedingen of uitkeringen, die een toebehoren van de wedden vormen of er-
mede gelijkstaan, de door de Staat ten onrechte uitbetaalde sommen voorgoed 
aan hen die ze hebben ontvangen, als de terugbetaling daarvan niet gevraagd 
werd binnen een termijn van vijf jaar te rekenen van de eerste januari van het 
jaar van de betaling.

Krachtens artikel 7, §2, eerste lid, van die wet moet de vraag tot terugbetaling 
om geldig te zijn ter kennis worden gebracht van de schuldenaar bij een ter post 
aangetekende brief met vermelding van het totale bedrag van de teruggevraagde 
som met, per jaar, de opgave van de ten onrechte uitgevoerde betalingen en met 
vermelding van de bepalingen in strijd waarmede de betalingen zijn gedaan.

Krachtens artikel 7, §2, tweede lid, van die wet kan, te rekenen vanaf de afgif-
te van de aangetekende brief, het niet verschuldigde gedurende dertig jaar wor-
den vervolgd.

2. Uit die wetsbepalingen volgt dat de wet van 6 februari 1970 betreffende de 
verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat een onder-
scheid maakt tussen, enerzijds, de vraag tot terugbetaling van de onverschuldigd 
betaalde wedde die de vijfjarige verjaringstermijn stuit en, anderzijds, de effec-
tieve terugvordering van de onverschuldigd betaalde wedde die gedurende dertig 
jaar kan worden vervolgd te rekenen vanaf de afgifte van de aangetekende brief 
waarin de vraag tot terugbetaling wordt geformuleerd.

3. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 198, §1, eerste lid, van het de-
creet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, zoals gewijzigd bij decreet 
van 28 april 1993 betreffende het onderwijs-IV, zijn, inzake toegekende wer-
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kingsmiddelen of toelagen alsmede wedden, weddentoelagen, voorschotten daar-
op en vergoedingen of uitkeringen, die een toebehoren van de wedden of wed-
dentoelagen vormen of ermede gelijkstaan, de door de Vlaamse Gemeenschap of 
haar rechtsvoorganger aan de inrichtende machten van onderwijs en de perso-
neelsleden, ten onrechte uitbetaalde sommen voorgoed vervallen aan hen die ze 
ontvangen, als de terugbetaling daarvan niet gevraagd werd binnen een termijn 
van één jaar te rekenen van de eerste januari volgend op de datum van betaling.

Krachtens artikel 124 van het decreet van 28 april 1993 betreffende het onder-
wijs-IV heeft het voornoemde artikel 198, §1, eerste lid, uitwerking met ingang 
van 1 september 1990.

4. Hieruit volgt dat de decreetgever in de regel in de onderwijssector, in afwij-
king van artikel 7, §1, van de wet van 6 februari 1970, de verjaringstermijn voor 
de vraag tot terugbetaling van onverschuldigd betaalde sommen heeft terugge-
bracht tot één jaar maar niet de vormvoorschriften voor de vraag tot terugbeta-
ling en de bijkomende termijn voor de effectieve terugvordering van genoemd 
artikel 7 buiten werking heeft willen stellen. Derhalve blijft het bepaalde in arti-
kel 7, §2, van de wet van 6 februari 1970 als gemeenrechtelijke regeling onver-
kort van toepassing op de door de Vlaamse Gemeenschap gedane terugvordering 
van een ten onrechte betaalde wedde aan een leerkracht.

5. Krachtens artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek beschikt de wet alleen voor 
het toekomende en heeft zij geen terugwerkende kracht, tenzij de wetgever uit-
drukkelijk of stilzwijgend maar zeker, anders heeft beslist. Behoudens anderslui-
dende wilsuiting van de wetgever, heeft een nieuwe wet inzake de verjaring niet 
tot gevolg dat een daad of een akte die onder gelding van de oude wet een stui-
tend karakter had, na de inwerkingtreding van de nieuwe wet niet langer die stui-
tende werking zou hebben.

Derhalve kan artikel 198, §1, van het decreet van 31 juli 1990 dat geen terug-
werkende kracht heeft en van toepassing is sedert 1 september 1990, als latere 
wet niet tot gevolg hebben dat een onder gelding van artikel 7, §1, van de wet 
van 6 februari 1970 tijdig gedane vraag tot terugbetaling bij aangetekende brief 
die  een rechtsgeldige stuiting van  de  verjaring uitmaakte,  diende  herhaald te 
worden na de inwerkingtreding van het decreet.

6. De appelrechters stellen vast dat:
- de eiseres van de rechtsvoorganger van de verweerder weddentoelagen terug-

vordert die werden uitbetaald in de periode van 16 november 1976 tot 1 oktober 
1977 en van 1 juli 1979 tot maart 1980;

- de terugbetaling van de weddentoelagen een eerste maal werd gevraagd met 
een aangetekende brief van 3 november 1980 en vervolgens met een aangeteken-
de brief van 11 september 1981;

- de eiseres op 13 november 1996 aan de rechtsvoorganger van de verweerder 
een dwangbevel liet betekenen tot terugvordering van de beweerde onverschul-
digd betaalde weddentoelagen.

7. Vermits uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat de vraag tot 
terugbetaling binnen een termijn van vijf jaar te rekenen van de eerste januari 
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van het jaar van de betaling, bij aangetekende brief regelmatig ter kennis werd 
gebracht aan de rechtsvoorganger van de verweerder, kon de eiseres voor de te-
rugvordering van de onverschuldigd betaalde wedde een beroep doen op de in 
het te dezen toepasselijke artikel 7, §2, tweede lid, van de voornoemde wet van 6 
februari 1970 bepaalde termijn van dertig jaar te rekenen vanaf de afgifte van de 
aangetekende brief.

8. De appelrechters oordelen dat te dezen artikel 198, §1, van het decreet van 
31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II diende te worden toegepast en dat de 
vordering van de eiseres vervallen was vermits er na het van kracht worden van 
het decreet een termijn van meer dan één jaar verlopen was tussen de laatste stui-
tingsdaad en de datum van de betekening van het dwangbevel in 1996. Door al-
dus te oordelen schenden de appelrechters artikel 198, §1, eerste lid, van het de-
creet van 31 juli 1990.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
9. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre het hoger beroep ontvan-

kelijk wordt verklaard;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

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

over.
Verklaart het arrest bindend voor de tot bindendverklaring opgeroepen partij.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

20 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Londers, eerste voorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger 
en De Gryse.

Nr. 196

1° KAMER - 20 april 2007

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - TE 
LAAT NEERGELEGDE CONCLUSIE - SANCTIE - WERING VAN DE CONCLUSIE UIT HET DEBAT - 
DRAAGWIJDTE

2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - TE LAAT 
NEERGELEGDE CONCLUSIE - SANCTIE - WERING VAN DE CONCLUSIE UIT HET DEBAT - DRAAGWIJDTE

3º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GETUIGEN - GETUIGENVERHOOR - 
VERVALLENVERKLARING WEGENS FOUTIEVE PASSIVITEIT - GEVOLGEN - RECHT VAN VERDEDIGING
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4º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - GETUIGEN - 
GETUIGENVERHOOR - VERVALLENVERKLARING WEGENS FOUTIEVE PASSIVITEIT - GEVOLGEN

1º en 2° Het weren van conclusies uit het debat maakt een autonome sanctie uit die van 
toepassing is als een partij de haar door de rechter opgelegde dwingende termijn niet  
naleeft, zodat die sanctie niet ongedaan kan worden gemaakt op grond van artikel 867  
van het Ger. W. dat terzake niet toepasselijk is. (Artt. 747, § 2, laatste lid en 867, Ger.W.)

3º en 4° De op de rechter rustende verplichting niet ten gronde te beslissen vooraleer het  
door hem bevolen getuigenverhoor wordt gehouden, houdt op wanneer de partij aan wie 
de mogelijkheid is gegeven getuigen te horen, aanhoudend en foutief nalaat dit te doen,  
zodat  de  rechter  die  een  dergelijke  fout  vaststelt  het  recht  van  verdediging  en  de  
wettelijke bepalingen over het getuigenverhoor niet miskent als hij op grond van die fout 
de  onzorgvuldige  partij  vervallen  verklaart  van  haar  recht  de  getuigen  te  doen 
horen1.(Artt. 915 e.v., Ger.W.)

(D. T. P.)

ARREST

(A.R. C.04.0393.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 april 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 741, 742, zoals gewijzigd bij artikel 9 van de wet van 24 juni 1970, 745, 

zoals gewijzigd bij artikel 19 van de wet van 3 augustus 1992, 746, 747, zoals vervangen 
bij artikel 20 van de wet van 3 augustus 1992 en §2 zoals gewijzigd bij artikel 1 van de 
wet van 23 maart 1995, 867, zoals vervangen bij artikel 38 van de wet van 3 augustus 
1992 en zoals gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 23 november 1998, en 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep weert de conclusie van de eiseres in beroep, met het opschrift "be-

sluiten" en gedagtekend 29 augustus 2003, waarop de griffier acteerde dat zij werd neer-
gelegd op de griffie van het hof van beroep op 1 september 2003 ambtshalve uit de debat-
ten op de volgende gronden:

"(De verweerder) vordert de wering van de door (de eiseres) op 1 september 2003 neer-
gelegde conclusie wegens laattijdigheid, in toepassing van art. 747, §2 Ger. W..

Bij beschikking art. 747, §2, Ger. W. gewezen op 5 juni 2003 door de waarnemende 
voorzitter van deze kamer van dit (hof van beroep) werd de uiterste datum voor (de eise-
res) om een conclusie neer te leggen bepaald op 29 augustus 2003.

De griffier acteerde op de kwestige conclusie van (de eiseres): 'neergelegd ter griffie 

1 Cass., 24 jan. 1980, AC., 1979-80, nr 310; Cass., 1 okt. 1982, AR, nr 3460, AC., 1982-83, nr 81; 
Cass., 12 feb. 1999, AR nr C.97.0010.N, nr 82.
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van het Hof van Beroep te Gent op 1 september 2003'.
(De eiseres) meent dat de neerlegging wèl tijdig gebeurde nu zij de kwestige conclusie 

d.m.v. telefax op 29 augustus 2003 heeft doorgestuurd zowel naar de griffie van dit (hof 
van beroep) als naar de raadsman van (de verweerder), verwijzende naar art. 52 Ger. W. 
en naar de wetswijzing voorzien in art. 5 van de wet van 20 oktober 2000 tot invoering 
van het gebruik van telecommunicatiemiddelen en van de elektronische handtekening in 
de gerechtelijke en de buitengerechtelijke procedure.

Enkel met de datum zoals geacteerd door de griffier kan in rechte worden rekening ge-
houden als zijnde de datum waarop de kwestige conclusie daadwerkelijk werd neergelegd.

Immers, de gebeurlijk andersluidende datumvermeldingen van het telefaxtoestel  zijn 
waardeloos en niet controleerbaar.

De verwijzing naar de algemene regel van art. 52 Ger. W. inzake termijnen geldt hier 
overigens niet omdat daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken door de dwingende termijn-
bepaling in de voormelde beschikking.

Ook de vermelde wetswijziging geldt niet nu bij gebreke aan uitvoeringsbepalingen 
deze wet nog niet in werking is getreden.

(De eiseres) beroept zich tevergeefs op overmacht nu dit geenszins wordt bewezen.
Het vermoeden van art. 745, tweede lid, Ger. W. is niet van toepassing in de hypothese 

voorzien door art. 747, §2, Ger. W..
De term 'overlegd' zoals aangewend in art. 747, §2, Ger. W. heeft immers niet dezelfde 

draagwijdte als deze term gebruikt in art. 745, tweede lid, Ger. W. nu dit zou neerkomen 
op het automatisch met 5 dagen verkorten van de in de voormelde beschikking voorziene 
termijn, zodat er een tegenstrijdigheid zou ontstaan tussen de formele draagwijdte van de 
beschikking en de concrete uitwerking ervan. Dit is niet de bedoeling van de wetgever ge-
weest. Enkel de neerlegging ter griffie binnen de door de beschikking art. 747, §2, Ger. 
W. gestelde termijn, geldt als betekening (art. 746 Ger. W.).

Nu de kwestige conclusie pas neergelegd werd op 1 september 2003, dient vastgesteld 
dat de overlegging laattijdig gebeurde en in strijd is met de dwingende termijnbepaling 
van de voormelde beschikking d.d. 5 juni 2003.

In toepassing van de door art. 747, §2, Ger. W. voorziene sanctie wordt de kwestige 
conclusie ambtshalve uit de debatten geweerd" (blz. 1, laatste alinea, tot blz. 3, eerste ali-
nea, van het arrest).

Grieven
1. Krachtens de artikelen 741 en 742 van het Gerechtelijk Wetboek nemen de partijen 

conclusie door het origineel van hun conclusies aan de griffie te zenden of ze aldaar neer 
te leggen.

Krachtens artikel 745 van hetzelfde wetboek worden alle conclusies aan de tegenpartij 
of aan haar advocaat gezonden, tezelfdertijd als zij ter griffie worden neergelegd.

Krachtens artikel 746 van hetzelfde wetboek geldt de neerlegging van de conclusies ter 
griffie als betekening.

Krachtens artikel 747, §2, van hetzelfde wetboek worden, wanneer de voorzitter of de 
door hem aangewezen rechter op verzoek van ten minste een van de partijen de termijnen 
heeft bepaald om conclusie te nemen, de conclusies die zijn overgelegd na het verstrijken 
van de termijnen, ambtshalve uit de debatten geweerd, behoudens de in deze zaak niet 
toepasselijke uitzonderingen. De wetgever beoogde met de invoering van die bepaling een 
wapen te creëren tegen een onwillige procespartij.

Krachtens artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek kan het verzuim of de onregelma-
tigheid van de vorm van een proceshandeling, met inbegrip van de niet-naleving van de 
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op straffe van nietigheid voorgeschreven termijnen of van de vermelding van een vorm, 
niet tot nietigheid leiden, wanneer uit de gedingstukken blijkt ofwel dat de handeling het 
doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, ofwel dat die niet-vermelde vorm werkelijk in 
acht is genomen.

Naar luid van artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek zijn de regels van het geding 
toepasselijk op de rechtsmiddelen, voor zover de bepalingen van boek III van dat wetboek 
er niet van afwijken.

2. Bij beschikking van 5 juni 2003 van de waarnemend voorzitter van de 11de kamer 
van het Hof van Beroep te Gent, gewezen met toepassing van artikel 747, §2, van het Ge-
rechtelijk Wetboek, werd de uiterste datum voor de eiseres om een conclusie neer te leg-
gen, bepaald op 29 augustus 2003.

Uit het dossier van de rechtspleging en de vaststellingen van het hof van beroep blijkt 
dat de eiseres ter griffie van het hof van beroep een conclusie gedagtekend 29 augustus 
2003 neerlegde, waarop de griffier acteerde dat zij werd neergelegd op 1 september 2003.

In een regelmatig aan het hof van beroep voorgelegde conclusie bevestigde de eiseres 
dat zij die conclusie op 29 augustus 2003 om 16.36 uur overeenkomstig artikel 745 van 
het Burgerlijk Wetboek meedeelde aan (de advocaat van) de verweerder (zie blz. 2, vijfde 
alinea, van de conclusie van de eiseres gedagtekend 5 februari 2004).

Uit het dossier van de rechtspleging, de conclusies van de partijen en de vaststellingen 
van het hof van beroep blijkt dat de verweerder de mededeling van de conclusie op 29 au-
gustus niet betwist.

Uit wat voorafgaat blijkt dat het doel dat de wet beoogt met artikel 747, in het bijzonder 
§2, van het Gerechtelijk Wetboek in deze zaak werd bereikt, ook al was de neerlegging op 
de griffie van de kwestieuze conclusie van de eiseres naar de termijn laattijdig.

Het hof van beroep stelt niet vast dat het doel van artikel 747, §2, van het Gerechtelijk 
Wetboek in deze zaak niet werd bereikt.

Het hof van beroep beslist aldus niet wettig de conclusie waarvan de griffier acteerde 
dat zij op 1 september 2003 ter griffie werd neergelegd, uit de debatten te weren. Min-
stens is die beslissing niet naar recht verantwoord.

Conclusie
Het hof van beroep beslist niet wettig de conclusie, waarvan de griffier acteerde dat zij 

op 1 september 2003 ter griffie werd neergelegd, ambtshalve uit de debatten te weren. 
Minstens is die beslissing niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 741, 
742, zoals gewijzigd bij artikel 9 van de wet van 24 juni 1970, 745, zoals gewijzigd bij ar-
tikel 19 van de wet van 3 augustus 1992, 746, 747, zoals vervangen bij artikel 20 van de 
wet van 3 augustus 1992 en §2 zoals gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 23 maart 
1995, 867, zoals vervangen bij artikel 38 van de wet van 3 augustus 1992 en zoals gewij-
zigd bij artikel 2 van de wet van 23 november 1998, en 1042 van het Gerechtelijk Wet-
boek).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 19, eerste lid, 870, 915, 916, 917, 918, 922, 932 en, voor zoveel als nodig, 

1068 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep wijst het hoger beroep van de eiseres af als ongegrond en bevestigt 
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het beroepen vonnis van 6 februari 2003, waarbij de vordering van de eiseres tot echt-
scheiding ongegrond wordt verklaard en de eiseres vervallen wordt verklaard van haar 
recht over te gaan tot een getuigenverhoor.

Het hof van beroep komt tot die beslissing op de volgende gronden:
"1. (De eiseres) wordt gegriefd door het bestreden vonnis waar (de eiseres) wordt ver-

vallen verklaard van het recht tot het houden van een getuigenverhoor.
(De eiseres) meent dat de eerste rechter die een getuigenverhoor heeft bevolen bij tus-

senvonnis dd. 31 januari 2002 en bij navolgend bevelschrift dd. 8 november 2002, in be-
ginsel door deze beslissing gebonden is en geen uitspraak ten gronde kan doen alvorens 
het verhoor heeft plaatsgehad.

Waar (de eiseres) reeds bij tussenvonnis dd. 31 januari 2002 gemachtigd werd een aan-
tal beweerde feiten te bewijzen, bleef (de eiseres) stilzitten en benaarstigde zij geenszins 
het houden van het getuigenverhoor:

- na een ruime termijn van ongeveer 2 maanden legde (de verweerder) op 4 april 2002 
een conclusie neer waarbij hij de afwijzing van de vordering tot echtscheiding vorderde 
gezien (de eiseres) haar procedure niet benaarstigde; daartegen kwam geen reactie vanwe-
ge (de eiseres);

- op het verzoek dd. 30 april 2002 vanwege de raadsman van (de verweerder) aan de 
raadsman van (de eiseres) om een aanvraag tot rechtsdag overeenkomstig art. 750, §1, 
Ger. W. te ondertekenen, kwam evenmin enige reactie;

- op 14 mei 2002 werd voor (de verweerder) een verzoekschrift in toepassing van art. 
750, §2, Ger. W. neergelegd, waarop door (de eiseres) evenmin enige opmerking werd ge-
maakt;

- bij bevelschrift d.d. 30 mei 2002 werd dienvolgens overeenkomstig art. 750, §2, Ger. 
W. de behandeling van de zaak vastgesteld op 28 november 2002;

- bij brief gedateerd op 31 mei 2002 die pas op 5 juni 2002 aankwam op de griffie, kon-
digde de raadsman van (de eiseres) plots aan dat 'eerstdaags' een verzoek tot het houden 
van getuigenverhoor zou worden neergelegd;

- na het opnieuw gewoon laten verstrijken van meerdere maanden, werd pas op 7 no-
vember 2002 door (de eiseres) een verzoekschrift neergelegd voor het houden van het ge-
tuigenverhoor, wat werd ingewilligd bij bevelschrift d.d. 8 november 2002 voor de zitting 
van 16 juni 2003;

- op de zitting van 28 november 2002 verscheen (de eiseres) niet noch iemand voor 
haar zodat in toepassing van art. 750, §2, Ger. W. de zaak op vraag van (de verweerder) in 
beraad werd genomen voor afwijzing van de eis;

- pas op 3 januari 2003 reageerde (de eiseres) d.m.v. een verzoek tot heropening der de-
batten, wat door de eerste rechter werd afgewezen op 13 januari 2003 bij gebrek aan nieu-
we feiten van overwegend belang in de zin van art. 772 Ger. W.;

- op 6 februari 2003 volgde tenslotte het thans bestreden vonnis waarbij (de eiseres) 
werd vervallen verklaard van het op 16 juni 2003 geplande getuigenverhoor.

Uit de voorgaande opsomming blijkt ontegensprekelijk dat (de eiseres) als procespartij 
niet alleen een aanhoudende nalatigheid en een foute passiviteit heeft vertoond doch te-
vens, in tegenstelling tot hetgeen zij thans beweert, dat zij het verzoek tot het houden van 
getuigenverhoor geenszins binnen redelijke termijn heeft ingediend.

De bewering 'dat zij enige tijd nodig had om haar getuigenlijst samen te stellen' doet 
daaraan geen afbreuk nu dit door niets wordt aangetoond of aannemelijk gemaakt en nu 
de verstreken tijdsduur aanzienlijk elke redelijkheid overschrijdt.

Op de regel dat de rechter die een getuigenverhoor heeft bevolen in beginsel gebonden 
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is door die beslissing en geen uitspraak ten gronde kan doen voordat het getuigenverhoor 
heeft plaatsgehad, moet een uitzondering worden gemaakt wanneer de partij die het be-
wijs door getuigen mag leveren blijk geeft van aanhoudende nalatigheid, zoals hier kenne-
lijk het geval is.

(De eiseres) meent ten onrechte dat het in de gegeven omstandigheden vervallen ver-
klaren van het recht om over te gaan tot een getuigenverhoor een schending zou zijn van 
het recht op een behoorlijke rechtsbedeling en een eerlijk proces (art. 6 EVRM en art. 14 
IVBPR).

Immers, de rechter miskent geenszins het recht van verdediging van die nalatige partij 
wanneer hij haar wegens haar foute passiviteit vervallen verklaart van het recht de bij een 
vorige beslissing toegestane getuigenverhoren te houden.

Er is hier evenmin sprake van tegenstrijdigheid tussen de onderscheiden beslissingen 
doch enkel van het door eigen schuldig toedoen vervallen zijn van een eerdere machtiging 
tot bewijslevering.

De in die zin geformuleerde grieven falen naar recht" (blz. 3, midden, tot blz. 5, derde 
alinea, van het arrest).

Grieven
Eerste onderdeel
1. Bij tussenvonnis van de 3de kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne 

van 31 januari 2002 werd de eiseres gemachtigd haar grieven te bewijzen door alle rechts-
middelen, getuigen inbegrepen. De rechtbank stelde om het getuigenverhoor te houden 
voorzitter J. C. aan, of in geval van belet, elke andere rechter door de voorzitter aan te 
duiden, op verzoekschrift daartoe dag en uur te bepalen.

Bij beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne van 8 
november 2002 werd het houden van een getuigenverhoor bepaald op 16 juni 2003.

2. Als aanvankelijk eisende partij diende eiseres het bewijs te leveren van de feiten, die 
zij aanvoerde als grond voor de door haar gevorderde echtscheiding en dat overeenkom-
stig de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek.

Wanneer  de  wet  de  bewijsvoering  door  getuigen  niet  verbiedt,  oordeelt  de  rechter 
krachtens de artikelen 915 en 916 van het Gerechtelijk Wetboek in feite en derhalve op 
onaantastbare wijze of een getuigenbewijs dienstig kan worden geleverd, op voorwaarde 
evenwel dat hij het principieel recht om zodanig bewijs te leveren, niet miskent.

Krachtens artikel 917 van het Gerechtelijk Wetboek dient de rechter die het getuigen-
verhoor beveelt, in zijn vonnis de feiten waarvan hij het bewijs toelaat te vermelden, als-
ook de plaats, de dag en het uur van de zitting in raadkamer waarop het getuigenverhoor 
zal worden gehouden. Artikel 917 van het Gerechtelijk Wetboek is een dwingende bepa-
ling.

Het tussenvonnis van 31 januari 2002 staat het getuigenverhoor toe, maar laat na, met 
miskenning van artikel 917, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, de plaats, de dag en het uur 
te bepalen waarop het getuigenverhoor zal worden gehouden en bepaalt daarvoor evenmin 
een termijn.

In geval van onwettigheid van het vonnis dat het getuigenverhoor toestaat omwille van 
het niet bepalen van dag en uur waarop het getuigenverhoor zal worden gehouden, kan de 
partij die het getuigenverhoor heeft gevraagd, niet wettig vervallen worden verklaard van 
haar recht om over te gaan tot een getuigenverhoor op grond van "een aanhoudende nala-
tigheid en een foutieve passiviteit" en de vaststelling "dat zij het verzoek tot het houden 
van getuigenverhoor geenszins binnen redelijke termijn heeft ingediend". Door het beroe-
pen vonnis van 6 februari 2003, dat een dergelijke vervallenverklaring uitspreekt, te be-
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vestigen, schendt het hof van beroep de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 
870, 915, 916, 917, 918, 922, 932 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek.

3. Het recht van verdediging impliceert dat elke partij de gelegenheid krijgt de elemen-
ten te doen kennen die noodzakelijk zijn ter ondersteuning van haar vordering of verweer. 
Daarbij dient het principe van de gelijke behandeling van de partijen te worden in acht ge-
nomen.

Door het beroepen vonnis van 6 februari 2003, waarbij de eiseres achteraf vervallen 
werd verklaard om over te gaan tot een getuigenverhoor, te bevestigen, terwijl de recht-
bank, in strijd met artikel 917, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek in haar tussenvonnis van 
31 januari 2002 naliet voor het houden van het getuigenverhoor dag en uur te bepalen en 
terwijl de voorzitter van de rechtbank bij beschikking van 8 november 2002 dag en uur 
vaststelde voor het houden van dat getuigenverhoor, en aldus de eiseres te beroven van 
het haar toegestane getuigenverhoor, schendt het hof van beroep het recht van verdediging 
van de eiseres.

Conclusie 
Het hof van beroep bevestigt niet wettig het beroepen vonnis dat de eiseres vervallen 

verklaart van haar recht tot het houden van een getuigenverhoor (schending van de artike-
len 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 870, 915, 916, 917, 918, 922, 932 en 1068 van het 
Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek, kan het verzuim of de 

onregelmatigheid van de vorm van een proceshandeling of van de vermelding 
van een vorm niet tot nietigheid leiden, wanneer uit de gedingstukken blijkt of-
wel dat de handeling het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, ofwel dat 
die niet-vermelde vorm werkelijk in acht is genomen.

Krachtens artikel 747, §2, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, worden 
onverminderd de toepassing van de uitzonderingen bedoeld in artikel 748, §§1 
en 2, de conclusies die zijn overgelegd na het verstrijken van de termijnen die 
door de rechter waren bepaald om conclusies te nemen, ambtshalve uit het debat 
geweerd.

2. Het weren van conclusies uit het debat maakt een autonome sanctie uit die 
van toepassing is als een partij de haar door de rechter opgelegde dwingende ter-
mijn niet naleeft.

Het middel dat ervan uitgaat dat bij laattijdige conclusies artikel 867 van het 
Gerechtelijk Wetboek van toepassing is, faalt naar recht.

Tweede middel
Eerste onderdeel
3. Het arrest stelt vast dat:
- de eiseres bij tussenvonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne 

van 31 januari 2002, waartegen geen hoger beroep werd ingesteld, gemachtigd 
werd een aantal beweerde feiten te bewijzen;
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- het hoger beroep van de eiseres gericht was tegen het beroepen vonnis van 6 
februari 2003 van dezelfde rechtbank.

4. Het onderdeel voert aan dat het tussenvonnis van 31 januari 2002 onwettig 
is wegens schending van artikel 917, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.

5. In zoverre het onderdeel betrekking heeft op een vonnis waartegen geen ho-
ger beroep werd ingesteld, is het niet ontvankelijk.

6. In de regel is de rechter die een getuigenverhoor beveelt, gehouden door 
deze beslissing en mag hij niet ten gronde beslissen vooraleer het getuigenver-
hoor wordt gehouden.

Die verplichting houdt evenwel op wanneer de partij aan wie de mogelijkheid 
is gegeven getuigen te doen horen, aanhoudend en foutief nalaat dit te doen. De 
rechter die een dergelijke fout vaststelt miskent het recht van verdediging en de 
wettelijke bepalingen over het getuigenverhoor niet als hij op grond van die fout, 
de onzorgvuldige partij vervallen verklaart van haar recht de getuigen te doen 
horen.

7. Het arrest oordeelt op grond van de erin opgesomde feiten dat te dezen de 
eiseres kennelijk aanhoudend nalatig is geweest en een foutieve passiviteit heeft 
vertoond en in een dergelijk geval de rechter het recht van verdediging niet mis-
kent wanneer hij haar vervallen verklaart van het recht de bij een vorige beslis-
sing toegestane getuigenverhoren te houden.

Aldus verantwoordt het zijn beslissing naar recht.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

20 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: 
de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en De Bruyn.

Nr. 197

1° KAMER - 20 april 2007

1º LEVENSONDERHOUD - ONDERHOUDSVERPLICHTING TUSSEN ECHTGENOTEN - OUDERLIJKE 
ONDERHOUDSVERPLICHTING - RANGORDE

2º HUWELIJK - ONDERHOUDSVERPLICHTING TUSSEN ECHTGENOTEN - OUDERLIJKE 
ONDERHOUDSVERPLICHTING - RANGORDE

1º en 2° Ingeval het kind gehuwd is, primeert in regel de bijzondere onderhoudsverplichting  
tussen echtgenoten de ouderlijke onderhoudsverplichting; zulks neemt evenwel niet weg  
dat  de  ouderlijke  onderhoudsverplichting  blijft  gelden  wanneer  de  middelen  van  de 
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echtgenoot van het kind ontoereikend zijn om zijn onderhoudsverplichting na te komen of  
wanneer vaststaat dat hij in gebreke is1. (Artt. 203, §1, en 213, B.W.)

(K. T. B. en B. )

ARREST

(A.R. C.05.0153.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 8 november 2004 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
Eerste voorzitter Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 203, §1, zoals vervangen bij artikel 32 van de Wet van 31 maart 1987, 

B.S., 27 mei 1987 en gewijzigd door artikel 2 van de Wet van 13 april 1995, B.S., 24 mei 
1995.

Aangevochten beslissingen
Het aangevochten vonnis veroordeelt de eiseres tot teruggave aan de verweerder van 

alle ontvangen onderhoudsbijdragen voor hun dochter vanaf juli 2001 op grond van de be-
slissing dat vanaf die datum verweerder niet meer gehouden was tot dergelijke bijdragen.

Deze laatste beslissing is gesteund op de volgende motieven:
"(De verweerder) vordert de afschaffing van de onderhoudsbijdrage vanaf mei 2001 

omdat hij stelt dat sedert die datum zijn dochter alleen is gaan wonen.
Op het ogenblik dat partijen, (de verweerder) en (de eiseres), uit elkaar zijn gegaan 

werd aanvankelijk voor (...) hun enige dochter, geboren op 13 juni 1983, (...) een onder-
houdsbijdrage voorzien van 3.500 BEF (beschikking kort geding 20 november 1985), be-
drag dat nadien is opgetrokken tot 5.000 BEF (vonnis vredegerecht 12 april 1994) 123,95 
euro en geïndexeerd in januari 2002, 142,66 euro bedroeg.

Nadat (de verweerder) en (de eiseres) huidige procedure bij de eerste rechter zijn aan-
gevat bij proces-verbaal van vrijwillige verschijning dd. 30 april 2002, is  bij verzoek-
schrift tot vrijwillige tussenkomst dd. 14 mei 2002 (hun dochter) tussengekomen met de 
vraag de onderhoudsbijdrage 'voortaan' aan haar rechtstreeks te betalen en de onderhouds-
bijdrage te verhogen tot 250 euro.

Uit de voorliggende stukken blijkt dat (de dochter) in juli 2001 in het huwelijk is getre-
den en dat haar man haar pas in april 2002 in België vervoegd heeft.

Op 21 september 2001 heeft (de dochter) een huurovereenkomst voor een woning afge-
sloten ad 10.500 BEF.

De bewering van (de verweerder) als zou (zijn dochter) reeds vanaf mei 2001 afzonder-
lijk wonen wordt door geen stuk aangetoond.

Krachtens artikel 213 Burgerlijk Wetboek, zijn de echtgenoten jegens elkaar tot samen-

1 Zie Cass., 7 april 1995, AR C.94.0061.N, nr 192.
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woning verplicht; zij zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd.
Deze onderhoudsverplichting primeert op de andere onderhoudsverplichtingen.
Het feit dat de echtgenoot van (de dochter) haar pas in april 2002 zou hebben vervoegd 

in België doet geen afbreuk aan deze essentiële verplichting.
De beslissing om in het huwelijk te treden tijdens haar studies is een keuze die (de 

dochter) zelf gemaakt heeft, zoals zij in haar besluiten aangeeft.
Het gaat niet op dat de ouders, bij een huwelijk van hun kinderen toch nog verder een 

onderhoudsplicht hebben tegenover hun kinderen,  nu deze verplichtingen onmiddellijk 
van bij aanvang van het huwelijk wordt vervangen door de verplichting van de echtgeno-
ten jegens elkaar.

Hieraan voorbij gaan zou een ontkenning betekenen van de instelling van het huwelijk 
en de daaruit voortspruitende rechten en plichten.

De rechtbank is derhalve van oordeel dat de eerste rechter ten onrechte (de verweerder) 
heeft veroordeeld tot verdere betaling van een onderhoudsbijdrage aan zijn dochter.

Het hoger beroep is derhalve gegrond en het eerste vonnis dient derhalve hervormd zo-
als hierna bepaald".

Grieven
Artikel 203, §1, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek stelt uitdrukkelijk dat "indien 

de opleiding niet voltooid is, de verplichting (gedefinieerd in lid 1, met name tot huisves-
ting, levensonderhoud, toezicht, opvoeding en opleiding van de kinderen) door(loopt) na 
de meerderjarigheid van het kind".

De verplichting voortvloeiend uit artikel 203, §1, van het Burgerlijk Wetboek neemt 
dus geen einde zolang de opleiding van het kind niet voltooid is. De plicht van de ouders 
loopt bijgevolg door tot op het ogenblik dat de opleiding van hun kind voleindigd zal zijn.

De onderhoudsplicht op grond van artikel 203, §1, van het Burgerlijk Wetboek neemt 
niet automatisch een einde bij de aanvang van het huwelijk om te worden wordt vervan-
gen door de wettelijke verplichting van de echtgenoten jegens elkaar voortvloeiende uit 
artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek zonder dat deze onderhoudsplicht verder zou blij-
ven rusten op de ouders, indien de echtgenoot van het studerende kind niet in staat blijkt 
te zijn diens verplichtingen krachtens artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek na te komen 
bij gebreke aan eigen inkomsten.

Het onderzochte vonnis oordeelt echter dat het niet opgaat dat "de ouders, bij een hu-
welijk van hun kinderen toch nog verder een onderhoudsplicht hebben tegenover hun kin-
deren, nu deze verplichting onmiddellijk van bij de aanvang van het huwelijk wordt ver-
vangen door de verplichting van de echtgenoten jegens elkaar" (vonnis, pagina 4).

Door te verwijzen naar de feitelijke omstandigheden "volledig weergegeven door de 
eerste rechter" (vonnis, pagina 3, derde alinea) maakt het aangevochten vonnis deze tot de 
zijne.

De eerste rechter stelt, in diens vonnis van 2 september 2003, vast dat "uit de neerge-
legde stukken inderdaad blijkt dat de echtgenoot van (de dochter) OCMW-steungerech-
tigd is en hij momenteel in een sociale economische situatie verkeert die hem nog niet 
toelaat zijn hulpverplichting ten opzichte van zijn echtgenote na te komen" (vonnis van 2 
september 2003 van de vrederechter, derde bladzijde, bovenaan).

Door op grond van het enkele feit van het huwelijk van diens studerende dochter samen 
met de vaststelling van de eerste rechter dat haar echtgenoot zich niet in de mogelijkheid 
bevindt om zijn echtelijke verplichting tot hulpverlening na te komen, te beslissen dat de 
verweerder niet langer meer gehouden was tot diens wettelijke onderhoudsplicht zolang 
de studies van de dochter niet beëindigd zijn, schendt het aangevochten vonnis artikel 
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203, §1, van het Burgerlijk Wetboek.
Indien het aangevochten vonnis in die zin moet gelezen worden dat het de feitelijke 

vaststellingen van de vrederechter niet tot de zijne zou hebben gemaakt, antwoordt het 
aangevochten vonnis alsdan niet op het door eiseres in haar `conclusie in graad van be-
roep' opgeworpen middel dat de echtgenoot van haar dochter "niet in staat blijkt te zijn 
hulpverplichting krachtens artikel 213 B.W. na te komen bij gebreke aan eigen inkom-
sten" zodat "de ouders verplicht (blijven) bij te dragen in het onderhoud van de - zelfs 
meerderjarige en gehuwde - dochter in de mate van hun respectieve mogelijkheden" (p. 4, 
randnummer 4).

Door niet te antwoorden op het middel van de eiseres dat de onderhoudsplicht, ook in 
de hypothese van het huwelijk, blijft bestaan wanneer de echtgenoot geen inkomen heeft, 
miskent het aangevochten vonnis, mitsdien, ook artikel 149 van de Grondwet.

Tweede middel
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1.  Artikel 203, §1, van het  Burgerlijk Wetboek, bepaalt dat  de ouders naar 

evenredigheid van hun middelen dienen te zorgen voor de huisvesting, het le-
vensonderhoud, het toezicht, de opvoeding en de opleiding van hun kind en dat 
deze verplichting doorloopt na de meerderjarigheid van hun kind, indien de op-
leiding niet voltooid is.

Artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat echtgenoten elkaar, onder 
meer, hulp en bijstand verschuldigd zijn.

2. Ingeval het kind gehuwd is, primeert in regel de bijzondere onderhouds-ver-
plichting tussen echtgenoten, de ouderlijke onderhoudsverplichting.

Zulks neemt evenwel niet weg dat de ouderlijke onderhoudsverplichting blijft 
gelden wanneer de middelen van de echtgenoot van het kind ontoereikend zijn 
om zijn onderhoudsverplichting na te komen of wanneer vaststaat dat hij in ge-
breke is.

3. De appelrechters stellen vast, mede met verwijzing naar het beroepen von-
nis, dat:

- de opleiding van de meerderjarige dochter van de eiseres en de verweerder 
een normale voortgang kent maar nog niet is voltooid;

- de dochter, behalve OCMW-steun, geen normale inkomsten geniet en zo-
doende onderhoudsgerechtigd is;

- de dochter in juli 2001 is gehuwd en vervolgens in september 2001 alleen is 
gaan wonen, waarna haar echtgenoot zich in april 2002 bij haar heeft vervoegd;

- de echtgenoot in die periode OCMW-steungerechtigd was en in een sociale 
en economische situatie verkeerde die hem nog niet toeliet zijn hulpverplichting 
ten opzichte van zijn echtgenote na te komen;

- de echtgenoot sinds juli 2003 werk heeft en een uurloon ontvangt van bijna 
10 euro.

Op grond hiervan oordelen de appelrechters dat "het niet op(gaat) dat de ou-
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ders bij een huwelijk van hun kinderen toch nog verder een onderhoudsplicht 
hebben tegenover hun kinderen, nu deze verplichtingen onmiddellijk van bij de 
aanvang van het huwelijk (worden) vervangen door de verplichting van de echt-
genoten jegens elkaar" en "dat hieraan voorbijgaan een ontkenning (zou) beteke-
nen van de instelling van het huwelijk en de daaruit voortspruitende rechten en 
plichten".

De appelrechters beslissen vervolgens dat  "vanaf juli  2001 (de verweerder) 
niet meer gehouden is een onderhoudsbijdrage te betalen voor zijn dochter" en 
zij veroordelen de eiseres "tot teruggave aan (de verweerder) van alle ontvangen 
onderhoudsbijdrage(n) voor (hun dochter) vanaf die datum".

4. Door aldus te beslissen, schenden de appelrechters artikel 203, §1, tweede 
lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Het middel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
5. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het hoger beroep ontvanke-

lijk wordt verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Me-

chelen, zitting houdende in hoger beroep.

20 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Londers, eerste voorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Lefebvre.

Nr. 198

1° KAMER - 20 april 2007

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - SCHADEGEVAL - BEPERKING VAN DE 
GEVOLGEN - DOOR DE VERZEKERAAR GEDRAGEN REDDINGSKOSTEN - MAATREGELEN DIE DE 
VERZEKERDE UIT EIGEN BEWEGING HEEFT GENOMEN - BEGRIP

Als reddingskosten die in geval van schadegeval door de verzekeraar worden gedragen,  
moeten aangezien worden de kosten veroorzaakt door maatregelen die de verzekerde 
op  eigen  initiatief  neemt  ongeacht  het  feit  dat  die  maatregelen  ook  door  de  derde  
benadeelde konden genomen worden en ongeacht de omstandigheid dat de gevolgen  
die de verzekerde wil voorkomen of beperken, de verzekerde zelf dan wel een derde 
treffen of dreigen te treffen. (Art. 52, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(TRANSPORT INGELS JULIEN bvba T. MERCATOR VERZEKERINGEN nv)
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ARREST

(A.R. C.05.0271.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 8 februari 2005 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
Eerste voorzitter Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 20 en 52 van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereen-

komsten;
- artikel 1 en 3 van de Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprake-

lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
- artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelover-

eenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
- artikel 1 van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 

inzake motorrijtuigen,  gevoegd als  bijlage bij  het  koninklijk  besluit  van 14 december 
1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzeke-
ring inzake motorrijtuigen.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis, doordat het de vordering van de eiseres tot het bekomen van de 

terugbetaling van de door haar voorgeschoten "reddingskosten" overeenkomstig artikelen 
20 en 52 van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomsten ongegrond 
verklaart, op grond van onder meer de volgende motieven:

"(De eiseres) werpt na heropening der debatten op dat (de verweerster) de opruimings-
kosten moet terugbetalen, nu dit geen eigen schade zou zijn, vermits het niet gaat om 
schade aan de vervoerde goederen, maar wel om 'reddingskosten': kosten die (de eiseres) 
gedragen heeft voor het nemen van alle redelijke maatregelen om de gevolgen van het 
schadegeval (dreigende schade aan de berm) te voorkomen en te beperken (art. 20 en 52 
Wet 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomsten). (De verweerster) voert aan 
dat zij niet kan aangesproken worden, nu het gevorderde uitsluitend eigen schade van haar 
verzekerde betreft en geen schade aan derden. In het kader van de WAM-wet 1989 kan 
men bovendien niet tegelijkertijd verzekerde en derde dekkingsgerechtigde benadeelde 
zijn. De rechtbank oordeelt dat de door (de eiseres) gevorderde opruimingskosten (ber-
ging lading en afvalverwerking) niet kunnen toegekend worden, nu (de eiseres) enerzijds 
niet aantoont gesubrogeerd te zijn in de rechten van een derde benadeelde (in deze de 
overheid als beheerder van het openbaar domein in wiens berm de lading terecht kwam) 
en zij anderzijds als verzekerde van (de verweerster) geen dekkingsgerechtigde benadeel-
de derde in de zin van de WAM-Wet is. Als dusdanig vordert (de eiseres) wel degelijk te-
rugbetaling van eigen schade, welke uitgesloten is in het kader van de WAM polis" .

Grieven 
In het kader  van de WAM-polis  is  de  BA-verzekeraar  weliswaar  gehouden om: de 

schade aan derden te vergoeden, wanneer deze schade werd toegebracht door een fout van 
zijn verzekerde naar aanleiding van een verkeersongeval en er een oorzakelijk verband 
bestaat tussen diens fout en de schade; hij moet geen dekking verlenen voor eigen schade 
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van zijn verzekerde (artikel 3, §1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de ver-
plichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen en artikel 1 van de model-
overeenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, ge-
voegd als bijlage bij het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de model-
overeenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen).

Vermits de WAM-polis een aansprakelijkheidsverzekering betreft, dient ook rekening 
gehouden te worden met de artikelen 20 en 52 van de Wet van 25 juni 1992 op de Land-
verzekeringsovereenkomsten. Krachtens artikel 52 van de Wet van 25 juni 1992 op de 
Landverzekeringsovereenkomsten, dat de tegenhanger van artikel 20 van de wet is, wor-
den de kosten die voortvloeien zowel uit  de maatregelen die de verzekeraar heeft  ge-
vraagd om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beperken als uit de drin-
gende en redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging heeft genomen om 
bij nakend gevaar een schadegeval te voorkomen, of, zodra het schadegeval ontstaat, om 
de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken, mits zij met de zorg van een goede huis-
vader zijn gemaakt, door de verzekeraar gedragen, ook wanneer de aangewende pogingen 
vruchteloos zijn geweest. Zij komen te zijnen laste zelfs boven de verzekerde som.

De kosten die door de verzekerde hierbij werden gemaakt, worden gelijkgesteld met de 
door het verzekeringscontract gedekte schade en moeten door de verzekeraar ten laste 
worden genomen. Wanneer de verzekerde reddingsmaatregelen treft, wordt de door de 
verzekeraar te vergoeden schade hierdoor immers beperkt.

Het speelt hierbij geen rol of de opruimingskosten van de lading dienen te worden ge-
kwalificeerd als eigen schade, dan wel als schade aan derden. De kern van de betwisting 
is te weten of de toepassingsvoorwaarden van artikel 52 van de Wet in casu vervuld zijn 
en, meer bepaald, of de door de eiseres gemaakte kosten, uit dringende en redelijke maat-
regelen, spontaan genomen om het schadegeval te voorkomen of de gevolgen ervan te 
voorkomen of te beperken, voortvloeien en of de kosten "als goede huisvader" werden ge-
maakt.

Uit de redenen van het vonnis blijkt niet dat de door de eiseres gemaakte reddingskos-
ten niet die zouden zijn welke, luidens artikel 52 van de wet, ten laste van de verzekeraar 
komen. Uit geen enkele vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt dat de door de eise-
res gemaakte kosten niet met de zorg van een goede huisvader werden gemaakt of dat de 
genomen maatregelen niet dringend en redelijk waren.

Het bestreden vonnis heeft derhalve niet kunnen beslissen dat eiseres' rechtsvordering 
ongegrond was, op grond van de enkele overweging dat ze de terugbetaling van eigen 
schade vordert, welke uitgesloten is in het kader van de WAM-polis (schending van alle 
in de aanhef van het middel aangewezen wetsbepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Artikel 52 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereen-

komst bepaalt dat de kosten die voortvloeien zowel uit de maatregelen die de 
verzekeraar heeft gevraagd om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen 
of te beperken als uit de dringende en redelijke maatregelen die de verzekerde uit 
eigen beweging heeft genomen om bij nakend gevaar een schadegeval te voorko-
men, of, zodra het schadegeval ontstaat, om de gevolgen ervan te voorkomen of 
te beperken, mits zij met de zorg van een goed huisvader zijn gemaakt, door de 
verzekeraar worden gedragen, ook wanneer de aangewende pogingen vruchte-
loos zijn geweest.

2. Als reddingskosten in de zin van voormelde wetsbepaling moeten aldus aan-
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gezien worden de kosten veroorzaakt door maatregelen die de verzekerde op ei-
gen initiatief neemt ongeacht het feit dat die maatregelen ook door de derde be-
nadeelde konden genomen worden en ongeacht de omstandigheid dat de gevol-
gen die de verzekerde wil voorkomen of beperken, de verzekerde zelf dan wel 
een derde treffen of dreigen te treffen.

3. De appelrechters stellen in het bestreden vonnis en in het tussenvonnis van 
12 oktober 2004, waarnaar zij verwijzen, het volgende vast:

-  ingevolge een verkeersongeval  is  een vrachtwagen van de  eiseres  in  een 
bocht gekanteld waardoor de vangrail werd beschadigd en de volledige lading 
van de vrachtwagen bestaand uit TV-beeldbuizen over de berm verspreid werd;

- de verweerster is de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen 
van de eiseres;

- er wordt niet betwist dat de aangestelde van de eiseres aansprakelijk is voor 
het ongeval;

- de eiseres vordert van haar verzekeraar de terugbetaling van de opruimings-
kosten, bestaande uit de berging van de lading en de afvalverwerking, gedaan om 
schade aan de berm te voorkomen en te beperken.

Vervolgens wijzen de appelrechters de vordering van de eiseres af op grond 
dat "(de eiseres) enerzijds niet aantoont gesubrogeerd te zijn in de rechten van de 
derde benadeelde ( in deze de overheid als beheerder van het openbaar domein in 
wiens berm de lading terechtkwam), en zij anderzijds als verzekerde van (ver-
weerster) geen dekkingsgerechtigde benadeelde derde in de zin van de WAM-
Wet is" zodanig dat "(de eiseres) wel degelijk terugbetaling (vordert) van eigen 
schade, welke uitgesloten is in het kader van de WAM-polis".

4. Door aldus te oordelen schenden de appelrechters artikel 52 van de wet van 
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behoudens in zoverre het hoger beroep van de 

verweerster ontvankelijk werd verklaard.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turn-

hout, zitting houdende in hoger beroep.

20 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Londers, eerste voorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Mahieu.
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Nr. 199

1° KAMER - 20 april 2007

1º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - CONCLUSIE - PERKEN

2º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - CONCLUSIE - 
WEDERANTWOORD OP DE LAATSTE CONCLUSIE VAN DE TEGENPARTIJ - MOGELIJKHEID

1º Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging is niet onbeperkt en sluit niet  
uit dat met het oog op een goede procesordening de partijen kunnen gedwongen worden 
een einde te maken aan hun geschriften1. 

2º Het recht van verdeging wordt in de regel niet miskend door de rechter die de ene partij  
niet meer de mogelijkheid biedt om in een conclusie te reageren op de argumenten die  
door  de  andere  partij  werden  geformuleerd  ten  gevolge  van  haar  laatste  conclusie 
waarvan deze partij diende te weten dat die nieuwe argumenten van de tegenpartij kon 
uitlokken. 

(AXA BELGIUM nv e.a. T. HAVENBEDRIJF NOORD NATIE nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0444.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 maart 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift zes middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde onderdeel
11. Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging is niet onbe-

perkt en sluit niet uit dat met het oog op een goede procesordening de partijen 
kunnen gedwongen worden een einde te maken aan hun geschriften. 

Het recht van verdediging wordt in de regel niet miskend door de rechter die 
de ene partij niet meer de mogelijkheid biedt om in een conclusie te reageren op 
de argumenten die door de andere partij werden geformuleerd ten gevolge van 
haar laatste conclusie waarvan deze partij diende te weten dat die nieuwe argu-
menten van de tegenpartij kon uitlokken.

12. De appelrechters stellen vast dat de eiseressen binnen de laatste termijn die 
met toepassing van artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek aan elk van de 
partijen was toegekend om conclusies te nemen, een conclusie hebben neerge-

1 Zie Cass., 22 mei 2003, AR C.01.0490.F, nr. 314. 
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legd waarin een nieuwe argumentatie werd aangevoerd, die heeft geleid tot een 
antwoord van de verweerders in hun laatste beroepsconclusies, die op hun beurt 
nieuwe verweermiddelen inhouden.

Zij oordelen vervolgens dat de eiseressen "wisten dat zij over geen andere con-
clusietermijn zouden beschikken en konden verwachten dat hun nieuwe, in extre-
mis aangehaalde argumenten, beantwoord zouden worden met eventueel nieuwe 
argumenten", zodat zij "bezwaarlijk (kunnen) voorhouden dat door het verweer 
van de verweersters hun recht van verdediging geschonden is, temeer daar huidig 
incident  hoofdzakelijk  en  quasi  onvermijdelijk  werd  uitgelokt  door  de  wijze 
waarop zij zelf, weliswaar binnen de gestelde conclusietermijnen, verweer heb-
ben georganiseerd".

13. Door te oordelen dat het recht van verdediging van de eisers niet werd mis-
kend, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht. 

(...)
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.

20 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Dirix, waarnemend voor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaten: mrs. Maes en Verbist.

Nr. 200

3° KAMER - 23 april 2007

1º INTERNATIONALE VERDRAGEN - INTERNATIONALE KOOP VAN ROERENDE GOEDEREN - 
CONTRACTUELE TEKORTKOMING - VERGOEDING - SAMENSTELLING

2º KOOP - INTERNATIONALE VERDRAGEN - INTERNATIONALE KOOP VAN ROERENDE GOEDEREN - 
CONTRACTUELE TEKORTKOMING - VERGOEDING - SAMENSTELLING

3º OVEREENKOMST — INTERNATIONAAL RECHT - INTERNATIONALE KOOP VAN 
ROERENDE GOEDEREN - CONTRACTUELE TEKORTKOMING - VERGOEDING - SAMENSTELLING

1º, 2° en 3° De vergoeding die, inzake de internationale koop van roerende lichamelijke  
zaken, wordt toegekend ingevolge een contractuele tekortkoming, omvat niet alleen de 
betaling  van een geldsom ter  vergoeding  van de eigenlijke  schade,  maar  tevens de 
betaling van interest wegens het uitblijven van of de vertraging in de uitvoering van de  
verbintenis  tot  schadeloosstelling,  zowel  voor  als  na  het  tussenkomen  van  een 
rechterlijke beslissing1. (Art. 10.1.c, Verdrag 19 juni 1980 inzake het recht dat toepasselijk 
is op verbintenissen uit overeenkomsten; Artt. 1 en 5, Verdrag 15 juni 1955 nopens de op 

1 Verdrag van 15 juni 1955 inzake de op de internationale koop van roerende lichamelijke zaken 
toepasselijke wet, ondertekend te Den Haag, zoals van toepassing vóór de opzegging ervan door 
België bij bericht verschenen in het B.S. van 30 juni 1990. 
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de internationale koop van roerende lichamelijke zaken toepasselijke wet)

(DE RUITER SEEDS, vennootschap naar Nederlands recht T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0137.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 juni 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 1 maart 2007 verwezen 

naar de derde kamer.
Eerste voorzitter Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 10, inzonderheid 1.c, van het Verdrag van 19 juni 1980 inzake het 

recht dat van toepassing is op de verbintenissen uit overeenkomst, ondertekend 
te Rome en goedgekeurd bij  wet  van 14 juli  1987, hierna kortweg Europees 
Overeenkomstenverdrag;

- de artikelen 1 en 5 van het Verdrag van 15 juni 1955 inzake de op de interna-
tionale koop van roerende lichamelijke zaken toepasselijke wet, ondertekend te 
Den Haag en goedgekeurd bij wet van 21 september 1962, zoals van toepassing 
vóór  de  opzegging  ervan door  België  bij  bericht  verschenen in  het  Belgisch 
Staatsblad van 30 juni 1999, hierna kortweg Verdrag van Den Haag.

Aangevochten beslissing
Na te hebben vastgesteld dat de eerste verweerder, tuinder te Rumst, plantgoed 

van de variëteit Trust-tomaten aankocht bij de tweede verweerster te Duffel, die 
deze tomatenplanten had gekweekt uit zaad door haar aangekocht bij de eiseres 
te Bergschenhoek in Nederland, alsmede dat de kwestieuze tomatenplanten af-
stierven ingevolge besmetting vanuit dat zaad door een bacterie en te hebben 
aanvaard dat, zowel op grond van de bepalingen van het Verdrag van Den Haag, 
als op basis van deze van het Europees Overeenkomstenverdrag, op de in hoofde 
van de eiseres lastens de eerste verweerder weerhouden contractuele aansprake-
lijkheid het Nederlands recht moet worden toegepast en, wat de schadevergoe-
ding aangaat, de eerste verweerder aldus, bij toepassing van artikel 6, 119, eerste 
lid,  van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, gerechtigd is op wettelijke rente 
vanaf 1 oktober 1994, dan wanneer het door hem ingeroepen artikel 1154 van het 
Burgerlijk Wetboek niet kan worden toegepast omdat dat wetsartikel niet van 
toepassing is op een naar Nederlands recht geregelde rechtsverhouding, veroor-
deelt het bestreden arrest de eiseres niettemin "tot de betaling aan (de eerste ver-
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weerder) van de som van 92.232,23 euro , vermeerderd met de wettelijke rente 
naar Nederlands recht vanaf 1 oktober 1994 tot op de dag van onderhavige uit-
spraak, (alsmede met) de moratoire interesten naar rato van de (Belgische) wette-
lijke rentevoet op voormelde hoofdsom, vermeerderd met de voormelde wettelij-
ke rente, en de hierna bepaalde gedingkosten vanaf de dag van onderhavig uit-
spraak tot op de dag van de gehele betaling".

Op grond van het motief dat "op de interesten die vervallen na de uitspraak en 
die de vergoeding vormen voor het uitblijven van de betaling na de uitspraak (...) 
het Belgisch recht van toepassing (is)".

Grieven
Artikel 10.1.c van het Europees Overeenkomstenverdrag bepaalt dat het recht 

dat, bij toepassing van de bepalingen van dat Verdrag, van toepassing is op de 
overeenkomst, zijnde in casu volgens het bestreden arrest het Nederlands recht, 
ook de gevolgen beheerst van de gehele of gedeeltelijke tekortkoming, daaronder 
in  het  algemeen begrepen de vaststelling van de schade voor zover  daarvoor 
rechtsregels gelden.

Overeenkomstig artikel 1 van het Verdrag van Den Haag, is dat verdrag in het 
algemeen van toepassing op de internationale koop van roerende lichamelijke za-
ken. Artikel 5 ervan sluit slechts een beperkt aantal onderwerpen uit die volledig 
vreemd zijn aan de bepaling van de schadevergoeding, verschuldigd ingevolge 
een contractuele tekortkoming. Beide bepalingen tesamen genomen leiden ertoe 
dat het op de overeenkomst toepasselijke recht, zijnde in casu zoals reeds gezegd 
het Nederlands recht, ook zonder beperking de begroting van de schadevergoe-
ding beheerst.

Het bepalen van de schadevergoeding verschuldigd uit hoofde van een con-
tractuele tekortkoming wordt aldus, zonder uitsluiting van enig aspect ervan en 
derhalve ook niet van de vergoeding van het uitblijven van betaling, weze het 
vóór, dan wel na het tussenkomen van een rechterlijke beslissing, overeenkom-
stig voormelde verdragsbepalingen, beheerst door het recht dat van toepassing is 
op de overeenkomst.

Na te hebben aanvaard dat op de door de eerste verweerder lastens haar inge-
stelde contractuele aansprakelijkheidsvordering het Nederlands recht van toepas-
sing is en dat recht ook te hebben toegepast voor de beoordeling van de toe te 
kennen rente tot de uitspraak, veroordeelt het bestreden arrest de eiseres, bij toe-
passing van het Belgisch recht, tot het betalen van moratoire rente vanaf de uit-
spraak op de toegekende hoofdsom, wettelijke rente en kosten. Door dusdoende 
te  beslissen,  schendt  het  bestreden arrest  alle in  het  middel  aangehaalde ver-
dragsbepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
(...)
Tweede middel
5. Het artikel 10.1.c. van het Verdrag van 19 juni 1980 inzake het recht dat van 

toepassing is op de verbintenissen uit overeenkomst, ondertekend te Rome en 
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goedgekeurd bij wet van 14 juli 1987 (hierna Europees Overeenkomstenverdrag) 
bepaalt dat het recht dat ingevolge de artikelen 3 tot en met 6 en 12 van dit Ver-
drag op de overeenkomst toepasselijk is, de gevolgen beheerst van gehele of ge-
deeltelijke tekortkoming, daaronder begrepen de vaststelling van de schade, voor 
zover daarvoor rechtsregels gelden.

Het artikel 1 van het verdrag van 15 juni 1955 inzake de op de internationale 
koop van roerende  lichamelijke  zaken toepasselijke  wet,  ondertekend te  Den 
Haag en goedgekeurd bij wet van 21 september 1962, zoals van toepassing vóór 
de opzegging ervan door België bij bericht verschenen in het Belgisch Staatsblad 
van 30 juni 1990 (hierna Verdrag van Den Haag), bepaalt dat het verdrag in het 
algemeen van toepassing is op de internationale koop van roerende lichamelijke 
zaken.

Het artikel 5 van het voormelde Verdrag van Den Haag somt de onderwerpen 
op die worden uitgesloten omdat zij volledig vreemd zijn aan de bepaling van de 
schadevergoeding, verschuldigd ingevolge een contractuele tekortkoming.

6. De in de voormelde verdragsteksten bedoelde vergoeding die wordt toege-
kend ingevolge een contractuele tekortkoming, omvat niet alleen de betaling van 
een geldsom ter vergoeding van de eigenlijke schade, maar tevens de betaling 
van interest wegens het uitblijven van of de vertraging in de uitvoering van de 
verbintenis tot schadeloosstelling, zowel voor als na het tussenkomen van een 
rechterlijke beslissing.

7. Ten aanzien van de contractuele aansprakelijkheid oordelen de appelrech-
ters dat zowel het Europees Overeenkomstenverdrag als het Verdrag van den 
Haag tot de toepassing van Nederlands recht leiden.

Vervolgens veroordelen de appelrechters de eiseres "tot de betaling aan (de 
verweerder) van de som van 92.232,23 euro, vermeerderd met de wettelijke rente 
naar Nederlands recht vanaf 1 oktober 1994 tot op de dag van onderhavige uit-
spraak, (alsmede met) de moratoire interesten naar rato van de (Belgische) wette-
lijke rentevoet op voormelde hoofdsom, vermeerderd met de voormelde wettelij-
ke rente, en de hierna bepaalde gedingkosten vanaf de dag van onderhavig uit-
spraak tot op de dag van de gehele betaling".

8. Door aldus te oordelen verantwoorden de appelrechters derhalve hun beslis-
sing de eiseres te veroordelen tot betaling aan de verweerder van "moratoire inte-
resten naar rato van de (Belgische) wettelijke rentevoet op voormelde hoofdsom" 
niet naar recht en schenden zij de in het middel aangewezen wettelijke bepalin-
gen.

Het middel is gegrond.
Dictum 
Het Hof,
Vernietigt het arrest in zoverre het de eiseres veroordeelt tot de betaling aan de 

verweerder van de moratoire interest naar rato van de Belgische wettelijke rente-
voet en uitspraak doet over de kosten.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ge-
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deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres tot de helft van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

23 april 2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Londers, eerste voorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Vandewal,  advocaat-generaal  –  Advocaten: mrs. 
Kirkpatrick en Geinger.

Nr. 201

3° KAMER - 23 april 2007

1º SPORT - VOETBALWEDSTRIJDEN - VEILIGHEID - INBREUKEN - ADMINISTRATIEVE SANCTIES 
OPGELEGD DOOR DE BEVOEGDE AMBTENAAR - BEROEP BIJ DE POLITIERECHTBANK - AARD

2º SPORT - SPORTWEDSTRIJDEN - VOETBALWEDSTRIJDEN - VEILIGHEID - INBREUKEN - 
ADMINISTRATIEVE SANCTIES OPGELEGD DOOR DE BEVOEGDE AMBTENAAR - BEROEP BIJ DE 
POLITIERECHTBANK - AARD

3º SPORT - VOETBALWEDSTRIJDEN - VEILIGHEID - INBREUKEN - ADMINISTRATIEVE SANCTIES 
OPGELEGD DOOR DE BEVOEGDE AMBTENAAR - BEROEP BIJ DE POLITIERECHTBANK - TUSSENKOMST 
TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN VEROORDELING - TOELAATBAARHEID

4º SPORT - SPORTWEDSTRIJDEN - VOETBALWEDSTRIJDEN - VEILIGHEID - INBREUKEN - 
ADMINISTRATIEVE SANCTIES OPGELEGD DOOR DE BEVOEGDE AMBTENAAR - BEROEP BIJ DE 
POLITIERECHTBANK - TUSSENKOMST TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN VEROORDELING - 
TOELAATBAARHEID

5º TUSSENKOMST - VOETBALWEDSTRIJDEN - VEILIGHEID - INBREUKEN - ADMINISTRATIEVE 
SANCTIES OPGELEGD DOOR DE BEVOEGDE AMBTENAAR - BEROEP BIJ DE POLITIERECHTBANK - 
TUSSENKOMST TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN VEROORDELING - TOELAATBAARHEID

6º VERBINTENIS - NIET-NAKOMING - VERGOEDINGSPLICHT - OMVANG - ADMINISTRATIEVE 
GELDBOETE WEGENS INBREUK OP DE VEILIGHEID BIJ VOETBALWEDSTRIJDEN

1º en 2° De mogelijkheid om tegen de beslissing van de bevoegde ambtenaar tot  het  
opleggen  van  een  administratieve  sanctie  wegens  inbreuken  op  de  veiligheid  bij  
voetbalwedstrijden beroep in  te  stellen  bij  de  politierechter,  staat  niet  gelijk  met  een 
beroep in de zin van de artikelen 616 en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek. (Artt. 26, §1, 
eerste  lid,  en  31,  §1,  eerste  lid,  Wet  21  dec.  1998  betreffende  de  veiligheid  bij 
voetbalwedstrijden; Artt. 601ter, 3°, 616, en 1050, Ger.W.)

3º, 4° en 5° De bepaling dat tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling niet voor  
de eerste maal kan plaatsvinden in hoger beroep, is niet toepasselijk in het raam van het  
beroep ingesteld bij de politierechtbank tegen de beslissing van de bevoegde ambtenaar 
tot  het opleggen van een administratie sanctie wegens inbreuken op de veiligheid bij  
voetbalwedstrijden; de politierechter kan vorderingen tot tussenkomst en vrijwaring die  
voor de eerste maal voor hem worden gesteld niet als ontoelaatbaar afwijzen.  (Art. 31, 
§1, eerste lid, Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij  voetbalwedstrijden; Artt. 
601ter, 3°, en 812, Ger.W.)
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6º De bepaling dat iedere verbintenis om iets te doen of niet te doen wordt opgelost in  
schadevergoeding, ingeval de schuldenaar de verbintenis niet nakomt, sluit niet uit dat de  
vergoedingsplicht zich kan uitstrekken tot een administratieve geldboete die krachtens  
artikel  18  van  de  wet  van  21  december  1998  betreffende  de  veiligheid  bij  
voetbalwedstrijden  kan  worden  opgelegd  aan  de  organisator  van  een  nationale  
voetbalwedstrijd  of  van een internationale voetbalwedstrijd  of  aan de overkoepelende 
sportbond die de in de wet bedoelde verplichtingen niet naleeft. (Art. 1142, B.W.; Art. 18, 
Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden)

(KONINKLIJKE LIERSE SPORTKRING vzw T. BELGISCHE STAAT, Minister van Binnenlandse zaken e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0347.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 28 april 2004 in laatste aan-

leg gewezen door de Politierechtbank te Mechelen.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 5 maart 2007 verwezen naar 

de derde kamer.
Eerste voorzitter Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1142, 1146, 1147, 1149, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 601ter, 3°, 616, 812, 1050, eerste lid, en 1138, 3°, van het Gerechtelijk 

Wetboek;
- de artikelen 3, 4, 18, 26, eerste lid, en 31 van de wet van 21 december 1998 betreffen-

de de veiligheid bij voetbalwedstrijden (de artikelen 26, eerste lid, en 31 vóór de numme-
ring bij de wet van 10 maart 2003).

Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart de vorderingen van de eiseres om de tweede tot en met 

de zesde verweersters te veroordelen om tussen te komen in het geding en om de eiseres 
volledig te vrijwaren en te vergoeden voor alle veroordelingen die tegenover de eiseres 
zouden worden uitgesproken, ontoelaatbaar op de volgende gronden:

"Onze rechtbank dient van het geschil kennis te nemen in hoger beroep en in laatste 
aanleg in het kader van een administratieve beslissing.

Overeenkomstig artikel 812, §2, van het Gerechtelijk Wetboek kan een gedwongen tus-
senkomst niet voor de eerste maal plaatsvinden in hoger beroep (ook de principes van de 
dubbele aanleg zouden dan worden geschonden).

Bovendien is de opgelegde administratieve boete geen schade die verhaalbaar zou zijn 
op een partij die zelf geen boete heeft opgelopen.

De eisen in tussenkomst en vrijwaring (...) zijn dus ontoelaatbaar".
Grieven
Eerste onderdeel
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Tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling kan krachtens artikel 812, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek niet voor de eerste maal plaatsvinden in hoger beroep. 
Een rechter doet uitspraak in hoger beroep in de zin van dit artikel wanneer hij uitspraak 
doet over het hoger beroep tegen een vonnis dat in eerste aanleg gewezen werd.

Wanneer de politierechtbank krachtens de artikelen 601ter, 3°,  van het Gerechtelijk 
Wetboek en 31 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbal-
wedstrijden kennis neemt van het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een ad-
ministratieve sanctie door de ambtenaar bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de wet van 
21 december 1998, dan doet de politierechtbank geen uitspraak over een hoger beroep te-
gen een vonnis en dan doet zij bijgevolg geen uitspraak in hoger beroep in de zin van arti-
kel 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

De Politierechtbank te Mechelen deed in het bestreden vonnis uitspraak over het beroep 
van de eiseres tegen de beslissing van 9 oktober 2001 waarbij aan de eiseres een admini-
stratieve sanctie opgelegd werd door de ambtenaar bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de 
wet van 21 december 1998. De Politierechtbank te Mechelen heeft dan ook ten onrechte 
beslist dat de vorderingen in tussenkomst en vrijwaring van de eiseres ontoelaatbaar zijn 
ingevolge artikel 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek vermits de politierecht-
bank geen uitspraak deed in hoger beroep in de zin van dit artikel (schending van de arti-
kelen 601ter, 3°, 616, 812, tweede lid, en 1050, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
26, eerste lid, en 31 van de wet van 21 december 1998).

Tweede onderdeel
De administratieve geldboete, bedoeld in artikel 18 van de wet van 21 december 1998 

betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, opgelegd in uitvoering van artikel 26, 
eerste lid, van deze wet aan de organisator van een voetbalwedstrijd die de verplichtingen 
voorgeschreven door of krachtens de artikelen 3 of 5 van deze wet niet naleeft, kan voor 
de organisator schade uitmaken die verhaalbaar is op zijn medecontractant wanneer die 
administratieve geldboete veroorzaakt werd doordat die medecontractant zijn verbintenis-
sen tegenover de organisator niet is nagekomen, ook al heeft die medecontractant zelf 
geen boete opgelopen.

Het bestreden vonnis heeft dan ook ten onrechte beslist dat de opgelegde administratie-
ve boete geen schade is die verhaalbaar zou kunnen zijn op een partij die zelf geen boete 
heeft opgelopen (schending van de artikelen 1142, 1146, 1147 en 1149 van het Burgerlijk 
Wetboek, 3, 4, 18 en 26, eerste lid, van de wet van 21 december 1998).

Derde onderdeel
De administratieve geldboete, bedoeld in artikel 18 van de wet van 21 december 1998 

betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, opgelegd in uitvoering van artikel 26, 
eerste lid, van deze wet aan de organisator van een voetbalwedstrijd die de verplichtingen 
voorgeschreven door of krachtens de artikelen 3 of 4 van deze wet niet naleeft, kan voor 
de organisator schade uitmaken die verhaalbaar is op degene die door zijn fout of nalatig-
heid de administratieve geldboete veroorzaakt heeft, ook al heeft deze laatste zelf geen 
boete opgelopen.

Het bestreden vonnis heeft dan ook ten onrechte beslist dat de opgelegde administratie-
ve boete geen schade is die verhaalbaar zou kunnen zijn op een partij die zelf geen boete 
heeft opgelopen (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 3, 
4, 18 en 26, eerste lid, van de wet van 21 december 1998).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Het bestreden vonnis verklaart de vorderingen van de eiseres om de tweede tot en met 
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de zesde verweersters te veroordelen om tussen te komen in het geding en om de eiseres 
volledig te vrijwaren en te vergoeden voor alle veroordelingen die tegenover de eiseres 
zouden worden uitgesproken, ontoelaatbaar op de volgende gronden:

"Onze rechtbank dient van het geschil kennis te nemen in hoger beroep en in laatste 
aanleg in het kader van een administratieve beslissing.

Overeenkomstig artikel 812, §2, van het Gerechtelijk Wetboek kan een gedwongen tus-
senkomst niet voor de eerste maal plaatsvinden in hoger beroep (ook de principes van de 
dubbele aanleg zouden dan worden geschonden).

Bovendien is de opgelegde administratieve boete geen schade die verhaalbaar zou zijn 
op een partij die zelf geen boete heeft opgelopen.

De eisen in tussenkomst en vrijwaring (...) zijn dus ontoelaatbaar". 
Grieven
De eiseres vorderde in haar synthesebesluiten in ondergeschikte orde, indien de politie-

rechter zou oordelen dat hij niet bevoegd was om kennis te nemen van de dagvaarding in 
tussenkomst en vrijwaring, om het vonnis gemeen te verklaren aan de tweede tot en met 
de zesde verweersters stellende dat het immers niet opgaat dat deze partijen later zouden 
aanvoeren dat het te wijzen vonnis hen niet tegensprekelijk is wegens de relativiteit van 
het gezag van gewijsde en stellende dat de vordering in tussenkomst en gemeenverklaring 
bovendien in elke stand van het geding kan worden ingesteld zodra een partij er belang bij 
heeft dat een te wijzen beslissing tegenwerpelijk wordt gemaakt aan een derde zodat niets 
de gemeenverklaring van het vonnis in de weg staat (zie de syntheseconclusie van eiseres, 
neergelegd op 12 januari 2004, p. 6, litt. c en p. 7, eerste lid). In het beschikkend gedeelte 
van haar synthesebesluiten herhaalde de eiseres haar vordering om de tweede tot en met 
de zesde verweersters te veroordelen om tussen te komen in het geding en om het tussen 
te komen vonnis opzichtens hen gemeen te verklaren (zie de syntheseconclusie van eise-
res,  neergelegd  op  12  januari  2004,  p.  17  en  18,  randnr.  2.3,  onder  de  titel 
"ondergeschikt").

De Politierechtbank te Mechelen heeft in het bestreden vonnis nagelaten uitspraak te 
doen over deze vordering (schending van artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek).

3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart het beroep ingesteld door eiseres tegen de beslissing van 

de minister van Binnenlandse Zaken, Algemene Directie van de Algemene Rijkspolitie, 
Voetbal, meer bepaald van de waarnemend directeur-generaal bij de Algemene Rijkspoli-
tie, van 9 oktober 2001, slechts gedeeltelijk gegrond, veroordeelt de eiseres voor de in-
breuken, 4, 5, 6, 15, 24 en 34 tot een geldboete van 2.500,00 euro en legt aan de eiseres 
ondermeer de volgende termijn op:

- inbreuk 4 dient verholpen te zijn voor 1 februari 2002;
-  inbreuk 32 (vervanging verlichtingsmasten)  dient  verholpen te  zijn  binnen de zes 

maanden na kennisgeving van de beslissing van 9 oktober 2001, op de volgende gronden:
"Gelet op het feit dat de vastgestelde inbreuken voldoende bewezen zijn, op de aard en 

de ernst van deze inbreuken en op het feit dat aan eiseres een termijn werd toegekend om 
aan de gebreken te verhelpen, komt het aan de rechtbank billijk en gepast voor de admini-
stratieve boete te herleiden tot 2.500,00 euro".

Grieven
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1. Eerste onderdeel
De eiseres heeft in haar synthesebesluiten in verband met inbreuk 4 uitdrukkelijk en op 

geargumenteerde wijze aangevoerd dat volgens het proces-verbaal van 11 april 2001 de in 
artikel 52.5.4 van het ARAB voorgeschreven evacuatienorm niet zou worden gehaald in 
de business ruimte, tribune 2, terwijl bovendien de evacuatiedoorgangen beperkt worden 
doordat zij wegens een schuifsluiting in de tweede vleugel maar voor 50 pct. kunnen wor-
den geopend, dat artikel 2, 8°, van de wet van 21 december 1998 de tribune echter defini-
eert als volgt:

Plaats,  grenzend aan het speelveld, bestemd om zittende of staande toeschouwers te 
ontvangen, en die oplopende rijen of een of meer onbeweegbare elementen omvat.

Dat artikel 3.3, §1, van bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 2 juni 1999 bepaalt dat 
de breedte van de trappen, doorgangen en toegangen minstens 1,20 m. bedraagt, dat de to-
tale nuttige breedte dient berekend op grond van het ARAB waarbij tevens dient rekening 
gehouden met de volgende reductiefactoren:

Voor de nieuwe tribunes en de bestendig verbruikte evacuatiewegen onder deze tribu-
nes: reductiefactor 3.

Dat het gegeven dat de kwestieuze ruimten overdekt en niet bestendig verlucht zijn, dus 
niet belet dat deze ruimten op grond van artikel 2, 8°, van de wet van 21 december 1998 
als tribunes kunnen beschouwd worden en dat bijgevolg reductiefactor 3 kan toegepast 
worden, dat de kwestieuze ruimte in casu zonder twijfel als tribune dient beschouwd nu 
zij  een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt  van de rijen zitplaatsen ervoor en bijgevolg 
dient beschouwd als een integraal onderdeel van de tribune, dat de nieuwe tribune immers 
de zogenaamde seats en loges herbergt die uitsluitend bereikbaar zijn doorheen de restau-
rantruimte die uitsluitend kan betreden worden door personen met een geldig toegangsbe-
wijs voor de daarachter gelegen tribune, dat ook na de wedstrijd enkel houders van een 
geldig toegangsticket voor de seats of de loges tot de betreffende ruimte worden toegela-
ten hetgeen inhoudt dat er in de kwestieuze ruimte en de tribune samen slechts evenveel 
personen kunnen aanwezig zijn als er zitplaatsen zijn in de daarachter gelegen tribune 2 
waarbij de aanwezigen zich tijdens de wedstrijd in de tribune bevinden zodat er niet de 
minste twijfel kan over bestaan dat in casu de reductiefactor 3 ook geldt voor de kwestieu-
ze ruimte nu deze reductiefactor anders alle belang verliest (zie de syntheseconclusie van 
de eiseres neergelegd op 12 januari 2004, p. 10-12, litt. a).

Het bestreden vonnis heeft de eiseres veroordeeld tot een geldboete van 2.500,00 euro 
en heeft aan de eiseres een termijn opgelegd tot 1 februari 2002 om te verhelpen aan in-
breuk 4, zonder te antwoorden op de syntheseconclusies waarin de eiseres op gemotiveer-
de wijze staande hield dat de kwestieuze ruimten voldeden aan de gestelde evacuatienor-
men (schending van artikel 149 van de Grondwet).

2. Tweede onderdeel
De eiseres heeft in haar synthesebesluiten in verband met inbreuk 32 uitdrukkelijk en 

op geargumenteerde wijze aangevoerd dat deze inbreuk volgens de beslissing van 9 okto-
ber 2001 dient verholpen door de aanwezige verlichtingsmasten te vervangen binnen de 
zes maanden na kennisgeving van die beslissing, dat deze beslissing echter genomen werd 
op grond van een louter visuele controle zonder fundamenteel onderzoek naar de stabili-
teit van de kwestieuze verlichtingsmasten, dat het nochtans past terzake een grondig on-
derzoek uit te voeren alvorens de vervanging van de lichtmasten aan de eiseres op te leg-
gen vermits deze vervanging een zeer belangrijke investering vergt, dat de eiseres naar 
aanleiding van het proces-verbaal van 11 april 2001 reeds verwees naar het technisch ver-
slag van Seco - zijnde een technisch controlebureau voor het bouwwezen - van 14 juli 
1998 waaruit is gebleken dat mits de behandeling van de metalen ladders tegen roestvor-
ming, de betonnen verlichtingsmasten zelf voldoen aan de voorgeschreven veiligheids-
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voorschriften, dat de eiseres na de visuele inspectie door de eerste verweerder een nieuwe 
keuring door Seco bevolen heeft teneinde een gefundeerde beslissing te kunnen nemen, 
dat deze keuring in tegenstelling tot de keuring van de eerste verweerder, gebeurde met 
inbegrip van het uitvoeren van de nodige metingen en boringen en dat het aangestelde in-
genieursbureau in haar verslag van 25 maart 2002 tot het volgende besluit is gekomen:

- de algemene stabiliteit van de lichtmasten is normaal;
- om lokale foutjes te verhelpen (boorgaatjes, pluggen, kabelgoten, naakte wapening, 

verwering) en de rest van de constructie voor een langere periode te vrijwaren is het aan-
gewezen om een beschermde coating op mortelbasis aan te brengen;

- in de toekomst dient men te vermijden dat er bijkomende boringen en gaten worden 
uitgevoerd in de masten. Om de bekabeling naar boven te brengen kan bijvoorbeeld de 
ladders gebruikt worden als basis;

- er is volgens ons inziens geen enkele technische reden waarom de lichtmasten vervan-
gen moeten worden.

Op grond van dit verslag stelde de eiseres dat het dan ook duidelijk is dat de vervanging 
van de lichtmasten volkomen ten onrechte werd bevolen, dat de eerste verweerder dit ver-
slag van een onafhankelijk ingenieursbureau tracht te weerleggen op grond van twee "bij-
komende nota's" waarvan de herkomst en de wetenschappelijke waarde zeer vaag blijven, 
waarvan de auteur met vele vragen worstelt, waarvan de auteur voortgaat op herinnerin-
gen en niet op wetenschappelijke vaststellingen en dit terwijl het verslag van Seco van 25 
maart 2002 aan duidelijkheid niets te wensen overlaat, zodat het beroep van de eiseres dan 
ook gegrond dient verklaard en dat er minstens een deskundig onderzoek dient bevolen 
ten einde door middel van een grondige studie met behulp van proefnemingen na te gaan 
of de lichtmasten in het stadion voldoende veilig zijn dan wel dienen vervangen te worden 
(syntheseconclusie van de eiseres, neergelegd op 12 januari 2004, vanaf p. 13, litt. f, in-
breuk 32 tot en met het eerste lid van p. 16 en het beschikkend gedeelte van deze conclu-
sies, meer bepaald p. 18, randnr. 3.1.2).

De politierechter heeft de eiseres in het bestreden vonnis veroordeeld om de verlich-
tingsmasten te vervangen binnen de zes maanden na de kennisgeving van de beslissing 
van 9 oktober 2001 zonder te antwoorden op deze omstandige gemotiveerde conclusies 
(schending van artikel 149 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Derde middel
Eerste onderdeel
Grond van niet-ontvankelijkheid van het onderdeel
1. De eerste verweerder voert aan dat het onderdeel niet ontvankelijk is bij ge-

brek aan belang in zoverre de eiseres opkomt tegen de beslissing waarbij haar 
mede  ingevolge  het  bewezen  verklaren  van  "inbreuk  4",  een  administratieve 
geldboete van 2.500,00 euro wordt opgelegd, omdat die boete gerechtvaardigd 
blijft door het bewezen verklaren van de vijf andere inbreuken, waartegen de ei-
seres geen kritiek aanvoert.

2. De eiseres werd veroordeeld, enerzijds, tot een administratieve geldboete 
van 2.500,00 euro op grond van 6 inbreuken waaronder "inbreuk 4" en, ander-
zijds, om de onregelmatige toestand ingevolge, onder meer, "inbreuk 4" te ver-
helpen.
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In het onderdeel komt de eiseres niet alleen op tegen de veroordeling voor de 
"inbreuk 4" als dusdanig, maar tegelijk ook tegen de verplichting om de onregel-
matige toestand ingevolge die inbreuk te verhelpen.

3. Gezien de beslissing die de eiseres verplicht om te verhelpen aan de onre-
gelmatige toestand die voortvloeit uit de veroordeling wegens de inbreuk als  een 
administratieve geldboete van 2500,00 euro wordt opgelegd voor alle vastgestel-
de inbreuken samen.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Het onderdeel zelf
4. De eiseres heeft het in het onderdeel bedoelde verweer gevoerd.
De bestreden beslissing beantwoordt dat verweer niet.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
5. De eiseres is in het bestreden vonnis tevens veroordeeld om de onregelmati-

ge toestand ingevolge "inbreuk 32" te verhelpen.
6. De eiseres heeft dienaangaande het in het onderdeel weergegeven verweer 

gevoerd. De politierechter heeft dit verweer niet beantwoord. 
Het onderdeel is gegrond.
Eerste middel 
Eerste onderdeel
7. Krachtens artikel 31, §1, eerste lid, van de wet van 21 december 1998 be-

treffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, kan de overtreder die de beslissing 
van de in artikel  26,  §1,  eerste  lid,  bedoelde ambtenaar  betwist,  bij  verzoek-
schrift, beroep aantekenen bij de politierechtbank.

Krachtens het tweede lid van diezelfde bepaling, staat tegen de beslissing van 
de politierechtbank geen hoger beroep open.

Artikel 601ter, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de politierecht-
bank kennisneemt van het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een 
administratieve sanctie door voormelde ambtenaar voor feiten omschreven in de 
wet van 21 december 1998.

8. De aldus bepaalde mogelijkheid om tegen de beslissing tot het opleggen van 
een administratieve sanctie beroep in te stellen bij de politierechter, staat niet ge-
lijk met een hoger beroep in de zin van de artikelen 616 en 1050 van het Gerech-
telijk Wetboek.

Hieruit volgt dat artikel 812, tweede lid, van hetzelfde wetboek, dat bepaalt dat 
tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling niet voor de eerste maal kan 
plaatsvinden in hoger beroep, niet toepasselijk is in het raam van het voormelde 
beroep bij de politierechtbank.

9. De politierechter, die oordeelt dat hij van het geschil kennisneemt in hoger 
beroep en in laatste aanleg en bij toepassing van artikel 812, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, de vorderingen tot tussenkomst en vrijwaring als "ontoe-
laatbaar" afwijst, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
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Het onderdeel is gegrond. 
Tweede onderdeel
10. Krachtens artikel 1142 van het Burgerlijk Wetboek, wordt iedere verbinte-

nis om iets te doen of niet te doen opgelost in schadevergoeding, ingeval de 
schuldenaar de verbintenis niet nakomt.

Deze bepaling sluit niet uit dat de vergoedingsverplichting zich kan uitstrek-
ken tot een administratieve geldboete die, krachtens artikel 18 van de wet van 21 
december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, kan worden op-
gelegd aan de organisator van een nationale voetbalwedstrijd of van een interna-
tionale voetbalwedstrijd of aan de overkoepelende sportbond die de in de wet be-
doelde verplichtingen niet naleeft.

11. De politierechter stelt vast dat de eiseres "de vennootschappen die belast 
waren met de studie en uitvoering der  werken" in tussenkomst en vrijwaring 
heeft gedagvaard.

De politierechter gaat er zodoende van uit dat de verhouding tussen de eiseres 
enerzijds, en de tot tussenkomst en vrijwaring gedagvaarde vennootschappen an-
derzijds, contractueel is.

12. De politierechter die de vorderingen tot tussenkomst en vrijwaring als "on-
toelaatbaar" afwijst omdat "de opgelegde administratieve boete geen schade (is) 
die verhaalbaar zou zijn op een partij die zelf geen boete heeft opgelopen", ver-
antwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond. 
Overige grieven
13. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum 
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de inbreu-

ken  4  en  32,  de  eiseres  veroordeelt  tot  een  administratieve  geldboete  van 
2.500,00 euro, de vorderingen tot tussenkomst en vrijwaring ontoelaatbaar ver-
klaart, nalaat uitspraak te doen over de vordering tot gemeenverklaring en uit-
spraak doet over de kosten.

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Politierechtbank te Antwerpen.

23 april 2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Londers, eerste voorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Vandewal,  advocaat-generaal  –  Advocaten: mrs. 
Houtekier en Geinger.
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Nr. 202

3° KAMER - 23 april 2007

1º TUSSENKOMST - BURGERLIJKE ZAKEN - AARD

2º TUSSENKOMST - BURGERLIJKE ZAKEN - VRIJWILLIGE TUSSENKOMST - AKTE WAARIN DE 
VRIJWILLIGE TUSSENKOMST GESCHIEDT - AARD

3º TUSSENKOMST - BURGERLIJKE ZAKEN - VRIJWILLIGE TUSSENKOMST - VERZOEKSCHRIFT - 
VORMVOORWAARDEN

4º VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTSINGANG - TUSSENVORDERING 
TUSSEN PARTIJEN IN HET GEDING

1º Tussenkomst is een incident in een reeds aangangig geding. (Artt. 15 en 16, Ger.W.)

2º De akte waarin de vrijwillige tussenkomst geschiedt maakt geen akte van rechtsingang 
uit. (Artt. 15, 16, en 813, eerste lid, Ger.W.)

3º Het verzoekschrift waarin de vrijwillige tussenkomst geschiedt, moet niet aan dezelfde  
voorwaarden  voldoen  als  een  gedinginleidend  verzoekschrift1.  (Artt.  15,  16,  en  813, 
eerste lid, Ger.W.)

4º  Wanneer  een partij  vrijwillig  is  tussengekomen in  het  geding,  conclusies  neemt  ten  
aanzien van de andere partijen en zich verdedigt ten aanzien van de andere partijen die  
tegen  haar,  nog  voor  zij  tussenkwam  in  het  geding,  hebben  geconcludeerd  en  
vorderingen ingesteld,  en de partijen vervolgens voor de rechter  verschijnen om een 
vonnis te vragen zonder op te werpen dat de voortijdige vordering op die grond niet  
ontvankelijk zou zijn, vermag de rechter uitspraak te doen over die vordering2. (Art. 809, 
Ger.W.)

(HANNOVER INTERNATIONAL nv e.a. T. VLAAMS GEWEST e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0097.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 15 februari 2005 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 20 maart 2007 verwe-

zen naar de derde kamer.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel

1 Zie  S.  CNUDDE, "Tussengeschillen  voortvloeiend  uit  de  wijziging  van  de  partijen  en  hun 
aanspraken", in E. BREWAEYS (ed.), Bestendig handboek burgerlijk procesrecht, II, Mechelen, Kluwer, 
af.  5  (juni  2004),  p.  VII.3-42,  nr  27030;  P.  THION,  "De  tegenvordering  en  de  vordering  tot 
tussenkomst", in Goed procesrecht - goed procederen, XXIXe postuniversitaire cyclus Willy Delva 
2002-2003, Mechelen, Kluwer, 2004, pp. 288-289. 
2 Zie Cass., 22 okt. 2004, AR C.02.0518.N, nr 497.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 13, 15, 16, 742, 745, 746, 813, 1034bis, 1034ter en 1034quater van het 

Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart de vorderingen van de eerste en de tweede verweerders 

tegen de eerste eiseres ontvankelijk en gegrond en veroordeelt de eiseres aldus tot betaling 
aan de eerste verweerder van een bedrag van 25.608,49 euro in hoofdsom (meer interesten 
en gerechtskosten) en aan de tweede verweerder van een bedrag van 14.723,61 euro in 
hoofdsom (meer interesten en gerechtskosten), dit na de rechtsgeldigheid en tijdigheid van 
deze vorderingen te hebben gestoeld op de daaraan voorafgaande en als volgt gemotiveer-
de beslissing dat de vrijwillige tussenkomst van de eiseres rechtsgeldig was gebeurd bij 
op 31 januari 1997 neergelegde conclusie:

"Zo in artikel 813 van het Gerechtelijk Wetboek weliswaar gesteld wordt dat vrijwillige 
tussenkomst 'geschiedt bij  verzoekschrift  dat  op straffe van nietigheid de middelen en 
conclusie bevat', dient vastgesteld te worden dat een dergelijk 'verzoekschrift' niet dient te 
beantwoorden aan de vormvereisten voorzien voor het eenzijdig verzoekschrift (de artike-
len 1025 tot 1034 van het Gerechtelijk Wetboek) noch van de bepalingen voorzien in arti-
kel 1344bis van het Gerechtelijk Wetboek inzake huurgeschillen.

Er bestaat in feite in het Gerechtelijk Wetboek geen wettelijke definitie van 'verzoek-
schrift' noch van 'conclusie' (artikel 741 van het Gerechtelijk Wetboek) zij het dat in arti-
kel 742 van het Gerechtelijk Wetboek bepaald wordt dat conclusies opgestuurd of neerge-
legd dienen te worden (en volgens artikel 32 zoals gewijzigd bij wet van 20 oktober 2000 
waarbij deze 'neerlegging' ook bij fax of elektronische post kan gebeuren), terwijl beslui-
ten ook bepaalde vermeldingen dienen in te houden (de artikelen 743 en 744 van het Ge-
rechtelijk Wetboek) waaruit aldus blijkt dat een conclusie wel schriftelijk dient te gebeu-
ren. Dit betekent dat een partij niet noodzakelijk alleen bij een afzonderlijke akte met bo-
venaan een aanhef of titel 'verzoekschrift' vrijwillig kan tussenkomen maar dat een partij 
ook bij besluiten, opgesteld terzelfdertijd voor een (rechts)persoon die reeds partij is in het 
geschil, bij diezelfde besluiten vrijwillig kan tussenkomen voor zover dit duidelijk blijkt 
uit  deze besluiten. Overeenkomstig artikel 813 van het Gerechtelijk Wetboek moet de 
vrijwillig  tussenkomende partij  immers  noodzakelijkerwijze,  op straffe  van nietigheid, 
zijn middelen bij conclusie uiteenzetten zodat een tussenkomst bij conclusie mogelijk is. 
Het feit dat in het beschikkend gedeelte van dit besluitschrift (aldus zonder bovenaan een 
afzonderlijk aanhef ('verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst'), maar waarbij onder de 
naam van een welbepaalde partij duidelijk vermeld wordt: 'vrijwillig tussenkomende par-
tij' is terzake niet relevant, nu, dergelijke vordering ingelast in deze besluiten niet noodza-
kelijkerwijze nogmaals herhaald dient te worden in het beschikkend gedeelte van dit ge-
schrift dat een geheel uitmaakt (Cassatie, 30 september 1996,  A.C., 1996, nr. 337). Zo 
vrijwillige tussenkomst niet voor de eerste maal, in graad van beroep kan gebeuren om 
een veroordeling te bekomen (artikel 812, tweede alinea, van het Gerechtelijk Wetboek) 
wordt in graad van eerste aanleg niet bepaald tot op welk ogenblik vrijwillige tussenkomst 
kan geschieden hetgeen in feite mogelijk is totdat de debatten gesloten worden en aldus 
ook na neerlegging van de besluiten, waarbij aldus aanvaard wordt dat de vrijwillig tus-
senkomende partij aanvaardt tussen te komen in dit geschil in de staat waarin het zich be-
vindt, met inbegrip van de vorderingen die bij besluiten reeds neergelegd werden jegens 
deze partij, naar analogie met artikel 819 van het Gerechtelijk Wetboek inzake de hervat-
ting van het geding (Fettweis, Manuel de procédure civile, Luik, 1987, nr. 580, blz. 415).

(...)
Nu in het geval terzake in de besluiten neergelegd op 31 januari 1997 voor de NV Thil-
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ly Van Eessel, alsmede voor Hannover en MB Finance telkens onder de naam van Hanno-
ver en van MB Finance vermeld werd 'vrijwillig tussenkomende partij' duidelijk was dat 
deze beide partijen in het geding vrijwillig tussenkwamen, hetgeen overigens ook uit de 
verdere inhoud van dit besluitschrift bleek, ook al werd er niet uitdrukkelijk in het dispo-
sitief aan de politierechter akte gevraagd van hun vrijwillige verschijning, in de mate dat 
Hannover zich verweerde tegen de vordering van V. en dat MB Finance zelf een vorde-
ring instelde tegen AGF.

In de mate Hannover rechtsgeldig vrijwillig tussengekomen was bij besluiten van 31 ja-
nuari 1997, zoals hierboven beslist, was de vordering van het Vlaams Gewest bij besluiten 
van 7 juli 1997 rechtsgeldig en tijdig ingesteld tegen Hannover.

Neerlegging van besluiten geldt als betekening (artikel 746 van het Gerechtelijk Wet-
boek) en V. had ook zijn besluiten al neergelegd en Hannover aanvaardde vrijwillig tus-
sen te komen in dit debat waarin deze vordering jegens haar ingesteld werd". (bestreden 
vonnis p. 8 t/m p. 9, eerste alinea; p. 9, tweede alinea en p. 10, voorlaatste alinea).

Grieven
Artikel 13 van het Gerechtelijk Wetboek definieert de tussenvordering als iedere vorde-

ring die in de loop van het rechtsgeding wordt ingesteld en ertoe strekt, hetzij de oor-
spronkelijke vordering te wijzigen of nieuwe vorderingen tussen partijen in te stellen, het-
zij personen die nog niet in het geding zijn geroepen, erin te betrekken.

Artikel 15 van het Gerechtelijk Wetboek handelt over de tussenvordering ertoe strek-
kende derden in het geding te betrekken waar het de tussenkomst definieert als een rechts-
pleging waarbij een derde persoon partij wordt in het geding en die ertoe strekt, hetzij de 
belangen van die persoon te beschermen, hetzij een veroordeling te doen uitspreken of 
vrijwaring te doen bevelen. Artikel 16 maakt een onderscheid tussen de vrijwillige tussen-
komst, waarbij een derde opkomt om zijn belangen te verdedigen en de gedwongen tus-
senkomst, waarbij de derde in de loop van een rechtspleging door één of meer partijen 
wordt gedagvaard.

Artikel 813 regelt de wijze waarop de vordering in tussenkomst wordt ingesteld. Het 
eerste lid heeft betrekking op de vrijwillige tussenkomst en bepaalt dat deze geschiedt bij 
verzoekschrift dat, op straffe van nietigheid, de middelen en conclusie bevat. Het tweede 
lid betreft de gedwongen tussenkomst, waarbij een onderscheid gemaakt wordt naarge-
lang de vordering in tussenkomst gericht is tegen een derde, dan wel tegen partijen in het 
geding. In het eerste geval geschiedt de gedwongen tussenkomst bij dagvaarding, in het 
tweede geval kan zij bij gewone conclusies worden aangebracht.

Uit artikel 813 van het Gerechtelijk Wetboek blijkt dus dat de vrijwillige tussenkomst, 
anders dan de gedwongen tussenkomst die naargelang het geval, hetzij bij dagvaarding, 
hetzij bij gewone conclusies wordt ingesteld, bij verzoekschrift moet worden ingesteld.

Met verzoekschrift wordt bedoeld een akte die, naar de vorm, in essentie moet beant-
woorden aan de voorschriften die gelden voor het verzoekschrift op tegenspraak (artikelen 
1034bis t/m 1034quater van het Gerechtelijk Wetboek), naar inhoud, de middelen ter on-
dersteuning van de tussenkomst en het besluit van de tussenkomende partij moet bevatten, 
en op het vlak van de kennisgeving tenslotte, zoals gewone conclusies, overeenkomstig de 
artikelen 742, 745 en 746 van het Gerechtelijk Wetboek aan de partijen moet worden 
meegedeeld en ter griffie moet worden neergelegd, waarbij de neerlegging geldt als bete-
kening (artikel 746 Gerechtelijk Wetboek).

Uit dit alles volgt dat de tussenkomende derde slechts op rechtsgeldige en dus ontvan-
kelijk wijze partij wordt in het geding op het ogenblik waarop hij het bedoelde verzoek-
schrift, dat tevens de conclusie bevat, ter griffie heeft neergelegd. Een vordering die niet 
is ingesteld op de door de wet voorziene wijze, is niet rechtsgeldig ingesteld en dus niet 
ontvankelijk
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Niet naar vorm en inhoud beantwoordend aan het verzoekschrift bedoeld in artikel 813, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, en dus niet van aard de vordering in vrijwillige 
tussenkomst aanhangig te maken, is de akte opgesteld in de vorm van een gewone conclu-
sie die enkel onder de naam van de persoon in wiens naam de conclusie wordt neergelegd 
de vermelding "vrijwillige tussenkomst" draagt en die zich in het corpus en in het disposi-
tief beperkt tot het voeren van verweer tegen een (voortijdige) vordering of tegen een te-
gen de oorspronkelijke verweerder ingestelde vordering, zonder ook maar ergens een vor-
dering in tussenkomst te formuleren en de redenen van die vordering op te geven.

Uit de stukken van de rechtspleging evenals uit de vaststellingen van het bestreden von-
nis blijkt dat de eerste eiseres pas op 10 oktober 2000 een verzoekschrift tot vrijwillige 
tussenkomst had neergelegd en op 31 januari 1997 slechts een conclusie had neergelegd 
waarin enkel onder de naam van de eerste eiseres gewag werd gemaakt van de vermelding 
"vrijwillig tussenkomende partij" (vonnis p. 8, onderaan) en waarin nergens werd aange-
geven om welke redenen werd tussengekomen en nergens aan de rechtbank werd ge-
vraagd akte te verlenen van de vrijwillige tussenkomst van de eiseres (vonnis p. 9, tweede 
alinea).

Door desondanks te besluiten dat de eiseres op 31 januari 1997 partij geworden was in 
het geding en van dit besluit te vertrekken om de rechtsgeldigheid en tijdigheid van de 
vorderingen van de eerste en de tweede verweerder te beoordelen, miskent het bestreden 
vonnis de hoger vermelde regels inzake de wijze van instellen van de vordering in vrijwil-
lige tussenkomst en schendt het dus de artikelen 13, 15, 16 , 742, 745, 746, 813 en 1034-
bis t/m 1034quater van het Gerechtelijk Wetboek.

Minstens miskent het bestreden vonnis de bewijskracht van de op 31 januari 1997 neer-
gelegde conclusie van de eiseres en schendt het dus de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek door, zich steunend op de vermelding van "vrijwillig tussenko-
mende partij" onder de naam van de eiseres en op het gevoerde verweer tegen de (voorba-
rige) vordering van de tweede verweerder (vonnis p. 9, tweede alinea), in die conclusie 
een gemotiveerde vordering tot vrijwillige tussenkomst te lezen.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 13, 15, 16, 742 t/m 746, 809, 812, 813 en, voor zoveel als nodig, 815 t/m 

819 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 34, §2, van de wet van 25 juni 1992 betreffende de landverzekerings-overeen-

komst.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart de vordering van de tweede verweerder tegen de eerste 

eiseres ontvankelijk en gegrond en veroordeelt de eerste eiseres aldus tot betaling aan de 
tweede verweerder van een bedrag van 14.723,61 euro in hoofdsom (meer intresten en ge-
rechtskosten), dit na de bij conclusie van 23 januari 1997 ingestelde vordering van de 
tweede verweerder rechtsgeldig en tijdig te hebben verklaard op grond van volgende mo-
tivering:

"(...)
Zo vrijwillige tussenkomst niet voor de eerste maal, in graad van beroep kan gebeuren 

om een veroordeling te bekomen (artikel 812, tweede alinea, van het Gerechtelijk Wet-
boek) wordt in graad van eerste aanleg niet bepaald tot op welk ogenblik vrijwillige tus-
senkomst kan geschieden hetgeen in feite mogelijk is totdat de debatten gesloten worden 
en aldus ook na neerlegging van de besluiten, waarbij aldus aanvaard wordt dat de vrijwil-
lig tussenkomende partij aanvaardt tussen te komen in dit geschil in de staat waarin het 
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zich bevindt, met inbegrip van de vorderingen die bij besluiten reeds neergelegd werden 
jegens deze partij, naar analogie met artikel 819 van het Gerechtelijk Wetboek inzake de 
hervatting van het geding (Fettweis, Manuel de procédure civile, Luik, 1987, nr. 580, blz. 
415).

Nu in het geval terzake in de besluiten neergelegd op 31 januari 1997 voor de NV Thil-
ly Van Eessel, alsmede voor Hannover en MB Finance telkens onder de naam van Hanno-
ver en van MB Finance vermeld werd 'vrijwillig tussenkomende partij' duidelijk was dat 
deze beide partijen in het geding vrijwillig tussenkwamen, hetgeen overigens ook uit de 
verdere inhoud van dit besluitschrift bleek, ook al werd er niet uitdrukkelijk in het dispo-
sitief aan de politierechter akte gevraagd van hun vrijwillige verschijning, in de mate dat 
Hannover zich verweerde tegen de vordering van V. en dat MB Finance zelf een vorde-
ring instelde tegen AGF.

In de mate V. enkele dagen ervoor een 'besluit vrijwillige tussenkomst' neergelegd had, 
en hij op grond van artikel 813 van het Gerechtelijk Wetboek ook middelen en besluiten 
moest ontwikkelen, kon V., in de mate de andere bestuurder S. niet inzake was, logischer-
wijze enkel een vordering instellen tegen de verzekeraar en niet de makelaar op gevaar 
zelf ook rechtsplegingsvergoedingen te moeten betalen aan de makelaar Th. Van Eessel.

Vragen dat de advocaten in volgorde besluiten opstellen en tussenvorderingen instellen 
naarmate de andere partijen hun besluiten met vrijwillige tussenkomst van nieuwe partijen 
reeds neergelegd hebben, zou van elk advocaat een voorafgaandelijk opzoekingswerk in 
het dossier of telefonisch via de griffie vergen en komt neer op een te letterlijke interpre-
tatie van artikel 809 van het Gerechtelijk Wetboek, die bovendien niet op straffe van nie-
tigheid (artikel 860 van het Gerechtelijk Wetboek) voorgeschreven is en daarbij geen re-
kening houdt met het feit dat alle partijen, vertegenwoordigd door hun advocaten nader-
hand (en hier zelfs twee maal) de zaak ten gronde gepleit hebben waarbij zodus V. tijdens 
zijn pleidooien zijn vordering 'hernam' tegen Hannover net zoals MB Finance haar eigen 
vordering (en Hannover haar verweer) ook bij pleidooien hernam zoals ook het Vlaams 
Gewest haar beide vorderingen bij pleidooien 'hernam'.

Bovendien werd in het geval ter zake nadat MB Finance en Hannover na tussenvonnis 
een, volgens de rechtbank overbodig, 'verzoekschrift in vrijwillige tussenkomst' hadden 
neergelegd, deze zaak andermaal herpleit ten gronde, waarbij alle partijen jegens elkaar 
nogmaals voor zover als nodig hun wederzijdse vorderingen 'hernamen'.

Bovendien werd ook reeds na de eerste pleidooien op het zittingsblad van de politie-
rechtbank geacteerd dat deze of gene advocaat optrad voor onder meer V., en voor Han-
nover en MB Finance, (net zoals dit ook na de tweede pleidooien zal gebeuren) en aldus 
de tussenkomst van deze vrijwillig tussenkomende partijen geacteerd.

In de mate Hannover rechtsgeldig vrijwillig tussengekomen was bij besluiten van 31 ja-
nuari 1997, zoals hierboven beslist, was de vordering van het Vlaams Gewest bij besluiten 
van 7 juli 1997 rechtsgeldig en tijdig ingesteld tegen Hannover.

Neerlegging van besluiten geldt als betekening (artikel 746 van het Gerechtelijk Wet-
boek) en V. had ook zijn besluiten al neergelegd en Hannover aanvaardde vrijwillig tus-
sen te komen in dit debat waarin deze vordering jegens haar ingesteld werd.

(...)"
(bestreden vonnis p. 8, onderaan t/m p. 10, derde alinea en p. 10, voorlaatste alinea).
Grieven
Artikel 13 van het Gerechtelijk Wetboek definieert de tussenvordering als iedere vorde-

ring die in de loop van het rechtsgeding wordt ingesteld en ertoe strekt, hetzij de oor-
spronkelijke vordering te wijzigen of nieuwe vorderingen tussen partijen in te stellen, het-
zij personen die nog niet in het geding zijn geroepen, erin te betrekken.
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Personen die nog geen partij zijn in het geding kunnen erin betrokken worden door 
middel van de rechtspleging van de tussenkomst zoals gedefinieerd in de artikelen 15 en 
16 van het Gerechtelijk Wetboek. Artikel 813 van het Gerechtelijk Wetboek regelt de wij-
ze waarop de vordering in tussenkomst wordt ingesteld. Overeenkomstig artikel 813, eer-
ste lid, geschiedt de vrijwillige tussenkomst bij verzoekschrift, terwijl de gedwongen tus-
senkomst overeenkomstig artikel 813, tweede lid, in de regel bij dagvaarding gebeurt.

Artikel 809 van het Gerechtelijk Wetboek regelt de wijze waarop tussenvorderingen 
tussen partijen in het geding worden ingesteld. Aldus bepaalt artikel 809 van het Gerech-
telijk Wetboek dat tussenvorderingen tussen partijen in het geding worden ingesteld bij 
conclusies die ter griffie worden neergelegd en aan de overige partijen worden overgelegd 
zoals bepaald is in de artikelen 742 tot 746 van het Gerechtelijk Wetboek. Overeenkom-
stig artikel 746 van het Gerechtelijk Wetboek geldt de neerlegging ter griffie als beteke-
ning.

Een vordering die niet is ingesteld op de door de wet voorziene wijze is niet rechtsgel-
dig ingesteld en dus niet ontvankelijk. De ontvankelijkheid van de vordering wordt beoor-
deeld op het ogenblik van het instellen van de vordering, dit is op het ogenblik waarop de 
conclusie overeenkomstig artikel 746 van het Gerechtelijk Wetboek ter griffie wordt neer-
gelegd.

Uit dit alles volgt dat een tussenvordering slechts op ontvankelijke wijze bij conclusie 
kan worden ingesteld, wanneer de persoon tegen wie de tussenvordering is gericht ten 
laatste op het ogenblik van de neerlegging van de conclusie op regelmatige wijze partij is 
geworden in het geding.

Eerste onderdeel
Zolang een persoon niet regelmatig partij is geworden in het geding, kan een tussenvor-

dering tegen die persoon slechts bij dagvaarding in gedwongen tussenkomst worden inge-
steld. Is derhalve niet ontvankelijk, de bij conclusie ingestelde tussenvordering tegen een 
persoon die pas na de neerlegging van de conclusie door (vrijwillige) tussenkomst partij 
wordt in het geding.

Aan het voormelde wordt geen afbreuk gedaan door de omstandigheid dat de vordering 
wordt ingesteld tegen een persoon van wie na de oorspronkelijke dagvaarding is komen 
vast te staan dat deze, en niet de oorspronkelijk gedagvaarde persoon (in casu de NV Thil-
ly Van Eessel), hoedanigheid en belang had bij het geschil. De rechtspleging van de (ge-
dwongen of vrijwillige) tussenkomst is precies van aard aan deze situatie te verhelpen.

Ook de omstandigheid dat de vordering wordt ingesteld door een persoon die zelf door 
vrijwillige tussenkomst partij wordt in het geding (in casu de tweede verweerder) en die in 
zijn verzoek tot vrijwillige tussenkomst de middelen en conclusie van zijn tussenkomst 
moet vermelden, doet evenmin afbreuk aan het hoger vermelde. Het instellen van een tus-
senvordering is uiteraard niet wat wordt bedoeld onder de in artikel 813, eerste lid, be-
doelde "middelen en conclusie".

Uit de vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt dat de eerste eiseres ten vroegste 
op 31 januari 1997 (bij conclusie) en ten laatste op 10 oktober 2000 (bij verzoekschrift) in 
het geding is tussengekomen, terwijl de tweede verweerder al op 23 januari 1997 een con-
clusie had neergelegd waarin een vordering tegen de eerste eiseres was ingesteld en na die 
datum geen enkele conclusie meer heeft neergelegd. Hieruit blijkt dat de vordering van de 
tweede verweerder tegen de eerste eiseres werd ingesteld op een ogenblik dat de eerste ei-
seres nog geen partij was in het geding.

Door desondanks, verwijzend naar de verplichting voor de tweede verweerder om in 
zijn conclusie de middelen en conclusie van zijn verzoek in vrijwillige tussenkomst te 
vermelden (vonnis p. 9, derde alinea) en verwijzend naar een beweerde noodzaak tot niet-
letterlijke interpretatie van artikel 809 Gerechtelijk Wetboek (vonnis p. 9, laatste alinea), 
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te oordelen dat de op 23 januari 1997 bij conclusie ingestelde vordering van de tweede 
verweerder tegen de eerste eiseres rechtsgeldig en ontvankelijk was, miskent het bestre-
den  vonnis  de  hoger  vermelde  regels  inzake  het  instellen  van  tussenvorderingen  en 
schendt het dus de artikelen 13, 15, 16, 742 t/m 746, 809 en 813 van het Gerechtelijk 
Wetboek.

Tweede onderdeel
Een tussenvordering die op onregelmatige wijze tegen een derde is ingesteld, is onont-

vankelijk en kan niet ontvankelijk worden in de loop van het geding, ook niet doordat die 
derde nadien vrijwillig in het geding tussenkomt.

Krachtens artikel 812 van het Gerechtelijk Wetboek impliceert de vrijwillige tussen-
komst, onder voorbehoud van vrijwaring van het recht van verdediging, dat de vrijwillig 
tussenkomende partij het geding aanvaardt in de staat waarin het zich bevindt. De aan-
vaarding van het geding in de staat waarin het zich bevindt, staat echter niet gelijk met het 
aanvaarden van onontvankelijke vorderingen en kan niet tot gevolg hebben dat een oor-
spronkelijk onontvankelijke vordering ontvankelijk wordt, noch retroactief, noch op het 
ogenblik van de tussenkomst.

Anders dan bij een gedinghervatting (de artikelen 815 t/m 819 van het Gerechtelijk 
Wetboek), komt de vrijwillig tussenkomende partij niet in de plaats van een procespartij 
die door overlijden of verandering van staat of wijziging van hoedanigheid uit het geding 
verdwijnt.

Door, zich inspirerend op de regels van de gedinghervatting, te oordelen dat de eiseres 
door  haar vrijwillige  tussenkomst  de (voorbarige)  tussenvordering van de tweede ver-
weerder heeft aanvaard en door zich (mede) hierop te steunen om die tussenvordering 
rechtsgeldig en ontvankelijk te beschouwen, schendt het bestreden vonnis de artikelen 13, 
15, 16, 742 t/m 746, 809 en 813 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het in-
stellen van tussenvorderingen, artikel 812 van het Gerechtelijk Wetboek inzake de gevol-
gen van de vrijwillige tussenkomst, en, voor zoveel als nodig, de artikelen 815 t/m 819 
van het Gerechtelijk Wetboek over de gedinghervatting.

Derde onderdeel
Een tussenvordering die op onregelmatige wijze tegen een derde is ingesteld, is onont-

vankelijk en kan niet ontvankelijk worden in de loop van het geding, ook niet door plei-
dooien in aanwezigheid van alle partijen.

Weliswaar kan de tussenvordering ter gelegenheid van de pleidooien worden herno-
men, doch dan wordt de vordering geacht op dat ogenblik te zijn ingesteld.

Bovendien moet de tussenvordering, om op dat ogenblik rechtsgeldig te zijn ingesteld, 
voldoen aan het voorschrift van artikel 809 van het Gerechtelijk Wetboek. De vordering 
moet dus in een nieuwe conclusie worden neergelegd, minstens moet in het proces-ver-
baal van de zitting of in het vonnis melding worden gemaakt van een uitdrukkelijke mede-
deling van de betrokken partij dat zij haar oorspronkelijke (onregelmatig ingestelde) vor-
dering herneemt.

Door uit het enkele feit van de pleidooien af te leiden dat de tweede verweerder haar 
vordering tegen de eerste eiseres had hernomen, zonder vaststelling van een uitdrukkelijke 
mededeling hiervan (noch in de processen-verbaal van de terechtzitting, noch in het von-
nis) en door zich (mede) hierop te steunen om de tussenvordering van de tweede verweer-
der tegen de eerste eiseres rechtsgeldig en ontvankelijk te beschouwen, miskent het be-
streden vonnis de regels inzake de wijze van instellen van tussenvorderingen en schendt 
het dus de artikelen 13, 742 t/m 746, 809 en 813 van het Gerechtelijk Wetboek.

Zelfs indien het bestreden vonnis op wettige wijze tot herneming van de vordering zou 
hebben besloten - quod non - , dan nog miskent het bestreden vonnis de regels inzake het 
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ogenblik van het instellen van tussenvorderingen en schendt het dus de artikelen 13, 742 
t/m 746, 809 en 813 van het Gerechtelijk Wetboek, door de tussenvordering van de twee-
de verweerder tegen de eerste eiseres ontvankelijk te achten vanaf de neerlegging van de 
conclusie van de tweede verweerder op 23 januari 1997 of minstens vanaf de (volgens het 
vonnis) geldige vrijwillige verschijning van de eiseres op 31 januari 1997 (vonnis p. 9, 
laatste alinea, p. 10, voorlaatste alinea en p. 13, dispositief waar de gerechtelijke intresten 
worden toegekend vanaf die datum) en door van voormelde tijdstip(pen) te vertrekken om 
de verjaring van de vordering te berekenen.

Vierde onderdeel
In de mate de motieven die een verwijzing inhouden naar de pleidooien van de tweede 

verweerder (waaruit de rechtbank afleidde dat de tweede verweerder zijn vordering tegen 
de eerste eiseres had hernomen) (p. 9, laatste alinea en p. 10, tweede alinea), naar het op 
10 oktober 2000 neergelegde verzoekschrift in vrijwillige tussenkomst van de eerste eise-
res (p. 10, tweede alinea) en naar de vermelding op het zittingsblad dat advocaten voor de 
tweede verweerder en de eerste eiseres op de twee pleitzittingen waren opgetreden (waar-
uit de rechtbank afleidde dat hiermee ook de tussenkomst van die beide partijen was geac-
teerd), in die zin moeten worden gelezen dat de rechtbank van oordeel was dat de vorde-
ring van de tweede verweerder tegen de eerste eiseres ontvankelijk was ingesteld op da-
tum van de eerste pleidooien op 15 juni 2000 of minstens op datum van de tweede plei-
dooien op 19 april 2001, zijn deze motieven tegenstrijdig met de motieven waarin de 
rechtbank te kennen geeft  dat  de kwestieuze vordering reeds ontvankelijk was op het 
ogenblik van de neerlegging van de conclusie van de tweede verweerder op 23 januari 
1997 of tenminste op het ogenblik van de (door het vonnis geldig verklaarde) vrijwillige 
tussenkomst van de eerste eiseres op 31 januari 1997 (vonnis p. 9, eerste alinea; p. 10, 
voorlaatste alinea en p. 13, dispositief, laatste alinea).

Met deze tegenstrijdigheid in zijn motieven behept, is het bestreden vonnis niet regel-
matig gemotiveerd en houdt het dus schending in van artikel 149 van de gecoördineerde 
Grondwet.

Vijfde onderdeel
In de mate de motieven van het bestreden vonnis niet toelaten met voldoende zekerheid 

uit te maken of de rechtbank de vordering van de tweede verweerder tegen de eerste eise-
res ontvankelijk heeft geacht op het ogenblik waarop ze bij conclusie van 23 januari 1997 
was ingesteld (zie p. 9, derde en laatste alinea), op het ogenblik waarop de eerste eiseres 
de vordering in haar conclusie van 31 januari 1997 zou hebben aanvaard (zie p. 9, eerste 
alinea; p. 10, voorlaatste alinea en p. 13, dispositief waarin de gerechtelijke intresten van-
af voormelde datum worden toegekend), op het ogenblik waarop de partijen via hun advo-
caten op de eerste zitting van 15 juni 2000 zijn verschenen en hebben gepleit (p. 9, laatste 
alinea en p. 10, tweede en derde alinea), of nog op het ogenblik waarop de partijen op de 
tweede zitting, en dus na het verzoekschrift in vrijwillige tussenkomst van de eerste eise-
res van 10 oktober 2000, hebben gepleit (p. 10, tweede alinea), maakt het bestreden von-
nis het niet mogelijk de wettigheid te toetsen van het vonnis, noch op het vlak van de 
rechtsgeldigheid van de vordering van de tweede verweerder tegen de eerste eiseres, noch 
op het vlak van de verjaring.

Derhalve houdt het bestreden vonnis schending in van artikel 149 van de gecoördineer-
de Grondwet evenals van de artikelen 746, 809 en 813 van het Gerechtelijk Wetboek en 
van artikel 34, §2, van de wet van 25 juni 1992 betreffende de landverzekeringsovereen-
komst.

3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
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Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart de vorderingen van de eerste en de tweede verweerders 

tegen de eerste eiseres ontvankelijk en gegrond, veroordeelt de eerste eiseres aldus tot be-
taling aan de eerste verweerder van een bedrag van 25.608,49 euro in hoofdsom (meer in-
terest en gerechtskosten) en aan de tweede verweerder van een bedrag van 14.723,61 euro 
in hoofdsom (meer interest en gerechtskosten), en verklaart de vordering van de tweede 
eiseres tegen de verweerders gericht ongegrond, dit na de heer S. alleen en volledig aan-
sprakelijk te hebben gesteld voor het ongeval op grond van de volgende motieven :

"Uit de hierboven geciteerde verklaringen van beide bestuurders blijkt dat elke bestuur-
der beweert dat het verkeerslicht op de groene fase stond voor hem. Er zijn (geen) getui-
gen van dit ongeval bekend, ondanks het feit dat V. schreef dat hij niet alleen 5 of 6 wa-
gens volgde voor wie het licht ook voor hun rijrichting op groen gesprongen was zodat hij 
deze wagens gewoon volgde, maar dat hij ook door een aantal tegenliggers gekruist werd; 
geen van deze bestuurders, voor zover één ervan dit ongeval gezien had, maakten zich be-
kend.

De bewering op grond van de laatste verklaring van V. aan de politierechter dat er voor 
hem nog 5 à 6 wagens waren zodat in de mate het groen werd, na een voorafgaandelijk 
rode fase, voor deze 5 à 6 wagens, het noodzakelijkerwijze opnieuw rood werd voor V. 
wordt niet bewezen. De tijdschema van de verkeerslichten zoals toen werkzaam wordt 
niet neergelegd, maar beweren dat op een dergelijke belangrijke as als de Bergensesteen-
weg er slechts een 6-tal wagens na stilstand, door een groen verkeerslicht kunnen rijden, 
blijkt niet realistisch. Er wordt ook in hoofde van V. geen inbreuk op artikel 61.1.1. van 
de Wegcode bewezen, evenmin als dit bewezen voorkomt in hoofde van de heer S..

Ten onrechte wordt door V. opgeworpen dat de Bergensesteenweg een voorrangsbaan 
is en dat in de mate S. zelf beweert dat hij zijn wagen opnieuw bij de groene fase in bewe-
ging bracht hij een manoeuvre in de zin van artikel 12.4 van de Wegcode uitvoerde en 
voorrang verschuldigd was aan de andere weggebruikers. Er waren inderdaad op dit kruis-
punt verkeerstekens (B9 voorrangsweg aan de Bergensesteenweg en B5 (stop) aan de Van 
Cotthemstraat), maar overeenkomstig artikel 6.3 van de Wegcode gelden de verkeersbor-
den betreffende de voorrang niet op de kruispunten die geregeld worden door verkeers-
lichten (tenzij het enkel oranjeknipperlichten betreft). De normale werking van de ver-
keerslichten kon niet nagegaan worden, beide bestuurders hebben het over een rode en na-
dien groene fase, zodat de verkeerslichten blijkbaar normaal functioneerden zodat artikel 
6.3, eerste lid, van de wegcode toepasselijk blijft.

Anderzijds,  is  de regel volgende dewelke verkeerstekens boven verkeersregels gaan 
(artikel 6.2, van de Wegcode) enkel begrijpelijk wanneer er een tegenstrijd voorhanden is 
tussen de verkeersignalisatie (waartoe ook de verkeerslichten behoren) en de verkeersre-
gels (Cassatie, 6.02.1985, R.W., 1985-86, 1572).

Artikel 14.2 van de Wegcode blijft toepasselijk. Meer bepaald diende S. bij, volgens 
hem groen verkeerslicht, voorrang te verlenen aan V. die reeds 18 meters afgelegd had na 
de stopstreep voor zijn eigen verkeerslichten. Door volgens S. zijn wagen in gang te bren-
gen na een rode fase van een verkeerslicht zonder aldus rekening te houden met de nog 
aanwezige voertuigen op dit kruispunt, werd door S. een inbreuk gepleegd op artikel 14.2 
van de Wegcode, fout die in oorzakelijk verband staat met het ongeval"

(bestreden vonnis p. 11 t/m p. 12, eerste alinea).
Grieven
In hun op 21 januari 2004 neergelegde "samenvattende beroepsconclusie" hadden de ei-

seressen aangevoerd dat de tweede verweerder aansprakelijk was voor het ongeval we-
gens een dubbele inbreuk, enerzijds, een inbreuk op artikel 61.1.1°, van het Wegverkeers-
reglement (door het rood licht rijden) en anderzijds een inbreuk op artikel 12.2 van het 
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Wegverkeersreglement (niet de dubbele voorzichtigheid aan de dag leggen vooraleer het 
kruispunt op te rijden).

Aldus hadden de eiseressen, na de inbreuk op artikel 61.1.1° te hebben toegelicht, als 
volgt geconcludeerd over de inbreuk op artikel 12.2 van het Wegverkeersreglement:

"Overwegende dat zelfs al was het verkeerslicht voor de heer V. groen, quod non, dan 
nog had hij de verplichting een dubbele voorzichtigheid in acht te nemen bij het oprijden 
van het kruispunt.

Dat het groene verkeerslicht, die een toelating en niet een verplichting geeft aan be-
stuurders om dit verkeerssignaal voorbij te rijden, bestuurders niet vrijstelt van de ver-
plichting tot naleving van de regels van dubbele voorzichtigheid die gelden zo men een 
kruispunt oprijdt".

(samenvattende conclusie eiseressen p. 11, derde en vierde alinea).
Ook de eerste verweerder - met wie de eiseressen op het punt van de aansprakelijkheid 

van de tweede verweerder gelijklopende belangen hebben - had in zijn op 10 augustus 
2003 gedateerde "conclusie in hoger beroep" de aansprakelijkheid van de tweede verweer-
der ingeroepen. Ook de eerste verweerder had de aansprakelijkheid van de tweede ver-
weerder gesteund op een inbreuk op de artikelen 61.1.1° en 12.2 van het Wegverkeersre-
glement,  maar  ook op artikel 10.1.3°  van het  Wegverkeersreglement (het  niet  kunnen 
stoppen voor een voorzienbare hindernis).

Aldus had de eerste verweerder met betrekking tot de inbreuken op de artikelen 12.2 en 
10.1.3° van het Wegverkeersreglement als volgt geconcludeerd:

"Het is onbetwistbaar dat de heer V. artikel 10.1.3., 12.2 en 61.1.1. van het wegver-
keersreglement heeft geschonden, evenals artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.

De heer V. verklaarde over de aanrijding het volgende:
"Ik bereed de Steenweg op Bergen in de richting van Halle en reed aan een snelheid 

van 40 à 50 km/u. Op het ogenblik dat ik de verkeerslichten die op faze groen stonden, 
voorbij reed en op het kruispunt kwam, kwam een bestelwagen uit de Van Cotthemstraat 
gereden op de Bergensesteenweg".

Uit deze verklaring die onmiddellijk na het ongeval werd afgelegd blijkt dat de heer V. 
geen bijzonder voorzichtigheid aan de dag heeft gelegd bij het oprijden van het kruispunt.

Krachtens een vaste rechtspraak zijn de bestuurders die geen bijzondere aandacht - dub-
bele voorzichtigheid - aan de dag leggen bij het oprijden van een kruispunt aansprakelijk 
voor de ongevallen die het gevolg zijn van dit foutief nalaten:

"Luidens artikel 12.2 van de Wegcode dient elke bestuurder die een kruispunt oprijdt 
dubbel voorzichtig te zijn teneinde alle ongevallen te voorkomen; deze verplichting geldt 
ook op een kruispunt uitgerust met verkeerslichten, en zulks ongeacht de stand van die 
lichten".

(Cass., Damschotter / De Almeida Pereirae, 18 oktober 1994, Verkeersrecht 1995, 34; 
Arr. Cass. 1994, 853; Pas. 1994, I, 835).

(...)
Waar het groene verkeerslicht de toelating geeft aan de bestuurder om dit verkeerssig-

naal voorbij te rijden, stelt hem dit niet vrij van de naleving van de regels van voorzichtig-
heid, meer nog het Wegverkeersreglement legt aan de bestuurder een dubbele voorzichtig-
heid op wanneer hij een kruispunt oprijdt.

Bestuurders die een kruispunt oprijden - zoals de heren V. en S. - zijn niet ontslagen 
van de verplichting tot bijzondere voorzichtigheid die door het wegverkeersreglement is 
voorgeschreven. De overtreding ervan levert een fout op (zie o. a. Cass., D./F. en Axa 
Royale Belge, 23 juni 2000, Verkeersrecht 2000, 383; Verkeersrecht 2001, afl. 6, 254).
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Indien de heer V. als een normaal voorzichtig autobestuurder bij het oprijden/overste-
ken van het kruispunt niet alleen zijn aandacht zou hebben gericht op het voor hem lig-
gend weggedeelte, maar ook op het verkeer dat de door hem gevolgde rijweg dwarste, zou 
de aanrijding nooit plaatsgevonden hebben.

De heer V. heeft reeds vóór het oversteken van het kruispunt, de andere bestuurder, de 
heer S., opgemerkt of moest deze opmerken zodat deze voor hem een voorziene hindernis 
vormde en zijn gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg een inbreuk uitmaakt op artikel 
10.1.3 van het Wegverkeersreglement (de verplichting om te kunnen stoppen voor een 
voorzienbare hindernis).

De fout van de heer V. staat in oorzakelijk verband met de aanrijding en de schadelijke 
gevolgen ervan voor concluante.

Bijgevolg is de heer V. aansprakelijk voor de beschadigingen aan het openbaar domein 
op grond van onder andere de artikelen 10.1.3, 12.2 en 61.1.1. van het Wegverkeersregle-
ment en 1382 van het van het Burgerlijk Wetboek, en is zijn verzekeraar wettelijk gehou-
den om de aldus door haar verzekerde veroorzaakte schade te vergoeden".

(conclusie Vlaams Gewest p. 4, midden t/m p. 5, laatste alinea).
In verband met de aansprakelijkheid van de tweede verweerder is in het bestreden von-

nis enkel een weerlegging te vinden van de aangevoerde inbreuk op artikel 61.1.1° (nege-
ren van het rode licht) (p. 11, tweede alinea). Nergens maakt het bestreden vonnis echter 
gewag van of weerlegt het de eveneens ingeroepen inbreuken op artikel 12.2 en 10.1.3° 
van het Wegverkeersreglement. Bij gebrek aan antwoord op deze concrete middelen uit 
de conclusie van de eiseressen en van de tweede verweerder, is het bestreden vonnis niet 
regelmatig gemotiveerd en schendt het dus artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Overeenkomstig artikel 15 van het Gerechtelijk Wetboek is de tussenkomst 

een rechtspleging waarbij een derde persoon partij wordt in het geding en die er-
toe strekt hetzij de belangen van de tussenkomende partij of van een der partijen 
in het geding te beschermen, hetzij een veroordeling te doen uitspreken of vrij-
waring te doen bevelen.

Overeenkomstig artikel 16 van het Gerechtelijk Wetboek is de tussenkomst 
hetzij, vrijwillig, wanneer de derde opkomt om zijn belangen te verdedigen het-
zij, gedwongen, wanneer de derde in de loop van een rechtspleging gedagvaard 
wordt door een of meer partijen.

Overeenkomstig  artikel  813,  eerste  lid,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  ge-
schiedt de vrijwillige tussenkomst bij verzoekschrift, dat op straffe van nietig-
heid de middelen en conclusie bevat.

2. Uit die bepalingen volgt dat de tussenkomst een incident is in een reeds aan-
hangig geding, zodat de akte waarin de vrijwillige tussenkomst geschiedt geen 
akte van rechtsingang uitmaakt.

Hieruit volgt tevens dat het verzoekschrift waarbij de vrijwillige tussenkomst 
geschiedt niet aan dezelfde voorwaarden moet voldoen als een gedinginleidend 
verzoekschrift.

3. Het middel dat ervan uitgaat dat, om ontvankelijk te zijn, de vorm waarin de 
vrijwillige tussenkomst wordt geformuleerd, dient te beantwoorden aan de voor-
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schriften  inzake  het  verzoekschrift  op  tegenspraak  als  gedinginleidende  akte, 
faalt naar recht.

4. Voor het overige geeft het bestreden vonnis geen uitlegging van de in het 
middel bedoelde conclusie, maar beoordeelt het de juridische gevolgen ervan, 
zodat het de bewijskracht van die conclusie niet miskent.

Het middel mist  feitelijke grondslag in zoverre het miskenning van bewijs-
kracht van akten aanvoert.

Tweede middel 
Eerste onderdeel
5. Wanneer een partij  vrijwillig is tussengekomen in het geding, conclusies 

neemt ten aanzien van de andere partijen en zich verdedigt ten aanzien van de 
andere partijen die tegen haar, nog voor zij tussenkwam in het geding, hebben 
geconcludeerd en vorderingen ingesteld, en de partijen vervolgens voor de rech-
ter verschijnen om een vonnis te vragen zonder op te werpen dat de voortijdige 
vordering op die grond niet ontvankelijk zou zijn, vermag de rechter uitspraak te 
doen over die vordering.

6. Het onderdeel dat er van uitgaat dat een bij conclusie ingestelde tussenvor-
dering tegen een partij die pas nadien ingevolge een vrijwillige tussenkomst par-
tij is geworden in het geding zonder meer niet ontvankelijk is, faalt naar recht.

Tweede en derde onderdeel
7. De beide onderdelen gaan uit van de in het eerste onderdeel vergeefs aange-

voerde stelling dat de tussenvordering niet ontvankelijk is.
De beide onderdelen zijn mitsdien niet ontvankelijk.
Vierde onderdeel
8. Het onderdeel gaat er van uit dat het bestreden vonnis oordeelt dat de vorde-

ring van de tweede verweerster tegen de eerste eiseres ontvankelijk werd inge-
steld op de datum van de pleidooien voor de eerste rechter.

Het bestreden vonnis bevat dergelijk oordeel niet. Het onderdeel berust derhal-
ve op een onjuiste lezing van het bestreden vonnis, zodat het feitelijke grondslag 
mist.

Vijfde onderdeel
9. Het bestreden vonnis overweegt: "Nu in het geval terzake in de besluiten 

neergelegd op 31 januari  1997 voor de NV Thilly Van Eessel,  alsmede voor 
Hannover en MB Finance telkens onder de naam van Hannover en van MB Fi-
nance vermeld werd 'vrijwillig tussenkomende partij' duidelijk was dat deze bei-
de partijen in het geding vrijwillig tussenkwamen, hetgeen overigens ook uit de 
verdere inhoud van dit besluitschrift bleek, ook al werd er niet uitdrukkelijk in 
het dispositief aan de politierechter akte gevraagd van hun vrijwillige verschij-
ning, in de mate dat Hannover zich verweerde tegen de vordering van V. en dat 
MB Finance zelf een vordering instelde tegen AGF".

Aldus geven de appelrechters te kennen dat de vordering van de tweede ver-
weerder tegen de eerste eiseres ontvankelijk dient geacht op 31 januari 1997.

10. In zoverre het onderdeel er van uitgaat dat niet met voldoende zekerheid 
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kan uitgemaakt worden op welke datum het bestreden vonnis de vordering van 
de tweede verweerder tegen de eerste verweerster ontvankelijk heeft geacht zo-
dat het Hof niet vermag de wettigheid van het bestreden vonnis te toetsen, berust 
het op een onjuiste lezing van het bestreden vonnis en mist het feitelijke grond-
slag.

11. Voor het overige is het onderdeel geheel afgeleid uit de vergeefs aange-
voerde schending van artikel 149 van de Grondwet en is het in zoverre niet ont-
vankelijk.

Derde middel
Grond van niet-ontvankelijkheid van het middel
12. De eerste verweerder voert aan dat het middel bij gebrek aan belang niet 

ontvankelijk is in zoverre het tegen hem gericht is omdat het niet kan leiden tot 
de vernietiging van het bestreden vonnis in zoverre het zijn vordering tegen de 
eerste eiseres gegrond heeft verklaard.

13. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de eerste 
verweerder de vergoeding heeft gevorderd in solidum ten laste van de eerste ei-
seres, verzekeraar van het voertuig bestuurd door S., en de derde verweerster, 
verzekeraar van de tweede verweerder.

In die omstandigheden heeft de eerste eiseres er belang bij om, ook ten aanzien 
van de eerste verweerder wat diens schade betreft,  te laten vaststellen dat  de 
tweede verweerder tevens een fout heeft begaan die, naast de vaststaande fout 
van S., mede de oorzaak is van die schade.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Het middel zelf
14. Het in het middel bedoelde verweer werd voor de appelrechters gevoerd 

en, in zoverre dat verweer in de conclusies van de eerste verweerder werd ge-
voerd hadden de eiseressen hierbij belang.

Het bestreden vonnis beantwoordt dat verweer niet.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis behoudens in zoverre het de hogere beroepen 

en de vrijwillige tussenkomsten ontvankelijk verklaart, en vaststelt dat bestuur-
der S. een fout heeft begaan die in oorzakelijk verband staat met het ongeval.

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

deeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiseressen tot twee derden van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leu-

ven, zetelend in hoger beroep.
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23 april 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: 
mevr. Deconinck – Grotendeels gelijkluidende conclusie3 van de h. Vandewal, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Mahieu en Geinger.

Nr. 203

3° KAMER - 23 april 2007

1º INDEPLAATSSTELLING - MILIEURECHT - NATUURBEHOUD - VOORKOOPRECHT VAN HET 
VLAAMS GEWEST - VORDERING BIJ MISKENNING VAN HET VOORKOOPRECHT - MACHTIGING DOOR 
DE VLAAMSE REGERING AAN DE VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ - OMVANG

2º MILIEURECHT - NATUURBEHOUD - VOORKOOPRECHT VAN HET VLAAMS GEWEST - 
VORDERING BIJ MISKENNING VAN HET VOORKOOPRECHT - MACHTIGING DOOR DE VLAAMSE 
REGERING AAN DE VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ - OMVANG - VORDERING TOT 
INDEPLAATSSTELLING

1º en 2° De mogelijkheid voor de Vlaamse regering om overeenkomstig het artikel 37 van 
het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu  
aan de Vlaamse Landmaatschappij een machtiging te verlenen om in haar naam, voor 
haar rekening en volgens de door haar gestelde voorwaarden het recht van voorkoop uit  
te  oefenen  en  het  in  uitvoering  daarvan  genomen  artikel  5  van  het  besluit  van  de 
Vlaamse regering van 23 juli 1998 hebben betrekking op alle wettelijke modaliteiten die  
met de uitoefening van het recht van voorkoop gepaard gaan, zo ook op het instellen van 
de vordering tot indeplaatsstelling in geval van verkoop met miskenning van het recht van  
voorkoop; deze mogelijkheid tot machtiging strekt zich dus ook uit tot die vordering tot  
indeplaatsstelling. (Artt. 37, §1, eerste en tweede lid, en 39, Decr. 21 okt. 1997; Art. 5, B. 
Vl. Reg. 23 juli 1998)

(V. e.a. T. VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ, burgerlijke vennootschap in de vorm van een nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0321.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 3 oktober 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 12 maart 2007 verwe-

zen naar de derde kamer.
Eerste voorzitter Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen

3 Het Hof vernietigt gedeeltelijk het bestreden vonnis wegens een motiveringsgebrek omdat niet 
werd geantwoord op het in het derde middel bedoelde verweer. Het O.M. concludeerde ook op dit 
middel tot verwerping, vermits het enerzijds van mening was het middel in zoverre aangevoerd tegen 
eerste verweerder niet ontvankelijk was bij gebrek aan belang en anderzijds dat de appelrechters het 
bedoelde verweer wel hadden verworpen en beantwoord. 
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- de artikelen 33 en 159 van de Grondwet;
- de artikelen 15, 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en het daarin gehuldigd alge-

meen rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen, ook het beschikkingsbeginsel 
genoemd, volgens welk die partijen de grenzen van het burgerlijk geschil bepalen;

- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 37, §1, en 39 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuur-

behoud en het natuurlijk milieu;
- artikel 5 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van 

nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbe-
houd en het natuurlijk milieu.

Aangevochten beslissing
Na eerst te hebben geoordeeld dat de vrijwillige tussenkomst in het geding van de ver-

weerder, die voor het eerst plaatsvindt in hoger beroep, niet strekt tot het verkrijgen van 
een veroordeling in de zin van artikel 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek nu 
deze partij het hof van beroep enkel verzocht haar akte te verlenen van het feit dat zij zich 
aansluit bij de argumenten van de verweerster, beslist het hof van beroep dat de rechtsvor-
dering van de verweerster ontvankelijk is, op grond van volgende motieven:

"Krachtens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechtsvordering niet worden 
toegelaten indien de eiser geen hoedanigheid heeft om ze in te dienen. Het is vereist dat er 
een band is tussen de procespartij en het subjectieve recht waaromtrent zij in rechte treedt. 
Die band is hier niet rechtstreeks aangezien (de verweerster) niet voor een eigen recht op-
komt. Ze kan ook onrechtstreeks zijn. Krachtens artikel 5 van het besluit van de Vlaamse 
regering van 2 (lees: 23) juli 1998 treedt zij in naam en voor rekening van (de verweerder) 
op (onrechtstreekse band). (De verweerster) heeft wel degelijk bevoegdheid om te vorde-
ren. Zij legt stukken voor, waaruit de machtiging blijkt. (De verweerder) vertegenwoor-
digd door (de verweerster), heeft dus de vordering ingesteld", en zegt het hof van beroep, 
na deze vordering gegrond te hebben verklaard, voor recht dat "(de verweerder), in naam 
en voor rekening van wie (de verweerster) optreedt, in de plaats dient te worden gesteld 
van (eisers sub 2)".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 37, §1, eerste lid, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbe-

houd en het natuurlijk milieu bepaalt dat de verweerder het recht van voorkoop heeft bij 
verkoop van onroerende goederen die gelegen zijn in bepaalde gebieden.

Het hof van beroep stelt vast dat het voorwerp van de betwiste verkoop gelegen was in 
een dergelijk gebied dat aan het recht van voorkoop van de verweerder is onderworpen 
(bestreden arrest, blz. 6, derde alinea).

Artikel 37, §1, tweede lid, van hetzelfde decreet bepaalt dat de Vlaamse regering aan de 
verweerster een machtiging kan verlenen om in haar naam, voor haar rekening en volgens 
de door haar gestelde voorwaarden dit voorkooprecht uit te oefenen.

Artikel 39, eerste lid, van hetzelfde decreet bepaalt dat in geval van verkoop met mis-
kenning van het recht van voorkoop van de verweerder, laatstgenoemde het recht heeft, 
ofwel in de plaats gesteld te worden van de koper, ofwel van de verkoper een schadever-
goeding te eisen ten bedrage van 20 pct. van de verkoopprijs.

Artikel 5 van het Besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van 
nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbe-
houd en het natuurlijk milieu, bepaalt dat de Vlaamse regering de verweerster machtigt 
om in haar naam en voor haar rekening binnen de haar daartoe toegekende budgettaire 
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perken het recht van voorkoop bedoeld in de artikelen 37, 38 en 39 van voormeld decreet 
uit te oefenen.

Te dezen werd de vordering tot indeplaatsstelling, bedoeld in voormeld artikel 39 inge-
steld door de verweerster, in naam en voor rekening van de verweerder.

De bevoegdheid tot uitoefening van het recht van voorkoop, kan evenwel niet worden 
vereenzelvigd met de bevoegdheid om de vordering tot indeplaatsstelling in te stellen in 
geval van miskenning van het recht van voorkoop.

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling, houdt de bevoegdheid om het recht 
van voorkoop in naam en voor rekening van een andere partij uit te oefenen, immers niet 
de bevoegdheid in om ook in geval van miskenning van het recht van voorkoop, de vorde-
ring tot indeplaatsstelling in naam en voor rekening van die andere partij in te stellen.

Voormeld decreet van 21 oktober 1997 bepaalt niet dat de Vlaamse regering de machti-
ging kan verlenen aan de verweerster om de vordering tot indeplaatsstelling uit te oefe-
nen. In zoverre de machtiging van artikel 5 van voormeld besluit van de Vlaamse regering 
van 23 juli 1998 zo wordt gelezen dat hierin ook de machtiging wordt verleend tot het in-
stellen van de vordering tot indeplaatsstelling, bedoeld in artikel 39 van voormeld decreet, 
moet deze bepaling buiten toepassing worden gelaten op grond van artikel 159 van de 
Grondwet.

De appelrechter oordeelt niettemin dat de verweerster wel degelijk bevoegdheid heeft 
om de vordering in te stellen, en "stukken voorlegt waaruit de machtiging blijkt".

Artikel 33 van de Grondwet staat er niet aan in de weg dat bepaalde bevoegdheden 
worden gedelegeerd, doch delegatie dient steeds uitdrukkelijk te gebeuren.

De "stukken" van de verweerster bevatten evenwel kennelijk niet een dergelijke rechts-
geldige machtiging van de verweerder aan de verweerster.

De eisers voegen bij deze voorziening de inventaris van het dossier dat de verweerster 
aan het hof van beroep heeft voorgelegd. Uit deze inventaris blijkt dat kennelijk enkel de 
stukken 9 en 10 van dat dossier in aanmerking zouden kunnen komen om een dergelijke 
machtiging in te houden.

Stuk nr. 9 betreft een brief van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling 
Natuur, van 29 juni 2001 aan de "provinciale afdeling Diest" van de verweerster. In deze 
brief wordt gesteld dat "Afdeling Natuur" gebruik wenst te maken van het recht van voor-
koop van de verweerder voor de betrokken gronden. De brief is ondertekend door T. H., 
adjunct van de directeur.

Deze brief kan kennelijk niet beschouwd worden als een machtiging van de verweerder 
aan de verweerster om de vordering tot indeplaatsstelling uit te oefenen.

Stuk nr. 10 betreft een een brief van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, af-
deling Natuur-Limburg, van 2 oktober 2001 aan de verweerster. In deze brief wordt ge-
steld dat de "Afdeling Natuur" de verweerster verzoekt de indeplaatsstelling te vorderen 
met betrekking tot de litigieuze gronden. De brief is ondertekend door T. H., adjunct van 
de directeur.

Uit geen enkel stuk blijkt dat de verweerder aan de heer H. de bevoegdheid heeft gede-
legeerd om te beslissen of de vordering tot indeplaatsstelling wordt uitgeoefend. Ook dit 
stuk nr. 10 kan bijgevolg niet beschouwd worden als een geldige machtiging.

Door te oordelen dat de vordering van de verweerster, ertoe strekkend de verweerder, 
in naam en voor rekening van wie zij in rechte optreedt, te horen in de plaats stellen van 
de eisers sub 2, ontvankelijk is, schendt het hof van beroep bijgevolg de artikelen 37, §1 
en 39 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 
milieu, artikel 5 van voormeld besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 en artikel 
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159 van de Grondwet.  Door te oordelen dat  de  verweerster stukken heeft  voorgelegd 
waaruit de machtiging blijkt van de verweerder tot het instellen van de vordering tot inde-
plaatsstelling, miskent het hof van beroep ook de bewijskracht van de inventaris van het 
dossier van de verweerster alsook van de stukken nrs. 9 en 10 van dat dossier nu het van 
deze stukken een interpretatie geeft die kennelijk onverenigbaar is met de daarin gebruikte 
bewoordingen (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet-
boek), en schendt het artikel 33 van de Grondwet door aan te nemen dat de verweerder 
aan de heer H. de bevoegdheid heeft gedelegeerd om te beslissen de vordering tot inde-
plaatsstelling in te stellen.

Het hof van beroep kan bovendien niet naar recht beslissen dat de verweerder, verte-
genwoordigd door de verweerster, de vordering heeft ingesteld na te hebben vastgesteld 
dat de vrijwillige tussenkomst van de verweerder in hoger beroep ontvankelijk is, hetgeen 
noodzakelijk impliceert dat de verweerder geen procespartij was in de procedure voor de 
eerste rechter, nu een tussenkomst, naar luid van artikel 15, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek,  een  rechtspleging  is  waarbij  een  derde  persoon  partij  wordt  in  het  geding 
(schending van deze bepaling).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 37, §1, eerste en tweede lid, van het decreet van 21 okto-

ber 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu heeft het Vlaams 
Gewest het recht van voorkoop bij verkoop van onroerende goederen in bepaalde 
natuurgebieden en kan de Vlaamse regering aan de Vlaamse Landmaatschappij 
een machtiging verlenen om in haar naam, voor haar rekening en volgens de 
door haar gestelde voorwaarden dit recht van voorkoop uit te oefenen.

Krachtens artikel 39, eerste lid, van hetzelfde decreet heeft het Vlaams Ge-
west, in geval van verkoop met miskenning van zijn recht van voorkoop, het 
recht ofwel in de plaats gesteld te worden van de koper ofwel van de verkoper 
een schadevergoeding te eisen ten bedrage van 20 pct. van de verkoopprijs.

2. Krachtens artikel 5 van het besluit van 23 juli 1998 van de Vlaamse regering 
tot vaststelling van nadere regels tot uitvoering van het decreet van 21 oktober 
1997, machtigt de Vlaamse regering de Vlaamse Landmaatschappij om in haar 
naam en voor haar rekening binnen de daartoe toegekende budgettaire perken het 
in voormelde artikelen bedoelde recht van voorkoop uit te oefenen.

3. De mogelijkheid voor de Vlaamse regering om overeenkomstig het voor-
melde artikel 37 aan de Vlaamse Landmaatschappij een machtiging te verlenen 
om in haar naam, voor haar rekening en volgens de door haar gestelde voorwaar-
den het recht van voorkoop uit te oefenen en het in uitvoering daarvan genomen 
artikel 5 van het besluit van 23 juli 1998 hebben betrekking op alle wettelijke 
modaliteiten die met de uitoefening van het recht van voorkoop gepaard gaan, zo 
ook op het instellen van de vordering tot indeplaatsstelling in geval van verkoop 
met miskenning van het recht van voorkoop.

4. Het onderdeel dat er van uitgaat dat de mogelijkheid voor de Vlaamse rege-
ring om aan de Vlaamse Landmaatschappij een machtiging te verlenen om in 
haar naam, voor haar rekening en volgens de door haar gestelde voorwaarden het 
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bedoelde recht van voorkoop uit te oefenen, zich niet uitstrekt tot het instellen 
van de vordering tot indeplaatsstelling in geval van verkoop met miskenning van 
het recht van voorkoop, derwijze dat artikel 5 van het besluit van 23 juli 1998 
geen machtiging inhoudt om dergelijke vordering in te stellen en evenmin derge-
lijke machtiging kan inhouden, faalt in zoverre naar recht.

5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de Vlaamse 
regering 'afdeling Natuur' bij brief van 29 juni 2001 aan de Vlaamse Landmaat-
schappij  meldt  gebruik te  willen maken van het  recht  van voorkoop van het 
Vlaams Gewest voor het bedoelde perceel grond te Lommel en dat de Vlaamse 
regering 'afdeling Natuur' bij brief van 2 oktober 2001, na inzage van het dossier 
aangaande de verkoop van het bedoelde perceel grond, de Vlaamse Landmaat-
schappij verzoekt de indeplaatsstelling te vorderen.

6. Het onderdeel verwijt de appelrechter te oordelen dat de Vlaamse Land-
maatschappij de stukken heeft overgelegd waaruit de machtiging blijkt tot het in-
stellen van de vordering tot indeplaatsstelling, terwijl volgens de eisers voormel-
de stukken noch andere stukken die voorkomen op de door de Vlaamse Land-
maatschappij overgelegde inventaris kunnen worden beschouwd als een machti-
ging om de vordering tot indeplaatsstelling in te stellen.

Het onderdeel verwijt de appelrechter aldus niet dat hij beslist dat voormelde 
stukken iets bevatten dat er niet in staat of dat ze iets niet bevatten dat er wel in 
staat, maar dat hij van deze stukken een andere uitlegging geeft dan deze die de 
eisers er zelf van geven.

Nu deze grief geen miskenning van bewijskracht van akten kan opleveren, is 
het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk.

7. In zoverre het onderdeel schending aanvoert van artikel 33 van de Grond-
wet, is het afgeleid uit de vergeefs aangevoerde miskenning van bewijskracht 
van akten en is het derhalve niet ontvankelijk.

8. De beslissing van de appelrechter dat de Vlaamse Landmaatschappij de vor-
dering tot indeplaatsstelling van het Vlaams Gewest heeft ingesteld, terwijl het 
Vlaams Gewest voor het eerst in hoger beroep op ontvankelijke wijze vrijwillig 
is tussenkomen, heeft geen invloed op de wettigheid van de in het onderdeel be-
kritiseerde beslissing aangaande de machtiging van de Vlaamse regering aan de 
Vlaamse Landmaatschappij om de vordering tot indeplaatsstelling in te stellen.

9. In zoverre het onderdeel schending aanvoert van artikel 15 van het Gerech-
telijk Wetboek, is het, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers in de kosten.

23 april 2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Londers, eerste voorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Ne-
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lissen Grade en Geinger.

Nr. 204

2° KAMER - 24 april 2007

CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - HERKWALIFICATIE DER 
FEITEN

Nieuw en bijgevolg niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat voor het eerst voor het Hof  
aanvoert  dat  er  geen  identiteit  bestaat  tussen  de  feiten  waarvoor  de  beklaagde  is  
gedagvaard  en  deze  die  het  voorwerp  uitmaken  van  de  herkwalificatie  door  de  
feitenrechter1. 

(V. T. STAD GENT)

ARREST

(A.R. P.06.1570.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep nr. 323 is gericht tegen de arresten van 24 oktober 2005 en 

30 oktober 2006 van het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer. Het cas-
satieberoep nr. 331 is gericht tegen dit laatste arrest.

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

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...)
Eerste middel in zijn geheel
3. Na het arrest van 24 oktober 2005 waarbij de heropening van het debat is 

bevolen, heeft de eiseres voor de appelrechters niet aangevoerd dat er geen iden-
titeit bestaat tussen de feiten waarvoor zij is gedagvaard en deze die het voor-
werp uitmaken van de herkwalificatie. De eiseres kan die betwisting niet voor 
het eerst voor het Hof voeren. 

Het middel is nieuw, mitsdien niet ontvankelijk. 
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 

1 De strafrechter oordeelt op onaantastbare wijze of het door hem anders omschreven feit hetzelfde is 
als het feit dat aan de vervolging ten grondslag ligt (Cass., 18 nov. 1986, AR 186, nr 173). Het is niet 
vereist dat de bestanddelen van het oorspronkelijk omschreven misdrijf en die van het  nadien in 
aanmerking genomen misdrijf dezelfde zijn (Cass., 27 mei 1986, AR 359, nr 598; Cass., 8 feb. 1994, 
AR 7015, nr 71; Cass., 20 feb. 2007, AR P.06.1377.N, nrr.104). 
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5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 

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

24 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. H. Crevits, Brugge.

Nr. 205

2° KAMER - 24 april 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELING DER RECHTSPLEGING - NIET TOEKENNING VAN DE 
OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK - GEVOLG

2º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — ALLERLEI - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELING DER 
RECHTSPLEGING - NIET TOEKENNING VAN DE OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK - GEVOLG - 
CASSATIEBEROEP

1º en 2° Niet ontvankelijk want voorbarig is het cassatieberoep tegen het arrest van de  
kamer van inbeschuldigingstelling dat oordeelt dat het voordeel van de opschorting van 
de  uitspraak  in  het  stadium  van  de  regeling  van  de  rechtspleging  niet  kan  worden  
toegekend, nu dat arrest geen eindbeslissing is1. (Art. 416, Sv.)

(J. T. H.)

(A.R. P.07.0061.N)

24 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. M. Van Daele, Brussel en L. De Broeck, Brussel.

Nr. 206

2° KAMER - 24 april 2007

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - VERHOOR VAN GETUIGEN - BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER

1 Cass., 15 okt. 2002, AR P.02.0885.N, nr 542; Cass., 20 juni 2006, AR P.06.0425.N, nr.340.
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2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
VERHOOR VAN GETUIGEN - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - INZAGE VAN HET DOSSIER - PROCEDURE - ARTIKEL 
61TER, §2, SV.

4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - INZAGE VAN HET DOSSIER - GEBRUIK DOOR EEN PARTIJ 
VAN DE VERKREGEN INLICHTINGEN - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

5º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - INZAGE 
VAN HET STRAFDOSSIER - GEBRUIK DOOR EEN PARTIJ VAN DE VERKREGEN INLICHTINGEN - 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER

6º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJ - SCHADEGEVAL GEVOLG 
VAN MISDRIJF - INTERN ONDERZOEK - MEDEDELING VAN INLICHTINGEN AAN ONDERZOEKSRECHTER - 
REGELMATIGHEID

1º en 2°  Zo de beklaagde getuigen à charge en à décharge kan laten verhoren, oordeelt  
de rechter  onaantastbaar over de noodzaak, de raadzaamheid en de gepastheid van 
dergelijk verhoor1. 

3º  De regel  bepaald in  artikel  61ter,  §2, Strafvordering is niet  op straffe van nietigheid 
voorgeschreven. 

4º  en 5°  De rechter  oordeelt  onaantastbaar  of  de  partij  van  de door  haar  inzagerecht  
verkregen kennis van de gegevens van het strafonderzoek een gebruik heeft gemaakt  
dat strijdig is met artikel 61ter, §4, tweede lid, Strafvordering. 

6º De enkele omstandigheid dat een onderzoeksrechter gelast is met het onderzoek van 
een  misdrijf  belet  de  burgerlijke  partij  niet  om,  zelf  of  door  een  privédetective,  met 
betrekking tot het schadegeval dat het gevolg is van dat misdrijf, een intern onderzoek te  
doen en de aldus ingewonnen inlichtingen aan de onderzoeksrechter mede te delen. 

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

ARREST

(A.R. P.07.0068.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 14 december 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
(...)
3. Voor het overige voert het middel aan dat het arrest het recht op een eerlijk 

proces, het recht van verdediging en het recht getuigen à charge en à decharge te 

1 Cass., 29 april 2003, AR P.02.1461.N, nr 269. 



Nr. 206 - 24.4.07 HOF VAN CASSATIE 885 

ondervragen miskent daar het oordeelt dat eisers aanvoering over de onjuistheid 
van het aanvankelijke proces-verbaal, dat vermeldt dat op de plaats van de dief-
stal totaal geen sporen konden worden aangetroffen, niet aannemelijk is. Volgens 
het middel vereist de loyaliteit van de bewijsvoering dat de verbalisanten de door 
hen gedane vaststellingen correct acteren en dat elk nuttig spoor wordt onder-
zocht alsmede dat de beklaagde de gelegenheid moet hebben zijn betwisting be-
treffende de juistheid van de vaststellingen door de verbalisanten, onder meer 
door het laten verhoren van getuigen, aannemelijk te maken. 

4. Teneinde zijn betwisting betreffende de juistheid van de vaststellingen van 
de verbalisanten aannemelijk te maken, kan de beklaagde getuigen à charge en à 
decharge laten verhoren. Dit recht is evenwel niet absoluut. De rechter oordeelt 
immers onaantastbaar over de noodzaak, de raadzaamheid en de gepastheid van 
dergelijk verhoor. Zo kan hij oordelen dat dit verhoor niet bijdraagt tot de waar-
heidsvinding daar de gegevens van het strafonderzoek aantonen dat de bewering 
van de beklaagde niet aannemelijk is en dat de afwezigheid van nader onderzoek 
over die bewering de regelmatigheid van het strafonderzoek niet aantast. Hier-
door worden noch de loyaliteit van de bewijsverkrijging, noch het recht op een 
eerlijk proces, noch het recht van verdediging miskend.

In zoverre faalt het middel naar recht.
(...)
Derde middel
Eerste onderdeel
8. Het beroepen vonnis waarvan de redenen door het arrest worden overgeno-

men, oordeelt niet dat de nv Centea inzage van het strafdossier kreeg binnen de 
maand na het neerleggen van de klacht met burgerlijke partijstelling maar enkel 
dat zulks wordt aangevoerd. 

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag. 
9. Het arrest geeft geen uitlegging van de beschikking van de onderzoeksrech-

ter waarbij aan de nv Centea inzage van het strafdossier wordt verleend noch 
geeft het aan die akte een inhoud die het niet bevat of ontkent het een inhoud die 
het wel bevat. Bijgevolg kan het arrest de bewijskracht van die akte niet misken-
nen. 

In zoverre mist het onderdeel evenzeer feitelijke grondslag. 
10. Het arrest oordeelt met overname van de redenen van het beroepen vonnis 

dat de regel bepaald in artikel 61ter, §2, Wetboek van Strafvordering niet op 
straffe van nietigheid is voorgeschreven en dat de betrouwbaarheid van het be-
wijs en het recht op een eerlijk proces door de inzage van het dossier verleend 
aan de nv Centea niet in het gedrang gekomen zijn. Aldus is de beslissing dat het 
verlenen van inzagerecht aan die burgerlijke partij niet kan leiden tot bewijsuit-
sluiting of tot onregelmatigheid van het gerechtelijk onderzoek, naar recht ver-
antwoord. 

In zoverre kan het onderdeel niet aangenomen worden. 
Tweede onderdeel
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11. Wanneer de onderzoeksrechter met toepassing van artikel 61ter Wetboek 
van Strafvordering aan een partij inzage van het strafdossier verleent, houdt dit 
geen miskenning van het geheim van het onderzoek in.

In zoverre faalt het onderdeel naar recht. 
12. De enkele omstandigheid dat een partij inzage van het strafdossier krijgt en 

nadien zelf of door middel van een gelastigde in het kader van een intern onder-
zoek inlichtingen inwint en deze aan de onderzoeksrechter meedeelt, houdt niet 
in dat die partij misbruik van zijn inzagerecht maakt. De rechter oordeelt onaan-
tastbaar of die partij van de door haar inzagerecht verkregen kennis van de gege-
vens van het strafonderzoek een gebruik heeft gemaakt dat strijdig is met artikel 
61ter, §4, tweede lid, Wetboek van Strafvordering. Zo zal de rechter onder meer 
nagaan of gelet op de concrete omstandigheden waarin een partij na de uitoefe-
ning van haar inzagerecht inlichtingen heeft ingewonnen en die inlichtingen aan 
de onderzoeksrechter heeft medegedeeld, die handelswijze getuigen heeft kun-
nen beïnvloeden of het recht van verdediging van verdachten en het vermoeden 
van onschuld heeft aangetast. 

Het onderdeel dat ervan uitgaat dat het inwinnen van gegevens door een partij 
bij getuigen nadat inzage werd verkregen van het strafdossier steeds het recht op 
een eerlijk proces en het recht van verdediging van de verdachte miskent, faalt 
naar recht. 

Derde onderdeel
13. De enkele omstandigheid dat de onderzoeksrechter gelast is met het onder-

zoek van een misdrijf belet de burgerlijke partij niet om, zelf of door een privé-
detective, met betrekking tot het schadegeval dat het gevolg is van dat misdrijf, 
een intern onderzoek te doen en de aldus ingewonnen inlichtingen aan de onder-
zoeksrechter mede te delen. Hierdoor worden de regels met betrekking tot de be-
voegdheid van de officieren van gerechtelijke politie niet miskend. 

Het staat dan de onderzoeksrechter de betrouwbaarheid van die gegevens na te 
gaan teneinde de beklaagde toe te laten zich daarop te verdedigen. Ook kan de 
beklaagde van zijn kant zelf andere inlichtingen inwinnen die de door de burger-
lijke partij  verkregen gegevens tegenspreken.  De feitenrechter  zal  de  bewijs-
waarde van al die gegevens vrij beoordelen. Die handelswijze levert geen mis-
kenning van het beginsel van de loyaliteit van de bewijsvoering, van de wapen-
gelijkheid of van het recht van verdediging op.

Het onderdeel faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.
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24 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. C. De Baets, Brussel en R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 207

2° KAMER - 25 april 2007

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - VERZWARING VAN DE 
TOESTAND VAN DE BEKLAAGDE - EENVOUDIGE SCHULDIGVERKLARING IN EERSTE AANLEG - 
OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK IN HOGER BEROEP - REGEL VAN EENSTEMMIGHEID - TOEPASSING

2º STRAF — ZWAARSTE STRAF - EENVOUDIGE SCHULDIGVERKLARING - OPSCHORTING 
VAN DE UITSPRAAK

3º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — GEWONE OPSCHORTING - EENVOUDIGE SCHULDIGVERKLARING 
IN EERSTE AANLEG - OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK IN HOGER BEROEP - VERZWARING VAN DE 
TOESTAND VAN DE BEKLAAGDE - REGEL VAN EENSTEMMIGHEID - TOEPASSING

1º, 2° en 3° Het arrest dat de opschorting van de uitspraak van de veroordeling beveelt  
gedurende drie jaar in plaats van de eenvoudige schuldigverklaring die door de eerste  
rechter  is  uitgesproken  wegens  de  overschrijding  van  de  redelijke  termijn,  moet  
vaststellen dat het met eenparige stemmen van de leden van het gerecht is gewezen 
vermits het de toestand van de beklaagde verzwaart1. (Art. 211bis, Sv.)

(C. e.a.)

Conclusie van de Heer Advocaat-generaal Vandermeersch:
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 8 november 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
A. Voorafgaande rechtspleging
De  eisers  worden  vervolgd  wegens  verduistering  door  een  ambtenaar  of  openbaar 

officier (telastlegging A1) en wegens valsheid en het gebruik van valse stukken gepleegd 
door  personen  in  dezelfde  hoedanigheid  (telastlegging  B2).  Te dezen wordt  de  eisers 
verweten  dat  zij  een  in  beslag  genomen  computer  hebben  verduisterd  door  hem  te 
vervangen door een andere computer en aldus de inventaris van de etikettering van de 
inbeslaggenomen overtuigingsstukken te hebben gewijzigd.

Bij vonnis van 16 januari 2006 heeft de Correctionele Rechtbank te Luik het aan de 
eisers  ten  laste  gelegde  feit  A1  bewezen  verklaard  en  hen  voor  de  telastlegging  B2 
vrijgesproken. Wegens de overschrijding van de redelijke termijn heeft de rechtbank ten 
aanzien van de beide eisers een eenvoudige schuldigverklaring wegens de telastlegging 
A1 uitgesproken.

De  eisers  en  het  openbaar  ministerie  hebben  tegen  deze  beslissing  hoger  beroep 
ingesteld.

Bij arrest van 8 november 2006 bevestigt het hof van beroep de beroepen beslissing 
met als enige wijziging dat aan de eerste eiser een opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling  wordt  toegekend  gedurende  drie  jaar  in  de  plaats  van  de  uitgesproken 

1 Zie de conclusie van het O.M.
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schuldigverklaring.
B. Onderzoek van de cassatieberoepen
B.1 Het cassatieberoep van A. C.
B.1.1. In zoverre het tegen de schuldigverklaring is gericht.
De eerste eiser heeft een memorie neergelegd met een middel.
Het middel, dat de schending aanvoert van artikel 240 van het Strafwetboek, verwijt de 

appelrechters dat zij niet vaststellen in hoeverre de eerste eiser de hem ten laste gelegde 
verduistering had gepleegd.

Wat  dat  betreft,  verklaart  de  bestreden  beslissing  dat  zij  de  redenen  van  de  eerste 
rechter  overneemt,  die  na  een  uitvoerig  onderzoek  van  de  feiten  besliste  dat  "de 
verwisseling van de computers op het ogenblik van de neerlegging ervan ter griffie, door 
de beide beklaagden willens en wetens was gebeurd" (bladzijde 4 van het vonnis van 16 
januari 2006).

Met  eigen  redenen  preciseren  de  appelrechters  bovendien,  op  grond  van  feitelijke 
gegevens die door de eerste rechter uitvoerig zijn beschreven, dat er verduistering is in de 
zin  van  artikel  240  van  het  Strafwetboek  "wanneer  men  een  computer  die  als 
overtuigingsstuk in beslag is genomen in een dossier van diefstallen, gebruikt om beter 
tegemoet  te  komen  aan  de  behoeften  van  de  dienst,  en  beslist  om hem  voor  privé-
doeleinden mee te nemen, ja zelfs met de bedoeling hem in het water te gooien" en dat 
"de instemming van ieder van de eisers met het plan van verduistering het gezamenlijke 
besluit heeft versterkt en op zich de uitvoering ervan mogelijk heeft gemaakt".

Met deze overwegingen hebben de appelrechters volgens mij hun beslissing naar recht 
verantwoord en kan het middel niet worden aangenomen.

Voor  het  overige  zijn  de  substantiële  of  op  straffe  van  nietigheid  voorgeschreven 
rechtsvormen in acht genomen en lijkt de beslissing mij overeenkomstig de wet gewezen.

B.1.2. In zoverre het tegen de beslissing tot opschorting van de uitspraak is gericht.
Er is  volgens mij  grond om ambtshalve een middel op te werpen dat de schending 

aanvoert van artikel 211bis van het Wetboek van Strafvordering.
Bij  vonnis  van  16  januari  2006  heeft  de  eerste  rechter  de  overschrijding  van  de 

redelijke  termijn  vastgesteld  en  heeft  hij  t.a.v.  de  beide  eisers  een  eenvoudige 
schuldigverklaring uitgesproken wegens de telastlegging A1.

In hoger beroep heeft het hof, met de verklaring dat het de wens van de eerste eiser 
wilde inwilligen, beslist om hem opschorting van de uitspraak van de veroordeling toe te 
kennen gedurende drie jaar in de plaats van de schuldigverklaring. Deze beslissing werd 
genomen zonder  dat  het  bestreden arrest  vaststelt  dat  zij  met  eenstemmigheid van de 
leden werd genomen.

Welnu, wanneer het gerecht in hoger beroep, in zoverre de devolutieve werking van het 
hoger beroep het toelaat, de toestand van de beklaagde zoals deze uit het eerste vonnis 
voortvloeide, strafrechtelijk verzwaart, kan het deze beslissing alleen met eenparigheid 
van zijn leden nemen en het beschikkende gedeelte moet dit uitdrukkelijk vaststellen (art. 
211bis Sv.).

De eerste vraag die hier rijst is of de maatregel van opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling, die met toepassing van artikel 3 van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de 
opschorting, het uitstel en de probatie wordt gelast,  een strengere maatregel is  dan de 
eenvoudige schuldigverklaring bedoeld in artikel 21ter van de Voorafgaande Titel van het 
Wetboek van Strafvordering.

In  talrijke  opzichten  hebben  de  opschorting  van  de  uitspraak  en  de  eenvoudige 
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schuldigverklaring identieke gevolgen2, met name:
- zij veronderstellen beiden dat de schuld van de beklaagde bewezen is;
-  in de beide gevallen wordt de beklaagde veroordeeld in de kosten en,  zo daartoe 

aanleiding bestaat,  tot  teruggave (art.  21ter, tweede lid,  V.T.Sv. en art.  6, tweede lid, 
Probatiewet);

- de beide maatregelen beletten de veroordeling tot het betalen van de bijdrage aan het 
Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (art. 29, Wet 
Schadevergoeding Gewelddaden);

- zij beletten niet dat de strafrechter, die rechtsgeldig kennis neemt van de burgerlijke 
rechtsvordering,  daarover  uitspraak  doet  en  de  beklaagde  tot  betaling  van 
schadevergoeding aan de burgerlijke partij veroordeelt;

- geen van beide maatregelen kan als grondslag voor herhaling dienen;
- zij verhinderen niet dat een bijzondere verbeurdverklaring wordt uitgesproken, met dit 

verschil  dat  in  het  geval  van  opschorting  van  de  uitspraak  van  de  veroordeling,  de 
verbeurdverklaring niet verplicht lijkt te zijn en alleen op schriftelijke vordering van het 
openbaar ministerie kan worden uitgesproken (art. 6, tweede lid, Probatiewet).

De opschorting van de uitspraak van de veroordeling is echter op twee punten nadeliger 
voor de beklaagde dan de eenvoudige schuldigverklaring3.  In de eerste plaats gaat zij 
gepaard met een proeftijd van één tot vijf jaar (art. 3, vierde lid, Probatiewet) en kan zij 
worden herroepen ingeval  gedurende die  proeftijd  een nieuw misdrijf  gepleegd is  dat 
veroordeling  tot  een  criminele  straf  of  een  hoofdgevangenisstraf  van  ten  minste  een 
maand tot gevolg heeft gehad (art. 13, §1, Probatiewet). Vervolgens kan de opschorting 
van de uitspraak,  tijdens de proeftijd,  gepaard gaan met  probatievoorwaarden  (art.  3, 
vierde lid, Probatiewet).

Ten slotte, in tegenstelling tot de opschorting van de uitspraak van de veroordeling, 
staat  de  eenvoudige schuldigverklaring niet  op de lijst  van de beslissingen die  in  het 
centraal strafregister worden opgenomen (art. 590, Sv.)4. Men moet hier evenwel eraan 
herinneren  dat  de  opschorting  van  de  uitspraak  evenmin  wordt  opgenomen  in  de 
uittreksels van het strafregister die aan de openbare diensten en aan particulieren worden 
afgegeven.

Uit wat voorafgaat kan men besluiten dat de opschorting van de uitspraak een strengere 
maatregel is dan de eenvoudige schuldigverklaring.

Dit gezegd zijnde, moet men onderzoeken of het feit dat de beklaagde de wens heeft 
geuit dat hem een opschorting van de uitspraak van de veroordeling wordt toegekend in 
de plaats van een eenvoudige schuldigverklaring, de toepassing van artikel 211bis van het 
Wetboek van Strafvordering beïnvloedt.

De vraag werd kort geleden gesteld betreffende de vervanging, in hoger beroep, van 
een geldboete door een werkstraf. In het spoor van het arrest van het Arbitragehof van 11 
januari 20075 dat voor recht heeft gezegd dat "in zoverre de wet van 17 april 2002 tot 
invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken de 
beklaagde die bij verstek is veroordeeld tot een geldboete niet toestaat op verzet te vragen 
dat een werkstraf wordt uitgesproken, schendt zij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet", 
heeft uw Hof aan het Arbitragehof de prejudiciële vraag gesteld of artikel 211bis van het 
Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre 

2 Zie hierover F. KUTY, "Tendances récentes en matière de délai raisonnable", in Actualités de droit 
pénal et de procédure pénale, Brussel, Uitg. Jeune Barreau de Bruxelles, 2001, p. 148 tot 167.
3 F. KUTY, op.cit., p. 167.
4 Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een vergetelheid van de wetgever.
5 Arbitragehof, 11 jan. 2007, arrest nr. 4/2007.
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het uitsluit dat  een beklaagde waaraan de eerste rechter een geldboete heeft opgelegd, 
door het gerecht in hoger beroep kan worden veroordeeld tot een werkstraf van gelijke 
aard,  zonder  dat  dit  met  eenparige  stemmen  van  zijn  leden  beslist,  terwijl  die  straf 
zwaarder is dan de eerste6.

Zo  men  al  terecht  kan  oordelen  dat  een  werkstraf,  wegens  het  voorwerp  ervan, 
zwaarder is dan een geldboete, aangezien de weerslag ervan op de individuele vrijheid 
groter is (abstracte benadering)7, heeft het Arbitragehof in zijn arrest van 11 januari 2007 
niettemin het feit in aanmerking genomen dat de werkstraf tot doel had "anders te gaan 
straffen" en niet dezelfde economische gevolgen had als de geldelijke straffen (concrete 
benadering).

Dit geval is evenwel niet gelijklopend: zowel abstract als concreet lijkt de eenvoudige 
schuldigverklaring mij  minder streng toe dan de opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling zodat de beklaagde er nooit belang bij kan hebben om de tweede maatregel 
boven de eerste te verkiezen.

Daarom ben ik van oordeel dat de appelrechters alleen wettig een opschorting van de 
uitspraak  van  de  veroordeling  konden  gelasten  in  de  plaats  van  de  eenvoudige 
schuldigverklaring,  die door de eerste rechter werd beslist,  als zij  vaststellen dat deze 
beslissing met eenparigheid van hun leden werd genomen.

De  aangegeven  nietigheid  treft  de  schuldigverklaring  niet  zodat  de  voorgestelde 
vernietiging volgens mij kan worden uitgesproken zonder verwijzing (door afsplitsing), 
aangezien zij de beslissing van schuldigverklaring laat bestaan en de eerste eiser geen 
enkel belang heeft bij een vernietiging met verwijzing.

B.2 Het cassatieberoep van R. J.
Het  middel  verwijt  de  appelrechters  artikel  240  van  het  Strafwetboek  te  hebben 

toegepast,  zoals  gewijzigd  bij  de  wet  van  10  februari  1999,  ofschoon  de 
incriminatieperiode die voor de aan de eiser verweten feiten in aanmerking is genomen, 
naar luid van de dagvaarding, tussen 14 januari 1997 en 24 april 1997 lag.

Na  de  vaststelling,  met  overneming  van  de  redenen  van  de  eerste  rechter,  dat  de 
verduistering op 31 januari  1997 werd gepleegd, wijzen de appelrechters erop dat "de 
beklaagden staatsambtenaar zijn, d.w.z. personen die een openbaar ambt uitoefenen zoals 
bedoeld  in  de  Wet  van  10  februari  1999  tot  wijziging  van  artikel  240  van  het 
Strafwetboek" en verwijzen zij, in hun dictum, naar het oude en nieuwe artikel 240 van 
het Strafwetboek.

Ons recht huldigt het beginsel van de niet terugwerkende kracht van de strafwet (art. 7 
E.V.R.M. en art.  2 Strafwetboek): de strafwet regelt in principe alleen gedragingen en 
situaties die in de toekomst liggen en niet deze uit het verleden. Dit is een vereiste van 
rechtszekerheid dat uit het legaliteitsbeginsel voortvloeit.

Wanneer evenwel de nieuwe strafwet voor de beklaagde gunstiger is dan de vroeger 
toepasselijke bepalingen, is de nieuwe wet van toepassing op alle toestanden waarover 
nog niet definitief is beslist (beginsel van de terugwerkende kracht van de minder strenge 
strafwetten).  De  regel  slaat  zowel  op  de  strafbaarstelling  (opheffing  van  de 
strafbaarstelling of beperktere strafbaarstelling) als op de straf (minder strenge straf).

In de versie die van toepassing was op het ogenblik van de feiten, stelde artikel 240 van 
het Strafwetboek verduistering strafbaar door ieder ambtenaar of openbaar officier of met 
een openbare dienst belast persoon. Door de wijziging die door de Wet van 10 februari 
1999 is aangebracht slaat  deze bepaling voortaan op iedere persoon die een openbaar 
ambt uitoefent.

6 Cass., 28 feb. 2007, AR P.06.1472.F.
7 Cass., 11 okt. 2005, AR P.05.0988.N.
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Het stond bijgevolg aan de appelrechters om na te gaan of de voorwaarden van de 
strafbaarstelling,  met  name  de  omstandigheid  dat  de  dader  de  hoedanigheid  van 
ambtenaar of openbaar officier had (oude versie van artikel 240 van het Strafwetboek) of 
een openbaar ambt  uitoefende (nieuwe versie),  zowel  ten aanzien van de oude als  de 
nieuwe wet verenigd waren.

Wat dat betreft, stellen de appelrechters vast dat de beklaagden, onderofficieren van de 
rijkswacht, staatsambtenaren zijn, d.w.z. personen die een openbaar ambt uitoefenen zoals 
bedoeld  in  de  Wet  van  10  februari  1999  tot  wijziging  van  artikel  240  van  het 
Strafwetboek,  en  verklaren  vervolgens  de  telastlegging  A1  bewezen,  zoals  zij 
overeenkomstig de oude versie van artikel 240 van het Strafwetboek is verwoord.

Aldus maken zij een correcte toepassing van de beginselen die de toepassing van de 
strafwet in de tijd regelen.

Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Voor  het  overige  zijn  de  substantiële  of  op  straffe  van  nietigheid  voorgeschreven 

rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.
Ik besluit dus tot vernietiging zonder verwijzing van de bestreden beslissing alleen in 

zoverre zij t.a.v de eiser A. C. de opschorting van de uitspraak van de veroordeling gelast 
gedurende drie jaar en tot de verwerping van de cassatieberoepen voor het overige.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1597.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 8 november 2006 gewe-

zen door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
Iedere eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Het openbaar ministerie heeft op 10 april 2007 ter griffie van het Hof een con-

clusie neergelegd.
Op de terechtzitting van 25 april 2007 heeft raadsheer Jean de Codt verslag 

uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van A. C. :
Over het middel:
De eiser verwijt de feitenrechters dat zij, niettegenstaande de conclusie die hij 

had neergelegd, niet aangeven in hoeverre hij de verduistering die het voorwerp 
van de vervolgingen uitmaakt, heeft gepleegd. Hij leidt hieruit een schending van 
artikel 240 van het Strafwetboek af.

Tegenover de voormelde conclusie stelt het arrest, met overneming van de re-
denen van de eerste rechter en met eigen redenen, dat de computer die in de te-
lastlegging wordt bedoeld een voorwerp is dat de eisers in beslag hadden geno-
men in hun hoedanigheid van politieambtenaren en dat zij, om het gebruik ervan 
te verwerven, hebben vervangen door een ander niet in beslag genomen toestel, 
dat ter griffie in de plaats van het eerste is neergelegd.

Het arrest preciseert, op grond van de feitelijke gegevens die door de eerste 
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rechter zijn beschreven, dat "de instemming van ieder van de [eisers] met het 
plan van verduistering [...] het gezamenlijke besluit heeft versterkt en op zich de 
uitvoering ervan mogelijk heeft gemaakt".

De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het ambtshalve middel dat de schending van artikel 211bis van het Wet-

boek van Strafvordering aanvoert:
Het arrest schort, gedurende drie jaar, de uitspraak van de veroordeling van de 

eiser op. Welnu, het beroepen vonnis had zich ertoe beperkt hem schuldig te ver-
klaren, na de overschrijding van de redelijke termijn te hebben vastgesteld.

Het arrest stelt niet vast dat het met eenparigheid van de leden van de recht-
bank werd gewezen, ofschoon het de toestand van de eiser verzwaart vermits de 
bevolen maatregel met een proeftijd gepaard gaat.

De appelrechters schenden bijgevolg de wettelijke bepaling die in het middel 
wordt bedoeld. 

Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-
ven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet ge-
wezen.

B. Over het cassatieberoep van R. J.:
Over het middel :
In zoverre het middel aanvoert dat artikel 9 van de Grondwet het beginsel van 

de wettigheid van de aantijgingen en de straffen vastlegt, faalt het naar recht.
Nadat het arrest, met overname van de redenen van de eerste rechter, heeft ge-

preciseerd dat het misdrijf op 31 januari 1997 werd gepleegd, vermeldt het met 
name dat  de  eisers  "Staatsambtenaren  zijn,  d.w.z.  personen die  het  openbaar 
ambt uitoefenen dat bij de Wet van 10 februari 1999 tot wijziging van artikel 240 
van het Strafwetboek is bedoeld".

Uit deze verwijzing naar een wet die dateert van na het misdrijf, leidt de eiser 
af dat het arrest artikel 2, eerste lid, van het Strafwetboek schendt.

Artikel 240 van het voormelde wetboek, zoals het van toepassing was op het 
ogenblik van de feiten, stelde reeds de verduistering strafbaar, gepleegd door ie-
der ambtenaar of openbaar officier of door ieder met een openbare dienst belast 
persoon. Zoals het werd gewijzigd door de Wet van 10 februari 1999, slaat het-
zelfde artikel op eenieder die een openbaar ambt uitoefent.

Het arrest stelt vast dat de eisers in hun hoedanigheid van onderofficieren van 
de rijkswacht hebben gehandeld. Deze hoedanigheid is voorzien in artikel 240 
van het Strafwetboek, welke versie men ook in aanmerking neemt.

Door te verwijzen naar de Wet van 10 februari 1999 tot wijziging van de voor-
melde bepaling, verklaren de appelrechters geen misdrijf bewezen in de bestand-
delen waarvan door de van kracht zijnde wet op het ogenblik dat het werd ge-
pleegd niet voorzien zou zijn geweest.

Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
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Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de uitspraak van de veroordeling 

van A. C. opschort.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat melding van dit arrest zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt A. C. in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en laat de 

andere helft ervan ten laste van de Staat.
Veroordeelt R. J. in de kosten van zijn cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel. 

25 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. B. Collins, Luik en J. Pierre, Luik.

Nr. 208

2° KAMER - 25 april 2007

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - MOTIVERING

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - STRAF - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - MOTIVERING

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE - 
STRAFVERMINDERING - MATE EN VOORWAARDEN

4º STRAF — ALLERLEI - OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - SANCTIE - 
STRAFVERMINDERING - MATE EN VOORWAARDEN

1º en 2° Bij gebrek aan een conclusie dienaangaande omkleedt de rechter de straf van  
bijzondere  verbeurdverklaring  die  bij  de  artikelen  42,  3°  en  43bis  Sw.  is  bepaald,  
regelmatig met redenen en verantwoordt haar naar recht,  door vast te  stellen dat  de  
betreffende goederen vermogensvoordelen zijn die vatbaar zijn voor verbeurdverklaring  
en door zijn keuze om deze verbeurd te verklaren met als doel ze aan de burgerlijke  
partij toe te kennen, met redenen te omkleden. 

3º en 4° Het staat aan de bodemrechter om, wanneer hij beslist een strafvermindering toe 
te  kennen  omdat  de  redelijke  termijn  is  overschreden,  in  feite  en  op  grond  van  de 
concrete gegevens van de zaak te oordelen in welke mate en onder welke voorwaarden  
die vermindering kan worden toegekend, op voorwaarde dat die vermindering reëel en  
meetbaar is, zonder dat hij daarenboven de straf moet bepalen die hij bij ontstentenis van  
een dergelijke overschrijding zou hebben opgelegd; in dat geval moet hij de straf die hij  
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uitspreekt verminderen, t.o.v. deze welke hij zou hebben opgelegd indien de zaak zonder  
vertraging was gevonnist, en niet t.o.v. deze welke de eerste rechter in aanmerking heeft  
genomen1.

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1608.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 november 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring :
Over het tweede middel :
De eiser voert aan dat het arrest de artikelen 149 van de Grondwet en 190 van 

het Wetboek van Strafvordering schendt aangezien uit het zittingsblad van 8 ok-
tober 2004 niet blijkt dat de terechtzitting openbaar was.

Uit de processen-verbaal van de terechtzitting van de Correctionele Rechtbank 
te Brussel van 8 oktober 2004 blijkt dat de behandeling "overeenkomstig de be-
palingen van artikel 190 van het Wetboek van Strafvordering" verliep, waarvan 
het eerste lid bepaalt dat de behandeling openbaar is.

Het middel mist feitelijke grondslag.
Over het eerste middel :
Het staat aan de bodemrechter om, wanneer hij beslist een strafvermindering 

toe te kennen omdat de redelijke termijn is overschreden, in feite en op grond 
van de concrete gegevens van de zaak te oordelen in welke mate en onder welke 
voorwaarden die vermindering kan worden toegekend, op voorwaarde dat  die 
vermindering reëel en meetbaar is, zonder dat hij daarenboven de straf moet be-
palen die hij bij ontstentenis van een dergelijke overschrijding zou hebben opge-
legd. In dat geval moet hij de straf die hij uitspreekt verminderen, t.o.v. deze 
welke hij zou hebben opgelegd indien de zaak zonder vertraging was gevonnist, 
en niet t.o.v. deze welke de eerste rechter in aanmerking heeft genomen.

De appelrechters stellen vast dat de redelijke termijn die bij artikel 6 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrij-
heden is bepaald, overschreven was en oordelen, enerzijds, dat de feiten anders 
"zwaar en effectief" hadden moeten bestraft worden en, anderzijds, dat "een een-
voudige schuldigverklaring noch de individuele noch de collectieve doelstelling 

1 Zie Cass., 4 okt. 2005, AR P.05.0675.N, nr 477. 
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van de vervolgingen zou waarborgen". Vervolgens veroordelen zij de eiser, met 
redenen die het middel overneemt en die niet alleen de ouderdom van de feiten 
betroffen, maar tevens met andere redenen die op bladzijde 19 van het arrest zijn 
vermeld, tot een gevangenisstraf en een geldboete, waarbij voor de eerste gedeel-
telijk uitstel wordt verleend.

Door de eiser aldus een minder zware straf op te leggen dan deze die de feiten 
volgens hen verdiend zouden hebben indien de redelijke termijn niet overschre-
den zou zijn geweest, bestraffen de appelrechters de overschrijding die zij vast-
stellen naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het derde middel :
De eiser voert aan dat de appelrechters, door de straf van verbeurdverklaring 

niet met redenen te omkleden, de artikelen 42, 3°, en 43bis van het Strafwetboek 
alsook artikel 185 van het Wetboek van Strafvordering schenden.

De eerste rechter heeft, met verwijzing naar de vordering van de procureur des 
Konings beslist om, enerzijds, als vermogensvoordelen, een Mercedes 500 SL, 
de sleutels van het voertuig en de autopapieren, een pand gelegen Washington-
straat 120 met bijhorend meubilair, verbeurd te verklaren, m.a.w. goederen die 
tijdens de incriminatieperiode zijn verworven, tijdvak waarin de eiser geen enkel 
inkomen aangaf maar, ten nadele van de verweerders, meerdere miljoenen ver-
duisterde, en, anderzijds, deze goederen aan de verweerders toe te kennen naar 
rato van hun vorderingen.

Na te hebben verklaard dat de eiser in zijn eigen patrimonium de nadelige ge-
volgen diende te voelen van zijn misdadig gedrag en dat er bijgevolg geen grond 
was om voor de geldboete uitstel te verlenen, bevestigt het arrest "de verbeurd-
verklaringen die door de eerste rechter zijn bevolen, rekening houdend met de 
vordering van de procureur des Konings van 8 oktober 2004", door te vermelden 
dat deze "terecht" gebeurden.

Bij gebrek aan een conclusie dienaangaande stellen de appelrechters met deze 
overwegingen vast dat de voormelde goederen vermogensvoordelen waren, vat-
baar voor verbeurdverklaring, en omkleden zij hun keuze om deze verbeurd te 
verklaren met als doel ze aan de burgerlijke partij toe te kennen, met redenen.

Zij omkleden aldus hun beslissing regelmatig met redenen en verantwoorden 
deze naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-

lijke rechtsvorderingen die door de verweerders tegen de eiser zijn ingesteld :
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

25 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. O. Bastyns, Brussel.

Nr. 209

1° KAMER - 26 april 2007

1º HOOFDELIJKHEID - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - MINDERJARIGE 
DELINQUENT - SCHADE - VERGOEDING - OUDERS - AANSPRAKELIJKHEID - HOOFDELIJKHEID - 
GEEN HOOFDELIJKE VEROORDELING - INDEPLAATSSTELLING - VOORWAARDE

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OVEREENKOMSTEN. 
REGRES — VERZEKERING. INDEPLAATSSTELLING - STRAFZAKEN - 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - MINDERJARIGE DELINQUENT - SCHADE - VERGOEDING - 
OUDERS - HOOFDELIJKE MEDESCHULDENAAR - GEEN HOOFDELIJKE VEROORDELING - 
INDEPLAATSSTELLING - VOORWAARDE

1º en 2° De subrogatie van de ouder,  die het  slachtoffer  volledig heeft  vergoed, in de  
rechten  van  het  slachtoffer  tegen  de  andere  ouder  en  de  minderjarige  is  niet  
onderworpen  aan  de  voorwaarde  dat  de  ouders  en  de  minderjarige  hoofdelijk  
veroordeeld  zijn  tot  vergoeding  van  het  slachtoffer,  aangezien  zij  van  rechtswege 
geschiedt ten voordele van de indeplaatsgestelde1. (Art. 61, Jeugdbeschermingswet; Artt. 
1202 en 1384, B.W.)

(AXA BELGIUM nv T. P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0221.F en C.03.0435.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep, dat onder het nummer C.03.0221.F is ingeschreven op de 

algemene rol, is gericht tegen het op 3 juni 2002 door het Hof van Beroep te 
Brussel gewezen arrest.

Het cassatieberoep, dat onder het nummer C.03.0435.F van de algemene rol is 
ingeschreven, is gericht tegen het op 11 februari 2002 door hetzelfde hof gewe-
zen arrest.

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

1 Het O.M. stelde voor het arrest te vernietigen op het derde onderdeel van het middel en niet, zoals 
het Hof deed, op het tweede. Met overneming van de gedachtegang van de eiseres voerde het aan dat 
de  wettelijke  indeplaatsstelling die  van rechtswege geschiedt  ten  voordele van de aansprakelijke 
ouder  (art.  1384,  tweede lid,  B.W.)  die  het  slachtoffer  heeft  vergoed (art.  1251,  3°,  B.W.),  niet 
onderworpen was aan de voorwaarde dat de ouders in solidum waren veroordeeld tot vergoeding van 
het slachtoffer.
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II. FEITEN
De feiten van de zaak en de voorafgaande rechtspleging, zoals zij blijken uit 

de bestreden arresten en uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, 
kunnen aldus worden samengevat :

M.-F. R., die feitelijk gescheiden was van haar echtgenoot P.P., verweerder in 
de zaak C.03.0221.F en eiser in de zaak C.03.0435.F, heeft met de naamloze 
vennootschap L'Assurance Liégeoise, die is opgevolgd door de naamloze ven-
nootschap Axa Belgium, eiseres in de eerste zaak en verweerster in de tweede, 
een verzekeringscontract gesloten tot dekking van haar familiale burgerrechtelij-
ke aansprakelijkheid; hun minderjarige zoon, P.P., die op 25 september 1976 ge-
boren is en bij haar woonde, had eveneens de hoedanigheid van verzekerde.

Bij vonnis van 18 november 1993 veroordeelde de Jeugdrechtbank te Brussel 
"de minderjarige en zijn burgerrechtelijk aansprakelijke ouders tot betaling" van 
verschillende vergoedingen aan de slachtoffers van diefstallen en beschadigingen 
waaraan P.P. zich van 1990 tot 1992 schuldig gemaakt had.

In zijn arrest van 14 maart 1994 bevestigde het Hof van Beroep te Brussel de 
burgerrechtelijke beschikkingen van dat vonnis op de voornaamste punten. Dat 
arrest  wijzigde  die beschikkingen enkel  in  zoverre het  "P.P.  en diens  ouders 
hoofdelijk veroordeelt" om de in dat arrest gepreciseerde bedragen te betalen aan 
sommige burgerlijke partijen.

Na alle burgerlijke partijen volledig te hebben vergoed, namelijk tot beloop 
van het bedrag van 1.428.681 frank, na aftrek van de eigen risico's, dagvaardde 
de naamloze vennootschap Axa Belgium op 25 augustus 1994 P.P. tot terugbeta-
ling van de helft van de gestorte geldsommen.

De eerste rechter verklaarde die vordering volledig gegrond.
Op het hoger beroep van P.P. veroordeelde het Hof van Beroep te Brussel 

laatstgenoemde in het bestreden arrest van 11 februari 2002 om aan de naamloze 
vennootschap Axa Belgium het bedrag van 1.027,47 euro te betalen, vermeer-
derd met de interesten, dat is de helft van de door die vennootschap betaalde ver-
goedingen die overeenkomen met de bedragen waarvoor het arrest van 14 maart 
1994 hoofdelijke veroordelingen heeft  uitgesproken. Voor het overige beveelt 
het arrest van 11 februari 2002 de heropening van het debat.

Het bestreden arrest van 3 juni 2002 verklaart de vordering voor het overige 
niet gegrond, namelijk in zoverre zij strekte tot terugbetaling van de helft van de 
bedragen, waarvoor het vonnis van 18 november 1993 niet uitdrukkelijk hoofde-
lijke veroordelingen uitgesproken had.

III. CASSATIEMIDDELEN
Tot staving van het cassatieberoep dat op de algemene rol onder het nummer 

C.03.0221.F is ingeschreven voert de eiseres een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1202, 1251, 3°, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383 en 1384, tweede lid, van 

het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 61, derde lid, van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest [van 3 juni 2002] verwerpt de vordering van de eiseres, handelend 

als gesubrogeerd in de rechten van haar verzekerde, M.-F. R., die de terugbetaling beoogt 
van de helft van de bedragen die zij in de plaats van mevrouw R. en haar echtgenoot, ver-
weerder, heeft betaald na de beslissing waarbij de jeugdrechtbank hun minderjarige zoon, 
P.P., had veroordeeld wegens diefstallen van wagens en roerende goederen die aan derden 
toebehoorden. Het beslist aldus hoofdzakelijk op grond dat de jeugdrechter in zijn vonnis 
van 18 november 1993, dat bij arrest van 14 maart 1994 werd bevestigd, het echtpaar P.-
R. niet hoofdelijk heeft veroordeeld, zodat de eiseres, door in haar hoedanigheid van ver-
zekeraar van de familiale burgerrechtelijke aansprakelijkheid van mevrouw R. alle door 
de jeugdrechtbank uitgesproken burgerlijke veroordelingen te voldoen, geen schuld heeft 
betaald waartoe zij samen met of voor haar echtgenoot, [de verweerder], gehouden was 
(artikel 1251, 3°, van het Burgerlijk Wetboek). 

Mevrouw R. kan bijgevolg tegen laatstgenoemde geen subrogatoire vordering instellen 
tot terugbetaling van de helft van wat zij heeft betaald als persoon die burgerrechtelijk 
aansprakelijk is voor de door haar zoon veroorzaakte schade.

Grieven
Het vonnis van 18 november 1993 van de Jeugdrechtbank te Brussel heeft de minderja-

rige en zijn "burgerrechtelijk aansprakelijke" ouders veroordeeld tot  schadeloosstelling 
van de burgerlijke partijen. De rechter vermeldt onder de opgesomde wetsbepalingen arti-
kel 61 van de wet van 8 april 1965, waarvan het derde lid bepaalt dat "de personen die 
hetzij krachtens artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek, hetzij krachtens een bijzondere 
wet aansprakelijk zijn, worden gedagvaard en (zijn) met de minderjarige hoofdelijk ge-
houden tot betaling van de kosten, tot teruggave en tot schadevergoeding".

Dat vonnis werd bevestigd door de jeugdkamer van het Hof van Beroep te Brussel in 
het arrest van 14 maart 1994.

Door die bepaling (artikel 61, derde lid, van de wet van 8 april 1965) te vermelden en 
door  de  "burgerrechtelijk  aansprakelijke  partijen"  mevrouw R.  en  [de  verweerder]  op 
grond van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek te veroordelen om de burgerlijke par-
tijen te vergoeden voor de door hun zoon P. veroorzaakte schade, heeft de jeugdrechter 
impliciet doch onmiskenbaar een hoofdelijke veroordeling uitgesproken tegen het echt-
paar P.-R.

(...)
Tweede onderdeel
Niet de beslissing van de jeugdrechter maar artikel 61, derde lid, van de wet van 8 april 

1965 bepaalt dat de ouders van een minderjarig kind samen met hem "hoofdelijk gehou-
den zijn" tot vergoeding van de door laatstgenoemde veroorzaakte schade. Met andere 
woorden, de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ouders ligt vervat in de wet en het doet 
niet ter zake dat de jeugdrechter niet uitdrukkelijk gepreciseerd heeft dat de door hem te-
gen het echtpaar P-R uitgesproken veroordeling een hoofdelijke veroordeling was.

Artikel 1202 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt  dat hoofdelijkheid niet wordt ver-
moed en dat zij uitdrukkelijk bedongen moet zijn; deze regel lijdt alleen uitzondering in 
de gevallen waarin hoofdelijkheid van rechtswege plaatsvindt, krachtens een bepaling van 
de wet.

Uit die bepaling volgt dat, wanneer, zoals te dezen, de hoofdelijkheid haar oorsprong 
vindt in de wet, zij van rechtswege plaatsvindt, zonder dat de rechter haar moet uitspreken 
en zelfs als hij ze niet uitgesproken heeft.

Door te beslissen dat de subrogatoire vordering van de eiseres tegen [de verweerder] 
niet gegrond is om reden dat de jeugdrechtbank en het hof van beroep de verzekerde van 
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de eiseres en de verweerder niet "hoofdelijk" hebben veroordeeld, schendt het bestreden 
arrest artikel 61, derde lid, van de wet van 8 april 1965 alsook artikel 1202 van het Bur-
gerlijk Wetboek.

Derde onderdeel
Los van de hoofdelijkheid als bedoeld in artikel 61, derde lid, van de wet van 8 april 

1965 rust het bij artikel 1384, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek ingevoerde vermoe-
den van aansprakelijkheid op een fout van de ouders.

Wanneer echter schade is veroorzaakt door de fouten die de beide ouders hebben be-
gaan in de opvoeding van of het toezicht op hun minderjarig kind (artikel 1384, tweede 
lid, van het Burgerlijk Wetboek), is iedere ouder in de regel jegens het slachtoffer gehou-
den tot vergoeding van de gehele, door hun kind veroorzaakte schade. De fouten van ieder 
van de ouders hebben immers bijgedragen tot de gehele schade en ieder wie door zijn fout 
schade veroorzaakt is gehouden deze te vergoeden (artikelen 1382 en 1383 van het Bur-
gerlijk Wetboek). Met andere woorden, zowel mevrouw R. als de verweerder waren ge-
houden om de door hun zoon veroorzaakte schade in totum te vergoeden.

Degene van de twee ouders die het slachtoffer volledig vergoedt, voldoet bijgevolg een 
schuld bij de betaling waarvan hij weliswaar belang had maar waartoe ook de andere ou-
der gehouden was, zodat hij, door haar volledig te betalen, tevens de schuld van de ander 
betaalt.

Krachtens artikel  1251,  3°,  van het  Burgerlijk  Wetboek geschiedt  indeplaatsstelling 
"van rechtswege" ten voordele van hem die, met anderen of voor anderen tot betaling van 
een schuld gehouden zijnde, er belang bij had deze te voldoen.

Daaruit volgt dat de beslissing die de rechtsvordering van de eiseres tegen de verweer-
der verwerpt op grond dat de jeugdrechter [de verweerder en mevrouw R.] "niet hoofde-
lijk heeft veroordeeld" en dat derhalve de eiseres, door de benadeelde partijen volledig te 
vergoeden, geen schuld heeft voldaan waartoe zij samen met of voor de verweerder ge-
houden was, zodat zij tegen hem geen subrogatoire vordering kon instellen, niet naar recht 
verantwoord is (schending van de artikelen 1202, 1251, 3°, 1382, 1383 en 1384, tweede 
lid, van het Burgerlijk Wetboek en 61, derde lid, van de wet van 8 april 1965).

(...)
IV. BESLISSING VAN HET HOF
De cassatieberoepen die tegen twee  beslissingen in  dezelfde zaak gewezen 

zijn, zijn onderling zo nauw verbonden dat het van belang is dat er bij een en het-
zelfde arrest uitspraak over wordt gedaan. 

Het cassatieberoep met algemeen rolnummer C.03.0221.F
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 61 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescher-

ming doet de jeugdrechtbank waarbij de burgerlijke vordering aanhangig is ge-
maakt, ingeval het als misdrijf omschreven feit uit hoofde waarvan een minderja-
rige vervolgd wordt bewezen is, uitspraak over deze vordering terzelfder tijd als 
over de publieke vordering en worden de personen die hetzij krachtens artikel 
1384 van het Burgerlijk Wetboek, hetzij krachtens een bijzondere wet aansprake-
lijk zijn, gedagvaard en zijn zij met de minderjarige hoofdelijk gehouden tot be-
taling van de kosten, tot teruggave en tot schadevergoeding.

Uit die bepaling volgt dat, wanneer de jeugdrechtbank de ouders van een min-
derjarig kind aansprakelijk verklaart voor een door hem veroorzaakte schade en 
hen, samen met die minderjarige, veroordeelt tot vergoeding van die schade, de 
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ouder die het slachtoffer volledig vergoedt, een schuld betaalt waartoe hij samen 
met de andere ouder en de minderjarige gehouden was, zodat hij van rechtswege 
in de rechten van het slachtoffer tegen laatstgenoemden gesubrogeerd wordt.

Artikel  1202,  eerste  lid,  van  het  Burgerlijk  Wetboek  bepaalt  trouwens  dat 
hoofdelijkheid niet wordt vermoed en dat zij uitdrukkelijk bedongen moet zijn. 
Het tweede lid van die wetsbepaling bepaalt dat deze regel alleen uitzondering 
lijdt in de gevallen waarin hoofdelijkheid van rechtswege bestaat, krachtens de 
wet.

Voornoemde indeplaatsstelling is dus niet onderworpen aan de voorwaarde dat 
de ouders en de minderjarige hoofdelijk veroordeeld worden tot vergoeding van 
het slachtoffer.

Zowel het op 14 maart 1994 gewezen arrest van het Hof van Beroep te Brussel 
als het door dat arrest gedeeltelijk bevestigde vonnis dat de Jeugdrechtbank te 
Brussel op 18 november 1993 gewezen heeft, hebben de verweerder en M.-Fr. 
R., ouders van P.P., op grond van artikel 1384, tweede lid, van het Burgerlijk 
Wetboek aansprakelijk verklaard voor de schade die verschillende slachtoffers 
geleden hebben ten gevolge van de tegen hun zoon bewezen verklaarde en als 
misdrijf omschreven feiten en hebben hen, samen met laatstgenoemde, veroor-
deeld tot vergoeding van die schade.

Zelfs als dat arrest, in de mate waarin het voornoemd vonnis bevestigt, niet 
zegt dat de erdoor uitgesproken veroordelingen hoofdelijk waren, dan nog waren 
de verweerder, M.-Fr. R. en P.P. hoofdelijk tot die vergoeding gehouden.

Aangezien het arrest van 11 februari 2002 vaststelt dat de eiseres de slachtof-
fers volledig heeft vergoed in haar hoedanigheid van verzekeraar van de familia-
le aansprakelijkheid van M.-Fr. R. en P.P., schendt het bestreden arrest van 3 
juni 2002, door geen uitwerking te verlenen aan de subrogatie van M.-Fr. R. en 
door, derhalve, geen uitwerking te verlenen aan de subrogatie van de eiseres in 
de rechten van sommige slachtoffers tegen de verweerder op grond dat de te hun-
nen voordele uitgesproken veroordeling niet in hoofdelijkheid voorziet, het voor-
noemd artikel 61.

Het onderdeel is gegrond. 
Het cassatiebeoep met algemeen rolnummer C.03.0435.F :
Beoordeling
Het middel :
(...)
Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen die onder de nummers C.03.0221.F en C.03.0435.F 

op de algemene rol zijn ingeschreven.
Uitspraak doende in de zaak die onder het nummer C.03.0221.F van de alge-

mene rol is ingeschreven:
Vernietigt het bestreden arrest van 3 juni 2002.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-



Nr. 209 - 26.4.07 HOF VAN CASSATIE 901 

nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
Uitspraak doende in de zaak die onder het nummer C.03.0435.F op de algeme-

ne rol is ingeschreven:
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

26 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter:  de h. Storck, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: mevr. Velu – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. De Bruyn en Draps.

Nr. 210

1° KAMER - 26 april 2007

HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
HUURHERNIEUWING. ENZ) - VERLENGING - WEIGERING - REDEN - OPRECHTE REDEN - 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

De rechter kan de weigering van de verhuurder een handelshuur te hernieuwen verwerpen,  
wanneer de door hem te kennen gegeven wil om het goed weder op te bouwen reeds  
van meet af aan niet oprecht of niet uitvoerbaar blijkt te zijn1; zulks impliceert dat hij moet  
nagaan of, wanneer de huurder zulks betoogt, de aangevoerde reden niet een grond van  
waarheid bevatte2. (Art. 16, I, 3°, Handelshuurwet)

(B. e.a. T. LA FINANCIERE WAVRIENNE nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0440.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 6 april 2006 in hoger beroep 

gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Nijvel.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;

1 Cass., 11 jan. 1990, AR 8669, nr 292; Cass., 31 jan. 1975, AC., 1976, 623; in de rechtsleer, cf. o.m.: 
B.  LOUVEAUX,  Le  droit  du  bail  commercial,  De  Boeck,  2002,  nrs  480  tot  483;  J.  t'KINT en  M. 
GODHAIRD, Le bail commercial, Rép. Not., VIII, Boek IV, 1990, nr 334, p. 176, en naar analogie, nr 
325,  p.  173;  L.  SIMONT,  J.  DE GAVRE en  P.-A.  FORIERS,  “Examen  de  jurisprudence,  Les  contrats 
spéciaux”, R.C.J.B., 1996, nr 140, p. 347.
2 Zie inzake landpacht, Cass., 21 april 2005, AR C.03.0413.F, nr 235 en concl. O.M. in Pas., 2005.
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- de artikelen 16, I, 3°, van de wet van 30 april 1951 op de handelshuur, zijnde afdeling 
2bis "regels betreffende de handelshuur in het bijzonder"van hoofdstuk II van titel VIII 
van boek III van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
Na in hoofdzaak te hebben vastgesteld dat het echtpaar V-R. op 30 januari 1987 met het 

echtpaar B-E. een handelshuurovereenkomst voor negen opeenvolgende jaren met ingang 
van 1 februari 1987 heeft gesloten met betrekking tot een te Waver gelegen onroerend 
goed dat als bowling werd gebruikt; dat de verweerster het pand heeft aangekocht op 15 
maart 2004; dat de huurders in hun brief van 24 september 2004 om huurhernieuwing 
hebben verzocht; dat de verweerster in haar brief van 6 november 2004 de hernieuwing 
weigerde om redenen van wederopbouw,

verwerpt het bestreden vonnis, met bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, 
de vordering van de eisers die ertoe strekte voor recht te horen zeggen dat de huur rechts-
geldig hernieuwd is en dat zij in het pand mogen blijven tot 23 september 2013, zegt voor 
recht dat de huur zal eindigen op 2 maart 2006 en veroordeelt de eisers om het pand te 
ontruimen op uiterlijk 2 maart 2006 om middernacht.

Het bestreden vonnis berust op de volgende gronden :
"Akten moeten als bewijskrachtig worden beschouwd; de weigering van de huurher-

nieuwing vermeldt het volgende : 'wegens de algemene staat van het gebouw en van het 
dak in het bijzonder zien wij ons genoodzaakt tot wederopbouw in de zin van artikel 16, I, 
3°, van de wet van 30 april 1951 op de handelshuur'; de eerste rechter heeft terecht [lees: 
beslist] dat de weigering overeenkomstig de wet was".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 16, I, 3°, van de wet van 30 april 1951 op de handelshuur bepaalt dat de ver-

huurder de hernieuwing van de huur kan weigeren onder meer om de volgende reden: 
"zijn wil om het onroerend goed of het gedeelte van het onroerend goed waarin de afgaan-
de  huurder  zijn  bedrijf  uitoefent,  weder  op  te  bouwen.  Als  wederopbouw wordt  be-
schouwd elke verbouwing door een afbraak voorafgegaan, beide de ruwbouw van de lo-
kalen rakende en waarvan de kosten drie jaar huur te boven gaan".

Wanneer de verhuurder op grond van die bepaling de huurhernieuwing weigert en de 
huurder de oprechtheid van de door de verhuurder aangevoerde reden tot wederopbouw in 
twijfel trekt, mag de rechter geen genoegen nemen met de verklaring van de verhuurder 
en dient hij de oprechtheid van de aangevoerde reden na te gaan.

Te dezen betoogden de eisers in hun appelconclusie dat de door de verweerster voorge-
nomen werken geen wederopbouwwerken waren in de zin van het bovenaangehaalde arti-
kel 16, I, 3°, van de wet van 30 april 1951, zodat de weigering van de huurhernieuwing 
niet verantwoord was.

Op de bovenstaande grond beslist de rechtbank dat de verweerster, alleen al door te 
verklaren dat zij het gebouw wilde verbouwen, haar weigering om de huur te hernieuwen 
voldoende verantwoordt, zonder dat het noodzakelijk is na te gaan of die wederopbouw al 
dan niet nodig is en, derhalve, of de aangevoerde reden oprecht is.

Het bestreden vonnis schendt derhalve het bovenaan in het middel aangegeven artikel 
16, I, 3°, van de wet van 30 april 1951.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling



Nr. 210 - 26.4.07 HOF VAN CASSATIE 903 

Eerste onderdeel
Krachtens artikel 16, I, 3°, van de wet van 30 april 1951 op de handelshuur, 

kan de verhuurder de hernieuwing van de huur weigeren op grond dat hij het on-
roerend goed of het gedeelte van het onroerend goed waarin de afgaande huurder 
zijn bedrijf uitoefent weder wil opbouwen.

De rechter kan de door de verhuurder opgeworpen weigering van huurhernieu-
wing verwerpen wanneer de door deze te kennen gegeven wil tot wederopbouw 
reeds van meet af aan niet oprecht of onuitvoerbaar blijkt te zijn.

Het bestreden vonnis dat, om uitwerking te verlenen aan de weigering van de 
huurhernieuwing die de verweerster verantwoord heeft op grond van de boven-
genoemde  bepaling,  beslist  dat  "akten  als  bewijskrachtig  moeten  worden  be-
schouwd", zonder daarbij na te gaan of de aangevoerde reden, zoals de eisers be-
toogden, geen grond van waarheid bevatte, verantwoordt zijn beslissing niet naar 
recht.

Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Koophandel te Brussel, zitting hou-

dende in hoger beroep. 

26 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter:  de h. Storck, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 211

1° KAMER - 27 april 2007

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 10 - VRIJHEID VAN MENINGSUITING - BEPERKING - VOORWAARDEN

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 10 - VRIJHEID VAN MENINGSUITING - BEPERKING - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 10 - VRIJHEID VAN MENINGSUITING - BESCHERMING - OMVANG - FOTO

1º  Een  beperking  van  de  vrijheid  van  meningsuiting  is  nodig  in  een  democratische  
samenleving wanneer zij beantwoordt aan een dwingende sociale noodwendigheid, op  
voorwaarde dat de evenredigheid wordt geëerbiedigd tussen het aangewende middel en  
het beoogde doel en de beperking verantwoord is op grond van relevante en toereikende 
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motieven1. (Art. 10.2, Verdrag Rechten van de Mens)

2º  Uit  de  beslissing  van  de  rechter  moet  niet  alleen  blijken  dat  hij  het  recht  op  vrije  
meningsuiting  heeft  afgewogen  tegen  de  andere  rechten  bedoeld  door  artikel  10.2,  
E.V.R.M., zoals het recht op de goede naam, maar ook dat de opgelegde beperking, in  
acht genomen de context waarin de mening werd geuit, de hoedanigheid van de partijen  
en de overige bijzondere omstandigheden van de zaak, beantwoordt aan een dwingende  
sociale  noodwendigheid,  pertinent  is  en  dat  door  de  opgelegde  beperking  de 
evenredigheid wordt geëerbiedigd tussen het aangewende middel en het beoogde doel2.  
(Art. 10.2, Verdrag Rechten van de Mens)

3º De bescherming van de vrije meningsuiting krachtens artikel 10, E.V.R.M. omvat ook de  
bescherming van de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden door te geven via foto's, die  
desgevallend  geschreven  informatie  vergezellen3.  (Art.  10,  Verdrag  Rechten  van  de 
Mens)

(H. e.a. T. D.)

ARREST

(A.R. C.06.0123.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 19 en 25 van de Grondwet;
- artikel 10 van het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de funda-

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

- artikel 19 van het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten 
en politieke rechten, opgemaakt te New York op 19 december 1966, goedgekeurd bij wet 
van 15 mei 1981;

- artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het hof van beroep, recht sprekend over de vorde-

ring van verweerder, het hoger beroep van de verweerder en zijn vordering deels gegrond, 
en machtigt het verweerder het tussen te komen arrest te laten publiceren in "De Morgen" 
op kosten van de eisers. Het hof van beroep beslist dat op de volgende motieven:

1 Cass., 14 jan. 2005, AR C.03.0622.N, n° 27.
2 Zie H. VANDENBERGHE, Over civielrechtelijke persaansprakelijkheid. Een stand van zaken, in M. 
DEBAENE, P. SOENS (ed.), Aansprakelijkheidsrecht. Actuele tendensen, Brussel, Larcier, 2005, nr 12; D. 
VOORHOOF, Artikel 10.  Vrijheid van meningsuiting, in J. VAN DE LANOTTE en Y. HAECK,  Handboek 
E.V.R.M. Deel 2. Artikelsgewijze commentaar. Vol I, Antwerpen, Intersentia, 2004, nr 205.
3 Zie  Hof  Mensenrechten,  arrest  News  Verlag  GmbH  &  Co.KG  t/  Oostenrijk,  11  jan.  2000, 
31457/96, C.E.D.H., 2000-I en arrest Krone Verlag GmbH & Co.KG t/ Oostenrijk, 26 feb. 2002, 
34315/96 (Sect. 3).
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"(De verweerder) steunt zijn vordering op grond van art. 1382 B.W. wegens schending 
van de zorgvuldigheidsnorm. De eventuele schending van de wet - art. 443 e.v. W. S. Wb. 
(misdrijf van laster en eerroof) - is niet in het debat gebracht.

De essentie van de betwisting is de vraag of (de eisers) met het schrijven van het boek 
het recht op de eer en de goede naam van (de verweerder) al dan niet hebben aangetast, 
waardoor zij de zorgvuldigheidsnorm zouden hebben overschreden.

(De eisers) hebben recht op vrije meningsuiting, gewaarborgd door de artikelen 19 en 
25 van de Grondwet. De uitoefening van de vrijheid van meningsuiting brengt echter met 
zich plichten en verantwoordelijkheden mee. Er zijn beperkingen die in een democrati-
sche samenleving nodig zijn ter bescherming van de goede naam en de rechten van ande-
ren (art. 10.2 EVRM). De grondwettelijke bepaling inzake de vrijheid van meningsuiting 
(art. 19 G.W.) staat de toepassing van art. 1382 B.W. niet in de weg. De aansprakelijkheid 
van de schadeverwekkende partij wordt niet afhankelijk gesteld van een voorafgaande 
strafrechtelijke veroordeling.

(De eisers) zijn gehouden om het publiek correcte, objectieve en zo exact mogelijke in-
formatie mede te delen. Zij moeten zich onthouden ernstige aantijgingen te lanceren zon-
der deze afdoend te hebben gecontroleerd. Het in gedrang brengen van de eer en de goede 
naam door het verspreiden van onjuiste informatie geeft in beginsel aanleiding tot privaat-
rechtelijke sanctionering.

Er kan niet worden gezegd dat (de verweerder) concreet wordt verweten strafbare feiten 
te hebben gepleegd. Wel worden er in het boek van (de eisers) insinuaties gemaakt om 
(verweerder) in een verkeerd daglicht te stellen. Op pag. 75, waar het gaat over de mani-
pulatie van het gerechtelijk onderzoek naar aanleiding van de wapenroof bij het Speciaal 
Interventie Eskadron wordt duidelijk gesteld 'Het heeft alles te maken met J.D. ': Ook op 
pag. 96 staat geschreven 'rijkswachter J.D. ontdekt na zijn ontslag uit het korps dé truc om 
alle onderzoeken naar zijn extreem-rechtse connecties en zijn betrokkenheid bij een be-
ruchte wapenroof onder de vloermat te vegen. Hij wordt politieagent'. Deze verdachtma-
kingen, zonder de waarachtigheid ervan vast te stellen, kunnen niet worden geduld. Ver-
der hebben (de eisers) gegevens overgenomen van de Tweede Bendecommissie in ver-
band met een zekere J.D. als deelnemer van het Comité D'Ouwendijck en deze aan (de 
verweerder) toegeschreven, zonder na te gaan of het wel om dezelfde persoon gaat. Ze 
hebben deze gegevens weergegeven enkel en alleen om (de verweerder) te kwetsen.

(De eisers) handelden niet als voorzichtige en zich van de objectiviteitsverplichtingen 
bewuste informatieverstrekkers, geplaatst in dezelfde feitelijke omstandigheden. (De ei-
sers) hebben doelbewust de eer en de goede naam van (de verweerder) geschonden. Zij 
zijn kennelijk de maat te buiten gegaan. Het openbaar belang verantwoordt de eerrovende 
gegevens niet.

(De verweerder) is een publiek figuur, die zich in principe niet mag verzetten tegen de 
openbaarmaking van zijn foto gelet op het recht op informatie van het publiek. In de gege-
ven omstandigheden kan niet worden aanvaard dat zijn toestemming wordt vermoed. De 
foto werd aangewend om (de verweerder) te kwetsen in zijn eer en goede naam. Het boek 
draagt de titel "Het gevaar D. ". Naast de foto van (de verweerder) onderaan op de kaft 
van het boek van de eisers staat de tekst "Als hij zijn bek opendoet, sla je er op", waardoor 
bij het publiek minstens de indruk wordt gewekt dat de tekst van hem afkomstig is. Ook al 
houdt de publicatie van de foto's geen verband met zijn privé-leven, belet dit niet dat de 
publicatie ervan, zoals die is geschied, de eer en de goede naam van (de verweerder) aan-
tast. Tevergeefs stellen (de eisers) dat de foto's geen auteursrechtelijke bescherming ge-
nieten nu de auteursrechtelijke bescherming van de foto's hier niet aan de orde is.

(De verweerder) heeft in principe recht op schadevergoeding. (...)
Nu de fout vaststaat, kan aan de zekerheid van morele schade in hoofde van (de ver-
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weerder) niet worden getwijfeld: aantasting van een moreel rechtsgoed. Nu de geuite be-
ledigingen niet kunnen worden ingetrokken, is de publicatie van huidig arrest op kosten 
van (de eisers) de juiste passende herstelplicht, mede gelet op de publiciteitsdimensie van 
de eeraantasting,  zonder dat een bijkomende schadevergoeding dient te worden toege-
kend" (blz. 6 - 8, tweede alinea, van het arrest).

Grieven
Artikel 19 van de Grondwet bepaalt dat onder meer de vrijheid om op elk gebied zijn 

mening te uiten, gewaarborgd is, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegen-
heid van het gebruikmaken van die vrijheid worden gepleegd.

Artikel 25 van de Grondwet bepaalt dat de drukpers vrij is; de censuur kan nooit wor-
den ingevoerd, geen borgstelling kan worden geëist van de schrijvers, uitgevers of druk-
kers. Wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in België heeft, kan de uitgever, 
de drukker of de verspreider niet worden vervolgd.

Artikel 10.1 van het Verdrag van 4 november 1950 tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, hieronder afgekort als het EVRM, bepaalt dat een-
ieder recht heeft op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te 
koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of door te geven, 
zonder inmenging van overheidswege en ongeacht grenzen. Krachtens artikel 10.2 van dat 
verdrag kan de uitoefening van die vrijheden, aangezien die plichten en verantwoordelijk-
heden met zich brengt, worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, 
beperkingen of sancties waarin bij de wet worden voorzien en die in een democratische 
samenleving nodig zijn in het belang van de veiligheid van het land, de bescherming van 
de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezond-
heid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, 
om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de 
onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen.

Artikel 19.1 van het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrech-
ten en politieke rechten, opgemaakt te New York op 19 december 1966, goedgekeurd bij 
wet van 15 mei 1981 bepaalt dat een ieder het recht heeft zonder inmenging een mening te 
koesteren. Artikel 19.2 van dat verdrag stelt dat eenieder recht heeft op vrijheid van me-
ningsuiting; dit recht omvat de vrijheid inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook 
op te sporen, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen, hetzij mondeling, hetzij in 
geschreven of gedrukte vorm, in de vorm van kunst, of met behulp van andere media naar 
zijn keuze. Artikel 19.3 bepaalt dat aan de uitoefening van de in het tweede lid van dat ar-
tikel bedoelde rechten bijzondere plichten en verantwoordelijkheden zijn verbonden. Die 
uitoefening kan derhalve aan bepaalde beperkingen worden gebonden, maar alleen beper-
kingen waarin bij de wet wordt voorzien en nodig zijn:

a. in het belang van de rechten of de goede naam van anderen;
b. in het belang van de nationale veiligheid of ter bescherming van de openbare orde of 

de goede zeden.
Artikel 19.3 is enkel van toepassing binnen de context van de bepalingen of beperkin-

gen die vermeld of toegestaan worden in artikel 10 van het EVRM.
Uit elk van die bepalingen en hun samenlezing blijkt dat de vrijheid van meningsuiting 

een beschermd grondrecht is, dat slechts onder welbepaalde voorwaarden kan worden on-
derworpen aan welbepaalde beperkingen of sancties. Beperkingen of sancties moeten (1) 
berusten op een wettelijke basis, (2) moeten in een democratische samenleving noodzake-
lijk zijn (3) ter bescherming van bepaalde rechtsgoederen, waaronder de goede naam van 
anderen.
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De schending, door een bepaalde meningsuiting van een persoon, van de goede naam 
van een andere persoon mag dus geen aanleiding geven tot een beperking of een sanctio-
nering van de vrijheid van meningsuiting van de eerstgenoemde persoon wanneer die be-
perking of sanctie niet berust op een wet en/of niet noodzakelijk is in een democratische 
samenleving ter bescherming van de goede naam van de andere persoon.

Krachtens artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek verplicht elke daad van de mens 
waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, degene door wiens fout de schade is 
ontstaan, die te vergoeden.

Opdat een schending van de goede naam van een persoon door een bepaalde menings-
uiting zou kunnen worden gesanctioneerd, onder meer met een veroordeling tot schade-
vergoeding, volstaat het niet vast te stellen dat de goede naam van de betrokkene is ge-
schonden. Gelet op de hierboven vermelde bepalingen en inzonderheid op artikel 10 van 
het EVRM moet tevens worden vastgesteld dat die sanctionering van de meningsuiting in 
een democratische samenleving absoluut noodzakelijk is ter bescherming van de goede 
naam van die persoon, zodat de vrijheid van meningsuiting van de vertolker door die 
sanctie moet worden beperkt. De rechter moet dus het recht op bescherming van de goede 
naam van de ene persoon afwegen tegen de vrijheid van meningsuiting van de andere per-
soon. Bij het streven naar een rechtvaardig evenwicht tussen de rechten van beiden moet 
hij in acht nemen dat het recht op bescherming van de goede naam van de ene het recht op 
vrije meningsuiting van de andere maar mag beperken in de mate dat die beperking in de 
context van een democratische samenleving absoluut noodzakelijk is om de goede naam 
van de eerstgenoemde te vrijwaren.

Eerste onderdeel
De noodzaak van een beperking van of sanctie op de vrijheid van meningsuiting moet, 

krachtens de in de aanhef van het middel vermelde wettelijke bepalingen welke die vrij-
heid waarborgen en inzonderheid krachtens artikel 10 van het EVRM, concreet worden 
beoordeeld. Iedere beperking of sanctie moet in de concrete omstandigheden beantwoor-
den aan een dwingende sociale noodzaak en evenredig zijn aan het nagestreefde doel, zo-
als de bescherming van de goede naam van personen. Aldus moet in voorkomend geval 
rekening worden gehouden met de taak van de pers als "waakhond" in een democratische 
samenleving, onder meer gewaarborgd door de persvrijheid ingeschreven in artikel 25 van 
de Grondwet, en met de hoedanigheid van de persoon die de bescherming van zijn goede 
naam inroept. Zo moeten publieke figuren, in het bijzonder politici, meer kritiek kunnen 
verdragen dan private personen.

In het bestreden arrest past het hof van beroep artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
toe op de daad bestaande in het schrijven van een boek die eisers stelden en de schending 
van de eer en goede naam van de verweerder die daardoor, volgens het hof van beroep, 
werd veroorzaakt. Het hof van beroep beslist voorts dat de publicatie van het arrest op 
kosten van de eisers de juiste passende herstelplicht is, mede gelet op de publiciteitsdi-
mensie van de eeraantasting. Noch zijn ene, noch zijn andere beslissing weegt het hof van 
beroep af tegen de vrijheid van meningsuiting van de eisers en de persvrijheid waarop de 
eisers als schrijvers van een boek aanspraak kunnen maken. Met de toepassing die het 
maakt van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, beperkt en sanctioneert het hof van 
beroep de vrije meningsuiting van de eisers ter bescherming van de goede naam van de 
verweerder, maar het onderzoekt daarbij  niet  of en stelt  evenmin vast dat het vereiste 
evenwicht voorhanden is tussen de machtiging waarmee het die bescherming wil verzeke-
ren en het recht op vrije meningsuiting van eisers in een democratische samenleving.

Het hof van beroep overweegt weliswaar dat de eisers recht hebben op vrije meningsui-
ting, dat de uitoefening daarvan plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, dat 
die vrijheid van meningsuiting de toepassing van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
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niet in de weg staat, dat de eisers niet handelden als voorzichtige en zich van de objectivi-
teitsverplichtingen bewuste informatieverstrekkers geplaatst in dezelfde feitelijke omstan-
digheden en dat zij doelbewust de eer en de goede naam van de verweerder hebben ge-
schonden, maar het hof van beroep onderzoekt niet of en stelt niet vast dat de veroorde-
ling van de eisers en de machtiging tot publicatie van het bestreden arrest in "De Morgen" 
op hun kosten, in een democratische samenleving noodzakelijk is met het oog op de be-
scherming van de goede naam van de verweerder.

Uit de loutere beslissing van het hof van beroep dat "het openbaar belang de eerrovende 
gegevens niet  verantwoordt", blijkt  een dergelijke afweging niet.  De vrijheid van me-
ningsuiting van eisers is vooreerst niet "het openbaar belang". Bovendien is de vraag het 
hof van beroep diende te stellen en te beantwoorden niet of de vrijheid van meningsuiting 
van de eisers de schending van de goede naam van de verweerder verantwoordt, maar wel 
of de beperking van de vrijheid van meningsuiting van de eisers die voortvloeit uit de ver-
oordeling van de eisers en de gevorderde (en toegekende) machtiging tot publicatie van 
het arrest op kosten van de eisers in "De Morgen" in de concrete omstandigheden wordt 
verantwoord door de absolute noodzaak van bescherming van de goede naam van de ver-
weerder in een democratische samenleving.

Nergens stelt het hof van beroep vast dat de machtiging die het de verweerder verleent, 
rekening houdend met de vrijheid van meningsuiting, evenredig is aan het doel van de be-
scherming van de goede naam van de verweerder. Het hof van beroep houdt in de overwe-
gingen die in dit onderdeel worden aangevochten en die betrekking hebben op het schrij-
ven van een boek, geen rekening met de taak van de pers in een democratische samenle-
ving, noch met de vaststelling dat verweerder "een publiek figuur is", zoals de verweerder 
zelf erkende (p. 4, tweede alinea, van het arrest) en zoals blijkt uit de overwegingen die in 
het tweede onderdeel worden aangevochten en die betrekking hebben op het gebruik van 
foto's van de verweerder (p. 7, voorlaatste alinea, van het arrest).

Aldus schendt het hof van beroep het recht op vrije meningsuiting van de eisers en de 
persvrijheid waarop eisers zich kunnen beroepen en miskent het de voorwaarden waaron-
der dat recht en die vrijheid mogen worden beperkt.

Conclusie
Door de verweerder te machtigen het bestreden arrest op kosten van de eisers te laten 

publiceren in "De Morgen" op grond van de overwegingen dat de eisers recht hebben op 
vrije meningsuiting, dat de uitoefening daarvan plichten en verantwoordelijkheden met 
zich brengt, dat die vrijheid van meningsuiting de toepassing van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek niet in de weg staat, dat de eisers niet handelden als voorzichtige en 
zich van de objectiviteitsverplichtingen bewuste informatieverstrekkers geplaatst in de-
zelfde feitelijke omstandigheden, dat zij doelbewust de eer en de goede naam van de ver-
weerder hebben geschonden en dat het openbaar belang de eerrovende gegevens niet ver-
antwoordt, schendt het hof van beroep de artikelen 19 en 25 van de Grondwet, 10 van het 
Verdrag van 4 november 1950 tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de funda-
mentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij wet van 
13 mei 1955, 19 van het Internationaal verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrech-
ten en politieke rechten opgemaakt te New York op 19 december 1966, goedgekeurd bij 
wet van 15 mei 1981, en 1382 van het Burgerlijk Wetboek.

Tweede onderdeel
2.1. De in de aanhef van het middel vermelde bepalingen die de vrijheid van menings-

uiting waarborgen en inzonderheid artikel 10 van het EVRM hebben betrekking op zowel 
het uiten, doorgeven en ontvangen van inlichtingen (informatie) als van denkbeelden (me-
ningen) en zijn van toepassing op de publicatie van foto's.

De noodzaak van een beperking van of sanctie op de vrijheid van meningsuiting moet 
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volgens die bepalingen concreet worden beoordeeld. Iedere beperking of sanctie moet in 
de concrete omstandigheden beantwoorden aan een dwingende sociale noodzaak en even-
redig zijn aan het nagestreefde doel, zoals de bescherming van de goede naam van perso-
nen. Aldus moet in voorkomend geval rekening worden gehouden met de taak van de pers 
in een democratische samenleving ideeën en informatie, waaronder foto's, te verspreiden 
over kwesties van algemeen belang, onder meer gewaarborgd door de persvrijheid inge-
schreven in artikel 25 van de Grondwet, met het belang van het publiek dergelijke foto's te 
zien publiceren en met de hoedanigheid van de persoon die de bescherming van zijn goe-
de naam inroept. Zo moeten publieke figuren, in het bijzonder politici, de gevolgen dra-
gen van het feit dat zij publieke personen zijn en moeten zij verdragen dat afbeeldingen 
van hun persoon die geen verband houden met hun privé-leven, worden verspreid.

In het bestreden arrest past het hof van beroep artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
toe op de daad van de eisers die bestaat in het publiceren van een of meer foto's van ver-
weerder in hun boek met de titel "Het gevaar D. " en het naast de foto van de verweerder 
onderaan op de kaft van het boek de tekst plaatsen "Als hij zijn bek opendoet, sla je erop"; 
de publicatie van de foto's zoals die is geschied, tast volgens het hof van beroep de eer en 
de goede naam van de verweerder aan. Het hof van beroep beslist voorts dat de publicatie 
van het arrest op kosten van de eisers de juiste passende herstelplicht is, mede gelet op de 
publiciteitsdimensie van de eeraantasting. Noch in zijn ene, noch in zijn andere beslissing 
weegt het hof van beroep af tegen de vrijheid van meningsuiting van eisers. Met de toe-
passing die het maakt van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, beperkt en sanctio-
neert het hof van beroep de vrije meningsuiting van de eisers ter bescherming van de goe-
de naam van de verweerder, maar het onderzoekt daarbij niet of en stelt evenmin vast dat 
het vereiste evenwicht voorhanden is tussen de machtiging waarmee het die bescherming 
wil verzekeren en het recht op vrije meningsuiting van de eisers in een democratische sa-
menleving.

Het hof van beroep overweegt weliswaar dat de verweerder een publiek figuur is en dat 
hij zich als zodanig in principe niet mag verzetten tegen de openbaarmaking van zijn foto 
gelet op het recht op informatie van het publiek en dat de publicatie van de foto's geen 
verband houdt met het privé-leven van verweerder, maar het hof van beroep onderzoekt 
niet of en stelt niet vast dat de veroordeling van de eisers en de machtiging tot publicatie 
van het bestreden arrest in "De Morgen" op hun kosten, in een democratische samenle-
ving noodzakelijk is met het oog op de bescherming van de goede naam van de verweer-
der.

Uit de loutere overwegingen dat de foto werd aangewend om de verweerder te kwetsen 
in zijn eer en goede naam en dat de publicatie zoals die is geschied, de eer en de naam van 
de verweerder aantast, blijkt een dergelijke afweging niet. Nergens stelt het hof van be-
roep vast dat de machtiging die het de verweerder verleent, evenredig is aan het doel van 
de bescherming van de bescherming van de naam van de verweerder.

Aldus schendt het hof van beroep het recht op vrije meningsuiting van de eisers en de 
persvrijheid waarop de eisers zich kunnen beroepen en miskent het de voorwaarden waar-
onder dat recht en die vrijheid mogen worden beperkt.

2.2. Artikel 10 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige 
rechten bepaalt dat de auteur of de eigenaar van een portret, dan wel enige andere persoon 
die een portret bezit of voorhanden heeft, niet het recht heeft het te reproduceren of aan 
het publiek mee te delen zonder toestemming van de geportretteerde of, gedurende twintig 
jaar na diens overlijden, zonder toestemming van zijn rechtverkrijgenden.

Weliswaar wordt die toestemming niet vermoed, maar uit artikel 10 van het EVRM, zo-
als hierboven toegelicht onder 2.1 volgt dat het recht van een persoon om zijn afbeelding 
te verbieden, moet wijken voor het legitiem belang van het publiek om te worden geïnfor-
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meerd en dat publieke personen moeten aanvaarden dat hun foto wordt gepubliceerd met 
het doel het publiek te informeren.

In de mate dat het hof van beroep met de overweging dat de verweerder een publiek fi-
guur is die zich in principe niet mag verzetten tegen de openbaarmaking van zijn foto, ge-
let op het recht op informatie van het publiek en dat in de gegeven omstandigheden niet 
kan worden aanvaard dat de toestemming van verweerder wordt vermoed, beslist dat de 
toestemming van de verweerder op grond van artikel 10 van de wet van 30 juni 1994 be-
treffende het auteursrecht en de naburige rechten vereist is voor de publicatie van foto's 
van de verweerder en dat niet is bewezen dat die toestemming werd gegeven, schendt het 
eveneens dat artikel 10, evenals artikel 10 van het EVRM en artikel 19 van het Internatio-
naal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten, opgemaakt 
te New York op 19 december 1966: een publiek figuur, wat verweerder volgens de vast-
stellingen van het hof van beroep is, moet aanvaarden dat een foto van hem wordt gepu-
bliceerd met het doel het publiek te informeren.

Conclusie
Door de verweerder te machtigen het bestreden arrest op kosten van eisers te laten pu-

bliceren in "De Morgen" op grond van de overwegingen dat de toestemming van de ver-
weerder met de openbaarmaking van zijn foto in de gegeven omstandigheden niet wordt 
vermoed, dat de foto werd aangewend om hem in zijn eer en goede naam te kwetsen en 
dat de publicatie van de foto's, ook al houdt zij geen verband met zijn privé-leven, de eer 
en de goede naam van de verweerder aantast, schendt het hof van beroep de artikelen, 19 
en 25 van de Grondwet, 10 van het Verdrag van 4 november 1950 tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 novem-
ber 1950, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, 19 van het Internationaal verdrag van 19 
december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten opgemaakt te New York op 19 
december 1966, goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981, 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
en 10 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Derde onderdeel
Krachtens artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek verplicht elke daad van de mens 

waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, degene door wiens fout de schade is 
ontstaan, die te vergoeden. De toepassing van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
vereist dus, naast een fout, het bestaan van zekere en vaststaande schade.

Fout en schade zijn twee afzonderlijke voorwaarden voor de buitencontractuele aan-
sprakelijkheid en het bestaan van schade kan uiteraard niet worden afgeleid uit het loutere 
bestaan van een fout.

In regelmatig ter griffie van het hof van beroep neergelegde conclusie voerden de eisers 
aan dat de verweerder door de verschijning van hun boek geen enkele politieke of electo-
rale schade heeft geleden, wel integendeel (...).

Door te beslissen dat, aangezien de fout van de eisers vaststaat, aan de zekerheid van 
morele schade van de verweerder niet kan worden getwijfeld, stelt het hof van beroep niet 
op wettige wijze het bestaan vast van zekere en vaststaande schade die in oorzakelijk ver-
band staat met de fout.

Uit de loutere aanwezigheid van een fout kon het hof van beroep niet wettig het bestaan 
van enige schade afleiden, noch het oorzakelijk verband met de fout.

Conclusie
Door de verweerder te machtigen het bestreden arrest op kosten van de eisers te laten 

publiceren in "De Morgen" op grond van de overwegingen op grond van de overweging 
dat aan de zekerheid van morele schade van de verweerder niet kan worden getwijfeld 
omdat de fout van de eisers vaststaat en dat de publicatie van het arrest op kosten van de 
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eisers de juiste passende herstelplicht is, schendt het hof van beroep artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Artikel 10.2 EVRM bepaalt dat de uitoefening van de vrijheid van menings-

uiting, die de vrijheid omvat om inlichtingen of denkbeelden door te geven en 
plichten en verantwoordelijkheden met  zich brengt,  kan worden onderworpen 
aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, welke bij de 
wet worden voorzien, en die in een democratische samenleving nodig zijn, onder 
meer tot bescherming van de goede naam of de rechten van anderen om de ver-
spreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen, of om het gezag en de 
onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen.

Een beperking van de vrijheid van meningsuiting is nodig in een democrati-
sche samenleving wanneer zij beantwoordt aan een dwingende sociale noodwen-
digheid, op voorwaarde dat de evenredigheid wordt geëerbiedigd tussen het aan-
gewende middel en het beoogde doel en de beperking verantwoord is op grond 
van relevante en toereikende motieven.

Uit de beslissing van de rechter moet niet alleen blijken dat hij het recht op 
vrije meningsuiting heeft afgewogen tegen de andere rechten bedoeld door arti-
kel 10.2 EVRM, zoals het recht op de goede naam, maar ook dat de opgelegde 
beperking, in acht genomen de context waarin de mening werd geuit, de hoeda-
nigheid van de partijen en de overige bijzondere omstandigheden van de zaak, 
beantwoordt aan een dwingende sociale noodwendigheid en pertinent is en dat 
door de opgelegde beperking de evenredigheid wordt  geëerbiedigd tussen het 
aangewende middel en het beoogde doel.

2. De appelrechters oordelen dat "(de eisers) niet handelden als voorzichtige en 
zich  van  de  objectiviteitsverplichtingen  bewuste  informatieverstrekkers,  ge-
plaatst in dezelfde feitelijke omstandigheden. (Zij hebben) doelbewust de eer en 
de goede naam van (de verweerder) geschonden. Zij zijn kennelijk de maat te 
buiten gegaan. Het openbaar belang verantwoordt de eerrovende gegevens niet".

Zij sanctioneren vervolgens de meningen van de eisers, geuit in hun boek over 
de verweerder, door de verweerder te machtigen over te gaan tot publicatie van 
het bestreden arrest in de krant "De Morgen", zonder evenwel aan te geven dat 
de opgelegde beperking, beantwoordt aan een dwingende sociale noodwendig-
heid, noch dat de evenredigheid wordt geëerbiedigd tussen het aangewende mid-
del en het beoogde doel.

Zodoende verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht en 
schenden  zij  het  recht  op  vrije  meningsuiting  zoals  bepaald  door  artikel  10 
EVRM.

3. Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
4. De bescherming van de vrije meningsuiting krachtens artikel 10 EVRM, zo-

als uiteengezet onder randnummer 1, omvat ook de bescherming van de vrijheid 
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om inlichtingen of denkbeelden door te geven via foto's, die desgevallend ge-
schreven informatie vergezellen.

5. Door te beslissen dat het gebruik van het portret van de verweerder door de 
eisers een aantasting is van de eer en goede naam van de verweerder, die aanlei-
ding geeft tot een schadevergoeding, op grond van overwegingen: "(de verweer-
der) is een publiek figuur die zich in principe niet mag verzetten tegen de open-
baarmaking van zijn foto gelet op het recht op informatie van het publiek. In de 
gegeven omstandigheden kan niet worden aanvaard dat zijn toestemming wordt 
vermoed", zonder aan te geven dat het recht op vrije meningsuiting werd afge-
wogen tegen het recht op de goede naam, noch aan te geven dat de opgelegde be-
perking beantwoordt aan een dwingende sociale noodwendigheid, noch dat door 
de opgelegde beperking de evenredigheid wordt geëerbiedigd tussen het aange-
wende middel en het beoogde doel, schenden de appelrechters het recht op vrije 
meningsuiting zoals bepaald door artikel 10 EVRM.

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

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

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

27 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –  Advocaat: mr. van 
Eeckhoutte.

Nr. 212

1° KAMER - 27 april 2007

VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER - 
C.M.R.-VERDRAG - BESCHADIGING VAN GOEDEREN - GEBREKKIGE VERPAKKING - VERVOERDER - 
AANSPRAKELIJKHEID - ONTHEFFING - AFWEZIGHEID VAN VOORBEHOUD - GEVOLG

  De afwezigheid van voorbehoud door de vervoerder ten aanzien van de gebrekkigheid  
van de verpakking laat zijn recht om beroep te doen op de grond tot ontheffing van zijn  
aansprakelijkheid  voor  de  beschadiging  van  de  goederen  die  het  gevolg  is  van  die  
gebrekkigheid onverlet1. (Artt. 10 en 17, eerste en vierde lid, b), C.M.R.-Verdrag)

(TRANSPORT BELLEKENS EN KINDEREN nv.T. VAN HOECK & Co nv)

1 Zie Cass., 19 mei 2000, AR C.99.0006.F, nr 307; zie ook W. VERHEES, Comm. Bijz. Ov., Art. 10, nr 
18, Kluwer; F. PONET, De overeenkomst van internationaal wegvervoer, Kluwer, 2003, 512 (513).
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ARREST

(A.R. C.06.0202.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 21 november 2005 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Volgens artikel 17, lid 1, van het CMR-Verdrag, is de vervoerder aanspra-

kelijk voor het geheel of gedeeltelijk verlies en voor de beschadiging van de goe-
deren, welke ontstaan tussen het ogenblik van de inontvangstneming van de goe-
deren en het ogenblik van de aflevering, alsmede voor vertraging in de afleve-
ring.

De vervoerder is krachtens artikel 17, lid 4, b), van dit verdrag, ontslagen van 
deze aansprakelijkheid, wanneer het verlies of de beschadiging een gevolg is van 
het ontbreken of de gebrekkigheid van de verpakking bij de goederen, die door 
hun aard aan kwaliteitsverlies of beschadiging zijn blootgesteld, wanneer zij niet 
of slecht verpakt zijn.

2. Luidens artikel 10 van het CMR-Verdrag is de afzender jegens de vervoer-
der aansprakelijk voor de schade aan personen, materiaal of aan andere goederen 
en de kosten, welke voortspruiten uit de gebrekkige verpakking van de goederen, 
tenzij de gebrekkigheid zichtbaar of aan de vervoerder bekend was op het ogen-
blik van de inontvangstneming en de vervoerder te dien aanzien geen voorbehou-
den heeft gemaakt.

De afwezigheid van dit voorbehoud laat het recht van de vervoerder onverlet 
om een beroep te doen op de ontheffingsgrond van artikel 17, lid 4, b).

3. De appelrechters stellen vast dat:
- de lading bij de aankomst in Herentals beschadigd was ten gevolge van het 

inzakken van een aantal paletten;
- de expert de schade wijt aan de paletten, die in slechte staat waren, "namelijk 

rot en versleten";
- de vervoerder bij de inlading voorbehoud heeft gemaakt voor de lading en 

stuwing, doch niet voor de staat van de verpakking.
4. De appelrechters oordelen dat de eiseres geen beroep kan doen op het ge-

brek in de verpakking wanneer zij bij de inontvangstneming geen voorbehoud 
aantekende zodat het wettelijk vermoeden van artikel 17 van het CMR-Verdrag 
niet wordt weerlegd.

5. Door op die gronden het beroep door de eiseres op de ontheffingsgrond van 
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artikel 17, lid 4, b), van het CMR-Verdrag uit te sluiten, schenden de appelrech-
ters deze bepaling.

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

nietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, zitting 

houdende in hoger beroep.

27 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. Kirkpatrick.

Nr. 213

1° KAMER - 27 april 2007

1º VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER - 
WEGVERVOER - BORGTOCHT VAN DE VERVOERDER - WAARBORG - SCHULDEN - WERKZAAMHEDEN 
- BEGRIP - ONDERVERVOERDER - VERBINTENISSEN VAN DE VERVOERDER - BEGRIP

2º VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER - 
WEGVERVOER - BORGTOCHT VAN DE VERVOERDER - WAARBORG - SCHULDEN - K.B. VAN 7 MEI 
2002 - AARD - VERVOEROVEREENKOMSTEN - BEGRIP

3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - NIEUWE WET - DRAAGWIJDTE

1º Onder de door een onderneming van nationaal en internationaal goederenvervoer over  
de  weg  uitgeoefende  werkzaamheden  waaruit  schulden  voortspruiten  die  door  de 
borgtocht gewaarborgd zijn, wordt elk vervoer van zaken voor rekening van derden tegen 
vergoeding bedoeld; de verbintenis van de vervoerder jegens de ondervervoerder op wie  
hij beroep doet zijn niet het gevolg van een door de vervoerder verricht vervoer1. (Art. 21, 
K.B. 18 maart 1991)

2º Met het K.B. van 7 mei 2002 betreffende het vervoer van zaken over de weg wordt een 
nieuwe regeling  uitgewerkt,  die  bepaalt  welke vervoerovereenkomsten,  gesloten  door  
een onderneming van vervoer van zaken over de weg, waaruit schulden voortvloeien die  
door de borgtocht gewaarborgd zijn, bedoeld worden: zowel de hoofdovereenkomsten 
als  de overeenkomsten van wettelijke  onderaanneming2.  (Art.  17,  §1,  2°,  K.B.  7 mei 
2002)

1 Cass., 24 nov. 2005, AR C.04.0015, www.cass.be, met concl. O.M. Het K.B. van 18 maart 1991 
werd opgeheven bij art. 68, 4° van het K.B. van 7 mei 2002 (B.S., 30 mei 2002).
2 Zie de vorige voetnoot. Zoals blijkt uit het verslag aan de Koning is het doel de onderaannemers te 
beschermen. 
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3º Een nieuwe wet is in beginsel niet alleen van toepassing op toestanden die na haar  
inwerkingtreden zijn ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de 
vroegere  wet  ontstane  toestand  die  zich  voordoen  of  die  voortduren  of  waarvan  de 
gevolgen voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover de toepassing van de  
nieuwe wet geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten3. 

(TRANSPORT DOOR MIDDEL VAN HET GECOMBINEERD RAIL WEG SYSTEEM nv T. KBC BANK nv)

ARREST

(A.R. C.06.0363.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 december 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Uit het bestreden arrest en het vonnis van de eerste rechter waar de appel-

rechters naar verwijzen, blijkt dat:
- de verweerster op 28 januari 1997 een borgstelling verleende voor de verbin-

tenissen van de NV Van Vlierden Hamont volgens het koninklijk besluit van 18 
maart 1991;

- de verweerster deze borgstelling heeft opgezegd op 9 januari 1998;
- de eiseres op 5 maart 1998 een beroep deed op de borgstelling van de ver-

weerster;
- de schuldvordering van de eiseres betrekking heeft op het vervoer per spoor 

uitgevoerd door de eiseres als ondervervoerder van de NV Van Vlierden Ha-
mont.

2. Krachtens artikel 21 van het koninklijk besluit van 18 maart 1991 tot vast-
stelling van de voorwaarden inzake de toegang tot het beroep van ondernemer 
van nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg, strekt de in artikel 
18 bedoelde borgtocht tot waarborg van de schulden van de onderneming die 
voortspruiten uit de uitoefening van het beroep van ondernemer van goederen-
vervoer over de weg.

Hieronder is begrepen elk vervoer van zaken voor rekening van derden tegen 
vergoeding. De verbintenis van de vervoerder jegens een ondervervoerder op wie 
de vervoerder een beroep heeft gedaan, is geen verbintenis die het gevolg is van 
een door de vervoerder uitgevoerde vervoer.

3. Artikel 17, §1, 2°, van het koninklijk besluit van 7 mei 2002 betreffende het 

3 Cass., 15 sept. 2005, AR C.04.0345.F, www.cass.be. 
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vervoer van zaken over de weg, bepaalt dat de borgtocht bedoeld in artikel 14 
dient om de schulden van de onderneming te waarborgen die voortvloeien uit de 
vervoerovereenkomst,  zowel  de  hoofdovereenkomsten  als  de  overeenkomsten 
van wettelijke onderaanneming, gesloten door de onderneming.

Met dit koninklijk besluit wordt een nieuwe regeling uitgewerkt.
Krachtens artikel 70 van dit koninklijk besluit, worden de borgtochten die wer-

den gesteld overeenkomstig het koninklijk besluit van 18 maart 1991, wat hun 
bedrag en hun gevolgen betreft gelijkgesteld met deze bepaald onder de toepas-
sing van het koninklijk besluit van 7 mei 2002. 

4. Een nieuwe wet is in beginsel niet alleen van toepassing op de toestanden 
die na haar inwerkingtreden zijn ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen 
van de onder de vroegere wet ontstane toestand, die zich voordoen of voortduren 
onder vigeur van de nieuwe wet.

De toepassing van de nieuwe wet vermag echter geen afbreuk te doen aan 
reeds onherroepelijk vastgestelde rechten.

5. Het arrest vermocht op grond van de voormelde in de plaatsgestelde redenen 
en op grond van zijn vaststellingen te oordelen dat de eiseres, wier aanspraak 
werd vastgelegd op 5 maart 1998, geen aanspraak kan maken op de door de ver-
weerster verstrekte borgstelling.

6. Het middel is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

27 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –  Advoca-
ten: mrs. Kirkpatrick en Verbist.

Nr. 214

1° KAMER - 27 april 2007

1º ARBITRAGEHOF - ONGELIJKHEID - TUCHTPROCEDURE - ARCHITECTEN - ANDERE 
BEOEFENAARS VAN VRIJE BEROEPEN - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

2º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - ONGELIJKHEID - TUCHTPROCEDURE - 
ARCHITECTEN - ANDERE BEOEFENAARS VAN VRIJE BEROEPEN - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN 
CASSATIE - VERPLICHTING

3º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - TUCHTPROCEDURE - 
ONGELIJKHEID - ANDERE BEOEFENAARS VAN VRIJE BEROEPEN - PREJUDICIËLE VRAAG - 
ARBITRAGEHOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

4º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - ACTIVITEIT - AARD
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5º KOOPHANDEL. KOOPMAN - ARCHITECT - ACTIVITEIT - AARD

6º ECONOMIE - ARCHITECT - ACTIVITEIT - AARD

7º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - ORDE VAN 
ARCHITECTEN - BEGRIP

8º BEROEPSVERENIGINGEN - ORDE VAN ARCHITECTEN - BEGRIP

9º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - ORDE VAN 
ARCHITECTEN - DOEL - GEVOLG - MEDEDINGINGSWET

10º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - ORDE VAN 
ARCHITECTEN - OPDRACHT - TUCHTORGANEN - MEDEDINGINGSWET - TOETSING - OMVANG

11º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - ERELOON - 
BEPALING - BEGRIP

1º, 2° en 3° Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële  
vraag te  stellen  wanneer  de  aangevoerde ongelijkheid  -  zoals  tussen architecten  en  
beoefenaars  van  sommige  andere  vrije  beroepen,  wat  betreft  de  gevoerde 
tuchtprocedure  -  berust  op  een  tekortkoming  in  de  wet  waaraan  het  Hof  niet  kan  
verhelpen, ook al zou het die vraag stellen1. (Art. 26, §2, Bijzondere Wet Arbitragehof)

4º, 5° en 6° Hoewel de architecten geen kooplieden zijn in de zin van artikel 1 van het  
Wetboek  van  Koophandel  en  een  maatschappelijke  functie  hebben,  streven  zij  op  
duurzame wijze een economisch doel na en vormen derhalve een onderneming in de zin  
van artikel 1 van de Mededingingswet2. 

7º  en  8°  De  Orde  van  architecten  is  een  beroepsvereniging  waarbij  alle  
beroepsbeoefenaars wettelijk moeten aansluiten3. (Art. 5, Architectenwet)

9º De overheid heeft de Orde van architecten inzonderheid belast met het bepalen van de  
voorschriften  voor  het  beroep  van  architect  en  met  het  doen  naleven  van  die  
voorschriften; de Orde houdt toezicht op de eer, de discretie en de waardigheid van zijn  
leden in de uitoefening of naar aanleiding van hun beroep; de Orde is niettemin een 
ondernemingsvereniging in  de zin van artikel 2,  §1 van de Mededingingswet en haar  
besluiten moeten,  in zoverre ze strekken of  ten gevolge hebben dat  de mededinging  
wordt aangetast, door haar tuchtorganen getoetst worden aan de eisen van die wet4. (Art. 
19, Architectenwet)

10º Een besluit van een orgaan van de Orde van architecten dat aan een of meer van zijn  
leden beperkingen oplegt in de mededinging die niet vereist zijn om de fundamentele 
regels  van  het  beroep  te  handhaven  en  dat  in  werkelijkheid  ertoe  sterkt  bepaalde  
materiële  belangen  van  de  architecten  te  begunstigen  of  een  economisch  stelsel  te  
installeren of in stand te houden, kan een besluit zijn van een ondernemingsvereniging,  

1 Zie  Cass.,  20 nov.  2003,  AR D.02.0028.N,  nr  585.  Het O.M. concludeerde  in  de zin van dit 
precedent, volgens hetwelk de vraag niet diende te worden gesteld daar het middel "geen onderscheid 
aanvoert dat door de wet wordt ingevoerd tussen verschillende personen of categorieën van personen 
die  in  dezelfde  juridische  toestand  verkeren,  maar  wel  een  onderscheid  tussen  personen  of 
categorieën  van  personen  op  basis  van  verschillende  beroepen  of  op  basis  van  verschillende 
toestanden op grond waarvan zij aan verschillende rechtsregels zijn onderworpen en bijgevolg niet in 
dezelfde juridische toestand verkeren; een dergelijk onderscheid niet valt onder de toepassing van de 
bijzondere wet van 6 jan. 1989"
2 Zie Cass., 7 mei 1999, AR D.98.0013.N, nr 270 (apotheker), met concl. O.M.; Cass., 3 jan. 2002, 
AR D.00.0024.N, nr 6 (id.); Cass., 2 mei 2002, AR D.01.0011.N, nr 267 (arts). 
3 Ibid.
4 Ibid.
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waarvan de nietigheid door de raad van beroep ambtshalve moet worden vastgesteld5. 

11º De vereiste dat het ereloon van de architect op grond van de omvang en de aard van  
de opdracht moet worden bepaald beantwoordt aan de dwingende eisen van het beroep. 

(C. T. ORDE DER ARCHITECTEN)

ARREST

(A.R. D.06.0010.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 17 mei 2006 gewezen 

door de raad van beroep van de Orde van architecten met het Nederlands als 
voertaal.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel gaat ervan uit dat er een ongerechtvaardigde ongelijkheid be-

staat tussen de architecten en de beoefenaars van sommige andere vrije beroe-
pen, doordat de tuchtprocedure tegen de architecten in eerste aanleg wordt ge-
voerd voor een instantie die niet voldoet aan de regels gesteld door artikel 6.1 
EVRM, omdat de rechtskundige bijzitter hoger beroep kon instellen. Dit is niet 
het geval voor de beoefenaars van sommige andere vrije beroepen, die derhalve, 
in tegenstelling tot de architecten, over een volwaardige dubbele aanleg beschik-
ken.

2. De aangevoerde ongelijkheid volgt uit het feit dat de rechtspleging te dezen 
in eerste aanleg gevoerd, niet kon beantwoorden aan de eisen van het EVRM ge-
let op de afwezigheid van organieke onpartijdigheid van de raad van de Orde. Zij 
berust aldus op een tekortkoming in de wet waaraan het Hof niet kan verhelpen 
ook al zou het een prejudiciële vraag stellen aan het Arbitragehof.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Derde middel
(...)
Derde onderdeel
13. Krachtens artikel 12, eerste lid, van het Reglement van beroepsplichten der 

architecten op 16 december 1983 door de nationale raad van de Orde der archi-
tecten vastgelegd en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 18 april 1985, wordt 

5 Ibid.
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de architect vergoed door honoraria, vacaties, wedden of bezoldigingen die hem 
middelen van bestaan kunnen verschaffen en die hem toelaten zijn beroep uit te 
oefenen in eer en waardigheid. Krachtens het tweede lid van die reglementaire 
bepaling moeten ze hem bovendien toelaten zijn onkosten te dekken, onder meer 
de verzekering van zijn beroepsaansprakelijkheid.

14. Krachtens artikel 1, sub a, van de Mededingingswet, zoals te dezen van 
toepassing, moeten voor de toepassing van die wet, onder onderneming alle na-
tuurlijke of rechtspersonen worden verstaan, die op duurzame wijze een econo-
misch doel nastreven.

Krachtens artikel 2, §1, van die wet zijn alle besluiten van ondernemingsvere-
nigingen verboden, welke ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededin-
ging op de Belgische betrokken markt  of  een wezenlijk deel ervan merkbaar 
wordt verhinderd, beperkt of vervalst.

Hoewel de architecten geen kooplieden zijn in de zin van artikel 1 van het 
Wetboek van Koophandel en een maatschappelijke functie hebben, streven zij 
toch op duurzame wijze een economisch doel na en vormen derhalve een onder-
neming in de zin van artikel 1 van de Mededingingswet.

De Orde van architecten is een beroepsvereniging, waarbij alle beroepsbeoefe-
naars wettelijk moeten aansluiten. De overheid heeft de Orde inzonderheid belast 
met het bepalen van de voorschriften van de plichtenleer voor het beroep van ar-
chitect en met het doen naleven van deze voorschriften. De Orde houdt toezicht 
op de eer, de discretie en de waardigheid van de leden van de Orde in de uitoefe-
ning of naar aanleiding van hun beroep.

De Orde van architecten is niettemin een ondernemingsvereniging in de zin 
van artikel 2, §1, van de Mededingingswet en haar besluiten moeten in zoverre 
ze strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging wordt aangetast, door de 
tuchtorganen van de Orde getoetst worden aan de eisen van die wet.

15. Een besluit van een orgaan van de Orde van architecten dat aan een of 
meer van zijn leden beperkingen oplegt in de mededinging die niet vereist zijn 
om de fundamentele regels van het beroep te handhaven en dat in werkelijkheid 
ertoe strekt bepaalde materiële belangen van de architecten te begunstigen of een 
economisch stelsel te installeren, of in stand te houden, kan een besluit zijn van 
een ondernemingsvereniging waarvan de nietigheid door de raad van beroep van 
de Orde van architecten ambtshalve moet worden vastgesteld.

De vereiste dat het ereloon van de architect op grond van de omvang en de 
aard van de opdracht moet worden bepaald beantwoordt aan de dwingende eisen 
van het beroep.

De appelrechters die dit beslissen schenden de in het onderdeel aangewezen 
wetsbepalingen niet.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eiseres in de kosten.

27 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 215

1° KAMER - 27 april 2007

RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 3 - STRAFFEN - TUCHTONDERZOEK - GELDING

Artikel  3,  E.V.R.M.  geldt  ook  voor  straffen  die  worden  uitgesproken  tijdens  een 
tuchtonderzoek. 

(K. T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL)

ARREST

(A.R. D.06.0014.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 19 juni 2006 gewezen 

door de tuchtraad van beroep van de balies van het rechtsgebied van het Hof van 
Beroep te Brussel.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
6. Krachtens artikel 3 EVRM mag niemand onderworpen worden aan onmen-

selijke of vernederende handelingen of straffen in de zin van die bepaling. Deze 
bepaling geldt ook voor straffen die worden uitgesproken tijdens een tuchtonder-
zoek.

7. De sanctie van negen maand schorsing is, gelet op de door de bestreden be-
slissing vastgestelde feiten en omstandigheden, en ondanks het tijdsverloop se-
dert het plegen ervan, niet kennelijk onevenredig met de zwaarwichtigheid van 
de bewezen verklaarde feiten.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
Dictum
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Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

27 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –  Advocaat: mr. Ver-
bist. 

Nr. 216

VERENIGDE KAMERS - 27 april 2007

1º RAAD VAN STATE - AFDELING ADMINISTRATIE - NIETIGVERKLARING - BEVOEGDHEID - 
BEPALING

2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 144 
- BURGERLIJK RECHT - CONTRACTUELE RECHTSVERHOUDING - GESCHIL - BEGRIP

3º BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN - BURGERLIJK RECHT - ARTIKEL 
144, GRONDWET - CONTRACTUELE RECHTSVERHOUDING - GESCHIL - BEGRIP

4º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
ALGEMEEN - CONTRACTUELE RECHTSVERHOUDING - GESCHIL - BEGRIP

1º De bevoegdheid van de afdeling administratie van de Raad van State om, krachtens  
artikel 14, R.v.St.-Wet,  uitspraak te doen op het beroep tot nietigverklaring tegen een 
akte van een administratieve overheid wordt bepaald door het werkelijk en rechtstreeks 
voorwerp van dat verzoek1. 

2º,  3°  en  4°  Een  geschil  met  betrekking  tot  een  contractuele  rechtsverhouding  is  een 
geschil over een burgerlijk recht in de zin van artikel 144 van de Grondwet. 

(ONDERNEMINGEN JAN DE NUL nv e.a. T. VLAAMSE GEMEENSCHAP e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0340.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 mei 2006 gewezen door 

de Raad van State.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 144, 145 en 160, van de gecoördineerde Grondwet;

1 Cass., 10 april 1987, AR 5590 en 5619, nr 477, met concl. adv.-gen. VELU; Cass., 13 juni 2003, AR 
C.02.0557.N, nr 350, met concl. adv.-gen. BRESSELEERS. 
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- de artikelen 7, 14 en 14bis, van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de 
Raad van State.

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het beroep van de eiseressen in de zaak 76.675 onontvan-

kelijk op grond van de volgende motieven :
"Overwegende, wat het eerste onderdeel betreft, dat geen formele beslissing om een on-

derhandse gunningsprocedure te organiseren voorhanden is; dat voorts de beslissing tot 
gunnen aan TV Renotec-Van Laere uitvloeisel is van de verwikkelingen rondom het al 
dan niet vervuld zijn van de voorwaarde van de overeenkomst met de verzoekende partij-
en (de eiseressen); dat dienvolgens het enig middel in zijn beide onderdelen de Raad van 
State noodzaakt tot een uitspraak over de vraag of er al dan niet aan gestelde opschortende 
voorwaarden is voldaan door de verzoekende partijen (eiseressen), die er in hun middel 
van uitgaan dat er een contract tot stand gekomen was dat vervolgens verbroken is; dat al-
dus het werkelijk voorwerp van de gevraagde nietigverklaring in wezen de beslechting is 
van een geschil over contractuele rechten, waarvoor de Raad van State gelet op de artike-
len 144 en 145 van de Grondwet, geen rechtsmacht heeft; dat het beroep niet ontvankelijk 
is" (bladzijde 7 van het arrest).

Het arrest verklaart vervolgens het beroep van de eiseressen in de zaak A.78.336 even-
eens onontvankelijk op grond van de volgende motieven:

"Overwegende dat, analoog met hetgeen reeds is vastgesteld bij de bespreking van het 
beroep in de zaak A.76.675, het werkelijk voorwerp van het beroep in de zaak A.78.336, 
door de dubbele toewijzing, de betwisting is betreffende de totstandkoming van het be-
trokken contract en de daarop te betrekken opschortende voorwaarde, en aldus in wezen 
de beslechting beoogt van een geschil over contractuele rechten waarvoor de Raad van 
State geen rechtsmacht heeft; dat het beroep niet ontvankelijk is" (bladzijden 8 en 9 van 
het arrest).

Grieven
1. De Raad van State stelt in het arrest vast dat de eiseressen in hun memorie van we-

derantwoord in beide zaken beklemtoonden dat zij in het midden lieten of de opschorten-
de voorwaarde al dan niet vervuld was en de Raad van State enkel verzochten te oordelen 
of de verweerders, nadat de overeenkomst - al dan niet terecht - beëindigd werd, de afge-
sloten  gunningsprocedure  wettig  konden  heropenen  om  vervolgens  de  opdracht  eerst 
voorlopig en nadien definitief te gunnen aan de tweede gerangschikte (bladzijden 7 en 8, 
randnummers 4.1 en 4.2 van het bestreden arrest).

De eiseressen hebben in hun memorie van wederantwoord het voorwerp van hun be-
roep in beide samengevoegde zaken als volgt verduidelijkt. Het voorwerp van het beroep 
vereiste niet dat de Raad van State zich zou uitspreken over de vraag of de verweerders 
konden beslissen dat de opschortende voorwaarde waaronder de opdracht op 14 januari 
1997 was gegund aan de eiseressen, niet vervuld was om vervolgens op die grondslag de 
met de eiseressen tot stand gekomen overeenkomst te verbreken. Het voorwerp van de 
vordering was daarentegen de vraag of, ervan uitgaande dat de verweerders terecht beslist 
hadden de op 14 januari 1997 tot stand gekomen overeenkomst met de eiseressen te ver-
breken, de verweerders gerechtigd waren via een onderhandse gunning de opdracht alsnog 
toe te wijzen aan de tweede gerangschikte.

Hieruit blijkt dat het voorwerp van het beroep van de eiseressen beperkt was tot de 
rechtmatigheid van de door de verweerders georganiseerde onderhandse gunningsproce-
dure en de daaruit voortvloeiende gunningsbeslissing ten gunste van de TV Renotec - Van 
Laere.

2. Geschillen over burgerlijke rechten behoren op grond van artikel 144 van de gecoör-
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dineerde Grondwet bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken. Indien de vor-
dering daarentegen strekt tot de nietigverklaring van, hetzij, de akten en reglementen van 
de  onderscheiden  administratieve  overheden,  hetzij,  de  administratieve  handeling  van 
wetgevende vergaderingen of van hun organen, dan is krachtens artikel 14 van de gecoör-
dineerde wetten van 12 januari 1973 uitsluitend de Afdeling Administratie van de Raad 
van State bevoegd om van dergelijk beroep kennis te nemen.

De bevoegdheid van de Raad van State wordt bepaald door het werkelijk en recht-
streeks voorwerp van het beroep tot nietigverklaring.

3. Uit de omschrijving van het voorwerp van het beroep tot nietigverklaring door de ei-
seressen volgt dat dit niet de vraag naar een eventuele schending van de subjectieve rech-
ten van de eiseressen door de verbreking van de op 14 januari 1997 tot stand gekomen 
overeenkomst met de verweerders betrof, doch enkel de rechtmatigheid van de door de 
verweerders na beëindiging van de overeenkomst met de eiseressen georganiseerde onder-
handse gunningsprocedure en de daaruit voortvloeiende gunning van de opdracht aan de 
tweede gerangschikte, daarbij in het midden gelaten of de verbreking van de overeen-
komst met de eiseressen al dan niet rechtmatig was. Het voorwerp van het beroep vereiste 
bijgevolg niet dat de Raad van State uitspraak zou doen over het al dan niet vervuld zijn 
van de opschortende voorwaarde in de tussen de eiseressen en de verweerders tot stand 
gekomen overeenkomst, noch dat de Raad van State de geldigheid van de beëindiging van 
de overeenkomst tussen de eiseressen en de verweerders zou onderzoeken.

De loutere verwijzing door de eiseressen naar de beëindiging van de eerder tot stand 
gekomen overeenkomst met de verweerders als feitelijke toelichting bij het middel heeft 
niet tot gevolg dat het voorwerp van het beroep van de eiseressen zich uitstrekt tot een be-
weerde schending van de uit de overeenkomst met de verweerders voortvloeiende rechten 
van de eiseressen en bijgevolg de beslechting van een contractueel geschil beoogt.

Bijgevolg heeft de Raad van State, Afdeling Administratie, de in het middel aangehaal-
de wettelijke bepalingen geschonden door te oordelen dat het werkelijke voorwerp van de 
nietigverklaring de beslechting is van een geschil over contractuele rechten waarover de 
Raad van State geen rechtsmacht heeft en vervolgens op grond hiervan het beroep van de 
eiseressen in beide samengevoegde zaken onontvankelijk te verklaren, terwijl het werke-
lijke voorwerp van het beroep integendeel beperkt was tot de rechtmatigheid van de on-
derhandse gunningsprocedure gevolgd door de gunning aan de tweede gerangschikte.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Krachtens artikel 144 van de Grondwet, behoren de geschillen over burger-

lijke rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de gewone rechtbanken.
Krachtens artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, doet 

de Raad van State inzonderheid uitspraak over de beroepen tot nietigverklaring 
wegens  overtreding  van,  hetzij,  substantiële,  hetzij,  op  straffe  van  nietigheid 
voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen 
akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden. 

Een geschil met betrekking tot een contractuele rechtsverhouding is een ge-
schil over een burgerlijk recht in de zin van artikel 144 van de Grondwet.

2. De bevoegdheid van de Raad van State wordt bepaald door het werkelijk en 
rechtstreeks voorwerp van het verzoek tot nietigverklaring. 

3. Het bestreden arrest oordeelt dat:
- in de zaak A.76.675 de beslissing tot het gunnen aan de tijdelijke vereniging 
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Renotec-Van Laere uitvloeisel is van de verwikkelingen rondom het al dan niet 
vervuld zijn van de voorwaarde van de overeenkomst met de eiseressen zodat het 
enig middel in zijn beide onderdelen de Raad van State noodzaakt tot een uit-
spraak over de vraag of er al dan niet aan de gestelde opschortende voorwaarden 
is voldaan door de eiseressen die er in hun middelen van uitgaan dat er een con-
tract tot stand was gekomen dat vervolgens verbroken is;

- in de zaak A.78.336 door de dubbele toewijzing het werkelijk voorwerp van 
het  beroep de betwisting is  betreffende  de totstandkoming van het  betrokken 
contract en de daarop te betrekken opschortende voorwaarde.

De Raad van State leidt hieruit af dat de drie aangevochten beslissingen niet 
als van de bedoelde overeenkomst afsplitsbare beslissingen te beschouwen zijn. 

4. Aldus heeft de Raad van State naar recht beslist dat hij niet bevoegd is.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof, in verenigde kamers,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
De kosten begroot op de som van zeshonderd zesenzestig euro vijfenzestig 

cent jegens de eisende partijen en op de som van driehonderd en twee euro vijf-
enzeventig cent jegens de verwerende partijen.

27 april 2007 – Verenigde kamers – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 217

3° KAMER - 30 april 2007

OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) - 
CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID - VEROORDELING IN SOLIDUM - VERWIJLINTERESTEN - 
AANVANG

Noch artikel 1207, B.W., dat alleen in geval van hoofdelijkheid van toepassing is, noch enig  
andere wettelijke bepaling schrijven m.b.t. de verbintenis in solidum voor, in afwijking van  
artikel 1153, derde lid, B.W., dat de gevolgen van een ingebrekestelling van een partij  
ook gelden voor een andere partij. (Artt. 1153, derde lid, en 1207, B.W.)

(TEAM ESPACE ET URBANISME MARC STEVENS-WALTER WINTERBEECK e.a. T. RHODE INVEST e.a;)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0461.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 29 april 2005 op verwij-
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zing is gewezen door het Hof van Beroep te Luik ten gevolge van het arrest van 
31 oktober 2003 van het Hof.

De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 29 maart 2007 naar de 
derde kamer verwezen.

Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers stellen volgend middel voor :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1142, 1147 tot 1153, 1202 tot 1208 van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen beginsel, afgeleid met name uit artikel 50 van het Strafwetboek, volgens 

hetwelk een gemeenschappelijke fout die schade heeft aangericht, de daders ervan hoof-
delijk tot vergoeding van die schade verplicht.

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest oordeelt dat "de fout van de architect (met name de eisers) niet al-

leen geleid heeft tot verhoging van zijn honorarium, maar ook tot het andere gedeelte van 
de schade, te weten de fictieve verhoging van de prijs van de opdracht met 9,5 pct., waar-
van de architect ontegenzeglijk op de hoogte was" en dat "de samenlopende fouten, die 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, in hun geheel tot de schade van [de eerste ver-
weerster] hebben bijgedragen", zodat "de veroordeling van de [tweede verweerster en van 
de eisers] dus in solidum zal worden uitgesproken", en veroordeelt de eisers in solidum 
met de [tweede verweerster] om aan de eerste verweerster moratoire interest tegen de wet-
telijke rentevoet te betalen van 13 februari 1990 tot 3 december 1993 op het "bedrag dat 
betrekking heeft op de verhoging van de kost van het werk", dit is 110.213,46 euro.

Die beslissing is gegrond op de volgende redenen:
"De vordering tot veroordeling van de [tweede verweerster] in de moratoire interest te-

gen de wettelijke interestvoet is voor de eerste keer geformuleerd in een conclusie die op 
13 februari 1990 is neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nij-
vel. De moratoire interest op het bedrag van de verhoging van de kost van het werk moet 
dus vanaf dat tijdstip ingaan. De door [de eerste verweerster] voorgestelde datum van 25 
maart 1989, waarop de laatste betaling is geschied, heeft geen invloed in rechte op de da-
tum met ingang waarvan de interest is verschuldigd;

(...) 
De moratoire interest betreffende de onterecht ontvangen honoraria gaat in op 22 no-

vember 1991, datum waarop de dagvaarding tegen [de eisers] is uitgebracht en waarin [de 
eerste verweerster] de teruggave vordert van elk bedrag dat ingevolge de architectuur-
overeenkomst van 13 november 1997 is uitbetaald; deze dagvaarding geldt als ingebreke-
stelling".

Grieven
Inzake contractuele aansprakelijkheid is de moratoire interest die de vertraging in de 

betaling van een geldsom vergoedt, verschuldigd te rekenen van de dag van de aanmaning 
tot betaling, behalve ingeval de wet hem van rechtswege doet lopen (artikel 1153 van het 
Burgerlijk Wetboek).

Wanneer meerdere personen hoofdelijk zijn verbonden, doet de vordering van interest 
die tegen één van de hoofdelijk aansprakelijk schuldenaren ingesteld wordt, de interest 
weliswaar ten aanzien van allen loopt (artikel 1207 van het Burgerlijk Wetboek), maar 
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wanneer schuldenaren in solidum of in totum gehouden zijn wegens samenlopende fouten 
die in de uitvoering van onderscheiden contractuele verbintenissen begaan worden, loopt 
de interest op elke hoofdschuld ten aanzien van elke schuldenaar die voor het geheel is 
gehouden, daarentegen pas vanaf zijn ingebrekestelling (de artikelen 1134, 1142, 1146 tot 
1153 [inzonderheid laatstgenoemd] van het Burgerlijk Wetboek).

Het bestreden arrest, dat de vordering van de eerste verweerster toewijst, veroordeelt de 
eisers in solidum met de [tweede verweerster] in de moratoire interest tegen de wettelijke 
interestvoet op een bedrag van 110.213,46 euro, "bedrag dat betrekking heeft op de verho-
ging van de kost van het werk" dat de [tweede verweerster] gefactureerd heeft vanaf 13 
februari 1990, datum waarop de eerste verweerster een conclusie tegen de [tweede ver-
weerster] tot betaling van die interest heeft neergelegd. Welnu, die conclusie is neergelegd 
in het kader van een geding dat uitsluitend tussen de verweersters hangende was, aange-
zien de eisers door de eerste verweerster pas op 22 november 1991 voor een onderschei-
den geding zijn gedagvaard en de zaken pas na het vonnis van 14 november 1995 zijn ge-
voegd.

Het arrest veroordeelt de eisers, in solidum met de [tweede verweerster], bijgevolg om 
moratoire interest vanaf de uitsluitend aan laatstgenoemde gerichte ingebrekestelling te 
betalen en verleent aan de aansprakelijkheid in solidum, waartoe de eisers samen met de 
[tweede verweerster] ten aanzien van de eerste verweerster zijn gehouden, derhalve de ge-
volgen van de hoofdelijke aansprakelijkheid (schending van alle in het middel bedoelde 
wettelijke bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 1153, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, is de moratoire 

interest die de vertraging in de uitvoering van een verbintenis tot betaling van 
een geldsom vergoedt, verschuldigd te rekenen van de dag van de aanmaning tot 
betaling, behalve ingeval de wet hem van rechtswege doet lopen.

Het bestreden arrest veroordeelt elk van de eisers en de tweede verweerster in 
solidum om de gehele schade te vergoeden die de eerste verweerster ten gevolge 
van de fictieve verhoging van de prijs van het werk en van de honoraria van de 
architect geleden heeft.

Het bestreden arrest, dat vaststelt dat de eisers op 22 november 1991 zijn ge-
dagvaard, bepaalt dat zij op het bedrag van honderd en tien duizend tweehonderd 
dertien euro en zesenveertig eurocent ter vergoeding van "de verhoging van de 
kost van het werk" verwijlinterest verschuldigd zijn met ingang van 13 februari 
1990 en oordeelt dat "de vordering tot veroordeling van de [tweede verweerster] 
in de moratoire interest tegen de wettelijke interestvoet voor de eerste keer gefor-
muleerd is in een conclusie die op 13 februari 1990 is neergelegd op de griffie 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg".

Het bestreden arrest, dat de gevolgen van de door de eerste aan de tweede ver-
weerster  gerichte ingebrekestelling uitbreidt  tot  de  eisers,  terwijl  noch artikel 
1207 van het Burgerlijk Wetboek, dat alleen in geval van hoofdelijkheid van toe-
passing is, noch enig andere wettelijke bepaling met betrekking tot de verbinte-
nis in solidum in enig afwijking van artikel 1153, derde lid, van het Burgerlijk 
Wetboek voorzien, schendt laatstgenoemde bepaling.

Het middel is gegrond.
Dictum
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Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het beslist dat de eisers met ingang 

van 13 februari 1990 de moratoire interest op het bedrag van honderd en tien 
duizend tweehonderd dertien euro en zesenveertig eurocent verschuldigd zijn, op 
13 februari  doet  ingaan, jegens hen over  de kapitalisatie van die interest  uit-
spraak doet en over de kosten uitspraak doet.

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

Houdt de kosten aan en laat de beslissing aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

30 april 2007 – 3° kamer – Voorzitter:  de h. Storck, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Oosterbosch.
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Nr. 218

2° KAMER - 2 mei 2007

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - NEERLEGGING VAN DE BESCHIKKING 
VAN DE RAADKAMER NA VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN OM DE MEMORIE NEER TE LEGGEN - 
GEVOLGEN - WETTIGHEID VAN HET BESTREDEN ARREST - ARTIKEL 292, GER.W. - TOETSING

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - NEERLEGGING VAN DE BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER NA VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN OM DE MEMORIE NEER TE LEGGEN - GEVOLGEN - 
WETTIGHEID VAN HET BESTREDEN ARREST - ARTIKEL 292, GER.W. - TOETSING

1º en 2º Wanneer de beschikking van de raadkamer aan de griffie van het Hof pas werd  
overgezonden  na  verstrijken  van  de  termijn  voor  de  eiser  om zijn  memorie  neer  te  
leggen, wordt het recht van verdediging niet miskend door de omstandigheid dat de eiser  
niet het volledige strafdossier heeft  kunnen raadplegen alvorens zijn memorie neer te 
leggen, aangezien het feit dat hij de onmogelijkheid aanvoert om de wettigheid van het  
bestreden arrest aan artikel 292, Ger.W. te toetsen, hem niet heeft belet om te vorderen  
dat de rechtspleging aan datzelfde artikel zou worden getoetst.

(S. T. AXA BELGIUM nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0085.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 december 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring:
Over het middel:
De beschikking van de raadkamer van 24 januari 1996 werd aan de griffie van 

het Hof pas overgezonden na verstrijken van de termijn voor de eiser om zijn 
memorie neer te leggen. De eiser leidt daaruit af dat het voor het Hof onmogelijk 
wordt om de wettigheid van het bestreden arrest aan artikel 292 van het Gerech-
telijk Wetboek te toetsen.

De eiser voert niet aan dat deze laattijdige toezending een geval van overmacht 
is waardoor hij cassatiemiddelen kan aanvoeren buiten de termijn die bij artikel 
420bis, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering is bepaald. De omstan-
digheid dat hij niet het volledige strafdossier heeft kunnen raadplegen alvorens 
zijn memorie neer te leggen heeft hem niet belet om te vorderen dat de rechtsple-
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ging aan het voormelde artikel 292 zou worden getoetst.
Zijn recht van verdediging werd dus niet miskend.
Voor het overige blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan dat 

de magistraat die de raadkamer voorzat op het ogenblik van de regeling van de 
rechtspleging met geen van de leden van het hof van beroep die in de zaak heb-
ben gezeteld kan worden vereenzelvigd.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-

lijke rechtsvorderingen die door de verweersters tegen de eiser zijn ingesteld:
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

2 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. T'Kint.

Nr. 219

2° KAMER - 2 mei 2007

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - AANHOUDING IN OPDRACHT VAN 
ONDERZOEKSRECHTER - BEVEL TOT MEDEBRENGING - VERDACHTE TER BESCHIKKING GESTELD VAN 
DE ONDERZOEKSRECHTER - BEGRIP

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT MEDEBRENGING - AANHOUDING IN 
OPDRACHT VAN ONDERZOEKSRECHTER - VOORAFGAANDE VRIJHEIDSBENEMING - BEVEL TOT 
AANHOUDING - GEVOLG

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - AANHOUDING IN 
OPDRACHT VAN ONDERZOEKSRECHTER - VOORAFGAANDE VRIJHEIDSBENEMING - BEVEL TOT 
MEDEBRENGING - GEVOLG

1º Een verdachte is slechts ter beschikking van de onderzoeksrechter in de zin van artikel 3  
Wet Voorlopige Hechtenis wanneer hij  zich in het onmiddellijk  bereik van die rechter  
bevindt, zodat deze die verdachte onverwijld kan verhoren1.

2º en 3º Wanneer de verdachte niet ter beschikking van de onderzoeksrechter is gesteld, is  
cumulatie  van  een  eerste  vrijheidsbeneming  ingevolge  artikel  2,  Wet  Voorlopige  

1 Zie Cass. 12 dec. 2000, A.R. P.00.1664.N, nr. 683, en de noot van advocaat-generaal Marc DE 
SWAEF; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 2de editie, 1999, nr. 363.
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Hechtenis  en  de  daaropvolgende  vrijheidsbeneming  ingevolge  een  bevel  tot  
medebrenging, mogelijk2. (Artt. 7, eerste lid, en 12, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(J.)

ARREST

(A.R. P.07.0558.N)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 17 april 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest gehecht is, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De eiser heeft op 17 april 2007 in de gevangenis cassatieberoep aangetekend 

tegen het bestreden arrest. De raadsman van de eiser heeft op zijn beurt op 18 
april 2007 ter griffie van het Hof van Beroep te Gent cassatieberoep aangetekend 
tegen hetzelfde arrest.

2. In strafzaken is in de regel een tweede cassatieberoep tegen dezelfde beslis-
sing niet ontvankelijk ingevolge artikel 438 Wetboek van Strafvordering.

Daar tegen het arrest reeds op 17 april 2007 cassatieberoep werd ingesteld, is 
het tweede cassatieberoep van 18 april 2007 niet ontvankelijk.

Middel
3.  Het middel  voert schending aan van de artikelen 1,  3 en 18 Voorlopige 

Hechteniswet, van de artikelen 12 en 149 Grondwet en van artikel 5.3 EVRM. 
De eiser voert aan dat:

- hij op 28 maart 2007 om 5.30 uur van zijn vrijheid beroofd werd door de po-
litie van Charleroi die hem ter gelegenheid van zijn verhoor op dezelfde dag om-
streeks 12.42 uur mededeelde dat hij ter beschikking bleef van de onderzoeks-
rechter te Veurne;

- de onderzoeksrechter te Veurne vervolgens een bevel tot medebrenging uit-
vaardigde dat aan de eiser werd betekend op 28 maart 2007 om 20.25 uur;

- hij eerst op 29 maart 2007 om 10.35 uur door de onderzoeksrechter te Veurne 
onder aanhoudingsmandaat werd geplaatst, dit is meer dan 24 uren na zijn aan-
vankelijke vrijheidsberoving.

De eiser leidt hieruit af dat, vermits hij van zijn vrijheid beroofd was op 28 
maart 2007 om 5.30 uur en gelet op de mededeling van de politie van Charleroi 
dat hij "ter beschikking bleef van de onderzoeksrechter", deze laatste geen bevel 
tot medebrenging meer kon afleveren om alzo de termijn van 24 uren artificieel 

2 Ibid.
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te verlengen.
4. Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing inzake voorlopige hechtenis.
In zoverre faalt het middel naar recht.
5. Krachtens artikel 3 Voorlopige Hechteniswet kan de onderzoeksrechter een 

met redenen omkleed bevel tot medebrenging uitvaardigen tegen elke persoon 
tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld aan een misdaad of een wanbedrijf 
bestaan en die niet reeds te zijner beschikking is gesteld. 

Een verdachte is slechts ter beschikking van de onderzoeksrechter in de zin 
van het  vermelde artikel  wanneer  hij  zich in  het  onmiddellijk  bereik van die 
rechter bevindt zodat deze die verdachte onverwijld kan verhoren. De omstan-
digheid dat de politie van Charleroi in een proces-verbaal vermeldt dat de ver-
dachte te Charleroi "ter beschikking blijft van de onderzoeksrechter" alwaar hij 
in opdracht van de onderzoeksrechter van Veurne wordt vastgehouden op grond 
van artikel 2, 6°, Voorlopige Hechteniswet, doet hieraan geen afbreuk.

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

6. In zoverre het middel opkomt tegen het onaantastbare oordeel van de rech-
ters dat de eiser niet ter beschikking van de onderzoeksrechter te Veurne was 
"gezien hij zich op dat ogenblik in een ander arrondissement bevond", is het niet 
ontvankelijk.

7. Krachtens artikel 7, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet, wordt het bevel tot 
medebrenging betekend op het  ogenblik  van de aanhouding zo hiertoe wordt 
overgegaan ter uitvoering van dat bevel of uiterlijk binnen vierentwintig uren te 
rekenen van de effectieve vrijheidsbeneming indien de aflevering van het bevel 
is voorafgegaan door een maatregel getroffen door de agenten van de openbare 
macht of door de procureur des Konings.

Krachtens artikel 12 Voorlopige Hechteniswet, dekt het bevel tot medebren-
ging een periode van vrijheidsbeneming van hoogstens vierentwintig uren, te re-
kenen van de vrijheidsbeneming ter uitvoering van het bevel tot medebrenging 
of, indien de verdachte reeds van zijn vrijheid beroofd was, te rekenen van de be-
tekening van het bevel.

Uit die bepalingen volgt dat, wanneer de verdachte niet ter beschikking van de 
onderzoeksrechter is gesteld, dit is in zijn onmiddellijke nabijheid zodat hij de 
verdachte kan ondervragen, cumulatie van een eerste vrijheidsbeneming ingevol-
ge artikel 2 Voorlopige Hechteniswet en de daaropvolgende vrijheidsbeneming 
ingevolge een bevel tot medebrenging, mogelijk is.

Wanneer de verdachte reeds voorafgaandelijk aan het bevel tot medebrenging 
van zijn vrijheid is beroofd, moet het bevel tot medebrenging worden betekend 
uiterlijk binnen 24 uren vanaf de effectieve vrijheidsberoving. Vanaf de beteke-
ning van dit bevel tot medebrenging dekt dit bevel een periode van vrijheidsbe-
neming van 24 uren. 

8. De appelrechters stellen vast dat:
- de eiser op 28 maart 2007 om 5.30 uur naar aanleiding van een huiszoeking 

van zijn vrijheid werd beroofd;
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- de onderzoeksrechter om 20.14 uur een bevel tot medebrenging heeft uitge-
vaardigd lastens de eiser dat hem betekend werd om 20.25 uur.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het bevel tot 
aanhouding aan de eiser werd betekend op 29 maart 2007 om 10.35 uur.

De appelrechters die oordelen dat "overeenkomstig de wet van de voorlopige 
hechtenis tot aanhouding van de (eiser) werd beslist", verantwoorden hun beslis-
sing naar recht zonder schending van voormelde Grondwets-, verdrags- en wets-
artikelen.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

2 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. P. Van Eeckhaut, Gent.

Nr. 220

1° KAMER - 3 mei 2007

1º CASSATIE — ALLERLEI - CASSATIEARREST - GEZAG VAN GEWIJSDE

2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — ALLERLEI - 
CASSATIEARREST

3º BETALING - TOEREKENING - SCHULD DIE INTEREST OPBRENGT - VEROORDELING TOT 
BETALING VAN HOOFDSOM - TENUITVOERLEGGING - CASSATIE - GEDEELTELIJKE BETALING - 
VOORWAARDE

1º en 2º Een cassatiearrest dat op een eerste voorziening is gewezen heeft geen gezag  
van gewijsde1.

3º  Het  arrest  is  naar  recht  verantwoord  wanneer  het  oordeelt  dat  betalingen  van 
geldbedragen, louter voor de hoofdsom, vóór de cassatie van de beslissingen tot  die 
veroordeling is, gedeeltelijk zijn en dat het bepaalde in artikel 1254, B.W. betreffende de  
toerekening van betalingen erop moet worden toegepast, aangezien de cassatie van die  
beslissingen, ten aanzien van de appelrechters, de partijen opnieuw in de toestand heeft  
geplaatst  waarin  zij  verkeerden,  vóór  die  beslissingen,  op  een  ogenblik  waarop  de 
begunstigde van de betaling de hoofdsom had gevorderd, verhoogd met de interest en  
met de protestkosten, en haar vordering als een onlosmakelijk geheel had beschouwd.  

1 Cass. 5 mei 1999, A.R. P.99.0481.F, nr. 236; A. FETTWEIS,  Manuel de procédure civile, 1985, nr. 
369; G. DE LEVAL, Eléments de procédure civile, 2005, nr. 169 B; J. RUTSAERT, R.P.D.B.I., Compl. VI, 
1983, trefwoord Chose jugée, nr. 94; zie art. 1120, Ger. W.
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(Art. 1254, B.W.)

(TRANSPORTS ET TRAVAUX 'S HEEREN nv T. ABN AMRO BANK, vennootschap naar Nederlands recht)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0032.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 30 juni 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Bij arresten van 26 februari 1993 heeft het Hof van Beroep te Luik de eiseres 

veroordeeld tot betaling aan de verweerster van geldbedragen in hoofdsom. Die 
bedragen werden op 28 oktober 1993 betaald.

Bij arresten van 13 oktober 1994 heeft het Hof die arresten vernietigd, omdat 
ze nagelaten hadden uitspraak te doen over de punten van de vorderingen betref-
fende de protestkosten en de interest die al van bij de inleiding van het geding 
gevorderd waren.

De rechter naar wie de zaak was verwezen, heeft voor recht gezegd dat de ver-
oordeling van de eiseres vermeerderd moest worden met interest tegen de wette-
lijke rentevoet vanaf de vervaldatum, naast de protestkosten.

Op een betalingsbevel dat aan de eiseres werd betekend, heeft zij verzet ge-
daan voor de beslagrechter en daarbij  hield zij  staande dat  zij  betreffende de 
voornoemde betalingen van 28 oktober 1993 het kapitaal van de schuld had aan-
gezuiverd zodat het niet langer interest opbracht.

Op het hoger beroep tegen de beslissing van het vonnis van de beslagrechter, 
verklaart het thans bestreden arrest het verzet tegen het betalingsbevel niet-ge-
grond.

III. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 1234, 1235, 1244 en 1254 van het Burgerlijk Wetboek;
de artikelen 20, 24, 25, 26, 28, 1073, 1080, 1082, 1110 en 1494 van het Gerechtelijk 

Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 30 juni 2005 verklaart het Hof van Beroep te Luik de hoge-

re beroepen ontvankelijk en, bij wijziging van het beroepen vonnis, behalve in zoverre het 
de vorderingen ontvankelijk verklaart en de aanspraak van de eiseres op schadevergoe-
ding verwerpt, beslist het dat het verzet tegen het betalingsbevel niet-gegrond is, wijst het 
af en veroordeelt het de eiseres in de kosten van de beide gedingen, op grond:

"Dat de feiten die aanleiding hebben gegeven tot het geschil in de beroepen beslissing 
worden herhaald; dat het, kort samengevat, erop aan komt te weten of (de eiseres) die de 
hoofdsom heeft betaald van een veroordeling bij twee arresten van [dit hof] van 26 febru-
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ari 1993 ervan kan uitgaan dat die betaling op definitieve wijze op die hoofdsom kan wor-
den toegerekend zonder inachtneming van het bepaalde in artikel 1254 van het Burgerlijk 
Wetboek, terwijl het Hof van Beroep te Brussel, op 9 november 1998, na de gedeeltelijke 
cassatie van die arresten op grond dat ze hadden nagelaten uitspraak te doen over de door 
(de verweerster) gevorderde interesten en protestkosten, 'voor recht heeft gezegd dat de 
veroordeling van (de eiseres) (...) vermeerderd wordt met interest tegen de wettelijke ren-
tevoet (en met de) protestkosten';

Dat na de cassatie alle niet door de voorziening aangevochten beschikkingen met kracht 
van gewijsde voortbestaan; dat de arresten van 26 februari 1993, wat de hoofdsom betreft, 
definitief waren; dat ze (de verweerster) geen interest toekenden zodat laatstgenoemde (de 
eiseres) dan ook voor niets anders dan voor de hoofdsom kon vervolgen, hoewel zij van 
haar ook interest vorderde en dat het instellen van een cassatieberoep de uiting was van 
die wil om protestkosten en interest te verkrijgen;

Dat hoewel de betaling van de hoofdsom op 28 oktober 1993 en het ontvangen ervan 
op 5 november 1993, op dat ogenblik alleen kan betekenen dat de oorzaken waren verval-
len van de enige uitvoerbare titel die (de eiseres) veroordeelde zodat de betaling beperkt 
bleef tot de hoofdsom die als enige eisbaar was, toch moet worden vastgesteld dat (de ver-
weerster) te kennen had gegeven dat zij hoofdsom en toebehoren wilde samenvoegen en 
ervan uitging, ook al kon zij toentertijd niet meer vorderen, dat de betaling een gedeeltelij-
ke betaling was omdat de veroordeling zelf onvolledig was;

Dat de arresten van het Hof van Cassatie bevestigen dat de veroordelingen van (de eise-
res) onvolledig waren en dat het Hof van Beroep te Brussel, op de verwijzing die beperkt 
was tot het enige in de voorziening aangewezen geschilpunt, beslist heeft dat de, definitie-
ve, veroordeling tot de hoofdsom, vermeerderd moest worden met de interest en de pro-
testkosten en aldus samenvoegde wat al van in het begin gevoegd had moeten zijn, name-
lijk hoofdsom en toebehoren;

Dat hieruit volgt dat de in 1993 gedane betaling een gedeeltelijke betaling is en dat de 
regels betreffende de toerekening van de betalingen, die ten tijde van de betaling geen be-
staansreden hadden, erop van toepassing zijn ten gevolge van de veroordeling die de eer-
ste aanvult;

Dat (de eiseres) zich niet kan beroepen op een uitdrukkelijke, stilzwijgende of implicie-
te instemming van (de verweerster) met haar voornemen om enkel de hoofdsom te beta-
len; dat het feit dat (de verweerster) niet heeft gereageerd bij de ontvangst van de betaling 
geen stilzwijgen is dat als instemming geldt is, aangezien (de verweerster) meer had ge-
vorderd en zij zich, door de voorziening, voorbereidde om de titel waarover zij toen be-
schikte aan te vullen;

Dat het verzet tegen het bevel ongegrond verklaard moest worden, aangezien (de eise-
res) niet volledig betaald had waartoe zij was veroordeeld".

Grieven
1. Luidens artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek kan de schuldenaar van een schuld 

die interest geeft of rentetermijnen opbrengt, buiten de toestemming van de schuldeiser, 
de betaling die hij doet, niet toerekenen op het kapitaal eerder dan op de rentetermijnen of 
de interesten; de betaling die op het kapitaal en de interesten gedaan wordt, maar waarmee 
de gehele schuld niet is gekweten, wordt in de eerste plaats op de interesten toegerekend.

De toepassing van voornoemde bepaling impliceert dat de kwestieuze schuld nog be-
staat en dat zij interest heeft opgebracht.

Luidens artikel 1234 van het Burgerlijk Wetboek gaat elke verbintenis teniet door beta-
ling, hetgeen het bestaan van een schuld vereist, terwijl elke andere betaling overeenkom-
stig de artikelen 1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek teruggeven moet worden.
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Bijgevolg zal de betaling om een schuld aan te zuiveren die schuld doen tenietgaan ten 
belope van die betaling, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 1244 van het 
Burgerlijk Wetboek, luidens hetwelk de schuldenaar de schuldeiser niet kan verplichten 
betaling te ontvangen van een gedeelte van een schuld, al is die schuld ook deelbaar.

In het geval van een gedwongen tenuitvoerlegging wordt dat artikel echter slechts toe-
gepast op voorwaarde dat de schuldeiser over een uitvoerbare titel beschikt ten belope van 
het volledige bedrag van de schuld, waarbij de schuldeiser zijn schuldenaar slechts tot uit-
voering zal kunnen dwingen als hij over een uitvoerbare titel jegens hem beschikt, zoals 
blijkt uit artikel 1494 van het Gerechtelijk Wetboek, en enkel binnen de perken ervan.

Aangezien het recht op gedwongen tenuitvoerlegging beperkt is tot het bedrag en tot 
het toebehoren, die door de uitvoerbare titel zijn vastgesteld, volgt hieruit dat de schuldei-
ser die slechts een uitvoerbare titel heeft verkregen ten belope van de hoofdsom van de 
aangevoerde schuld, de schuldenaar slechts zal kunnen dwingen tot de uitvoering ten be-
lope van dat bedrag, zonder dat hij de betaling ervan kan weigeren omdat zij slechts ge-
deeltelijk zou zijn.

De betaling zal dus overeenkomstig de artikelen 1234 en 1235 van het Burgerlijk Wet-
boek de schuld doen tenietgaan ten belope van dat bedrag, en zulks op definitieve wijze, 
tenzij de uitvoerbare titel naderhand wordt vernietigd.

2. Bij de vernietiging van een rechterlijke beslissing worden de partijen inderdaad op-
nieuw in de toestand geplaatst waarin zij verkeerden vóór de uitspraak van de bestreden 
beslissing, hetgeen impliceert dat iedere betaling die is gedaan krachtens de vernietigde 
beslissing  onverschuldigd  is  betaald  en,  bijgevolg,  zal  moeten  worden  teruggegeven, 
overeenkomstig de artikelen 1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek.

Het aannemen van een verhaal tot nietigverklaring van een uitvoerbare titel zal evenwel 
slechts tot de verdwijning ervan leiden, en bijgevolg, tot de nietigverklaring van de beta-
ling die ter uitvoering van die titel is gedaan, binnen de perken van die nietigverklaring.

Met toepassing van die beginselen, zal de vernietiging van een in hoger beroep gewe-
zen arrest op een overeenkomstig artikel 1073 van het Gerechtelijk Wetboek ingesteld 
cassatieberoep, de partijen, voor het gerecht waarnaar de zaak met toepassing van artikel 
1110 van het Gerechtelijk Wetboek is verwezen, terugplaatsen in de toestand waarin zij 
verkeerden voordat de bestreden beslissing werd gewezen.

Die verwijzing zal echter slechts gebeuren binnen de perken van de vernietiging, die 
wordt bepaald door de draagwijdte van de cassatiemiddelen krachtens welke de vernieti-
ging is uitgesproken, zoals blijkt uit artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek. Boven-
dien zal de vernietiging noodzakelijkerwijs beperkt blijven tot de punten van de beslissing 
waartegen het cassatieberoep opkwam, zoals blijkt uit de artikelen 20 en 1082 van het Ge-
rechtelijk Wetboek.

Hieruit volgt dat de beslissing van de appelrechter, wanneer een cassatieberoep hem en-
kel verwijt dat hij geen uitspraak heeft gedaan over een punt van de vordering, zoals de 
vordering om de verwerende partij tot betaling van interest te veroordelen, in al haar an-
dere beschikkingen behouden blijft en, bijgevolg, overeenkomstig artikel 28 van het Ge-
rechtelijk Wetboek definitief in kracht van gewijsde gaat en definitief haar kenmerk van 
uitvoerbare titel in de zin van artikel 1494 van het Gerechtelijk Wetboek behoudt.

3. In dit geval werden op 26 februari 1993 twee arresten gewezen door het Hof van Be-
roep te Luik luidens welke de eiseres werd veroordeeld tot betaling aan de verweerster 
van de bedragen van 1.246.453 frank, zijnde 30.898,76 euro, en 1.258.881 frank, zijnde 
31.206,84 euro, in hoofdsom, waarbij geen enkele veroordeling tot betaling van interest 
werd uitgesproken.

Hieruit volgt dat de verweerster na de uitspraak van die arresten van 26 februari 1993 



Nr. 220 - 3.5.07 HOF VAN CASSATIE 937 

slechts  beschikte  over  een uitvoerbare  titel  ten belope van de voormelde bedragen in 
hoofdsom.

Bovendien heeft de eiser, zoals het hof van beroep vaststelt, op 28 oktober 1993 ter uit-
voering van die arresten, die uitvoerbare titels zijn in de zin van artikel 1494 van het Ge-
rechtelijk Wetboek, de betaling in hoofdsom gedaan die bijgevolg de in de voornoemde ti-
tels vastgestelde schulden heeft tenietgedaan, en zulks op definitieve wijze overeenkom-
stig de artikelen 1234 en 1235 van het Burgerlijk Wetboek, zonder dat ze naderhand nog 
kunnen herleven.

Het cassatieberoep dat werd ingesteld tegen de arresten van 26 februari 1993 betrof im-
mers slechts een gedeeltelijk verhaal, dat slechts tegen de arresten opkwam in zoverre ze 
geen uitspraak hadden gedaan over alle punten van de vordering, met name over het punt 
betreffende de betaling van interest op de hoofdsommen en betreffende de protestkosten.

Doordat [het Hof van Cassatie] bij arresten van 13 oktober 1994 de [voornoemde] ar-
resten van 26 februari 1993 vernietigd heeft in zoverre ze nalieten uitspraak te doen over 
de punten van de vordering van de verweerster betreffende de protestkosten en de interest, 
en de aldus beperkte zaak verwezen heeft naar het Hof van Beroep te Brussel, volgt hier-
uit dat de beslissingen van het Hof van Beroep te Luik behouden bleven in zoverre ze de 
veroordeling van de eiseres hadden uitgesproken tot betaling van de schuld in hoofdsom 
die, bijgevolg, definitief was tenietgegaan door de betaling van 28 oktober 1993.

Hieruit volgt dat de toerekening van de toentertijd ter uitvoering van de arresten van 26 
februari 1993 gedane betaling op de bedragen in hoofdsom niet meer ter discussie kon 
worden gesteld door een latere veroordeling tot betaling van interest op de hoofdsommen 
vanaf hun vervaldag, welke veroordeling het voorwerp uitmaakte van een tweede uitvoer-
bare titel, die onderscheiden moet worden van de eerste, zonder afbreuk te doen aan het 
definitieve karakter van de arresten van 26 februari 1993, die definitief in kracht van ge-
wijsde zijn gegaan aangezien er geen rechtsmiddelen waren ingesteld tegen die arresten in 
zoverre ze een veroordeling in hoofdsom uitspraken.

Besluit
Door te beslissen dat "de in 1993 gedane betaling een gedeeltelijke betaling is en dat de 

regels betreffende de toerekening van de betalingen, die ten tijde van de betaling geen be-
staansreden hadden, erop van toepassing zijn ten gevolge van de veroordeling die de eer-
ste aanvult" heeft het Hof van Beroep te Luik de beperkte draagwijdte miskend van de 
vernietigingsarresten die het Hof op 13 oktober 1994 heeft uitgesproken en die de beslis-
singen van het Hof van Beroep te Luik van 26 februari 1993 slechts hadden vernietigd in 
zoverre ze geen uitspraak hadden gedaan over één punt van de vordering, namelijk de in-
terest en de kosten, waarbij de voornoemde arresten voor het overige behouden bleven, 
met name in zoverre ze een veroordeling tot betaling van geldbedragen in hoofdsom uit-
spraken (schending van de artikelen 20, 28, 1073, 1080, 1082 en 1110 van het Gerechte-
lijk Wetboek) en doet het uitspraak met miskenning van het gezag van gewijsde van die 
arresten (schending van de artikelen 24, 25 en 26 van het Gerechtelijk Wetboek). Boven-
dien heeft dat hof, door te oordelen dat de arresten van het Hof van Beroep te Brussel van 
9 november 1998 die, doordat ze uitspraak deden binnen de perken van de verwijzing, en-
kel een veroordeling tot betaling van interest bevatten zonder terug te komen op de vorige 
veroordeling tot betaling van het bedrag in hoofdsom, terug zijn gekomen op de betaling 
van de schuld in hoofdsom, uitspraak gedaan met miskenning van de tenietdoende wer-
king van de betaling die werd gedaan ter uitvoering van een bezwarende titel die definitief 
is  geworden  doordat  ertegen  geen  rechtsmiddel  m.b.t.  die  veroordeling  was  ingesteld 
(schending van de artikelen 1234 en 1235 van het Burgerlijk Wetboek). Bovendien heeft 
het hof van beroep, gelet op de verschillende tussen partijen gewezen rechterlijke beslis-
singen, namelijk de arresten van het Hof van Beroep te Luik van 26 februari 1993, die een 
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eerste uitvoerbare titel vormden en ten laste van de eiseres een veroordeling uitspraken 
ten belope van de bedragen in hoofdsom, en de arresten van het Hof van Beroep te Brus-
sel van 9 november 1998, die een tweede uitvoerbare titel vormden en ten laste van de ei-
seres een veroordeling uitspraken tot betaling van interest en van de protestkosten, niet 
naar recht kunnen beslissen dat de eiseres de verweerster in 1993 ertoe verplicht zou heb-
ben een gedeeltelijke betaling te aanvaarden, aangezien de eiseres toentertijd haar schuld 
had betaald ten belope van het bedrag waarvoor de eiseres beschikte over een uitvoerbare 
titel, namelijk de voornoemde arresten van 26 februari 1993 (schending van artikel 1244 
van het Burgerlijk Wetboek), waarbij het aldus het uitvoerbare karakter van de arresten 
van het Hof van Beroep te Luik van 26 februari 1993 heeft miskend, dat deze behielden in 
zoverre ze toen voor het Hof niet werden bekritiseerd (schending van artikel 1494 van het 
Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel als nodig van de artikelen 20, 28, 1073, 1080, 1082 
en 1110 van het Gerechtelijk Wetboek) alsook het gezag van gewijsde van die arresten 
van het Hof van Beroep te Luik van 26 februari 1993 en van het Hof van Beroep te Brus-
sel van 9 november 1998 (schending van de artikelen 24, 25 en 26 van het Gerechtelijk 
Wetboek) en door geen acht te slaan op de kracht van gewijsde van de arresten van 26 fe-
bruari 1993 (schending van artikel 28 van het Gerechtelijk Wetboek). Ten slotte heeft het 
hof van beroep niet naar recht kunnen beslissen dat de verweerster de betaling die de eise-
res in 1993 had gedaan ter uitvoering van een uitvoerbare titel van 26 februari 1993, die 
haar verbintenis beperkte tot de betaling van de bedragen in hoofdsom, mocht toerekenen 
op de interesten die ter uitvoering van een tweede uitvoerbare titel van 9 november 1998 
betaald dienden te worden (schending van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Een cassatiearrest dat op een eerste voorziening is gewezen, heeft geen gezag 

van gewijsde.
In zoverre het middel aanvoert dat het bestreden arrest het gezag van gewijsde 

van de arresten van het Hof van 13 oktober 1994 miskent, faalt het naar recht.
Voor het overige stelt het arrest vast dat de verweerster "te kennen had gege-

ven dat zij hoofdsom en toebehoren wilde samenvoegen en ervan uitging, ook al 
kon zij toentertijd niet meer vorderen, dat de betaling een gedeeltelijke betaling 
was omdat de veroordeling zelf onvolledig was".

Het oordeelt dat de arresten van het Hof van Cassatie bevestigen dat de veroor-
delingen van de eiseres onvolledig waren en dat het Hof van Beroep te Brussel, 
op de verwijzing die beperkt was tot het enige in de voorziening aangewezen ge-
schilpunt, beslist heeft dat de, definitieve,  veroordeling tot de hoofdsom, ver-
meerderd moest worden met de interest en de protestkosten en aldus samenvoeg-
de wat al van in het begin gevoegd had moeten zijn, namelijk hoofdsom en toe-
behoren.

Uit die vermeldingen volgt dat voor de appelrechters, de vernietiging van de 
arresten van 26 februari 1993 de partijen opnieuw in de toestand heeft geplaatst 
waarin zij verkeerden, vóór die bestreden beslissingen, op een ogenblik waarop 
de verweerster de hoofdsom had gevorderd, vermeerderd met de interest en met 
de protestkosten, en haar vordering als een onsplitsbaar geheel had beschouwd.

Aldus verantwoordt het arrest, zonder de in het middel aangewezen bepalingen 
te schenden, zijn beslissing dat de betalingen van 28 oktober 1993 gedeeltelijke 
betalingen zijn en dat de regel van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek be-
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treffende de toerekening van de betalingen erop moet worden toegepast.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

3 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Geinger en De Gryse.

Nr. 221

1° KAMER - 3 mei 2007

OPENBAAR MINISTERIE - ONAFHANKELIJKHEID - BURGERLIJKE ZAKEN - NATIONALITEIT - 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

De rechter is bevoegd om de wettigheid en de regelmatigheid van de handelingen van het  
openbaar ministerie alsook de gegrondheid van zijn aanspraken te beoordelen in een 
proces waar het partij is. Zodoende moeit hij zich niet met de functies van het openbaar  
ministerie  en  miskent  hij  evenmin  het  beginsel  van  de  onafhankelijkheid  van  het  
openbaar ministerie1. (Art. 151, Gw. 1994)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK T. O.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0100.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 19 december 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn memorie drie middelen aan.
(...)
Derde middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 151 van de Grondwet.
Grieven
Het openbaar ministerie is in de uitoefening van individuele onderzoekingen en vervol-

gingen volstrekt onafhankelijk van de hoven en de rechtbanken waaraan het verbonden is, 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr. 221.
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onverminderd het recht van de bevoegde minister om vervolgingen te bevelen en dwin-
gende richtlijnen inzake strafbeleid, met inbegrip van opsporing en vervolging, uit te vaar-
digen.

De wet voorziet niet in een sanctie voor het laattijdige melden van de ontvangst en de 
rechtspraak bevestigt dat de termijn ingaat bij de ontvangstmelding en niet bij de ont-
vangst zelf van het dossier, aangezien de beide feiten onderscheiden kunnen zijn.

"Si l'intention du législateur, en adoptant la loi du 1er mars 2000, a été d'accélérer le 
cours des procédures, l'on ne peut raisonnablement supposer qu'il ait pour autant eu l'in-
tention de permettre à des personnes qui ne satisferaient pas aux conditions requises d'ob-
tenir la nationalité belge à la simple faveur de circonstances exceptionnelles résultant d'un 
afflux massif de demandes, joint à un manque de moyens, mettant le minstère public dans 
l'impossibilité d'accomplir avec la célérité souhaitée la mission qui lui a été confiée dans 
l'intérêt public.

S'il n'est pas contestable qu' un accusé de réception doit être émis sans délai, la célérité 
requise peut être entravée par des moyens logistiques mis à la disposition des parquets et 
que le 'sans' délai peut prendre plusieurs semaines, voire des mois" ("De l'évaluation de la 
loi  du 1er mars et  de quelques modifications en matière de nationalité", Rev. dr. étr., 
2002, nr. 120; zie ook Chronique de jurisprudence in Rev. dr. étr., 2003, nr. 124, p. 349).

Toen het hof van beroep de wetsterm "onverwijld" uitlegde door te trachten een termijn 
van acht dagen vast te leggen (waarvan de begindag onzeker is) en daarbij van oordeel 
was dat het parket slechts aan de wetsvereisten voldoet als het binnen acht dagen een ont-
vangstmelding stuurt, voegde het aan de wet een vereiste toe waarin de wetgever niet had 
voorzien.

Door vervolgens, en op algemene wijze te beslissen, dat een werkwijze van het open-
baar ministerie een misbruik van recht uitmaakt en daarbij te preciseren "dat de procureur 
des Konings, indien hij wegens wettelijke vereisten in de materiële onmogelijkheid ver-
keert om binnen de termijn van een maand alle inlichtingen te verzamelen die hem in staat 
moeten stellen een gezaghebbend advies uit te brengen, om die reden eventueel een nega-
tief advies aan de ambtenaar van de burgerlijke stand moet sturen. Indien beroep wordt in-
gesteld zal de procedure worden voortgezet ofwel voor de kamer van volksvertegenwoor-
digers ofwel voor de rechtbanken van de rechterlijke orde" wil het hof [van beroep] het 
openbaar ministerie een injunctie geven waardoor het zijn onafhankelijkheid en zijn be-
voegdheden aantast.

Door te preciseren dat het feit dat het parket die ontvangstmelding moet sturen "slechts 
een uiterst eenvoudige administratieve handeling is die kan worden uitgevoerd door om 
het even welke ondergeschikte beambte die kan lezen en schrijven, en waarvoor geen en-
kele controle of enige informatieplicht vereist is", miskent het hof [van beroep], zonder 
het voorgelegde geval te onderzoeken, op ernstige wijze de functies van het openbaar mi-
nisterie, tracht het zich ermee te bemoeien, beoordeelt het de wijze waarop het zijn func-
ties uitoefent, bekritiseert het de wijze waarop het zijn bevoegdheden uitoefent en stuurt 
het verwijten, ja zelfs onrechtstreeks, injuncties.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Derde middel:
In zoverre het middel het arrest verwijt aan de wet een vereiste toe te voegen 

waarin de wetgever niet heeft voorzien, is het niet-ontvankelijk, daar het niet 
vermeldt welke wetsbepaling geschonden is.

Artikel 12bis, §2, van de wet van 28 juni 1984 betreffende sommige aspecten 
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van de toestand van de vreemdelingen en houdende invoering van het wetboek 
van de Belgische nationaliteit bepaalt, in zijn eerste lid, dat de ambtenaar van de 
burgerlijke  stand  die  een  nationaliteitsverklaring  ontvangt,  deze  onmiddellijk 
voor advies overzendt aan de procureur des Konings die hiervan onverwijld ont-
vangstmelding geeft en, in zijn derde lid, dat de procureur des Konings, onder de 
voorwaarden die het bepaalt, binnen één maand te rekenen van de ontvangstmel-
ding, een negatief advies kan uitbrengen inzake de verkrijging van de Belgische 
nationaliteit.

Met verwijzing naar een arrest alvorens recht te doen van 24 oktober 2005 stelt 
het bestreden arrest vast dat "[de verweerder] op 17 mei 2004 een nationaliteits-
verklaring heeft afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand", dat "die 
verklaring nog die dag werd overgezonden aan de procureur des  Konings te 
Luik" en dat deze ervan ontvangstmelding geeft terwijl hij tegelijkertijd de amb-
tenaar van de burgerlijke stand kennis geeft van een negatief advies over de ver-
krijging van de Belgische nationaliteit door de verweerder.

Het oordeelt dat het parket van de procureur des Konings, doordat het opzette-
lijk nagelaten heeft onverwijld voornoemde ontvangstmelding te bezorgen aan 
de ambtenaar van de burgerlijke stand "teneinde de termijn van één maand niet te 
doen ingaan, welke termijn een vooraf vastgestelde termijn is die door de wetge-
ver is gewenst met het oog op snelheid", "machtsafwending of machtsmisbruik" 
heeft begaan.

De rechter is bevoegd om de wettigheid en de regelmatigheid van de handelin-
gen van het openbaar ministerie alsook de gegrondheid van zijn aanspraken te 
beoordelen in een proces waar het partij is.

Zodoende moeit hij zich niet met de functies van het openbaar ministerie en 
miskent hij evenmin het beginsel van de onafhankelijkheid van het openbaar mi-
nisterie dat is neergelegd in artikel 151 van de Grondwet.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Voor het overige geeft het middel, in zoverre het opkomt tegen de overweging 
van het arrest over de onderstelling dat het parket van de procureur des Konings 
in de materiële onmogelijkheid verkeert om binnen de termijn van een maand 
alle inlichtingen te verzamelen die hem in staat moeten stellen een gezaghebbend 
advies uit te brengen, kritiek op een ten overvloede gegeven reden.

In dat opzicht heeft het middel geen belang en is het bijgevolg niet ontvanke-
lijk.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep;

Veroordeelt de eiser in de kosten.
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3 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht.

Nr. 222

1° KAMER - 4 mei 2007

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — BIJZONDERE 
AANSPRAKELIJKHEID — ALLERLEI - AANSPRAKELIJKHEID VOOR PRODUCTEN MET 
GEBREKEN - PRODUCENT - BEWIJSLAST

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — BIJZONDERE 
AANSPRAKELIJKHEID — ALLERLEI - AANSPRAKELIJKHEID VOOR PRODUCTEN MET 
GEBREKEN - PRODUCENT - BEWIJSLAST - OMVANG

1º Van zodra de rechter de schade, het gebrek en het causaal verband bewezen acht,  
draagt de producent van de producten met gebreken, die aanvoert niet aansprakelijk te  
zijn, de bewijslast dat het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat 
de schade heeft veroorzaakt niet bestond op het tijdstip waarop hij het product in het  
verkeer heeft gebracht, dan wel dat het gebrek later is ontstaan; de producent die louter  
aanvoert dat de oorzaak van de schade onzeker is, voldoet niet aan de op hem rustende  
bewijslast1 2. (Artt. 1 en 8, b, Wet Produktenaansprakelijkheid)

2º Van de producent van producten met gebreken, die aanvoert niet aansprakelijk te zijn, 
wordt enkel het bewijs gevergd dat hij aannemelijk maakt dat het bedoelde gebrek niet  
bestond op het ogenblik waarop het product in het verkeer werd gebracht, dan wel dat  
het later is ontstaan, en niet dat het zeker is dat het bedoelde gebrek niet bestond op het 
ogenblik  waarop het  product  in  het  verkeer  werd  gebracht,  dan  wel  dat  het  later  is  
ontstaan3 4. (Artt. 1 en 8, b, Wet Produktenaansprakelijkheid)

(AUDI AG vennootschap naar Duits recht T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0275.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 december 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL

1 Art. 8, b, van de Wet Productenaansprakelijkheid heeft art. 7, b, van de Richtlijn 85/374/EEG Raad 
van  25  juli  1985  betreffende  de  onderlinge  aanpassing  van  de  wettelijke  en  bestuursrechtelijke 
bepalingen der Lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken omgezet.
2 Zie T. VANSWEEVELT, "Commentaar bij art. 8 Wet 25 feb. 1991", in  Bijzondere overeenkomsten, 
Mechelen, Kluwer, dl. 2, Afl. 54 (okt. 2002), nrs 5-6. 
3 Art. 8, b, van de Wet Productenaansprakelijkheid heeft art. 7, b, van de Richtlijn 85/374/EEG Raad 
van  25  juli  1985  betreffende  de  onderlinge  aanpassing  van  de  wettelijke  en  bestuursrechtelijke 
bepalingen der Lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken omgezet.
4 Zie T. VANSWEEVELT, "Commentaar bij art. 8 Wet 25 feb. 1991", in  Bijzondere overeenkomsten, 
Mechelen, Kluwer, dl. 2, Afl. 54 (okt. 2002), nrs 5-6. 
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De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 8, b, van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor 

producten met gebreken.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de verweerders gegrond, verklaart de eiseres 

aansprakelijk voor de door de eerste verweerder geleden schade en veroordeelt de eiseres 
tot betaling van provisionele schadevergoedingen aan de verweerders o.m. op grond van 
de hiernavolgende overwegingen:

"Het is daarentegen de producent die moet bewijzen dat het gebrek niet bestond op het 
moment waarop hij het product in het verkeer heeft gebracht. (...)

Zulks is af te leiden uit artikel 8, b, van de wet van 25 februari 1991 dat de mogelijk-
heid voorziet voor de producent het bewijs te leveren dat hij niet aansprakelijk is omdat 
bv. (b) gelet op de omstandigheden het aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft 
veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop hij het product in het verkeer heeft ge-
bracht, dan wel dat het gebrek later is ontstaan.

Derhalve is het aan (...)  (meer bepaald (de eiseres)) om te bewijzen dat het gebrek 
waardoor de wagen niet de veiligheid bood die men ervan mocht verwachten, niet bestond 
op het tijdstip waarop zij de wagen in het verkeer (heeft) gebracht, dan wel later is ont-
staan door bijvoorbeeld de manipulaties ten gevolge van het installeren van de alarmin-
stallatie door D., geleverd door de NV Trionic.

Voornoemden tonen dit niet aan.
Terecht doet V.D. dan ook op bladzijde 10 van zijn conclusie opmerken dat vermits hij 

(de eiseres AG AUDI) aanspreekt op grond van de wet op de productaansprakelijkheid, de 
plaatsing van het alarmsysteem hem dan ook niet kan worden tegengeworpen" (arrest, p. 
9).

Grieven
1.1. Krachtens artikel 8, b, van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprake-

lijkheid voor producten met gebreken (hierna: Wet Productenaansprakelijkheid) is de pro-
ducent niet aansprakelijk wanneer hij bewijst dat het, gelet op de omstandigheden, aanne-
melijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waar-
op hij het product in het verkeer heeft gebracht, dan wel dat het gebrek later is ontstaan.

Uit deze bepaling volgt dat, om zijn aansprakelijkheid te weerleggen, de producent er-
mee kan volstaan te bewijzen of aan te tonen dat het aannemelijk is dat het product niet 
gebrekkig was bij de invoering ervan in het handelsverkeer dan wel dat het gebrek later is 
ontstaan. De producent moet dus niet bewijzen of aantonen dat het product niet gebrekkig 
was bij de invoering dan wel dat het gebrek later ontstond.

1.2. De eiseres had dienaangaande in haar syntheseconclusie aangevoerd laten gelden 
dat het gebrek niet bestond op het moment waarop zij de wagen, zonder elektrische alarm-
installatie, in het verkeer had gebracht, in de mate dat alle deskundigen slechts gissingen 
konden formuleren nopens de oorzaak van de brand ("dat de heer D.R. wel stelt dat de 
oorzaak ligt in een kortsluiting of overbelasting van de elektrische installatie, doch dat hij 
zelfs geen standpunt inneemt aangaande de cruciale vraag of deze kortsluiting of overbe-
lasting is veroorzaakt door een inherent gebrek aan het voertuig, aanwezig op het ogenblik 
van de koop, dan wel door een andere oorzaak; (...) dat in onderhavig geschil redelijker-
wijs niet kan worden uitgesloten dat de brand is ontstaan naar aanleiding van een kortslui-
ting in de elektrische alarminstallatie, temeer daar de eigen experts van (de verweerders) 
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de hypothese van een kortsluiting bevoorrechten" (syntheseconclusie eiseres, p. 6), "zodat 
niet naar voldoening van recht kon worden vastgesteld dat de wagen gebrekkig was" (syn-
theseconclusie eiseres, p. 6).

Tevens voerde de eiseres aan, met overname van de redengeving van de eerste rechter 
dienaangaande, dat de brand niet te wijten was aan een intrinsiek gebrek in het voertuig 
dat reeds aanwezig was op het ogenblik van de verkoop in de mate dat "uit de voorgeleg-
de stukken (...) immers (blijkt) dat op 28 oktober 1993 een alarminstallatie werd geplaatst, 
geleverd door Trionic NV. Hierdoor werd bijgevolg een aanpassing uitgevoerd aan de 
elektrische installatie van de wagen. Het verplaatsen van deze installatie gebeurde onbe-
twistbaar nadat het product in het verkeer werd gebracht door de producent en buiten eni-
ge tussenkomst van deze laatste. Het is geenszins uit te sluiten dat de brand in oorzakelijk 
verband zou staan met het plaatsen van deze installatie" (syntheseconclusie eiseres, p. 7).

2.1. Het arrest oordeelt dat de eiseres aldus "niet aantoont" dat het gebrek niet bestond 
op het moment waarop zij het product in het verkeer bracht, dan wel later is ontstaan, zon-
der evenwel te onderzoeken of de door eiseres aangevoerde middelen het door haar te le-
veren tegenbewijs "niet aannemelijk maken", "gelet op de concrete omstandigheden".

Door aldus aan de eiseres een zwaardere bewijslast op te leggen dan deze die wettelijk 
op eiseres rust krachtens artikel 8, b, van de Wet Productenaansprakelijkheid, schendt het 
arrest deze wetsbepaling.

2.2. Minstens is het arrest niet regelmatig met redenen omkleed in de mate dat het niet 
onderzoekt of de door de eiseres aangevoerde middelen, gelet op de concrete omstandig-
heden, niet "aannemelijk maken" dat het gebrek niet bestond op het moment waarop het 
product in het verkeer werd gebracht dan wel later is ontstaan, en het aldus de wettig-
heidscontrole van het Hof nopens de toepassing van voornoemd artikel 8, b van de Wet 
Productenaansprakelijkheid onmogelijk maakt (schending van artikel 149 van de Grond-
wet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep in zoverre ingesteld 

tegen de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij
1. De tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij roept een middel 

van niet-ontvankelijkheid in van het cassatieberoep in zoverre tegen haar inge-
steld: de eiseres heeft geen belang.

2. Ook al was het cassatieberoep gericht tegen de beslissing die de eiseres als 
producent aansprakelijk acht op grond van de wet van 25 februari 1991, dan toch 
heeft de eiseres belang bij de verkoper in de zaak te betrekken en de bindendver-
klaring van het arrest te vragen.

Het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Het middel zelf
3. Krachtens artikel 1 van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aanspra-

kelijkheid voor producten met gebreken is de producent aansprakelijk voor de 
schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product.

4. Krachtens artikel 8, b, van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aan-
sprakelijkheid voor producten met gebreken is de producent uit hoofde van deze 
wet aansprakelijk, tenzij hij bewijst: (...) b) dat het, gelet op de omstandigheden, 
aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt niet bestond op het 
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tijdstip waarop hij het product in het verkeer heeft gebracht, dan wel dat het ge-
brek later is ontstaan.

Van zodra de rechter de schade, het gebrek en het causaal verband bewezen 
acht, verschuift het bewijsrisico krachtens deze bepaling naar de producent. De 
producent die louter aanvoert dat de oorzaak van de schade onzeker is, voldoet 
derhalve niet aan de op hem rustende bewijslast.

5. De appelrechters oordelen, zonder dat dit door de eiseres wordt betwist, dat 
de schade, een gebrek en het causaal verband zijn bewezen en dat de bewijslast 
dan overeenkomstig artikel 8, b, van de wet van 25 februari 1991 verschuift naar 
de producent: "Derhalve is het aan (de eiseres) om te bewijzen dat het gebrek 
waardoor de wagen niet de veiligheid bood die men er van mocht verwachten, 
niet bestond op het tijdstip waarop zij de wagen in het verkeer (heeft) gebracht, 
dan wel later is ontstaan door bijvoorbeeld de manipulaties ten gevolge van het 
installeren van de alarminstallatie door (de tot bindendverklaring van het arrest 
opgeroepen partij)".

6. Aldus leggen de appelrechters aan de eiseres een zwaardere bewijslast op 
dan in artikel 8, b, van de wet van 25 februari 1991 is bepaald, vermits deze 
wetsbepaling slechts van de producent vergt dat hij aannemelijk maakt dat het 
bedoelde gebrek niet bestond op het ogenblik waarop de wagen in het verkeer 
werd gebracht, dan wel dat het later is ontstaan.

Zodoende schenden zij de bedoelde wetsbepaling.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering 

van de verweerders ten aanzien van de eiseres en over de kosten van deze vorde-
ring.

Verklaart het arrest bindend voor de tot bindendverklaring opgeroepen partij.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres in de kosten van de vordering tot bindendverklaring.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

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

4 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. Maes, Geinger en Houtekier.

Nr. 223

1° KAMER - 4 mei 2007
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1º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERZWIJGING OF ONJUISTE MEDEDELING - 
MISLEIDING VAN DE VERZEKERAAR - NIETIGVERKLARING VAN DE OVEREENKOMST - GEVOLGEN - 
TERUGWERKENDE KRACHT

2º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERZWIJGING OF ONJUISTE MEDEDELING - 
MISLEIDING VAN DE VERZEKERAAR - NIETIGVERKLARING VAN DE OVEREENKOMST - GEVOLGEN - 
TUSSEN PARTIJEN - PRESTATIES VAN DE VERZEKERAAR

3º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERZWIJGING OF ONJUISTE MEDEDELING - 
MISLEIDING VAN DE VERZEKERAAR - NIETIGVERKLARING VAN DE OVEREENKOMST - 
TERUGVORDERING VAN VERRICHTE PRESTATIES DOOR DE VERZEKERAAR - VERVAL

1º De nietigverklaring van de verzekeringsovereenkomst wegens het opzettelijk verzwijgen 
of  onjuist  mededelen  van  gegevens  betreffende  het  risico  bij  het  sluiten  van  de 
overeenkomst, waardoor de verzekeraar werd misleid bij de beoordeling van dat risico,  
heeft in beginsel tot gevolg dat die overeenkomst met terugwerkende kracht ongedaan 
wordt gemaakt. (Artt. 2, §1, eerste lid, 5 en 6, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

2º De gevolgen van de nietigverklaring van de verzekeringsovereenkomst strekken zich uit,  
tussen partijen, tot alle prestaties die de verzekeraar ten gevolge van het bestaan van de  
verzekeringsovereenkomst heeft verricht, met inbegrip van de vergoedingen uitgekeerd  
aan de benadeelden van het ongeval die, op grond van de wet, over een rechtstreeks 
vorderingsrecht tegen de verzekeraar beschikken1.  (Artt. 2, §1, eerste lid, 5 en 6, Wet 
Landverzekeringsovereenkomst)

3º  De  terugvordering  door  de  verzekeraar  van  de  krachtens  een  nietig  verklaarde 
overeenkomst  verrichte  prestaties  is  te  onderscheiden  van  het  verhaal  van  de 
verzekeraar  tegen  de  verzekeringnemer,  en  indien  daartoe  grond  bestaat  tegen  de  
verzekerde  die  niet  de  verzekeringnemer  is,  voor  zover  hij  volgens  de  Wet  
Landverzekeringsovereenkomst  de  prestaties  had  kunnen  weigeren,  en  is  aldus  niet  
onderworpen aan het verval,  doordat  de verzekeraar aan de verzekeringnemer,  of  in  
voorkomend geval aan de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, geen kennis heeft  
gegeven van zijn voornemen om dat verhaal in te stellen zodra hij op de hoogte is van de  
feiten waarop dat besluit is gegrond. (Artt. 2, §1, eerste lid, 5, 6 en 88, eerste en tweede 
lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(ARGENTA ASSURANTIES nv T. B. e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0314.N)

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

2006 gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, §1, eerste lid, 5 en 6, van de wet van 25 juni 1992 op de Landverzeke-

1 Zie Cass. 25 feb. 2005, A.R. C.02.0296.N, nr. 119.
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ringsovereenkomst.
Aangevochten beslissingen
De eerste kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk besloot in het vonnis 

van 6 januari 2006 tot het bevestigen van de beslissing in het beroepen vonnis dd. 31 
maart 2004 van de Politierechtbank te Kortrijk,  zitting houdende in burgerlijke zaken, 
waarbij de nietigheid van de verzekeringsovereenkomst gesloten tussen de eiseres en de 
verweerders werd vastgesteld, maar desondanks de eiseres vervallen werd verklaard van 
haar vordering, gesteund op artikel 88 van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzeke-
ringsovereenkomst, ten aanzien van de verweerders, op grond van de volgende overwe-
gingen:

"De rechtbank is dan ook van oordeel dat (de verweerders) opzettelijk verzwegen heb-
ben dat J.B. het voertuig al dan niet regelmatig bestuurde en dat dit verzwijgen ingegeven 
was door het feit dat J.B. op het moment dat het verzekeringsvoorstel ingevuld werd een 
strafverleden had dat moeilijk zomaar aanvaardbaar was voor een verzekeraar. Het vol-
staat niet te stellen dat het vak 'de andere bestuurder' niet werd ingevuld om te stellen dat 
de verzekeraar er verder geen belang meer kan aan gehecht hebben. Bij het vak 'andere 
bestuurder' wordt uitdrukkelijk de vraag gesteld of dit dan de echtgenoot is van de verze-
keringsnemer. Bijgevolg dienden de (verweerders) bij het lezen zelf van de vraag naar de 
andere bestuurder te weten dat de echtgenoot ook moest vermeld worden indien hij al dan 
niet op regelmatige basis de wagen bestuurde.

De sanctie bij het opzettelijk verzwijgen of onjuist mededelen van gegevens betreffen-
de het risico bij het sluiten van de overeenkomst is de nietigheid van de verzekeringsover-
eenkomst.

Deze nietigheid geldt ongeacht of het om een aansprakelijkheidsverzekering gaat, zoals 
een polis B.A. Motorvoertuigen, dan wel om een zaakschadeverzekering, zoals een polis 
eigen schade.

De nietigheid van de waarborg B.A. Motorvoertuigen en de vervaltermijn, voorzien in 
artikel 88, lid 2, Wet op de Landverzekeringsovereenkomsten.

In casu blijkt uit de gegevens van het dossier dat één en hetzelfde verzekeringsvoorstel 
aan de basis ligt van de beide kwestieuze waarborgen, met name de waarborg B.A. Mo-
torvoertuigen en de waarborg eigen schade zodat een eventuele opzettelijke verzwijging 
gevolgen zal ressorteren voor de beide waarborgen.

De gevolgen van de nietigheid zijn echter anders gereglementeerd voor de beide types 
van waarborgen, met name wijken de regels inzake B.A. Motorvoertuigen enigszins af 
van de regels die gelden in de andere verzekeringsovereenkomsten omdat de wetgever in-
zake de B.A. Motorvoertuigenpolis er vooral bekommerd om was dat het slachtoffer dat 
geen fout heeft begaan, niet in de kou zou komen te staan.

Vermits de B.A. verzekeraar uitgaven gedaan heeft aan een derde schadelijder en er 
geen sprake kan zijn van een onverschuldigde betaling heeft de maatschappij een verhaal 
op haar verzekeringsnemer conform artikel 25, 1, b, van de polis BA Motorvoertuigen ...

Dit recht van verhaal is echter aan een vervaltermijn verbonden zoals bepaald door arti-
kel 88, lid 2, van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst" (vonnis, p. 5 onderaan en 
p. 6).

Grieven
Als verzekeraar heeft de eiseres de keuze tussen een regresvordering en een vordering 

op grond van de nietigheid van de polis.
Overeenkomstig de artikelen 5 en 6, eerste lid, van de Wet van 25 juni 1992 op de 

Landverzekeringsovereenkomst, is de verzekeringsovereenkomst nietig wanneer het op-
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zettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico door 
de verzekeringsnemer, de verzekeraar misleidt bij de beoordeling van het risico.

Ingevolge artikel 2, §1, eerste lid, van voormelde wet is deze bepaling ook van toepas-
sing op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen.

De nietigverklaring van de verzekeringsovereenkomst heeft in beginsel tot gevolg dat 
die overeenkomst met terugwerkende kracht wordt ongedaan gemaakt, waardoor hetgeen 
door de partijen krachtens de overeenkomst werd gepresteerd kan worden teruggevorderd.

De gevolgen van de nietigverklaring van de verzekeringsovereenkomst strekken zich 
ook uit tot alle prestaties die de verzekeraar ten gevolge van het bestaan van de verzeke-
ringsovereenkomst heeft verricht, met inbegrip van de vergoedingen uitgekeerd aan de be-
nadeelden van het ongeval, die op grond van de wet over een rechtstreeks vorderingsrecht 
tegen de verzekeraar beschikken.

De omstandigheid dat de benadeelden of hun nabestaanden hoe dan ook recht blijven 
hebben op dekking, daar overeenkomstig artikel 16 van deze wet excepties, nietigheden 
en gronden van verval van dekking, hen niet kunnen worden tegengeworpen door de ver-
zekeraar, heeft geenszins tot gevolg dat de verzekeraar zich niet zou kunnen beroepen op 
de nietigheid van de verzekeringsovereenkomst ten overstaan van zijn verzekeringsnemer.

De rechtbank van eerste aanleg oordeelde echter, na de nietigheid van de verzekerings-
overeenkomst gesloten tussen de eiseres en de verweerders te hebben vastgesteld in toe-
passing van artikel 6 van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst, 
in de overwegingen van de aangevochten beslissing van het vonnis dd. 6 januari 2006 dat 
de gevolgen van die nietigheid anders gereglementeerd zouden zijn voor de beide types 
van waarborgen en dat met name de regels inzake B.A. Motorvoertuigen zouden afwijken 
van de regels die gelden in de andere verzekeringsovereenkomsten omdat de wetgever in-
zake de B.A. Motorvoertuigenpolis er vooral bekommerd om was dat het slachtoffer dat 
geen fout heeft begaan, niet in de kou zou komen te staan.

Hierop besloten de appelrechters dat de eiseres enkel verhaal op haar verzekeringsne-
mer zou hebben conform artikel 25, 1, b, van de polis B.A. Motorvoertuigen, maar dat dit 
recht van verhaal aan een vervaltermijn verbonden zou zijn zoals bepaald door artikel 88, 
lid 2, van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst".

Zij miskennen hierbij de mogelijkheid tot vordering op grond van nietigheid van de 
verzekeringsovereenkomst, zoals bepaald in de artikelen 5 en 6 van de Wet van 25 juni 
1992 op de Landverzekeringsovereenkomst, waardoor eveneens de vergoedingen uitge-
keerd aan de benadeelden van het ongeval, die op grond van de wet over een rechtstreeks 
vorderingsrecht tegen de verzekeraar beschikken, kunnen teruggevorderd worden.

De terugvordering op grond van de artikelen 5 en 6 van de Wet van 25 juni 1992 op de 
Landverzekeringsovereenkomst is niet verbonden aan de eerbiediging van de vervalter-
mijn van artikel 88, tweede lid, Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereen-
komst".

Zij verantwoorden aldus hun beslissing niet naar recht (schending van de artikelen 2, 
§1, eerste lid, 5 en 6 van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens de artikelen 5 en 6, eerste lid, van de Wet van 25 juni 1992 op de 

Landverzekeringsovereenkomst, is de verzekeringsovereenkomst nietig, wanneer 
het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over 
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het risico door de verzekeringsnemer, de verzekeraar misleidt bij de beoordeling 
van het risico.

Overeenkomstig artikel 2, §1, eerste lid, van voormelde wet is deze bepaling 
ook van toepassing op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake mo-
torrijtuigen.

De nietigverklaring van de verzekeringsovereenkomst heeft in beginsel tot ge-
volg dat die overeenkomst met terugwerkende kracht wordt ongedaan gemaakt.

De gevolgen van de nietigverklaring van de verzekeringsovereenkomst strek-
ken zich uit, tussen de partijen, tot alle prestaties die de verzekeraar ten gevolge 
van het bestaan van de verzekeringsovereenkomst heeft verricht, met inbegrip 
van de vergoedingen uitgekeerd aan de benadeelden van het  ongeval  die,  op 
grond van de wet over een rechtstreeks vorderingsrecht tegen de verzekeraar be-
schikken.

2. Volgens artikel 88, eerste lid, van voormelde wet kan de verzekeraar zich 
een recht van verhaal voorbehouden tegen de verzekeringsnemer, en indien daar-
toe grond bestaat tegen de verzekerde die niet de verzekeringsnemer is, voor zo-
ver hij volgens die wet de prestaties had kunnen weigeren. Krachtens het tweede 
lid van deze bepaling is de verzekeraar verplicht om op straffe van verval dit 
recht van verhaal, aan de verzekeringsnemer, of in voorkomend geval, de verze-
kerde die niet de verzekeringsnemer is, kennis te geven van zijn voornemen om 
verhaal in te stellen zodra hij op de hoogte is van de feiten waarop dat besluit is 
gegrond.

3. De terugvordering door de verzekeraar van de krachtens een nietig verklaar-
de overeenkomst verrichte prestaties is te onderscheiden van de in artikel 88, eer-
ste lid, bedoelde vordering, en is niet onderworpen aan het verval bedoeld in arti-
kel 88, tweede lid.

4. De appelrechters die na te hebben geoordeeld dat de "polis B.A. Motorvoer-
tuigen" nietig is wegens de bedrieglijke verzwijging door de verweerders, beslis-
sen dat de eiseres als verzekeraar niet gerechtigd is de krachtens die polis ver-
richte prestaties terug te vorderen omdat deze terugvordering plaatsvond buiten 
de vervaltermijn bedoeld in artikel 88, tweede lid, verantwoorden hun beslissing 
niet naar recht.

5. Het middel is gegrond.
Overige grieven
6. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis behalve in zoverre dit uitspraak doet over de 

omniumwaarborg.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brug-
ge, zitting houdende in hoger beroep.

4 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Dirix  – Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandewal, advocaat-generaal –  Advocaat: 
mr. Maes.

Nr. 224

1° KAMER - 4 mei 2007

HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — EINDE (OPZEGGING. VERLENGING. 
TERUGKEER. ENZ) - OPZEGGING DOOR DE VERPACHTER - ERNSTIGE REDENEN - 
OVERDRACHT VAN DE EXPLOITATIE AAN VERWANTEN - VOORWAARDEN

Indien  er  geen  misbruik  van recht  is,  kan het  door  de  verpachter  te  kennen gegeven  
voornemen  om de  exploitatie  van  het  verpachte  goed  geheel  of  gedeeltelijk  over  te  
dragen aan zijn echtgenoot, aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die  
van  zijn  echtgenoot  of  aan  de  echtgenoten  van  de  voormelde  afstammelingen  of  
aangenomen  kinderen,  worden  aanvaard  als  ernstige  reden  omwille  waarvan  de  
verpachter bij het verstrijken van elke pachtperiode een einde kan maken aan de pacht,  
ook in het geval de zittende pachter een verwant is die behoort tot de voormelde in artikel  
7, sub 1°, van de Pachtwet opgesomde verwanten. (Art. 7, 1°, Pachtwet)

(B. T. M. e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0381.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 18 november 2005 in hoger 

geroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 7, inzonderheid sub 1°, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling III van 

het Burgerlijk Wetboek, zoals vervangen door de wet van 4 november 1969 tot wijziging 
van  de  pachtwetgeving  en  van  de  wetgeving  betreffende  het  recht  van  voorkoop ten 
gunste van huurders van landeigendommen (hierna sporadisch verkort tot "de Pachtwet"), 
het aangehaalde artikel 7 zoals gewijzigd door de wet van 7 november 1988;

- artikel 1134, inzonderheid het derde lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel betreffende het verbod van rechtsmisbruik.
Aangevochten beslissingen
De eiseres komt op tegen de bestreden beslissing in zoverre de rechtbank van eerste 

aanleg daarin haar hoger beroep als ongegrond afwijst en dienvolgens het beroepen von-
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nis van de vrederechter bevestigt waarbij de vordering van de eiseres tot geldigverklaring 
van de door haar als verpachter overeenkomstig artikel 7, sub 1°, van de Pachtwet aan de 
verweerders gedane pachtopzegging ongegrond wordt verklaard. De appelrechters stoelen 
hun beslissing op volgende gronden:

"Feiten
Er is een pachtovereenkomst tot stand gekomen tussen E.D. en (de verweerders) met 

betrekking tot twee percelen landbouwgrond, het ene gelegen te Kluisbergen en het ande-
re te Melden langs de Schelde op datum van 23.12.1986 voor een periode van 18 jaar in-
gaande op 25.12.1986. (De verweerders) zijn woonachtig te Avelgem-Kerkhove.

Bij overlijden van E.D. gaan de landbouwgronden in eigendom over naar (de eiseres), 
moeder van de pachter (de eerste verweerder).

Bij aangetekend schrijven dd. 27.07.2001 betekent (de eiseres) de opzegging van de 
pacht van beide percelen in toepassing van artikel 7 van de Pachtwet en verzoekt zij de 
pachter en zijn echtgenote (...) beiden (verweerders) om de percelen vrij te laten en ter be-
schikking te stellen op Kerstmis 2004.

(De eiseres) vermeldt in haar brief: 'Ik ben immers voornemens om deze percelen te la-
ten exploiteren door mijn dochter en schoonzoon, met name door:

1. Mevr. M. C. V. L. M., landbouwster (...),
2. en haar echtgenoot de Hr. G. G. C. C., landbouwer
(...)'.
(De verweerders) hebben nagelaten om hun schriftelijke instemming te geven binnen 

de 30 dagen zoals voorgeschreven door de wet. (De eiseres) heeft dan de geldigverklaring 
van de pachtopzegging gevraagd aan de Vrederechter.

Procedure voor de Vrederechter
Alvorens het geding ten gronde te voeren, werd een verzoek gericht tot de Vrederechter 

om de (verweerders) in verzoening op te roepen overeenkomstig art. 1345 Ger. W.
Uit het proces-verbaal van verschijning tot minnelijke schikking blijkt dat voor de Vre-

derechter op datum van 13.09.2001 geen minnelijke schikking is kunnen tot stand komen.
(De eiseres) ging vervolgens over tot dagvaarding van (de verweerders) en vorderde 

voor de Vrederechter de geldigverklaring van de hoger vermelde pachtopzegging en de 
veroordeling van (de verweerders) om de betrokken percelen land uiterlijk tegen Kerstmis 
2004 te verlaten en ter vrije beschikking te stellen van (de eiseres) en ingeval (de verweer-
ders) dit niet vrijwillig deden (de eiseres) te zien en horen machtigen om (de verweerders) 
uit de onroerende goederen te laten zetten.

Door (de verweerders) wordt een valsheidsvordering ingesteld met betrekking tot de 
opzegbrief.

In subsidiaire orde wordt betwist dat in hoofde van de nieuwe exploitanten aangeduid 
in de opzegbrief de exploitatie van de betrokken percelen een overwegend deel van de be-
roepsactiviteit zal uitmaken zoals opgelegd door artikel 12.6, lid 2, Pachtwet en wordt ar-
tikel 12.7 van de Pachtwet ingeroepen krachtens hetwelk de rechter kan weigeren om de 
opzegging geldig te verklaren wanneer de totale geëxploiteerde oppervlakte van het land-
bouwbedrijf van de aanstaande exploitanten boven een door de Koning te bepalen maxi-
male oppervlakte komt te liggen.

Bij tussenvonnis dd. 04.03.2003 wordt een persoonlijke verschijning van partijen bevo-
len door de Vrederechter met het oog op een onderzoek van de valsheidsvordering. Inge-
volge de persoonlijke verschijning is komen vast te staan dat de valsheidsvordering onge-
grond was.
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De Vrederechter merkt op in het vonnis a quo voor wat de opzegging van de pachtover-
eenkomst betreft, dat voor zover de opzeg betekend wordt ten voordele van bepaalde in de 
wet aangeduide verwanten, het de wet zelf is die toelaat dat de verpachter door het beteke-
nen van een opzeg schade toebrengt aan de zittende pachter, zonder dat de verpachter daar 
zelf enig bedrijfseconomisch of geldelijk voordeel bij heeft. De mogelijkheid om in be-
paalde gevallen ten voordele van derden een opzeg te betekenen zonder dat die opzeg als 
rechtsmisbruik kan beschouwd worden, wordt door de wetgever zelf geregeld, meer be-
paald door het  vaststellen van categorieën van personen waarvoor de zittende pachter 
moet wijken. De ratio legis van deze wettelijke bepaling is duidelijk: ten voordele van be-
paalde verwanten moet het recht om na het verstrijken van bepaalde pachtperiode op te 
zeggen zonder beperking kunnen uitgeoefend worden.

Het vonnis a quo vervolgt en stelt dat deze ratio legis echter ontbreekt wanneer de zit-
tende pachter verwant is aan de verpachter op dezelfde wijze als de derde ten voordele 
van wie de opzeg wordt betekend.

De vraag die aan de orde is, is niet zozeer of er rechtsmisbruik gepleegd wordt wanneer 
bij middel van de uitoefening van het recht om op te zeggen een zittende pachter onrede-
lijk benadeeld wordt ten voordele van een nieuwe pachter of wanneer bij middel van de 
uitoefening van dat recht een zittende pachter gestraft wordt voor een handelwijze die er-
varen wordt als een aantasting van de eer van de familie maar of de verpachter wel het 
recht heeft om bij toepassing artikel 7, 1°, van de Pachtwet ten voordele van een verwant 
een opzeg te betekenen aan een zittende pachter die op dezelfde wijze verwant is als die-
gene ten voordele van wie de opzeg wordt betekend.

De Vrederechter merkt op dat het wegvallen van de grondslag van een norm, ook een 
einde maakt aan het bestaan van de norm en citeert de rechtsspreuk 'Cessante ratione le-
gis, cessat ipsa dispositio'.

Het vonnis a quo meent dat in casu de spreuk moet toegepast worden en de vrederech-
ter neemt aan dat de opzeg ongeldig is omdat de regel van artikel 7, 1°, van de Pachtwet 
niet van toepassing is wegens het wegvallen van de ratio legis die ten grondslag ligt aan 
die regel. Daardoor wordt elk rechtsmisbruik ten voordele van een nieuwe pachter die op 
dezelfde wijze verwant is als de zittende pachter vanzelfsprekend uitgesloten.

Het vonnis a quo stelt dat uit het proces-verbaal van persoonlijke verschijning er overi-
gens blijkt dat de opzeg wel degelijk werd betekend om de eerste (verweerder) te straffen 
voor een handelwijze die ervaren werd als een aantasting van de eer van de familie en niet 
omdat, na afweging van de gezinssituatie van de verweerders en deze van de aanstaande 
exploitanten, voorrang gegeven werd aan deze laatsten.

Het betekenen van een opzeg om de pachter te straffen is wel degelijk rechtsmisbruik 
tenzij wanneer de opzeg betekend wordt bij toepassing van artikel 7, 7°, van de Pachtwet. 
De opzeg werd niet betekend bij toepassing van artikel 7, 7°, van de Pachtwet.

De Vrederechter besluit ook nog in het vonnis a quo dat de debatten niet moeten hero-
pend worden om toe te laten te concluderen over het ambtshalve opgeworpen middel op 
grond waarvan de opzeg ongeldig verklaard wordt, meer bepaald de voormelde rechts-
spreuk. Zelfs zonder die rechtsspreuk moet de opzeg ongeldig verklaard worden wegens 
rechtsmisbruik.

Omtrent de overige ingeroepen middelen wordt niet meer verder gestatueerd.
De vordering van (de eiseres) wordt afgewezen als ongegrond en deze werd veroor-

deeld tot de gerechtskosten.
Beroepsgrieven
(De eiseres) tekent hoger beroep aan tegen het vermeld vonnis van de Vrederechter dd. 

19.10.2004. De volgende grieven worden ingeroepen:
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1. De rechten van de verdediging werden geschonden. Art. 774, lid 2, Ger. W. bepaalt 
dat de rechter de heropening van de debatten moet bevelen, alvorens de vordering geheel 
of gedeeltelijk af te wijzen, op grond van een exceptie die de partijen voor hem niet had-
den ingeroepen. De eerste rechter heeft immers de vordering afgewezen op grond van 
door hem ambtshalve gemaakte overwegingen m.b.t. de ratio legis gekoppeld aan de door 
hem eveneens ambtshalve opgeworpen rechtsspreuk 'Cessante ratione legis, cessat ipsa 
dispositio'. Het feit dat de vordering op grond van een tweede middel nl. rechtsmisbruik 
werd afgewezen, neemt niet weg dat hij de debatten had moeten heropenen, gezien vol-
gens (de eiseres) de twee middelen samenhangen zoals blijkt uit de overweging op p. 5 
van het vonnis a quo.

2. Volgens (de eiseres) laat artikel 7, 1°, Pachtwet toe om de pacht op te zeggen om de 
exploitatie over te  dragen aan de in de wet genoemde naaste  verwanten.  (De eiseres) 
maakt de vergelijking met de regels inzake het recht van voorkoop waar de wet geen uit-
zondering maakt voor het geval de pacht van een verwant wordt opgezegd om de exploi-
tatie over te dragen aan een verwant van dezelfde graad. Artikel 52, 2°, eerste alinea, 
Pachtwet, sluit het recht van voorkoop uit wanneer de pachter opkomt samen met de in de 
wet genoemde naaste verwanten van de eigenaar of van één van de mede-eigenaars. De 
eerste rechter kan niet gevolgd worden waar hij artikel 7, 1°, Pachtwet niet toepast of-
schoon alle voorwaarden daartoe niet vervuld zijn en dit op grond van een interpretatiere-
gel die verwoord is in het adagium 'Cessante ratione legis, cessat ipsa dispositio'. (De ei-
seres) meent dat het de rechter niet is toegelaten om de Pachtwet niet toe te passen op 
grond van rechtsspreuken die niet eens kracht van wet hebben.

3. Volgens (de eiseres) heeft de uitgedrukte reden van de litigieuze opzegging eveneens 
een dieper liggende reden en is deze geoorloofd d.w.z. niet strijdig met de openbare orde 
noch met de goede zeden. Het gaat erom dat de opzegging gegeven werd omwille van het 
volledig gebrek aan respect en erkentelijkheid van de (verweerders)  t.a.v.  (de eiseres) 
waardoor deze laatste zich verplicht heeft gezien om een correctie uit te voeren gelet op 
de voordelen die (de verweerders) in het verleden reeds genoten hebben.

4. De eerste rechter heeft ten onrechte gemeend op grond van de achterliggende motie-
ven dat de opzegging als een misbruik van recht moet worden beschouwd. De hier voor-
liggende casuspositie is evenwel onder geen enkel van de in de rechtspraak erkende ge-
vallen van misbruik van recht onder te brengen. Bij de beoordeling van de zaak heeft de 
eerste rechter het moreel en redelijk belang van verzoekster volledig buiten beschouwing 
gelaten.

5. (De eiseres) verzoekt in hoger beroep om het vonnis a quo dd. 19.10.2004 van de 
Vrederechter te vernietigen, om de pachtopzegging bij aangetekend schrijven dd. 27 juli 
2001 geldig en van waarde te verklaren tegen Kerstmis 2004 of elke andere dienende da-
tum door de wet toegelaten en voor recht te zeggen dat de kwestieuze percelen vanaf 
Kerstmis 2004 zonder recht noch titel gebruikt worden, om (de verweerders) te veroorde-
len om de kwestieuze percelen land tegen Kerstmis 2004 te verlaten en ter beschikking te 
stellen van (de eiseres) om akte te horen verlenen van het voorbehoud van (de eiseres) be-
treffende de verschuldigde bezettingsvergoeding vanaf Kerstmis 2004 en (de verweer-
ders) te horen veroordelen tot de kosten van beide aanleggen.

Beoordeling
1. De afwijzing van de vordering van (de eiseres) door de eerste rechter op grond van 

een rechtsspreuk is enigszins verwonderlijk nu deze rechtsspreuk niet door partijen ter be-
oordeling van de eerste rechter werd voorgelegd.

In casu diende evenwel geen ambtshalve heropening van de debatten bevolen te worden 
conform artikel 774, lid 2, Ger. W. gezien dit artikel de ambtshalve heropening van de de-
batten verplicht oplegt aan de rechter wanneer deze de vordering afwijst op grond van een 
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exceptie van onbevoegdheid, nietigheid, verjaring, verval of niet-ontvankelijkheid. Het 
dient te gaan om een aangelegenheid die de openbare orde raakt. In casu zijn de voor-
waarden niet vervuld opdat de eerste rechter verplicht ambtshalve de debatten diende te 
heropenen.

De rechten van de verdediging zijn in onderliggend geval evenmin geschonden doordat 
de eerste rechter toepassing gemaakt heeft van een rechtsspreuk die louter en alleen erop 
wijst dat de ratio legis van de terzake toepasselijke wettelijke bepalingen dient aanwezig 
te zijn bij de toepassing van die bepalingen op concrete feitelijke gegevens.

2. Om te beoordelen of (de eiseres), verpachter van twee percelen grond, een opzegging 
kon geven aan de zittende pachters waarvan de geldigverklaring gevorderd wordt door de 
rechtbank, dient nagegaan te worden of de Pachtwet wel degelijk voorziet in de mogelijk-
heid om in het voorliggend geval de pacht te beëindigen door middel van een opzeg. De 
beëindiging is immers zeer restrictief geregeld en kan enkel in de door de Pachtwet voor-
ziene gevallen.

3. Artikel 7 Pachtwet bepaalt dat de verpachter bij het verstrijken van elke pachtperiode 
een einde kan maken aan de pacht, indien hij van een ernstige reden doet blijken. Als ern-
stige reden kan aanvaard worden: het door de verpachter te kennen gegeven voornemen 
om zelf het verpachte goed geheel of gedeeltelijk te exploiteren of de exploitatie ervan ge-
heel of gedeeltelijk over te dragen aan zijn echtgenoot, zijn afstammelingen of aangeno-
men kinderen of aan die van zijn echtgenoot of aan de echtgenoten van de voormelde af-
stammelingen of aangenomen kinderen. Het is precies dit artikel dat (de eiseres) heeft in-
geroepen om de pachtovereenkomst met (de verweerders) te beëindigen. Dit artikel veron-
derstelt noodzakelijkerwijze dat de grond verpacht is aan een derde die niet behoort tot de 
naaste familie die geviseerd wordt in het vermeld artikel.

4. De stelling van (de verweerders) dient gevolgd te worden dat de wetgever met het in-
voeren van het artikel 7, 1°, Pachtwet nooit bedoeld heeft dat de opzegreden gebruikt kan 
worden om de pachtersrechten van het ene kind van de (men leze: verpachter) af te nemen 
teneinde ze te geven aan een ander kind van de (men leze: verpachter). De overdracht van 
pachtersrechten om zelf te exploiteren of om de exploitatie door afstammelingen te laten 
doen veronderstelt noodzakelijkerwijze dat de pachtersrechten in handen zijn van een der-
de. De reden van opzegging vermeld in artikel 7, 1°, Pachtwet dient beperkend te worden 
geïnterpreteerd, net zoals de andere redenen van opzegging die hier evenwel niet aan de 
orde zijn gezien de opzegging in onderliggend geval gebaseerd is op artikel 7, 1°, en deze 
reden van opzegging omvat geenszins de mogelijkheid om de opzeg te doen indien er 
reeds een eigen exploitatie of een exploitatie van naaste familieleden is ten voordele van 
andere familieleden.

5. Deze hypothese is evenmin voorzien in de andere opzegredenen van artikel 7 die 
overigens een limitatieve opsomming zijn van de mogelijke opzegredenen.

6. In casu kon er geen opzeg gebeuren op grond van de reden voorzien in artikel 7 (zo-
dat) het hoger beroep en de vordering van (de eiseres) ongegrond worden verklaard.

7. Gelet op het feit dat geen geldige opzegreden werd ingeroepen en op die grond de 
vordering ongegrond wordt verklaard, is het overbodig de andere ingeroepen beroepsgrie-
ven te ontmoeten en om verder onderzoek te doen naar de toepasselijkheid van artikel 
12,7 van de Pachtwet" (...).

Grieven
Bij toepassing van artikel 7 van de Pachtwet kan de verpachter bij het verstrijken van 

elke pachtperiode een einde maken aan de pacht indien hij van een ernstige reden doet 
blijken, waarbij krachtens artikel 7, sub 1°, van de Pachtwet als ernstige reden onder meer 
wordt aanvaard het door de verpachter te kennen gegeven voornemen om zelf het ver-
pachte goed geheel of gedeeltelijk te exploiteren of de exploitatie ervan geheel of gedeel-



Nr. 224 - 4.5.07 HOF VAN CASSATIE 955 

telijk over te dragen aan zijn echtgenoot, aan zijn afstammelingen of aangenomen kinde-
ren of aan die van zijn echtgenoot of aan de echtgenoten van de voormelde afstammelin-
gen of aangenomen kinderen.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat er te dezen door partijen 
niet werd betwist dat de opzegging die door de eiseres als verpachter bij toepassing van 
het voormelde artikel 7, sub 1°, werd meegedeeld aan de verweerders, gemotiveerd was 
door het voornemen van de eiseres om de exploitatie van de verpachte goederen over te 
dragen aan haar dochter en haar schoonzoon, nl. de echtgenoten M. en G. M. - d. C., die 
aldus afstammeling, respectievelijk echtgenoot van een afstammeling van de eiseres zijn.

Artikel 7, sub 1°, van de Pachtwet laat de verpachter zonder meer toe om de pacht bij 
het einde van elke pachtperiode op te zeggen wanneer hij van plan is om het verpachte 
goed zelf te exploiteren of te laten exploiteren door welbepaalde andere personen, waar-
onder de afstammelingen van de verpachter en hun echtgenoten.

Aan deze opzeggingsmogelijkheid wordt geen afbreuk gedaan door de omstandigheid 
dat de opgezegde pachter zelf ook behoort tot de categorie van personen ten voordele van 
wie de pacht bij toepassing van het voormelde artikel 7, sub 1°, kan worden opgezegd, nu 
deze omstandigheid niet als negatieve voorwaarde in de wet wordt gesteld. De verpachter 
kan bij toepassing van deze bepaling de pacht aldus ook opzeggen met het oog op de ex-
ploitatie door een van zijn kinderen en diens echtgenoot, wanneer de opgezegde pachter 
zelf ook een kind van de verpachter is - althans in zoverre de verpachter hierbij geen 
rechtsmisbruik pleegt.

De appelrechters gaan er te dezen dan ook niet wettig van uit dat de in artikel 7, sub 1°, 
van de Pachtwet bedoelde opzeggingsmogelijkheid in het onderhavige geval niet van toe-
passing zou zijn op grond van de overweging dat "(d)it artikel (...) noodzakelijkerwijze 
(veronderstelt) dat de grond verpacht is aan een derde die niet behoort tot de naaste fami-
lie die geviseerd wordt in het vermeld artikel" (randnr. 3 in fine op p. 4 in fine alsook de 
gelijkaardige overweging in randnr. 4 op p. 5 van het bestreden vonnis), waarbij de appel-
rechters voorts niet wettig oordelen dat deze opzeggingsmogelijkheid "geenszins de mo-
gelijkheid (omvat) om de opzeg te doen indien er reeds een eigen exploitatie of een ex-
ploitatie van naaste familieleden is ten voordele van andere familieleden" (randnr. 4 in 
fine op p. 5 van het bestreden vonnis).

Dienaangaande merken de appelrechters voorts niet pertinent op dat de opzeggingsmo-
gelijkheden van artikel 7 van de Pachtwet beperkend moeten worden geïnterpreteerd en 
"dat de wetgever met het invoeren van het artikel 7, 1°, Pachtwet nooit bedoeld heeft dat 
de opzegreden gebruikt kan worden om de pachtersrechten van het ene kind van de (men 
leze: verpachter) af te nemen teneinde ze te geven aan een ander kind van de (men leze: 
verpachter)" (randnr. 4 op p. 5 van het bestreden vonnis), nu de wet m.b.t. deze opzeg-
gingsmogelijkheid geen beperkende voorwaarden in hoofde van de opgezegde pachter 
voorziet.

De loutere omstandigheid dat de verweerders, als opgezegde pachters, zelf de zoon en 
de schoondochter zijn van de eiseres, liet de appelrechters dan ook niet toe om wettig tot 
het besluit te komen dat de eiseres de pacht niet kon opzeggen bij toepassing van artikel 7, 
sub 1°, van de Pachtwet.

Nu de appelrechters in de bestreden beslissing niet vaststellen dat de eiseres misbruik 
zou hebben gemaakt van haar recht om de pacht bij toepassing van artikel 7, sub 1°, van 
de Pachtwet op te zeggen, en meer in het bijzonder niet te kennen geven dat de eiseres op 
een kennelijk onredelijke wijze de pacht zou hebben opgezegd of in dit verband zou heb-
ben gehandeld in strijd met de door artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek 
bedoelde goede trouw, is de beslissing volgens welke de door de eiseres aan de verweer-
ders gegeven opzegging niet rechtsgeldig is, niet naar recht verantwoord en schenden de 
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appelrechters artikel 7, inzonderheid sub 1°, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 
III, van het Burgerlijk Wetboek, zoals vervangen door de wet van 4 november 1969 tot 
wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop 
ten gunste van huurders van landeigendommen ("de Pachtwet"), het aangehaalde artikel 7 
zoals gewijzigd door de wet van 7 november 1988, en voor zoveel als nodig ook artikel 
1134, inzonderheid het derde lid, van het Burgerlijk Wetboek en het algemeen rechtsbe-
ginsel betreffende het verbod van rechtsmisbruik.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 7 van de Pachtwet bepaalt dat de verpachter bij het verstrijken van 

elke pachtperiode, een einde kan maken aan de pacht, indien hij van een ernstige 
reden doet blijken.

Dit artikel geeft de redenen aan die, ongeacht de in artikel 6 bedoelde redenen, 
uitsluitend als ernstige redenen kunnen worden aanvaard en in het bijzonder sub 
1°: het door de verpachter te kennen gegeven voornemen om zelf het verpachte 
goed geheel of gedeeltelijk te exploiteren of de exploitatie ervan geheel of ge-
deeltelijk over te dragen aan zijn echtgenoot, aan zijn afstammelingen of aange-
nomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot of aan de echtgenoten van de 
voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen.

2. De toepasselijkheid van artikel 7, sub 1°, is onverminderd een misbruik van 
recht, niet beperkt tot het geval dat de zittende pachter geen verwant is die voor-
komt in de in die bepaling opgesomde verwanten.

3. Het vonnis stelt niet vast dat er te dezen misbruik was van recht.
Het oordeelt dat artikel 7, sub 1°, van de Pachtwet beperkend dient geïnterpre-

teerd te worden en geenszins de mogelijkheid bevat om op te zeggen voor een 
van in de in die bepaling opgesomde verwanten als de pachter reeds een dergelij-
ke verwant is en derhalve door de eiseres als verpachtster geen opzegging kon 
worden gegeven aan de verweerders, haar zoon en zijn echtgenote, om het goed 
te laten exploiteren door haar dochter en dezes echtgenoot.

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

nietigde vonnis. 
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne, zitting hou-

dende in hoger beroep.

4 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Geinger.
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Nr. 225

1° KAMER - 4 mei 2007

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - ZAAK GEDURENDE MEER DAN ZES MAAND IN BERAAD GENOMEN - 
GEZONDHEIDSTOESTAND - GEVOLG - VERWIJZING

2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - ZAAK GEDURENDE 
MEER DAN ZES MAAND IN BERAAD GENOMEN - GEZONDHEIDSTOESTAND - GEVOLG - VERWIJZING

1º  en 2º  Wanneer  een kamer  van een rechtscollege gedurende meer  dan zes maand  
verzuimt de zaak te berechten die zij in beraad heeft genomen en de voorzitter van die 
kamer  dit  verzuim  wijt  aan  zijn  falende  gezonheidstoestand,  kan  die  
gezondheidstoestand de vertraging uitleggen, maar dit verantwoordt niet dat de zaak aan 
dezelfde kamer zou moeten toebedeeld blijven; wanneer de zaak zelf geen bijzondere  
kenmerken vertoont die zouden kunnen verantwoorden dat de zaak zo lang in beraad  
wordt gehouden, kan het Hof in het belang van een goede rechtsbedeling, op verzoek 
van een partij, de zaak aan die kamer onttrekken en de zaak verwijzen naar hetzelfde, 
doch anders samengestelde rechtscollege. (Artt. 648, 4°, en 652, Ger.W.)

(D.)

ARREST

(A.R. C.07.0162.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De verzoeker heeft op 5 april 2007 een verzoek neergelegd tot onttrekking van 

de zaak nr. 05/10152/A aan de 30e kamer van de Rechtbank van Koophandel te 
Brussel, wegens verzuim van meer dan zes maanden om de zaak te berechten.

Op 17 april 2007 heeft de griffie van het Hof van Cassatie de opmerkingen 
ontvangen van R.M., voorzitter van de genoemde kamer.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1. Krachtens artikel 648, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek kan een vordering 

tot onttrekking van de zaak aan de rechter worden ingesteld wanneer de rechter 
gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die hij in beraad 
heeft genomen.

2. Het verzoekschrift is gebaseerd op de omstandigheid dat de zaak - een be-
twisting in verband met een factuur - in beraad werd genomen op de zitting van 
27 april 2006 en dat er sindsdien geen uitspraak volgde.

3. Uit de neergelegde stukken blijkt dat zowel de advocaat van verzoeker als 
de stafhouder navraag gedaan hebben bij de rechtbank van koophandel over de 
stand van zaken. Uit de verklaring van de voorzitter van de kamer die naliet uit-
spraak te doen, blijkt dat die voorzitter op 17 oktober 2006 de voorzitster van de 
rechtbank van koophandel en de eerste voorzitter van het hof van beroep op de 
hoogte stelde van de problemen die rezen ingevolge zijn falende gezondheidstoe-
stand, en dat hierop niet werd gereageerd.

Uit die omstandigheden blijkt dat de 30e kamer van de Rechtbank van Koop-



958 HOF VAN CASSATIE 4.5.07 - Nr. 225 

handel te Brussel reeds meer dan zes maanden verzuimd heeft de zaak te berech-
ten die zij in beraad heeft genomen.

De gezondheidstoestand van de voorzitter van de betrokken kamer kan de ver-
traging uitleggen, maar dit verantwoordt nog niet dat de zaak aan dezelfde kamer 
zou moeten toebedeeld blijven.

De zaak zelf vertoont geen bijzondere kenmerken die zouden kunnen verant-
woorden dat de zaak zo lang in beraad werd gehouden.

4. De beslissing over het geschil mag in het belang van een goede rechtsbede-
ling niet langer uitblijven.

5. Er bestaat geen reden om Mr. M. die de 30e kamer voorzit, te verhoren.
Dictum
Het Hof,
Onttrekt de zaak nummer A/05/10152, ingeschreven op de rol van de Recht-

bank van Koophandel te Brussel, aan de 30e kamer van die rechtbank zoals zij 
was samengesteld bij het in beraad nemen van de zaak.

Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Koophandel te Brussel, anders sa-
mengesteld.

Veroordeelt de Belgische Staat in de kosten.

4 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie  van de  h. Vandewal, advocaat-generaal –  Advocaten: mrs. E. 
Boydens, Brussel en J. Guns, Brussel.

Nr. 226

3° KAMER - 7 mei 2007

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN - SCHENKING - HERROEPING WEGENS GEBOORTE VAN 
KINDEREN - BURGELIJKE WETBOEK - OPHEFFING

Het behoud van de algemene grond tot herroeping van een schenking wegens geboorte 
van kinderen zoals formeel  nog bepaald in artikel 953 van het Burgerlijk  Wetboek, is 
onverenigbaar met de opheffing van de artikelen 960 tot 966 van dit wetboek1. (Art. 953, 
B.W.)

(S. T. S. en C.)

Advocaat-generaal met opdracht P. Cornelis heeft in substantie gezegd:
De vraag die door de voorziening aan Uw Hof wordt gesteld betreft het bestaan in de 

huidige  stand van onze wetgeving van de mogelijkheid om een schenking wegens de 
geboorte van een kind te herroepen;

Eiser was in casu op het ogenblik van de schenking, op 7 april 1988, het enig kind 
geboren uit een eerste huwelijk van eerste verweerder.

De schenking door eerste verweerder aan eiser gebeurde na de dood van zijn eerste 

1 zie de conclusie van de O.M. 
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echtgenote, moeder van eiser en betrof de volle eigendom van de helft van een huis met 
aanhorigheden te Gent en de verzaking aan het vruchtgebruik op de blote eigendom van 
de andere helft ervan.

Na de schenking is eerste verweerder met tweede verweerster gehuwd. Een kind is op 
16 januari 1993 uit dit huwelijk geboren.

De initiële vordering van verweerster betrof de herroeping van de schenking wegens 
ondankbaarheid.  Later  werd  een  nieuwe  vordering  tot  herroeping  van  de  schenking 
wegens  geboorte  van  een  kind  ingediend.  De  twee  zaken  werden  in  eerste  aanleg 
gevoegd.

De eerste rechter  sprak de herroeping uit  van de schenking door eerste  verweerder 
wegens de geboorte van zijn tweede kind. Dit vonnis werd in hoger beroep bevestigd.

Het probleem van de mogelijkheid om een schenking wegens geboorte van kinderen te 
herroepen stelt zich sinds de inwerkingtreding van artikel 77 van de Wet van 31 maart 
1987 tot  wijziging van een aantal  bepalingen betreffende de afstamming. De wet was 
bedoeld om discriminatie tussen de wettige en de andere kinderen op te heffen.

Artikel 953 B.W. voorziet in de herroeping van een schenking onder de levenden op 
grond  van  niet-vervulling  van  de  voorwaarden  waaronder  zij  gedaan  is,  wegens 
ondankbaarheid en wegens geboorte van kinderen.

De  derde  grond tot  herroeping  werd aan  strikte  regels  onderworpen.  De  schenking 
moest gedaan zijn  door  een persoon die  ten tijde van de schenking geen kinderen of 
afstammelingen had en de herroeping had van rechtswege plaats ingevolge de geboorte 
van een wettig kind. De voorwaarden ervan werden door de artikelen 960 tot en met 966 
B.W. bepaald.

Uit de parlementaire werkzaamheden van de wet van 31 maart 1987 blijkt dat bij de 
Commissie voor Justitie van de senaat de verschillende mogelijke aanpassingen aan de 
wet  werden  besproken.  Er  werd  uiteindelijk  geopteerd  voor  de  afschaffing  van 
schenkingen ingevolge de geboorte van een kind (2). In die zin werden de artikelen 960 tot 
966 B.W. opgeheven. Artikel 953 bleef nochtans ongewijzigd.

Er kan moeilijk betwist worden dat het hier om een vergetelheid van de wetgever gaat. 
Het  bestaan  van  de  mogelijkheid  om  een  schenking  onder  levenden  zonder  de 
beperkingen van artikelen 960 tot 966 B.W; , m.a.w. op vrije wil van de schenker, zonder 
inachtneming van het feit dat hij kinderen vooraf had of niet en van wie de begunstigde 
was zou veranderingen aan het begrip van schenking aanbrengen die zeker buiten de wil 
van de wetgever vielen.

De  rechtsleer  in  het  algemeen  beschouwt  dat  de  woorden  "wegens  geboorte  van 
kinderen" in artikel 953 impliciet worden opgeheven door de wet van 31 maart 1987 (3). 

Verweerders laten gelden dat er geen sprake kan zijn van een impliciete opheffing van 
een  wetsbepaling  wanneer  de  tekst  duidelijk  is  en  wanneer  geen  absolute 
onverenigbaarheid  of  tegenstrijdigheid  tussen  twee  wetsbepalingen  bestaat.  De 
tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid bestaat volgens mij tussen artikel 77 van de wet 

2 Parl. St. Senaat, 1984-85, 18 juin 1985, nr. 904/2, p. 157.
3 Zie P. DELNOY, "Chronique de jurisprudence. Les libéralités (1981-1987)",  J.T. 1989, p. 330, nr. 
35); J. SACE, "Les libéralités. Dispositions générales", in Rép. Not., T. III – "Successions – Donations 
et Testaments", boek VI, 1993, p. 129, nr. 95; M. PUELINCKX-COENE, "Overzicht van rechtspraak – 
Giften (1985-1992)", T.P.R. 1994, p. 1732, nr. 229; E. DE WILDE D'ESTMAEL, "Les donations", in rép.  
Not.,  T.  III  –  "Successions  – Donations et  Testaments",  boek VII,  1995,  p.  60,  nr.  17;  J.  SACE, 
"Réflexions sur la révocation des donations", in  Liber Amicorum Paul DELNOY, Bruxelles, Larcier, 
2005, 484; R. BARBAIX, "Commentaar bij art. 953 B.W.", in Erfenissen, schenkingen en testamenten.  
Commentaar met overzich van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2005, B.W. art. 953-4, 
nr. 4.
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van 31 maart 1987 en artikel 953 B.W.
De appelrechters hebben hun beslissing inzake de toepassing van artikel 953 B.W. niet 

wettig verantwoord en het onderdeel lijkt me gegrond.
Gelet  op dit  antwoord dient geen prejudiciële vraag aan het Arbitragehof gesteld te 

worden zoals dit subsidiair in het tweede onderdeel werd gevraagd.
Ik concludeer tot de vernietiging.

ARREST

(A.R. C.06.0145.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 december 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 16 april 2007 verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De feiten kunnen blijkens het bestreden arrest als volgt worden samengevat.
Bij notariële akte verleden op 7 april 1988 heeft de eerste verweerder aan de 

eiser, zoon uit zijn eerste huwelijk, een onroerend goed geschonken.
Naderhand is  de eerste  verweerder  opnieuw getrouwd (met de tweede ver-

weerster). Op 16 januari 1993 wordt V. Smekens geboren.
Inmiddels was (door de eerste verweerder) een dagvaarding in herroeping van 

voormelde schenking uitgestuurd in 1990, naderhand uitgebreid tot een herroe-
ping wegens geboorte van een kind overeenkomstig artikel 953, in fine, van het 
Burgerlijk Wetboek.

III. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 de Gecoördineerde Grondwet;
- artikel 953 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 77 van de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen be-

treffende de afstamming (hierna: de wet van 31 maart 1987).
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest:
- verklaart het hoger beroep van de eiser ontvankelijk doch wijst het af als (lees:) onge-

grond;
- bevestigt dienvolgens de bestreden vonnissen, namelijk het tussenvonnis van 28 juni 

1996 en het eindvonnis van 19 november 2002 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Gent, 14de kamer, in al hun beschikkingen;

- dus tevens waar de vordering van de verweerders in herroeping van de schenking van 
de eerste verweerder aan de eiser, zoals vermeld in de notariële akte van 7 april 1988 ver-
leden voor notaris Engels te Gent, ontvankelijk en gegrond wordt verklaard, bij toepassing 
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van artikel 953, in fine, van het Burgerlijk Wetboek, wegens de geboorte van Virginia 
Smekens op 16 januari 1993 als kind van de eerste verweerder met de tweede verweerster;

- met dien verstande dat de bestreden uitspraak, als titel geldend, in toepassing van arti-
kel 3, tweede lid, van de wet van 16 december 1851 op de voorrechten en de hypotheken, 
zal dienen ingeschreven te worden achter de inschrijving van de vorderingen van de eerste 
verweerder, zoals gerandmeld in de overgeschreven akte van schenking van 7 april 1988 
inzake het  onroerend  goed  te  9040  Gent  (Sint-Amandsberg),  Sint-Bernadettestraat  nr. 
225, bij de bevoegde bewaarder van de hypotheken te Gent;

- zegt voor recht dat de eerste verweerder terug in het volle bezit en in de volle eigen-
dom wordt gesteld van wat hij aan de eiser bij akte van 7 april 1988 heeft geschonken;

- veroordeelt de eiser in de kosten;
(bestreden arrest, p. 7; vonnis a quo van 19 november 2002, p. 6).
De bestreden beslissing steunt op de volgende overwegingen:
"Conform artikel 953 van het Burgerlijk Wetboek, dat de algemene gronden van her-

roeping opsomt, wordt in fine bepaald dat een schenking onder levenden niet kan worden 
herroepen dan (...) 'wegens geboorte van kinderen'. Ingevolge artikel 77 van de wet van 
31 maart 1987 op de afstamming werden de toepassingsbepalingen vermeld in de artike-
len 960 t.e.m. 966 van het Burgerlijk Wetboek, waarin de modaliteiten voor een herroe-
ping van rechtswege door de geboorte van een (eerste) kind bepaald waren, afgeschaft.

Artikel 960 van het Burgerlijk Wetboek (afgeschaft) bepaalde immers dat elke schen-
king onder de levenden gedaan door iemand die geen kinderen of afstammelingen (zie ar-
tikel 914 van het Burgerlijk Wetboek) in leven heeft op het ogenblik van de schenking 
van rechtswege herroepen wordt door de geboorte van een wettig kind van de schenker. 
Bijzondere vereiste was bijgevolg dat de schenker geen kinderen of afstammelingen in le-
ven had op het ogenblik dat hij schonk. De verwijzing naar 'wettig kind' hield een verschil 
in behandeling in tussen wettige en natuurlijke kinderen en diende alleszins, gelet op de 
doelstelling van de wet om deze discriminatie weg te werken, te verdwijnen.

(De eiser) betwist niet dat artikel 953 in fine van het Burgerlijk Wetboek nog steeds in 
het Burgerlijk Wetboek 'vermeld staat', doch houdt ten stelligste staande dat ingevolge ar-
tikel 77 van de wet van 31 maart 1987 op de afstamming dit wetsartikel 953 in fine van 
het Burgerlijk Wetboek impliciet  zou afgeschaft  zijn. Hij  verwijst  daarvoor uitgebreid 
naar rechtsleer en naar zijn oordeel althans zou deze behouden wetsbepaling in strijd zijn 
met de bedoeling van de wetgever bij de totstandkoming van de wet van 31 maart 1987.

Het hof van beroep is niet bij machte om, desgevallend zich beroepend op bepaalde 
rechtsleer en parlementaire besprekingen bij de totstandkoming van de wet van 31 maart 
1987 op de afstamming, een duidelijke wetsbepaling die verder geen uitleg behoeft en op 
zichzelf beschouwd nog steeds 'inhoud en zin' heeft, in casu artikel 953, in fine, van het 
Burgerlijk Wetboek - waaromtrent gesteld wordt dat de tekst slechts 'uit vergetelheid' in 
het Burgerlijk Wetboek zou blijven staan - buiten toepassing te laten, waar geenszins eni-
ge andere concurrerende en/of hogere rechtsnorm in het geding is. Dit klemt des te meer 
nu het vaststaat dat heden, anno 2005, de wetgever reeds lang de tijd had, mocht het een 
loutere vergetelheid zijn dit artikel 953, in fine, van het Burgerlijk Wetboek te laten be-
staan, quod non, om eraan te remediëren.

Als ratio legis van artikel 953, in fine, van het Burgerlijk Wetboek, en het behoud ervan 
door de wetgever in 1987 en sindsdien, dient aangenomen te worden uit de duidelijke be-
woordingen ervan dat de wetgever de mogelijkheid wilde voorzien dat de schenker na een 
schenking - weze het aan een eigen kind of een derde - naar aanleiding van de geboorte 
van een volgend kind de mogelijkheid heeft om de schenking te herroepen zodat en waar-
bij al zijn kinderen (onafgezien of ze wettelijk, natuurlijk of geadopteerd zijn) op gelijke 
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voet behandeld worden. Waar voor de in voege treding van artikel 77 van de wet van 
1987 op de afstamming de herroeping van de schenking van rechtswege zich beperkte tot 
de schenkingen van personen die nog geen kinderen hadden op het ogenblik van de schen-
king, is het sedert 1987 derhalve zo dat iedere schenker iedere schenking onder de leven-
den kan herroepen wegens de navolgende geboorte van kinderen.

Dat dit, zoals (de eiser) voorhoudt, ten koste gaat van rechtszekerheid wat betreft het ei-
gendomsstatuut van het geschonken goed, nu ondermeer telkens dient nagegaan te worden 
of er al dan niet (want niet langer van rechtswege) herroeping door de schenker gebeurde 
en of er mogelijks verjaring is van de vordering terzake, is een afweging van belangen die 
de wetgever toekomt.

De opwerping van (de eiser) dat 'er een fundamentele ongelijkheid ontstaat c.q. het ge-
lijkheidsbeginsel geschonden wordt naar gelang er al dan niet kinderen geboren worden 
na datum schenking. De erfgenaam die na de schenking opdaagt, wordt immers bevoor-
deeld' (...), kan geenszins aangenomen worden.

De situatie waarbij een kind/kinderen geboren worden na de schenking is immers een 
totaal verschillende toestand in vergelijking met deze waarbij een kind/kinderen reeds ge-
boren is/zijn vóór de schenking gebeurt. In dit laatste geval kan de schenker ten volle re-
kening houden met (de erfelijke toestand van) zijn kinderen en binnen de perken van zijn 
vrij beschikkingsrecht een schenking doorvoeren, wat niet het geval is terzake kinderen 
die nadien geboren worden. De herroeping van rechtswege van een schenking vóór de tot-
standkoming van de wet van 1987 op de afstamming belette de schenker trouwens ook 
niet om na de geboorte van het kind een nieuwe schenkingsakte (uiteraard binnen de per-
ken van zijn vrij beschikkingsrecht, rekening houdend met de geboorte van het kind) op te 
maken.

De overige opwerpingen van (de eiser) en verwijzingen naar andere wettelijke bepalin-
gen zijn niet ter zake dienend.

besluit:
Aldus heeft de eerste rechter dan ook terecht de vordering tot herroeping van de schen-

king van (de eerste verweerder) aan (de eiser), zoals vermeld in de notariële akte van 7 
april 1988 verleden voor notaris Engels te Gent, ingewilligd op grond van de geboorte van 
Virginia Smekens op 16 januari 1993 als kind van (de eerste verweerder), zonder dat het 
hof (van beroep) verdere beweegredenen terzake dient na te gaan, nu dit louter gegeven 
en de wil van (de eerste verweerder) als schenker ter zake conform artikel 953, in fine, 
van het Burgerlijk Wetboek volstaan".

Grieven
1. Eerste onderdeel
Schending van de artikelen 953 van het Burgerlijk Wetboek en 77 van de wet van 31 

maart 1987.
1.1. Artikel 953 van het Burgerlijk Wetboek, waarop de bestreden beslissing steunt, be-

paalt in algemene bewoordingen:
"Een schenking onder de levenden kan niet worden herroepen dan wegens niet-vervul-

ling van de voorwaarden waaronder zij gedaan is, wegens ondankbaarheid en wegens ge-
boorte van kinderen".

De artikelen 954 tot en met 959 van dit wetboek regelen in het bijzonder de herroeping 
wegens niet-vervulling van de voorwaarden en wegens ondankbaarheid.

De vroegere artikelen 960 tot en met 966 van hetzelfde wetboek, die werden opgeheven 
bij de wet van 31 maart 1987, bepaalden in het bijzonder de toepassingsvoorwaarden voor 
de herroeping van de schenking onder de levenden wegens 'geboorte van kinderen'.
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Anders dan het appelgerecht in strijd met deze bepaling oordeelt (bestreden arrest, p. 5, 
al. 4-5, p. 6, eerste alinea), is bedoeld artikel 953 dus geen op zichzelf staande wetsbepa-
ling en kan het slechts toepassing vinden samen met de erop volgende wetsartikelen, thans 
tot en met artikel 959, voorheen tot en met artikel 966.

Uit de artikelen 953 juncto, 960 tot en met 966 van het Burgerlijk Wetboek volgde, 
vóór de opheffing bij de wet van 31 maart 1987, dat de herroeping van de schenking on-
der de levenden wegens geboorte van kinderen aan strikte regels was onderworpen. De 
schenking diende namelijk gedaan te zijn door een persoon die ten tijde van de schenking 
geen kinderen of afstammelingen in leven had. Ingevolge de geboorte van een wettig kind 
van de schenker had de herroeping van rechtswege plaats.

Artikel 77 van de wet van 31 maart 1987 heft uitdrukkelijk de artikelen 960 tot en met 
966 van het Burgerlijk Wetboek op.

De wetgever heeft echter nagelaten om artikel 953, in fine, van dit wetboek aan te pas-
sen, namelijk de woorden "wegens geboorte van kinderen" te schrappen.

1.2. Anders dan het bestreden arrest in strijd met de ratio legis van voormelde artikelen 
953 en 77 overweegt (p. 5, alinea's 4-5, p. 6, alinea 1), is dit laatste duidelijk aan een ver-
getelheid van de wetgever  toe  te schrijven,  zoals  uit  het  voorgaande en het volgende 
blijkt.

Zoals hierboven reeds aangehaald, is het in algemene bewoordingen gestelde artikel 
953 van het Burgerlijk Wetboek geen op zichzelf staande wetsbepaling. Bijgevolg kan de 
erin opgesomde grond tot herroeping van de schenking onder de levenden wegens geboor-
te van kinderen geen toepassing meer vinden sinds de opheffing, bij artikel 77 van de wet 
van 31 maart 1987, van de artikelen 960 tot en met 966 van het Burgerlijk Wetboek die de 
toepassingsvoorwaarden van deze grond tot herroeping bepaalden.

Er anders over oordelen, zoals het bestreden arrest (p. 5, alinea's 4-5, p. 6, alinea 1) met 
schending van gezegde artikelen 953 en 77 doet, impliceert echter de aanvaarding van de 
onwettige stelling dat de wetgever de regels voor de herroeping van de schenking wegens 
geboorte van kinderen zou gewijzigd hebben, quod non.

Zoals hierboven gesteld, bestond er vóór de wetswijziging immers slechts één en strikt 
gereglementeerde wijze van herroeping van de schenking wegens geboorte van kinderen, 
met name: de herroeping van rechtswege van de schenking gedaan door een persoon die 
ten tijde van de schenking geen kinderen of afstammelingen in leven had ingevolge de ge-
boorte van een wettig kind van de schenker (vroegere artikelen 960-966 van het Burger-
lijk Wetboek).

Het verkeerdelijk aanvaarden, zoals het appelgerecht doet, dat artikel 953, in fine, van 
het Burgerlijk Wetboek geldingskracht heeft niettegenstaande de opheffing van de artike-
len 960 tot en met 966 van dit wetboek, leidt tot de volgende onwettige gevolgen. In strijd 
met gezegde artikelen 953 en 77, wordt dan aangenomen dat sedert de wet van 31 maart 
1987 ook de persoon, die ten tijde van de schenking reeds één of meerdere kinderen had, 
bij de geboorte van een volgend kind de schenking kan herroepen. Bovendien zou de her-
roeping, in die onwettige hypothese, facultatief zijn.

Dergelijke wetswijziging lag geenszins in de bedoeling van de wetgever. De wetsge-
schiedenis van de wet van 31 maart 1987, meer bepaald artikel 77, toont integendeel aan 
dat de wetgever ervoor geopteerd heeft de herroeping van de schenking wegens de ge-
boorte van kinderen volledig af te schaffen, zoals uit het volgende blijkt.

1.3. Het Verslag namens de Commissie voor de Justitie - Senaat (Part. St. Senaat, 1984-
85, 18 juni 1985, nr. 904/2, p. 157) stelt immers uitdrukkelijk:

"Het ontwerp van wet stelde oorspronkelijk in een artikel 92 voor, enkel 960 van het 
Burgerlijk Wetboek te wijzigen ten einde een discriminatie op te heffen tussen de wettige 
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en de andere kinderen.
De bespreking die daarop volgde heeft de problematiek van de herroeping van een tes-

tament gevoelig verruimd.
Opgemerkt werd dat er ter zake drie mogelijke oplossingen bestaan. Ofwel kan de her-

roeping van rechtswege van schenkingen ingevolge de geboorte van een kind worden be-
houden met het gevolg dat er zich voor de instrumenterende notaris een probleem van be-
roepsverantwoordelijkheid kan stellen, wanneer hij een schenkingsakte verlijdt op ver-
zoek van een schenker die op dat ogenblik nog geen kinderen heeft. Ofwel kunnen de be-
palingen die op de herroeping betrekking hebben, eenvoudig worden opgeheven. Een der-
de oplossing bestaat erin een regeling uit te werken die is afgestemd op deze die geldt 
voor de herroeping wegens ondankbaarheid of het niet-uitvoeren van de lasten, doch in dit 
laatste geval kan de herroeping slechts geschieden wanneer de schenker zelf daarom ver-
zoekt.

Meerdere leden opteerden voor de eenvoudige opheffing van de desbetreffende bepa-
lingen. Er kan niet worden ontkend dat zij een ongelijkheid in het leven roepen en meteen 
een onzekerheid omtrent de goederen doen ontstaan. Het behoud van deze bepalingen 
heeft in werkelijkheid tot gevolg dat de erfgenaam die na de schenking opdaagt, wordt be-
voordeeld. Bovendien wordt daardoor een te grote ommekeer in de nalatenschap teweeg-
gebracht.

De bepalingen kunnen nog bijkomende moeilijkheden doen ontstaan in verband met het 
tijdstip van de herroeping, de vraag namelijk of de geboorte of de erkenning van het na-
tuurlijk kind daarvoor in aanmerking moet worden genomen.

De artikelen 960 en volgende van het Burgerlijk Wetboek dateren trouwens uit een pe-
riode waarin de verkregen fortuinen nog zeer belangrijk waren, hetgeen in de huidige tijd 
voor het overgrote deel van de bevolking niet meer het geval is.

Wel moet worden rekening gehouden met het feit dat de opheffing van bedoelde bepa-
lingen tot gevolg heeft dat de gemeenrechtelijke regels van de inkorting van toepassing 
zullen zijn.

Een lid merkte hierbij op dat dit wel enige moeilijkheid kan veroorzaken, gelet op de 
verplichting om de inkorting in eerste orde in natura uit te voeren.

De Commissie was van mening dat dit een probleem betreft dat verder reikt dan het 
thans besproken ontwerp.

Met eenparigheid van de 12 aanwezige leden besliste de Commissie de artikelen 960 
tot en met 966 van het Burgerlijk Wetboek op te heffen.

Tengevolge van deze beslissing vervalt meteen artikel 93 van het ontwerp van wet, dat 
voorstelde artikel 962 van het Burgerlijk Wetboek te wijzigen".

Uit de voorbereiding van artikel 77 van de wet van 31 maart 1987 blijkt dus uitdrukke-
lijk en anders dan het bestreden arrest (p. 5, alinea's 4-5, p. 6, alinea 1), in strijd met dit ar-
tikel en 953 van het Burgerlijk Wetboek oordeelt, dat de wetgever heeft geopteerd voor de 
volledige opheffing van de mogelijkheid tot herroeping van de schenking onder de leven-
den wegens geboorte van kinderen. Er volgt bovendien duidelijk uit dat de wetgever dus 
helemaal niet een regeling heeft uitgewerkt die is afgestemd op deze die geldt voor de 
herroeping wegens ondankbaarheid of het niet-uitvoeren van de lasten.

1.4. De rechter heeft tot taak de regel, in casu de artikelen 953 van het Burgerlijk Wet-
boek en 77 van de wet van 31 maart 1987, uit te leggen aan de hand van de ratio legis of  
de bedoeling van de wetgever.

Zoals hierboven gesteld bestaat te dezen de bedoeling van de wetgever erin de herroe-
ping van een schenking onder de levenden wegens geboorte van kinderen volledig af te 
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schaffen.
De opheffing van de artikelen 960 tot en met 966 van het Burgerlijk Wetboek, waarin 

de toepassingsregels van de herroeping van de schenking wegens geboorte van kinderen 
nader werden omschreven, heeft de, zij het impliciete, opheffing van de bewoording "we-
gens de geboorte van kinderen" in het algemene artikel 953 van dit wetboek, tot logisch 
gevolg.

Nu de wetgever uit vergetelheid nagelaten heeft deze bewoording te schrappen is er 
hooguit een formele inconsistentie opgetreden doch geen wetswijziging in die zin dat de 
geboorte van kinderen als grond tot herroeping van de schenking onder de levenden zou 
voortbestaan en zelfs uitgebreid zou zijn.

Het bestreden arrest (p. 5, alinea 4) overweegt bijgevolg onwettig en in strijd met de ra-
tio logis van voormelde artikelen 953 en 77 dat artikel 953 van het Burgerlijk Wetboek 
een duidelijke wetsbepaling is die geen verdere uitleg behoeft, op zichzelf beschouwd nog 
steeds inhoud en zin heeft en dat het hof niet bij machte is deze buiten toepassing te laten.

1.5. Uit al het voorgaande volgt:
- dat artikel 77 van de wet van 31 maart 1987 de geboorte van kinderen als grond tot 

herroeping van de schenking onder de levenden volledig heeft afgeschaft en de bewoor-
dingen "wegens de geboorte van kinderen" in artikel 953, in fine, van het Burgerlijk Wet-
boek impliciet heeft opgeheven;

- dat artikel 953, in fine, van het Burgerlijk Wetboek geen grond vormt tot herroeping 
van de schenking onder de levenden wegens geboorte van kinderen; dat evenmin een an-
dere wetsbepaling daartoe kan worden ingeroepen;

- dat het bestreden arrest, in strijd met de ratio legis van artikel 77 van de wet van 31 
maart 1987, op grond van de in het middel aangevochten overwegingen (meer bepaald: 
bestreden arrest, p. 5, alinea's 4-5, p. 6, alinea 1) onwettig oordeelt dat sedert 1987 iedere 
schenker iedere schenking onder de levenden kan herroepen wegens de navolgende ge-
boorte van kinderen (schending van de artikelen 953, meer in het bijzonder in fine, van 
het Burgerlijk Wetboek en 77 van de wet van 31 maart 1987);

- dat het hof van beroep bijgevolg onwettig beslist, met bevestiging van de vonnissen a 
quo, dat de vordering van de verweerders in herroeping van de schenking van de eerste 
verweerder aan de eiser, zoals vermeld in de notariële akte van 7 april 1988 verleden voor 
notaris Engels te Gent, ontvankelijk en gegrond wordt verklaard, bij toepassing van artikel 
953, in fine, van het Burgerlijk Wetboek, wegens de geboorte van Virginia Smekens op 
16 januari 1993 als kind van de eerste verweerder met de tweede verweerster (schending 
van de artikelen 953, meer in het bijzonder in fine, van het Burgerlijk Wetboek en 77 van 
de wet van 31 maart 1987).

2. In ondergeschikte orde: tweede onderdeel
Voor het geval het Hof het eerste onderdeel niet zou aannemen, voert de eiser volgende 

grief aan.
Grieven
Schending van de artikelen 10 en 11 de Gecoördineerde Grondwet.
2.1. Artikel 953 van het Burgerlijk Wetboek, waarop de bestreden beslissing steunt, 

luidt als volgt:
"Een schenking onder de levenden kan niet worden herroepen dan wegens niet-vervul-

ling van de voorwaarden waaronder zij gedaan is, wegens ondankbaarheid en wegens ge-
boorte van kinderen".

In de mate dat dit wetsartikel bepaalt dat de schenking onder de levenden kan worden 
herroepen "wegens geboorte van kinderen" schendt het zowel het gelijkheidsbeginsel (ar-
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tikel 10 Grondwet) als het discriminatieverbod (artikel 11 Grondwet).
Deze  ongelijkheid  en  discriminatie  bestaan  hierin  dat  aldus  de  kinderen  die  na  de 

schenking worden geboren worden bevoordeeld tegenover de kinderen die vóór de schen-
king werden geboren.

Dit wordt overigens bevestigd in de parlementaire voorbereiding van artikel 77 van de 
wet van 31 maart 1987, weergegeven in het eerste onderdeel en om herhaling te vermij-
den hier als overgenomen beschouwd (supra, nr. 1.3.).

Deze stelt inderdaad onder meer:
"Meerdere leden opteerden voor de eenvoudige opheffing van de desbetreffende bepa-

lingen. Er kan niet worden ontkend dat zij een ongelijkheid in het leven roepen en meteen 
een onzekerheid omtrent de goederen doen ontstaan. Het behoud van deze bepalingen 
heeft in werkelijkheid tot gevolg dat de erfgenaam die na de schenking opdaagt, wordt be-
voordeeld. Bovendien wordt daardoor een te grote ommekeer in de nalatenschap teweeg-
gebracht".  (Verslag namens de Commissie  voor  de Justitie  -  Senaat,  Parl.  St.  Senaat, 
1984-85, 18 juni 1985, nr. 904/2, p. 157; benadrukking alleen in het citaat).

Voor deze fundamentele ongelijkheid tussen de kinderen bestaat geen objectieve en re-
delijke verantwoording.

Overeenkomstig artikel 26, §1-3° en §2, van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op 
het Arbitragehof, staat het aan het Hof van Cassatie aan het Arbitragehof een prejudiciële 
vraag te stellen omtrent de door de eiser opgeworpen schending van de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet door artikel 953, in fine, van het Burgerlijk Wetboek.

Te dezen luidt de te stellen vraag als volgt:
"Schendt artikel 953, in fine, van het Burgerlijk Wetboek, in zoverre het dient uitgelegd 

te worden in die zin dat iedere schenker iedere schenking onder de levenden kan herroe-
pen wegens de navolgende geboorte van kinderen met als gevolg dat de schenking onder 
de levenden aan, onder andere, een kind kan herroepen worden wegens een kind geboren 
na de schenking, dat er zonder objectieve en redelijke verantwoording een fundamentele 
ongelijkheid wordt gecreëerd tussen, enerzijds het kind geboren voor de schenking en an-
derzijds, het kind geboren na de schenking, dat het kind geboren na de schenking wordt 
bevoordeeld ten opzichte van dit geboren vóór de schenking vermits enkel de schenking 
onder de levenden aan dit laatste kan herroepen worden, dat bovendien een schenking on-
der de levenden aan het laatstgeboren kind niet kan herroepen worden, de artikelen 10 en 
11 van de Gecoördineerde Grondwet wegens de ongelijkheid tussen en de discriminatie 
van het kind geboren vóór de schenking ten opzichte van dit geboren ná de schenking of 
het (of de) eerder geboren kind (of kinderen) ten opzichte van het laatst geboren kind?".

2.2. Het bestreden arrest (p. 6, al. 2-3) overweegt bijgevolg ongrondwettig en in strijd 
met het gelijkheidsbeginsel (artikel 10 Grondwet) en het discriminatieverbod (artikel 11 
Grondwet) dat de kwestieuze bepaling van artikel 953, in fine, van het Burgerlijk Wet-
boek deze algemene rechtsbeginsels en grondwettelijke bepalingen niet schendt.

Uit het voorgaande volgt dat het hof van beroep niet wettig, met bevestiging van de 
vonnissen a quo, de vordering van de verweerders in herroeping van de schenking van de 
eerste verweerder aan de eiser, zoals vermeld in de notariële akte van 7 april 1988 verle-
den voor notaris Engels te Gent, ontvankelijk en gegrond verklaart, bij toepassing van ar-
tikel 953 in fine van het Burgerlijk Wetboek, wegens de geboorte van Virginia Smekens 
op 16 januari 1993 als kind van de eerste verweerder met de tweede verweerster (schen-
ding van de artikelen 10 en 11 van de Gecoördineerde Grondwet).

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 953 van het Burgerlijk Wetboek, kan een schenking onder 

de levenden niet worden herroepen dan wegens niet-vervulling van de voorwaar-
den waaronder zij gedaan is, wegens ondankbaarheid en wegens geboorte van 
kinderen.

De daaropvolgende artikelen 954 van het Burgerlijk Wetboek en 955 tot en 
met 959 van dat Wetboek specificeren achtereenvolgens de regeling betreffende 
de eerste twee gronden tot herroeping, met name wegens niet-vervulling van de 
voorwaarden en deze wegens ondankbaarheid.

2. Ingevolge artikel 77 van de wet van 31 maart 1987 werden de artikelen 960 
tot en met 966 van het Burgerlijk Wetboek opgeheven.

Deze opgeheven artikelen bepaalden op hun beurt onder meer de voorwaarden, 
het toepassingsgebied, de aard en gevolgen van de herroeping, een regeling om-
trent de vruchten, de onmogelijkheid tot afstand van het recht tot herroeping en 
de verjaring inzake de derde grond tot herroeping wegens geboorte van kinderen.

3. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat aanvankelijk enkel een aanpas-
sing werd overwogen ten einde de discriminatie op te heffen tussen kinderen, 
maar dat de problematiek naderhand werd verruimd tot de vragen of de rechtsfi-
guur van de herroeping van rechtswege ingevolge de geboorte van een kind zou 
worden behouden, ofwel zou worden aangepast tot een herroeping op verzoek 
van de schenker, ofwel eenvoudig zou worden opgeheven. Uiteindelijk werd ge-
opteerd voor de opheffing.

4. Het behoud van de algemene grond tot herroeping wegens geboorte van kin-
deren zoals formeel nog bepaald in artikel 953 van het Burgerlijk Wetboek, is 
onverenigbaar met de opheffing van de artikelen 960 tot 966 van het Burgerlijk 
Wetboek.

Er anders over oordelen zou aan die grond tot herroeping een draagwijdte ge-
ven die de wetgever uitdrukkelijk heeft willen uitsluiten. 

5. Het arrest oordeelt "Als ratio legis van artikel 953, in fine, van het Burger-
lijk Wetboek, en het behoud ervan door de wetgever in 1987 en sindsdien, dient 
aangenomen te worden uit de duidelijke bewoordingen ervan dat de wetgever de 
mogelijkheid wilde voorzien dat de schenker na een schenking - weze het aan 
een eigen kind of een derde - naar aanleiding van de geboorte van een volgend 
kind de mogelijkheid heeft om de schenking te herroepen zodat en waarbij al zijn 
kinderen ((on)afgezien of ze wettelijk, natuurlijk of geadopteerd zijn) op gelijke 
voet behandeld worden. Waar voor de in voege treding van artikel 77 van de wet 
van 1987 op de afstamming de herroeping van de schenking van rechtswege zich 
beperkte tot de schenkingen van personen die nog geen kinderen hadden op het 
ogenblik van de schenking, is het sedert 1987 derhalve zo dat iedere schenker ie-
dere schenking onder de levenden kan herroepen wegens de navolgende geboor-
te van kinderen".

6. De appelrechters die aldus oordelen, verantwoorden hun beslissing niet naar 
recht en schenden de in het onderdeel aangehaalde wetsbepalingen.

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

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

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

7 mei 2007 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslaggever: 
mevr. Deconinck  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Cornelis, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaten: mrs. Maes en Geinger.

Nr. 227

3° KAMER - 7 mei 2007

AFSTAMMING - MINDERJARIGE NIET-ONTVOOGD KIND - ERKENNING - BETWISTING DOOR DE 
MOEDER - TOESTEMMING VAN DE MOEDER - WILSGEBREK - BEWIJS - GEVOLG

Het  bewijs  dat  de  moeder,  die  de  erkenning  van  haar  minderjarig  niet-ontvoogd  kind  
betwist, dient te leveren, dat haar toestemming gebrekkig was, laat haar vervolgens toe 
het bewijs te leveren dat de erkenner niet  de vader is van het kind doch volstaat op  
zichzelf niet om de erkenning nietig te laten verklaren1. (Artt. 319, §3 en 330, B.W.)

(G. T. F.)

ARREST

(A.R. C.06.0412.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 april 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 20 april 2007 verwezen naar 

de derde kamer.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 319, §3, en 330 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen

1 Zie: A. HEYVAERT en R. VANCRAENENBROECK,  Art. comm. Personen- en familierecht, Kluwer, 1997, 
art. 330-9, nr. 12; G. Verschelden, A.P.R., tw. Afstamming, p. 577-579, nrs. 1043-1044 en p.584, nr. 
1056. 
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Het Hof van Beroep doet het bestreden vonnis van de rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt van 21 september 2004 teniet in zoverre dit over eiseres' vordering tot nietigver-
klaring van de erkenning op 9 juli 1998, door de verweerder, van haar minderjarig kind 
K., geboren op 27 juni 1998, oordeelde dat het bewijs van het wilsgebrek volstond om de 
erkenning te vernietigen, onder meer op grond van volgende overwegingen:

"1.1
De huidige afstammingswetgeving streeft ernaar de biologische waarheid zo veel mo-

gelijk te benaderen, zij het met in acht name van de rust in de wettige gezinnen.
Artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek voorziet dan ook uitdrukkelijk dat een erken-

ning door iedere belanghebbende kan worden betwist, dat de erkenning wordt tenietge-
daan indien door alle wettelijke middelen wordt bewezen dat de erkenner niet de vader of 
de moeder is, maar ook dat het verzoek dient afgewezen te worden indien het kind bezit 
van staat heeft ten aanzien van de erkenner.

(...)
1.6
De twee paragrafen van artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek, dienen bovendien sa-

men gelezen te worden, zodat het bewijs van het wilsgebrek door diegene die ingestemd 
heeft met de erkenning op zichzelf niet volstaat om de erkenning nietig te verklaren. De 
gegrondheid van deze vordering vereist, overeenkomstig artikel 330, §2, van het Burger-
lijk Wetboek, het bewijs van het niet-vaderschap (...).

2.1
In het bestreden vonnis oordeelde de eerste rechter zeer terecht dat uit de samenlezing 

van de getuigenverklaringen, op 20 oktober 2003 afgelegd in het kader van het bij tussen-
vonnis bevolen getuigenverhoor en de door (de verweerder) op 5 december 1998 geschre-
ven verklaring, ten genoegen van recht blijkt dat (de eiseres) haar toestemming tot de er-
kenning van het kind slechts verleend heeft onder druk van fysiek en psychisch geweld.

(...)
3.1
Ten onrechte stelt de eerste rechter in het bestreden vonnis evenwel dat het bewijs van 

het gebrek in de toestemming volstaat om de vordering gegrond te verklaren. Zoals eerder 
uiteengezet (zie punt 1.6) dient, om de vordering gegrond te kunnen verklaren, het bewijs 
geleverd te worden van het niet-vaderschap van de erkenner".

Grieven
1.1. Artikel 330, §1, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt onder meer dat de erkenning 

door iedere belanghebbende kan worden betwist, terwijl de erkenner en zij die de door ar-
tikel 319 vereiste voorafgaande toestemmingen hebben gegeven, alleen gerechtigd zijn de 
erkenning te betwisten, indien zij bewijzen, dat aan hun toestemming een gebrek kleefde.

Artikel 319, §3, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat indien het kind min-
derjarig en niet ontvoogd is, de erkenning alleen ontvankelijk is mits de moeder vooraf 
toestemt.

Ten aanzien van de moeder die haar toestemming gaf volstaat bijgevolg het bewijs van 
een wilsgebrek - dat tot gevolg heeft dat de gegeven toestemming nietig en zonder gevolg 
blijft - om de erkenning nietig te laten verklaren. Het bestaan van de biogenetische band 
verleent, overeenkomstig artikel 319, §2, 3 en 4, van het Burgerlijk Wetboek, overigens 
niet automatisch een recht op erkenning.

1.2 Te dezen stellen de appelrechters uitdrukkelijk vast dat uit de samenlezing van de 
getuigenverklaringen van 20 oktober 2003 en de door de verweerder op 5 december 1998 
geschreven verklaring, ten genoege van recht blijkt dat de eiseres "haar toestemming tot 
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de erkenning van het kind slechts verleend heeft onder druk van fysiek en psychisch ge-
weld" (arrest, nr. 2.1).

Aldus volgt uit dit alles dan ook dat de appelrechters hun beslissing om het hoger be-
roep van de verweerders gegrond te verklaren en het bestreden vonnis teniet te doen in zo-
verre dit had geoordeeld dat het bewijs van het wilsgebrek volstond om de erkenning te 
vernietigen, niet naar recht hebben verantwoord (schending van de artikelen 319, §3, eer-
ste lid, en 330 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Luidens artikel 319, §3, van het Burgerlijk Wetboek, is de erkenning van 

een minderjarig kind dat niet ontvoogd is, alleen ontvankelijk mits de moeder 
vooraf daarin toestemt.

Artikel 330, §1, eerste en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, bepaalt dat 
de erkenning door iedere belanghebbende kan worden betwist en dat de erkenner 
of zij die de voorafgaande toestemming dienden te geven zoals onder meer be-
doeld in artikel 319, §3, alleen gerechtigd zijn de erkenning te betwisten, indien 
zij het bewijs leveren dat aan hun toestemming een gebrek kleefde.

2. Uit deze bepalingen volgt dat de moeder die de erkenning van haar minder-
jarig niet-ontvoogd kind betwist, het bewijs dient te leveren dat haar toestem-
ming gebrekkig was en dat dit wilsgebrek de moeder vervolgens toelaat het be-
wijs te leveren dat de erkenner niet de vader is van het kind. Het bewijs van het 
wilsgebrek volstaat op zichzelf niet om de erkenning nietig te laten verklaren.

3. Het middel dat ervan uitgaat dat het bewijs door de moeder van het wilsge-
brek in haar toestemming tot de erkenning, zonder meer de nietigheid van de er-
kenning tot gevolg heeft, faalt naar recht.

4. Gelet op de verwerping van het cassatieberoep heeft de vordering tot bin-
dendverklaring geen bestaansreden meer.

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

7 mei 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaat: mr. Maes.

Nr. 228

3° KAMER - 7 mei 2007

GEESTESZIEKE - OPNEMING TER OBSERVATIE - DRINGENDHEID - BESLISSING VAN DE 
PROCUREUR DES KONINGS - KENNISGEVING AAN DE VREDERECHTER - INDIENING VAN HET 
VERZOEKSCHRIFT - MAATREGEL GETROFFEN OP EEN ZATERDAG, EEN ZONDAG OF EEN WETTELIJKE 
FEESTDAG - TERMIJN
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Wanneer  de  maatregel  van  opneming  van  een  geesteszieke  ter  observatie  in  een 
psychiatrische dienst door de procureur des Konings bij spoedeisendheid wordt getroffen 
op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, kan het verzoekschrift aan de  
vrederechter door hem ter griffie worden neergelegd in de loop van de eerstvolgende 
werkdag1.  (Art. 9, eerste en vijfde lid, Wet 26 juni 1990 betreffende de persoon van de 
geesteszieke; Artt. 2, en 53, tweede lid, Ger.W.; Art. 1, K.B. 10 aug. 2001)

(PROCUREUR DES KONINGS TE ANTWERPEN T. Y.)

ARREST

(A.R. C.07.0053.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 12 januari 2007 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 17 april 2007 verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Ingevolge artikel 9, eerste lid, van de wet van 26 juni 1990 betreffende de 

bescherming van de persoon van de geesteszieke, kan de procureur des Konings 
van de plaats waar de zieke zich bevindt, in spoedeisende gevallen, beslissen dat 
deze ter observatie zal  worden opgenomen in de psychiatrische dienst die hij 
aanwijst.

Binnen vierentwintig uren na deze beslissing geeft de procureur des Konings, 
ingevolge het vijfde lid van hetzelfde artikel, daarvan kennis aan de rechter van 
de verblijfplaats, of bij gebreke daarvan, van de woonplaats of, bij gebreke daar-
van nog aan de rechter van de plaats waar de zieke zich bevindt, en dient hij bij 
hem een verzoekschrift in, zoals bedoeld in het artikel 5 van dezelfde wet.

Luidens het laatste lid van het artikel 9 van de wet van 26 juni 1990 vervalt de 
door de procureur des Konings getroffen maatregel zo hij het verzoekschrift niet 
binnen vierentwintig uren heeft ingediend.

2. Bedoeld verzoekschrift dient overeenkomstig de artikelen 2 en 1027, tweede 
1 Zie  Parl.  St. Senaat  1989-1990.  nr.  733/2,  p.67;  M.-Th.  MEULDERS-KLEIN,  "La  protection  des 
maladies mentaux et des personnes inaptes à gérer leurs biens après les réformes..", in Protection des 
maladies  mentaux  et  incapacités  des  majeurs:  Le  droit  belge  après  les  réformes. Actes  du  3e  
Colloque de l'Association Famille & Droit, E. Story-Scientia, 1996, p.80. Contra: M. VERRYCKEN, "De 
Krankzinnigenwet  en  haar  vervanging  door  de  Wetten  van  26  juni  1990  en  18  juli  1991: 
parlementaire  voorbereiding  -  krachtlijnen  en  eerste  bilan"  in  Het  nieuwe  statuut  van  de  
(geestes)zieken, E. Story-Scientia, 2000, p. 21; M.J. VAN VLASSELAER, "Procedurale aspecten van de 
Wet  van  26  juni  1990,  m.b.t.  de  persoon  van  de  geesteszieke"  in  Het  nieuwe  statuut  van  de  
(geestes)zieken, E. Story-Scientia, 2000, p. 171.
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lid, van het Gerechtelijk Wetboek ter griffie te worden neergelegd.
Ingevolge de artikelen 176 van het Gerechtelijk Wetboek en 1 van het konink-

lijk besluit van 10 augustus 2001 zijn de griffies van de hoven en rechtbanken 
alle werkdagen voor het publiek toegankelijk op de door deze bepalingen nader 
bepaalde openingsuren.

Wanneer  de  maatregel  door  de  procureur  des  Konings bij  spoedeisendheid 
wordt getroffen op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, kan het 
verzoekschrift door hem slechts ter griffie worden neergelegd in de loop van de 
eerstvolgende werkdag.

Zoals volgt uit de aard van de maatregel en de noodzaak de geesteszieke zelf 
te beschermen of de veiligheid van de derden te verzekeren, wordt in dit geval de 
vervaldag overeenkomstig de artikelen 2 en 53, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek verplaatst op de eerstvolgende werkdag. De omstandigheid dat de ter-
mijn door de wet in uren wordt uitgedrukt doet hieraan geen afbreuk.

De bevestiging van die regel door het artikel 7, tweede lid, van het koninklijk 
besluit ter uitvoering van de wet van 26 juni 1990, voegt aan die regel zelf niets 
toe.

3. De appelrechters die oordelen dat de door de procureur des Konings op za-
terdag 25 november 2006 ten aanzien van de verweerster getroffen observatie-
maatregel is komen te vervallen om reden dat het door hem op maandag 27 no-
vember 2006 neergelegde verzoekschrift niet binnen vierentwintig uur en derhal-
ve laattijdig werd neergelegd, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen, zitting 

houdend in hoger beroep.

7 mei 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Smetryns  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Cornelis,  advocaat-generaal met op-
dracht – Advocaat: mr. Lefebvre.

Nr. 229

3° KAMER - 7 mei 2007

ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — EENZIJDIGE WIJZIGING - GEVOLG - 
ONREGELMATIGE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST - ONMIDDELLIJKE INROEPING DOOR 
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DE WERKNEMER - TIJDELIJK VERDER ZETTEN VAN DE OVEREENKOMST - INGEBREKESTELLING VAN DE 
WERKGEVER - HANDHAVING DOOR DE WERKGEVER - OGENBLIK VAN DE ONREGELMATIGE 
BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

Na de eenzijdige wijziging die door de werkgever aan een essentieel bestanddeel van een  
arbeidsovereenkomst  kan  de  werknemer,  ofwel  onmiddellijk  de  onregelmatige 
beëindiging  van  de  arbeidsovereenkomst  inroepen,  ofwel  de  overeenkomst  tijdelijk  
verder zetten in de nieuwe omstandigheden en de werkgever binnen redelijke termijn in  
gebreke stellen de wijziging binnen een gestelde termijn ongedaan te maken, bij gebreke  
waarvan  de  werknemer  de  arbeidsovereenkomst  als  beëindigd  zal  beschouwen; 
wanneer  de  werkgever  in  dit  geval,  de  wijziging  na  afloop  van  de  gestelde  termijn  
handhaaft, zal de arbeidsovereenkomst als onregelmatig beëindigd beschouwd worden  
op het ogenblik dat de werknemer de beëindiging vaststelt1. (Art. 1134, B.W.)

(V. T. CENTRUM VOOR ALGEMEEN WELZIJNSWERK EN JEUGDZORG vzw)

ARREST

(A.R. S.06.0067.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 mei 2005 gewezen door 

het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Wanneer een werkgever in een arbeidsovereenkomst een belangrijke eenzij-

dige wijziging aanbrengt aan een essentieel bestanddeel van de overeenkomst, 
kan deze houding aangezien worden als een ontslag.

Na zulke wijziging kan de werknemer, ofwel onmiddellijk de onregelmatige 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst inroepen, ofwel de overeenkomst tijde-
lijk verder zetten in de nieuwe omstandigheden en de werkgever binnen redelijke 
termijn in gebreke stellen de wijziging binnen een gestelde termijn ongedaan te 
maken, bij gebreke waarvan de werknemer de arbeidsovereenkomst als beëin-
digd zal beschouwen.

Wanneer de werkgever in dit geval, de wijziging na afloop van de gestelde ter-
mijn  handhaaft,  zal  de  arbeidsovereenkomst  als  onregelmatig  beëindigd  be-
schouwd worden op het ogenblik dat de werknemer de beëindiging vaststelt.

2. Het arrest stelt vast dat:
- de eiser op 31 mei 2000 de verweerster in gebreke stelde in verband met de 

1 Zie Cass.  20 dec. 2004, AR S.04.0095.N, nr.  621; Cass.  7 juni  1993,  AR 8351, nr.  272,  met 
conclusie van de toenmalige advocaat-generaal M. DE SWAEF in A.C.
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wijziging van zijn functie en de verweerster aanmaande hem een gelijkwaardige 
functie te geven vóór 9 juni 2000;

- de verweerster de arbeidsovereenkomst onmiddellijk beëindigde om dringen-
de reden op 8 juni 2000.

3. Het arrest oordeelt dat de arbeidsovereenkomst tussen de partijen slechts be-
ëindigd werd door het ontslag om dringende reden op 8 juni 2000.

4. Door aldus te oordelen schendt het arrest de in het middel aangewezen wets-
bepalingen niet.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

7 mei 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 230

2° KAMER - 8 mei 2007

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ADEMTEST - METING VAN DE 
ALCOHOLCONCENTRATIE IN DE UITGEADEMDE ALVEOLAIRE LUCHT - ANALYSETOESTELLEN - IJKING

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ADEMTEST - METING VAN DE 
ALCOHOLCONCENTRATIE IN DE UITGEADEMDE ALVEOLAIRE LUCHT - ANALYSETOESTEL - 
AANVAARDINGSMERK - ONREGELMATIG MODEL - GEVOLG

3º WEGVERKEER — ALLERLEI - ADEMTEST - METING VAN DE ALCOHOLCONCENTRATIE IN 
DE UITGEADEMDE ALVEOLAIRE LUCHT - ANALYSETOESTELLEN - KENMERKEN

1º en 3° Het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de analysetoestellen voor  
de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht schrijft niet voor  
dat de verplichte ijking van de toestellen moet gebeuren door het Belgisch Instituut voor  
Verkeersveiligheid. (Artt. 2 en 4, K.B. 18 feb. 1991 betreffende de analysetoestellen voor 
de meting van alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht)

2º  en  3°  De  onregelmatigheid  van  het  model  van  het  voor  het  overige  rechtsgeldig  
verleende en op het  analysetoestel  voor de meting van de alcoholconcentratie  in  de  
uitgeademde alveolaire lucht  aangebrachte  aanvaardingsmerk,  tast  de regelmatigheid  
van  de  met  dat  toestel  verrichte  meting  niet  aan.  (Artt.  2  en  4,  K.B.  18  feb.  1991 
betreffende  de  analysetoestellen  voor  de  meting  van  alcoholconcentratie  in  de 
uitgeademde alveolaire lucht)

(B.)



Nr. 230 - 8.5.07 HOF VAN CASSATIE 975 

ARREST

(A.R. P.06.1688.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Antwerpen, van 6 november 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het bestreden vonnis oordeelt dat de bij de eiser afgenomen ademtest werd 

gemeten met behulp van een toestel dat behoorlijk geijkt werd overeenkomstig 
de artikelen 2 en 4 van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de 
analysetoestellen voor de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde 
alveolaire lucht. 

2. Het middel voert vooreerst aan dat de meting moest gebeuren met een toe-
stel dat geijkt werd door het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid.

Artikel 4 van voornoemd koninklijk besluit schrijft evenwel niet voor dat de ij-
king moet gebeuren door het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid.

Het middel faalt in zoverre naar recht.
3. Het middel voert vervolgens aan dat, zoals het bestreden vonnis erkent, het 

aanvaardingsmerk op het toestel verschilt met datgene voorgeschreven door het 
vermelde koninklijk besluit van 18 februari 1991.

Het bestreden vonnis oordeelt dat het aanvaardingsmerk aangebracht door de 
algemene Inspectie van de Metrologie het bewijs levert dat het toestel conform is 
met de wettelijke bepalingen, en dat het feit dat voor dit aanvaardingsmerk niet 
het wettelijk voorgeschreven model gebruikt wordt, geen afbreuk doet aan de be-
trouwbaarheid van het resultaat en geenszins tot gevolg heeft dat de ademanalyse 
als dusdanig onregelmatig zou zijn. 

Geen wetsbepaling houdt in dat de eventuele onregelmatigheid van het model 
van het voor het overige rechtsgeldig verleende en op het toestel aangebrachte 
aanvaardingsmerk, de regelmatigheid van de met dat  toestel  verrichte meting 
aantast. 

Het middel faalt in zoverre eveneens naar recht. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.

8 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Huybrechts  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. K. Luyckx, Antwerpen.

Nr. 231

2° KAMER - 8 mei 2007

1º OPLICHTING - VOORWERP VAN HET MISDRIJF - VERBINTENIS TOT DIENSTVERLENING

2º OPLICHTING - VERBINTENIS TOT DIENSTVERLENING - SCHADE DOOR HET MISDRIJF 
VEROORZAAKT - BESTANDDELEN

1º Ofschoon dienstverlening zelf niet behoort tot de zaken die het voorwerp van oplichting 
kunnen uitmaken, kan een verbintenis tot  dienstverlening het voorwerp van oplichting  
uitmaken. (Art. 496, Sw.)

2º Bij de oplichting met een verbintenis tot dienstverlening als voorwerp, kan de schade 
bestaan in de tegenwaarde van de prestaties  en materialen die in  uitvoering van de 
verbintenis  werden  geleverd,  alsmede  in  de  kosten  die  de  benadeelde  noodzakelijk  
moest  dragen  voor  het  ondernemen  van  een  redelijke  poging  om de  vergoeding  te  
verkrijgen van de geleverde prestaties en materialen. (Art. 496, Sw.; Artt. 3 en 4, V.T.Sv.)

(T. T. D.)

ARREST

(A.R. P.07.0002.N)

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

correctionele kamer, van 28 november 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Ofschoon dienstverlening zelf niet behoort tot de zaken opgesomd in artikel 

496 Strafwetboek die het voorwerp van oplichting kunnen uitmaken, kan, anders 
dan het onderdeel aanvoert, een verbintenis tot dienstverlening het voorwerp van 
oplichting uitmaken. 

Het onderdeel faalt naar recht. 
(...)
Derde middel
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6. Artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering maakt de straf-
rechter die kennisneemt van de strafvordering, bevoegd om kennis te nemen van 
de burgerlijke rechtsvordering uit een misdrijf die tezelfdertijd voor hem wordt 
uitgeoefend. Die burgerlijke rechtsvordering uit een misdrijf omvat de vergoe-
ding van alle schade die rechtstreeks door het misdrijf werd veroorzaakt.

7. Bij de oplichting met een verbintenis tot dienstverlening als voorwerp, kan 
de schade bestaan in de tegenwaarde van de prestaties en materialen die in uit-
voering van de verbintenis werden geleverd, alsmede in de kosten die de bena-
deelde noodzakelijk moest dragen voor het ondernemen van een redelijke poging 
om de vergoeding te verkrijgen van de geleverde prestaties en materialen.

Anders dan het middel aanvoert, verantwoordt het bestreden arrest zijn beslis-
sing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van beslissing op de strafvordering
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

8 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Huybrechts  – Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 232

2° KAMER - 8 mei 2007

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - BEWIJS VERKREGEN IN HET 
BUITENLAND - REGELMATIGHEID - TOETSING - CRITERIA

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - BEWIJS VERKREGEN IN HET 
BUITENLAND - TOETSING - GRENZEN

3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - BEWIJSVOERING - BEWIJS VERKREGEN IN HET BUITENLAND - TOETSING - 
GRENZEN

1º  De  strafrechter  moet  de  regelmatigheid  van het  in  het  buitenland verkregen  bewijs  
toetsen door concreet na te gaan of de vreemde wet het gebruikte middel toelaat, of dat  
bewijsmiddel niet strijdig is met de Belgische openbare orde die ook wordt bepaald door  
de internationale en supranationale rechtsnormen die rechtstreeks van toepassing zijn in  
de interne rechtsorde, en of het bewijs overeenkomstig het vreemde recht is verkregen;  
de  rechter  moet daarbij  niet  specifiek  nagaan of  de buitenlandse interne regelgeving  
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conform is met artikel 6 E.V.R.M.1.

2º  en  3º  Bij  gebrek  aan  daartoe  strekkende  conclusie  moet  de  rechter  niet  motiveren 
waarom hij het in het buitenland verkregen bewijs regelmatig oordeelt2.

(S. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0129.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Gent, correctionele kamer, van 19 december 2006. 
De eiser I voert in een memorie een middel aan. 
De eiser II voert in een memorie drie middelen aan. 
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde onderdeel
9. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat de eiser het hof van be-

roep gevraagd heeft een onderzoek te doen naar de wijze waarop de Britse auto-
riteiten reeds vóór het opstarten van het onderzoek in België over informatie be-
schikten en naar de aangewende onderzoekstechnieken daartoe. 

In zoverre de eiser aanvoert dat het arrest daarop niet antwoordt is het onder-
deel nieuw, bijgevolg niet ontvankelijk. 

10. De strafrechter moet de regelmatigheid van het in het buitenland verkregen 
bewijs toetsen door na te gaan of:

- de vreemde wet het gebruikte middel toelaat;
-  dat bewijsmiddel niet strijdig is met de Belgische openbare orde, die ook 

wordt bepaald door de internationale en supranationale rechtsnormen die recht-
streeks van toepassing zijn in de interne rechtsorde;

- het bewijs overeenkomstig het vreemde recht is verkregen. 
Hieruit volgt dat de strafrechter concreet moet nagaan of het in het buitenland 

verkregen bewijs aan deze vereisten voldoet, maar niet specifiek moet nagaan of 
de buitenlandse interne regelgeving conform is met artikel 6 EVRM.

11. Bij gebrek aan daartoe strekkende conclusie moet de rechter evenmin mo-
tiveren waarom hij het in het buitenland verkregen bewijs regelmatig oordeelt. 

12. Het arrest oordeelt: "Zelfs wanneer de oorspronkelijke basisinformatie via 
een bijzondere opsporingstechniek zou zijn gekregen, dan nog zijn thans in het 
huidig wettelijk Britse systeem een aantal maatregelen ingebouwd die de rechten 
1 Cass. 6 april 2005, AR P.05.0218.F, nr. 206 met conclusie van adv.-gen. LOOP.
2 Zie Cass. 13 maart 2002, AR P.01.1765.F, nr.178. 
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van de verdediging waarborgen. Het komt het hof van beroep niet toe de interne 
regelgeving van het Verenigd Koninkrijk te toetsen aan de conformiteit met arti-
kel 6 EVRM".

13. Aldus is de beslissing, bij gebrek aan conclusie van eiser over de verenig-
baarheid  van  het  in  het  Verenigd  Koninkrijk  verkregen  bewijs  met  artikel  6 
EVRM, naar recht verantwoord en regelmatig met redenen omkleed.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve onderzoek
18. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

8 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. T. Gillis, Gent, Ch. Van Herck, Brussel en W. van Steenbrugge, Gent.

Nr. 233

2° KAMER - 8 mei 2007

1º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSMANDAAT - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - 
RAADKAMER - BESCHIKKING - RECHTSMIDDELEN - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — ALLERLEI - EUROPEES 
AANHOUDINGSMANDAAT - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - RAADKAMER - BESCHIKKING - 
VOORZIENING - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2º Tegen de beschikking van de raadkamer over een verzoek tot invrijheidstelling 
overeenkomstig  artikel  20,  §3,  van  de  wet  van  19  december  2003  betreffende  het  
Europees  aanhoudingsbevel,  staat  voor  de  niet  in  vrijheid  gestelde  verdachte  hoger  
beroep  open  bij  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling,  maar  geen  rechtstreeks  
cassatieberoep. (Art. 20, §3, Wet 19 dec. 2003)

(B.)

ARREST

(A.R. P.07.0622.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De beide cassatieberoepen van de eiser zijn gericht tegen de beschikking van 

de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt van 25 april 2007. 
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen 
1. De eiser stelde op 25 april 2007 persoonlijk in de gevangenis cassatieberoep 

in. Zijn advocaat stelde op zijn beurt op 26 april 2007 op de griffie van de Recht-
bank van Eerste Aanleg te Hasselt cassatieberoep in. Alleen het eerste van deze 
cassatieberoepen tegen dezelfde beschikking kan ontvankelijk zijn. 

Krachtens artikel 438 Wetboek van Strafvordering is het tweede cassatiebe-
roep niet ontvankelijk.

2. De eiser die opgesloten is in uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel, 
richtte op 20 april 2007 tot de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt een verzoek tot invrijheidstelling overeenkomstig artikel 20, §3, van de 
wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel. Bij de 
bestreden beschikking oordeelt de raadkamer dat zij zonder rechtsmacht is om 
daarover te oordelen. De eiser stelde tegen deze beschikking zowel hoger beroep 
als cassatieberoep in. 

Tegen de beschikking van de raadkamer over een verzoek tot invrijheidstelling 
overeenkomstig artikel 20, §3, van de wet van 19 december 2003 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel, staat voor de niet invrijheidgestelde verdachte ho-
ger  beroep  open  bij  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling,  maar  geen  recht-
streeks cassatieberoep. 

Ook het eerste cassatieberoep is niet ontvankelijk. 
Middel
Het middel dat geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid van het cassatie-

beroep, behoeft geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

8 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Huybrechts  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. L. Delbrouck, Hasselt.

Nr. 234

2° KAMER - 9 mei 2007

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
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- CONCLUSIETERMIJNEN - TERMIJNEN DOOR DE RECHTER BEPAALD - CONCLUSIES AMBTSHALVE UIT 
DE DEBATTEN GEWEERD - VOORWAARDEN

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - CONCLUSIETERMIJNEN - TERMIJNEN DOOR DE RECHTER BEPAALD - 
CONCLUSIES AMBTSHALVE UIT DE DEBATTEN GEWEERD - VOORWAARDEN

3º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- CONCLUSIETERMIJNEN - TERMIJNEN DOOR DE RECHTER BEPAALD - CONCLUSIES AMBTSHALVE UIT 
DE DEBATTEN GEWEERD - NEERLEGGING VAN DE CONCLUSIES TER GRIFFIE - GEVOLG

4º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - CONCLUSIETERMIJNEN - TERMIJNEN DOOR DE RECHTER BEPAALD - 
CONCLUSIES AMBTSHALVE UIT DE DEBATTEN GEWEERD - NEERLEGGING VAN DE CONCLUSIES TER 
GRIFFIE - GEVOLG

5º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - CONCLUSIES - BEGRIP

1º en 2º Wanneer de voorzitter of de door hem aangewezen rechter, met toepassing van  
artikel 4, V.T.Sv., de termijnen bepaalt om conclusie te nemen, dienen de neerlegging 
van  die  conclusies  ter  griffie  en  de  toezending  ervan  aan  de  tegenpartij  binnen  de 
vastgestelde termijn te gebeuren1. (Art. 4, tiende en elfde lid, V.T.Sv.)

3º en 4º Wanneer de voorzitter of de door hem aangewezen rechter de termijnen bepaalt  
om conclusie  te  nemen,  voldoet  alleen de  neerlegging  van de  conclusies  ter  griffie,  
zonder de toezending ervan aan de tegenpartij, niet aan de vereisten van de wet2. (Art. 4, 
tiende en elfde lid, V.T.Sv.)

5º De rechter moet niet antwoorden op stukken die geen conclusie uitmaken3.

(P. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1661.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 november 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, dat uitspraak doet over de burgerlijke belan-
gen. 

De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-
dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Jocelyne Bodson heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel:
Wanneer de voorzitter of de door hem aangewezen rechter, met toepassing van 

1 Zie Cass. 9 dec. 2005, AR C.04.0135.F, nr. 654, met concl. adv.-gen. WERQUIN in Pas.
2 Ibid.
3 Zie Cass. 31 okt. 2001, AR P.01.1384.F, nr. 591; Cass. 9 okt. 2002, AR P.02.1008.F, nr. 521.
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artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, de ter-
mijnen bepaalt om conclusie te nemen, dienen de neerlegging van die conclusies 
ter griffie en de toezending ervan aan de tegenpartij, binnen de vastgestelde ter-
mijn te gebeuren. Alleen de neerlegging van de conclusies ter griffie, zonder de 
toezending ervan aan de tegenpartij, voldoet niet aan de vereisten van de wet. De 
rechter moet ambtshalve de conclusies weren die na het verstrijken van de ter-
mijnen zijn medegedeeld.

Bij beschikking van 19 juni 2006 had de voorzitter van de correctionele kamer 
die het bestreden arrest heeft gewezen, de uiterste datum voor de mededeling en 
neerlegging ter griffie van de eventuele conclusies en stukken van de eiser, op 30 
augustus 2006 vastgesteld.

Uit de rechtspleging blijkt dat:
- op 23 augustus 2006, op de griffie van het hof van beroep, een appelconclu-

sie is ingekomen die zijn advocaat namens de eiser heeft afgegeven;
- op 28 augustus 2006 heeft de eiser op de voormelde griffie een door hemzelf 

getekende appelconclusie en twee stukken neergelegd;
- op 31 augustus 2006 heeft de eiser zijn conclusie van 28 augustus 2006 aan 

de raadsman van de verweerder meegedeeld;
- op de terechtzitting van 30 oktober 2006 heeft de eiser op zijn appelconclusie 

van 28 augustus 2006 de vermelding aangebracht "deze conclusie vernietigt en 
vervangt al de eerder namens de [eiser] neergelegde conclusies".

Het bestreden arrest vermeldt dat "ook al heeft de [eiser] zijn hoofdconclusie 
op 28 augustus 2006 ter griffie van het hof [van beroep] neergelegd, d.i. binnen 
de vereiste termijn, hij deze evenwel slechts aan de raadsman van de [verweer-
der] heeft meegedeeld per aangetekend schrijven van 31 augustus 2006". 

De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing naar recht om deze con-
clusie op verzoek van de verweerder uit het debat te weren.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel:
De rechter moet niet antwoorden op stukken die geen conclusie uitmaken.
Het middel dat het tegendeel aanvoert faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

9 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. P. Coetsier, Namen.
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Nr. 235

2° KAMER - 9 mei 2007

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ADVOCAAT - BRIEFWISSELING 
TUSSEN EEN CLIËNT EN ZIJN ADVOCAAT - BEROEPSGEHEIM

2º ADVOCAAT - RECHT VAN VERDEDIGING - BRIEFWISSELING TUSSEN EEN CLIËNT EN ZIJN 
ADVOCAAT - BEROEPSGEHEIM

3º BEROEPSGEHEIM - ADVOCAAT - BRIEFWISSELING TUSSEN EEN CLIËNT EN ZIJN ADVOCAAT - 
RECHT VAN VERDEDIGING

4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - 
SCHULDIGVERKLARING - BESLISSING GEGROND OP GEGEVENS DIE DOOR DE BEKLAAGDE AAN ZIJN 
ADVOCAAT ZIJN MEEGEDEELD - MISKENNING

1º, 2º en 3º Aangezien de briefwisseling tussen een cliënt en zijn advocaat samenhangt  
met  de  uitoefening  van  het  recht  van  verdediging,  is  zij,  in  de  regel,  door  het 
beroepsgeheim gedekt1. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

4º De rechters die een vermoeden steunen op gegevens die de beklaagde vertrouwelijk  
aan  zijn  raadsman  had  meegedeeld,  miskennen  diens  recht  van  verdediging  en  
verantwoorden  bijgevolg  zijn  schuldigverklaring  niet  naar  recht2 3.  (Algemeen 
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

(R. T. PROVINCIE LUXEMBURG e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0056.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 december 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
De eiser voert zes middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

1 P. LAMBERT, "Le caractère confidentiel de la correspondance de l'avocat", noot onder Luik, 7 jan. 
1991,  J.L.M.B.,  1991, pp. 772 e.v.; P. LAMBERT,  "La mise en question du secret professionnel de 
l'avocat", noot onder Corr. Brussel (49ste kamer), 20 feb. 1998, J.T., 1998, p. 363; J. CRUYPLANTS en 
M. WAGEMANS, "Secret professionnel et protection renforcée des échanges avocat-client", J.T., 2005, 
p. 565 e.v., inz. nrs. 53, 55 en 56; J. CHARRIER, "Le statut de l'avocat et la Convention européenne des 
droits de l'homme", in Liber amicorum en l'honneur de Raymond Martin, pp. 239 en 240.
2 Ph. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, Gent, Mys & Breesch, 1992, nr 539, pp. 286-288; A. MASSET, 
"Les sanctions de la violation du secret professionnel", in Le secret professionnel, o.l.v. D. KIGANAHE 
en Y. POULLET, Die Keure, 2002, pp. 77-79; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Kluwer, 
2003, p. 697, nr 1498; R. DECLERCQ, Procédure pénale, R.P.D.B., aanvulling, dl. IX, 2005, p. 697, nr 
1714; H. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Die Keure, 2005, p. 1300; P. 
LAMBERT, Le secret professionnel, Brussel, Bruylant, 2005, pp. 158-159, nr. 217; M. FRANCHIMONT, 
A. JACOBS en A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Larcier, 2006, p. 1021.
3 Zie Cass. 14 juni 1965 (Bull. en Pas., 1965, I, 1102); 14 okt. 2003, A.R. P.03.0762.N, nr. 499, met 
concl. M. DE SWAEF, toen adv.-gen., en R.C.J.B., 2004, p. 405, met noot get. F. KUTY; Corr. Brussel 
(22ste kamer), 9 april 1987, J.T., 1987, p. 539, met noot get. P. LAMBERT.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die de eiser we-

gens de telastlegging B.2 vrijspreekt:
Het cassatieberoep is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die hem wegens 

de telastlegging A.1 veroordeelt:
Over het derde middel:
Het middel verwijt de appelrechters het recht van verdediging van de eiser te 

miskennen, alsook de artikelen 6.1, 6.3.c, en 8 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en 458 van het 
Strafwetboek te schenden.

Om de feiten te beoordelen die de eiser worden tenlastegelegd, merkt het arrest 
onder andere op dat, "[deze], ten slotte, in een brief aan een raadsman informeert 
naar de juridische gevolgen wat betreft [de wederinvoering van de bever in Wal-
lonië zonder toestemming van de overheid] en met name naar de straffen die 
daarop staan" en gaat verder met de vermelding dat "bijgevolg, het geheel van de 
overwegingen die door [de eiser] voor het hof [van beroep] worden uiteengezet, 
geenszins de voorafgaande gegevens ontkrachten, welke zware, bepaalde en met 
elkaar overeenstemmende vermoedens vormen die zijn schuld vaststellen".

In zoverre de briefwisseling tussen een cliënt en zijn advocaat samenhangt met 
de uitoefening van het recht van verdediging, is zij, in de regel, door het beroeps-
geheim gedekt.

De appelrechters die een vermoeden steunen op gegevens die de eiser vertrou-
welijk aan zijn raadsman had meegedeeld, miskennen diens recht van verdedi-
ging.

Hieruit volgt dat zij de schuldigverklaring van de eiser niet naar recht verant-
woorden.

In zoverre is het middel gegrond.
Er is geen grond om de overige middelen te onderzoeken die niet tot vernieti-

ging zonder verwijzing kunnen leiden.
C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-

lijke rechtsvorderingen:
De hierna uit te spreken vernietiging, op de onbeperkte voorziening van de ei-

ser, van de beslissing die hem veroordeelt op de strafvordering die tegen hem is 
ingesteld, brengt de vernietiging mee van de beslissingen, welke definitief zijn 
over het beginsel van de aansprakelijkheid en niet-definitief over de omvang van 
de schade, en die het gevolg zijn van de eerste beslissing.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de eiser wegens de te-

lastlegging B.2 vrijspreekt.
Beveelt dat melding van dit arrest zal worden gemaakt op de kant van het ge-
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deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in één derde van de kosten van zijn cassatieberoep en laat 

de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

9 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advoca-
ten:  mrs. A. Lebrun, Luik, A. Charlier, Luik, Kirkpatrick en D. Léonard, Brussel.

Nr. 236

2° KAMER - 9 mei 2007

DOUANE EN ACCIJNZEN - BEWIJSKRACHT VAN DE DOOR DE AMBTENAREN VAN DE DOUANE 
EN ACCIJNZEN OPGEMAAKTE PROCESSEN-VERBAAL - MATERIËLE VASTSTELLING

Het proces-verbaal van de douaneambtenaren verdient volle geloof in rechte, totdat de 
valsheid  daarvan  bewezen  wordt,  wat  de  materiële  vaststellingen  betreft  van  die  
ambtenaren binnen de perken van hun bevoegdheid; de feitenrechter mag derhalve zijn  
beslissing om een beklaagde vrij te spreken niet naar recht verantwoorden alleen op de  
grond  dat  "het  dossier  geen  betrouwbare  informatie  bevat,  dat  het  oorspronkelijke  
proces-verbaal bijna tien maanden na de vaststelling van de feiten was opgesteld, dat de 
aanvullende processen-verbaal die door een daaropvolgend proces-verbaal ongedaan 
werden  gemaakt,  niet  uit  eigen  beweging  bij  het  dossier  waren  gevoegd,  dat  de  
vervolgingen pas vijf jaar na de feiten werden ingesteld en het bestuur onregelmatig is 
opgetreden"1.(Art. 272, A.W.D.A.)

(BELGISCHE STAAT, minister van Financiën T. T.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0199.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep, dat in het Duits is gesteld, is gericht tegen een arrest dat op 

4 januari 2007 in diezelfde taal is gewezen door het Hof van Beroep te Luik, cor-
rectionele kamer.

Bij beschikking van 7 maart 2007 heeft de eerste voorzitter van het Hof beslist 
dat de rechtspleging vanaf de terechtzitting in het Frans zal worden gevoerd. 

De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel:

1 Zie Cass. 11 nov. 1872 (Bull. en Pas., 1873, I, 19, met concl. adv.-gen. M. MESDACH DE TER KIELE; 
Cass. 29 jan. 1986, A.R. 4490, nr. 335; G. NEVEN, Traité des douanes et accises, Brussel, Bruylant, 
1933, nr. 538-541. 
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De eiser voert aan dat het arrest artikel 272 van de Algemene Wet Douane en 
Accijnzen schendt.

Het proces-verbaal van de douaneambtenaren dat overeenkomstig het  voor-
melde artikel 272 is opgemaakt, verdient volle geloof in rechte, totdat de vals-
heid  daarvan  bewezen  wordt,  wat  de  materiële  vaststellingen  betreft  van  die 
ambtenaren binnen de perken van hun bevoegdheid.

De verweerder wordt vervolgd om op 15 juni 2000 in België een hoeveelheid 
sigarettenpakjes en rooktabak te hebben ingevoerd zonder daarvoor de accijnzen 
te hebben betaald of vooraf een zekerheid te hebben gesteld.

Deze feiten werden regelmatig vastgesteld door de bevoegde ambtenaren in 
het proces-verbaal van 6 april 2001, aangevuld door dat van 16 april 2004.

Door in substantie te vermelden dat het dossier geen betrouwbare informatie 
bevat, dat het oorspronkelijke proces-verbaal bijna tien maanden na de vaststel-
ling van de feiten was opgesteld, dat de aanvullende processen-verbaal die door 
dat van 16 april 2004 werden ongedaan gemaakt niet uit eigen beweging bij het 
dossier waren gevoegd, dat de vervolgingen pas vijf jaar na de feiten werden in-
gesteld en het bestuur onsamenhangend is opgetreden, stellen de appelrechters 
geen valsheid van de vaststellingen van de douaneambtenaren vast.

Zij verantwoorden bijgevolg hun beslissing om de verweerder vrij te spreken 
niet naar recht.

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

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik, anders samengesteld.

9 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. T'Kint.

Nr. 237

2° KAMER - 9 mei 2007

1º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — SCHORSING - 
PROBATIEUITSTEL - HERROEPING WEGENS NIET-NALEVING VAN DE OPGELEGDE VOORWAARDEN

2º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — STUITING - 
PROBATIEUITSTEL - HERROEPING WEGENS NIET-NALEVING VAN DE OPGELEGDE VOORWAARDEN

3º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
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VEROORDELING — PROBATIEUITSTEL - HERROEPING WEGENS NIET-NALEVING VAN 
DE OPGELEGDE VOORWAARDEN - VERJARING VAN DE VORDERING - STUITING OF SCHORSING VAN DE 
VERJARING

4º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — SCHORSING - 
GRONDEN - PROBATIEUITSTEL - HERROEPING WEGENS NIET-NALEVING VAN DE OPGELEGDE 
VOORWAARDEN

5º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — PROBATIEUITSTEL - HERROEPING WEGENS NIET-NALEVING VAN 
DE OPGELEGDE VOORWAARDEN - VERJARING VAN DE VORDERING - SCHORSING - GRONDEN

1º, 2º en 3º De verjaringstermijn van de vordering tot herroeping van het probatieuitstel  
wegens niet-naleving van de opgelegde voorwaarden kan gestuit of geschorst worden1.  
(Art. 22, V.T.Sv.; Art. 14, §3, Probatiewet)

4º  en  5º  De  schorsingsgrond  van  de  verjaring  die  voortvloeit  uit  de  instelling  van  de 
strafvordering voor het vonnisgerecht is niet toepasselijk op de vordering tot herroeping 
van het probatieuitstel die na 1 september 2003 bij de rechtbank aanhangig is gemaakt2.  
(Art. 14, §3, Probatiewet; Artt. 3 en 5.2, Wet 16 juli 2002 tot wijziging van verschillende 
bepalingen  teneinde  inzonderheid  de  verjaringstermijnen  voor  de  niet-
correctionaliseerbare misdaden te verlengen)

(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0272.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 26 januari 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het ambtshalve middel dat de schending aanvoert van de artikelen 14, §3, 

van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de proba-
tie, 24 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en 3 van 
de Wet van 16 juli 2002 tot wijziging van verschillende bepalingen teneinde in-
zonderheid de verjaringstermijnen voor de niet-correctionaliseerbare misdaden te 
verlengen:

1. Krachtens artikel 14, §3, van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de op-
schorting, het uitstel en de probatie, verjaart de vordering tot herroeping van het 
probatieuitstel wegens niet-naleving van de opgelegde voorwaarden een vol jaar 
na de dag waarop zij bij het bevoegde gerecht is aangebracht.

1 Cass. 12 april 2005, AR. P.05.0249.N, nr. 220.
2 Art.  3,  W.  16  juli  2002  tot  wijziging  van  verschillende  bepalingen  teneinde  inzonderheid  de 
verjaringstermijnen voor de niet-correctionaliseerbare misdaden te verlengen heeft vanaf 1 september 
2003  de  schorsingsgrond  opgeheven  van  de  verjaring  die  voortvloeit  uit  de  instelling  van  de 
strafvordering voor het vonnisgerecht, behalve voor de vervolging van misdrijven die vóór die datum 
zijn gepleegd. 
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2. Aangezien deze vordering ertoe strekt dat de rechtbank van eerste aanleg 
van de verblijfplaats van de veroordeelde en, in hoger beroep, het hof van be-
roep, uitspraak doen over de straf binnen de grenzen die bij het tweede lid van 
het voormelde artikel zijn bepaald, is het een strafvordering. Haar verjaring kan 
bijgevolg worden gestuit en geschorst overeenkomstig de regels van de Vooraf-
gaande Titel van het Wetboek van Strafvordering.

3. Artikel 24, 1°, van die Voorafgaande Titel, zoals het was gesteld bij de Wet 
van 11 december 1998, bepaalde dat de strafvordering geschorst is vanaf de dag 
van de zitting waarop de strafvordering op de door de wet bepaalde wijze bij het 
vonnisgerecht wordt ingeleid. Aangezien dit artikel de strafvordering zonder on-
derscheid bedoelde, was deze schorsingsgrond met name van toepassing op de 
verjaring van de vordering tot herroeping van het probatieuitstel.

4. Artikel 3 van de Wet van 16 juli 2002 tot wijziging van verschillende bepa-
lingen teneinde inzonderheid de verjaringstermijnen voor de niet-correctionali-
seerbare  misdaden te  verlengen heeft  evenwel  de  voormelde schorsingsgrond 
vanaf 1 september 2003 afgeschaft, behalve voor de vervolging van de misdrij-
ven die vóór deze datum zijn gepleegd.

5.  Aangezien de vordering tot  herroeping van het  probatieuitstel,  te  dezen, 
geen betrekking had op de vervolging van een misdrijf, was zij op de dag van het 
bestreden arrest  verjaard.  Niettegenstaande een periode  van schorsing van de 
verjaringstermijn, voortvloeiende uit het verzet van de eiser tegen het bij verstek 
gewezen vonnis van intrekking van 22 juni 2004 dat op 3 mei 2005 ontvankelijk 
is verklaard, waren immers meer dan twee jaar verstreken sinds 7 juni 2004, de 
dag waarop deze vordering bij de Correctionele Rechtbank te Brussel aanhangig 
werd gemaakt.

De appelrechters veroordelen de eiser dus niet naar recht.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing. 

9 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 238

2° KAMER - 9 mei 2007

1º JEUGDBESCHERMING - JEUGDRECHTBANK - TERRITORIALE BEVOEGDHEID - TOESTAND 
DIE EEN ELEMENT VAN VREEMDELINGENSCHAP BEVAT
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2º JEUGDBESCHERMING - JEUGDRECHTBANK - TERRITORIALE BEVOEGDHEID - HECHTENIS 
VAN DE OUDER MET HET RECHT OP HOOFDHUISVESTING - GEVOLG

1º Artikel 44, Jeugdbeschermingswet heeft niet tot doel de territoriale bevoegdheid van de 
Belgische  rechter  vast  te  stellen  t.a.v.  een  toestand  die  een  element  van 
vreemdelingenschap bevat; met deze bepaling heeft  de wetgever de jeugdrechter die 
zich  het  dichtst  bij  de  minderjarige  bevindt,  bevoegd  willen  maken.  (Art.  44, 
Jeugdbeschermingswet)

2º Wanneer de moeder die over het recht op hoofdhuisvesting van het minderjarige kind  
beschikt,  door  haar  hechtenis  omdat  zij  het  gemeenschappelijk  kind  aan  de 
tenuitvoerlegging van de bijkomende huisvesting door de vader onttrokken heeft,  niet  
meer in staat is om die hoofdhuisvesting op zich te nemen, schendt de jeugdkamer van  
het  hof  van beroep artikel  44,  Jeugdbeschermingswet  niet,  door  te  oordelen  dat  de 
woonplaats  van  de  vader,  op  de  dag  van  de  aanhangigmaking  van  de  zaak  bij  de  
jeugdrechtbank, de enige gezinswoonplaats was die de bevoegdheid van een Belgisch  
gerecht dat over beschermende maatregelen uitspraak doet, kan verantwoorden, en door  
te  beslissen  dat  de  jeugdrechtbank  van  het  gerechtelijk  arrondissement  waarin  die 
woonplaats gelegen is, bevoegd was. (Art. 44, Jeugdbeschermingswet)

(V. T. M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0457.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 5 maart 2007 onder het num-

mer 159 gewezen door de jeugdkamer van het Hof van Beroep te Bergen. 
De eiseres voert acht middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Over het vierde en vijfde middel samen:
De eiseres verwijt het arrest dat het de artikelen 44 van de Wet van 8 april 

1965 betreffende de jeugdbescherming en 18, 31 en 32 van het Decreet van 4 
maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd schendt, door te beslissen dat de 
Jeugdrechtbank te Doornik territoriaal bevoegd was om van de zaak kennis te 
nemen ofschoon de minderjarige R. M. in Spanje gedomicilieerd was en er ver-
bleef.

In zoverre het vijfde middel de schending van de artikelen 18 en 31 van het 
voormelde decreet aanvoert, zonder dat het daarbij aangeeft in hoeverre het ar-
rest deze bepalingen schendt, is het bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvan-
kelijk.

Artikel 44 van de Wet van 8 april 1965 bepaalt dat de territoriale bevoegdheid 
van de jeugdrechtbank wordt vastgesteld door de verblijfplaats van de ouders, 
voogden of degenen die de minderjarige onder hun bewaring hebben. De wetge-
ver heeft aldus de rechter die zich het dichtst bij de minderjarige bevindt, be-
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voegd willen maken.
Deze bepaling heeft niet tot doel de territoriale bevoegdheid van de Belgische 

rechter vast te stellen ten aanzien van een toestand die een element van vreemde-
lingschap bevat.

In zoverre het vierde middel een bepaling inroept die geen verband houdt met 
de aangevoerde grief, is het niet ontvankelijk.

Op 13 juli 2006 werd de eiseres, die in de gevangenis te Bergen is opgesloten, 
door het openbaar ministerie gedagvaard, op grond van artikel 38 van het voor-
melde decreet van 4 maart 1991, om voor de Jeugdrechtbank te Doornik te ver-
schijnen voor de uitspraak over beschermende maatregelen die ten aanzien van 
het kind R. M. moeten worden genomen.

Uit het bestreden arrest blijkt dat:
- krachtens het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 24 juni 2003, de 

eiseres over het recht op hoofdhuisvesting van het voormelde kind beschikt en de 
verweerder over diens bijkomend huisvestingsrecht;

- de eiseres het kind, tegen de wil van de verweerder, heeft onttrokken aan de 
tenuitvoerlegging van het bijkomend huisvestingsrecht en tot haar aanhouding in 
de clandestiniteit heeft geleefd;

- de eiseres door haar hechtenis niet meer in staat is om de hoofdhuisvesting 
van de minderjarige op zich te nemen.

Door te oordelen dat de woonplaats van de verweerder, gelegen in het gerech-
telijk arrondissement Doornik, op de dag van de aanhangigmaking van de zaak 
bij de jeugdrechtbank, de enige gezinswoonplaats was die de bevoegdheid van 
een Belgisch gerecht dat  over  beschermende maatregelen uitspraak doet,  kan 
verantwoorden, beslissen de appelrechters, zonder artikel 44 van de Wet van 8 
april 1965 te schenden, dat de Jeugdrechtbank te Doornik bevoegd was.

De middelen kunnen in zoverre niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

9 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. J. Machoel, Doornik.

Nr. 239
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2° KAMER - 9 mei 2007

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - 
VERBEURDVERKLARING VAN DE RECHTSTREEKS UIT HET MISDRIJF VERKREGEN 
VERMOGENSVOORDELEN - DEBAT OVER DE VERBEURDVERKLARING - TOELATING VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ TOT HET DEBAT - EERBIEDIGING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING VAN DE 
BEKLAAGDE

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BEKLAAGDE - DEBAT OVER DE 
STRAF - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - VERBEURDVERKLARING VAN DE RECHTSTREEKS UIT 
HET MISDRIJF VERKREGEN VERMOGENSVOORDELEN - DEBAT OVER DE VERBEURDVERKLARING - 
TOELATING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TOT HET DEBAT

3º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - DEBAT OVER 
DE STRAF - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - VERBEURDVERKLARING VAN DE RECHTSTREEKS 
UIT HET MISDRIJF VERKREGEN VERMOGENSVOORDELEN - DEBAT OVER DE VERBEURDVERKLARING - 
TOELATING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TOT HET DEBAT - EERBIEDIGING VAN HET RECHT VAN 
VERDEDIGING VAN DE BEKLAAGDE

4º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERBEURDVERKLARING VAN DE RECHTSTREEKS 
UIT HET MISDRIJF VERKREGEN VERMOGENSVOORDELEN - DEBAT OVER DE VERBEURDVERKLARING - 
TOELATING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TOT HET DEBAT - EERBIEDIGING VAN HET RECHT VAN 
VERDEDIGING VAN DE BEKLAAGDE

5º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - 
VERBEURDVERKLARING VAN DE RECHTSTREEKS UIT HET MISDRIJF VERKREGEN 
VERMOGENSVOORDELEN - DEBAT OVER DE BEPALING EN RAMING VAN DE ZAKEN DIE VOOR 
VERBEURDVERKLARING IN AANMERKING KOMEN - TOELATING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TOT HET 
DEBAT - WETTIGHEID

6º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - DEBAT OVER 
DE STRAF - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - VERBEURDVERKLARING VAN DE RECHTSTREEKS 
UIT HET MISDRIJF VERKREGEN VERMOGENSVOORDELEN - DEBAT OVER DE BEPALING EN RAMING VAN 
DE ZAKEN DIE VOOR VERBEURDVERKLARING IN AANMERKING KOMEN - TOELATING VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ TOT HET DEBAT - WETTIGHEID

7º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERBEURDVERKLARING VAN DE RECHTSTREEKS 
UIT HET MISDRIJF VERKREGEN VERMOGENSVOORDELEN - DEBAT OVER DE BEPALING EN RAMING VAN 
DE ZAKEN DIE VOOR VERBEURDVERKLARING IN AANMERKING KOMEN - TOELATING VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ TOT HET DEBAT - WETTIGHEID

8º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - RECHTSTREEKS 
UIT HET MISDRIJF VERKREGEN VERMOGENSVOORDELEN - BEGRIP

9º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — 
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - STRAF - BIJZONDERE 
VERBEURDVERKLARING - VERBEURDVERKLARING VAN DE RECHTSTREEKS UIT HET MISDRIJF 
VERKREGEN VERMOGENSVOORDELEN - GEDEELTELIJKE VERNIETIGING VAN DE BESLISSING DIE DE 
VERBEURDVERKLARING GELAST - VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING

1º, 2º, 3º en 4º De eerbiediging van het recht van verdediging van de beklaagde kan niet tot  
gevolg  hebben  dat  de  burgerlijke  partij  uit  het  debat  wordt  geweerd  over  de  
verbeurdverklaring van de rechtstreeks uit het misdrijf verkregen vermogensvoordelen en  
de goederen en waarden die  in  de plaats  ervan zijn  gesteld of  het  equivalent  ervan  
vormen, vermits de verbeurdverklaring, die overigens facultatief is, betrekking heeft op 
voordelen, goederen of waarden die hem mogelijkerwijs kunnen toekomen en de raming  
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ervan de mate bepaalt waarin de vorderingen tot teruggave en toewijzing kunnen worden  
ingewilligd1. (Art. 43bis, derde lid, Sw.)

5º, 6º en 7º De rechter schendt artikel 43bis Sw. niet door een burgerlijke partij toe te laten  
tot  het  debat  over  de  bepaling  en  raming van de zaken die  haar  mogelijkerwijs,  na  
verbeurdverklaring, kunnen worden teruggegeven of toegewezen2.

8º  De  verrijking  van  de  veroordeelde  is  niet  noodzakelijk  voor  de  maatregel  van  
verbeurdverklaring die toepasselijk is op de zaken die in artikel 42, 3°, Sw. zijn bedoeld;  
deze  kan  worden  toegepast,  bij  wijze  van  rechtstreeks  uit  het  misdrijf  verkregen 
vermogensvoordelen, op alle goederen en waarden die de dader van het misdrijf door 
het plegen ervan heeft verkregen, ongeacht het voordeel dat hij eruit heeft gehaald of de  
bestemming die hij later aan die zaken heeft gegeven3.

9º Wanneer de bestreden beslissing, in strijd met artikel 42, 3°, Sw. de verbeurdverklaring 
beveelt van een bedrag dat hoger ligt dan datgene waarop de telastlegging is gegrond 
waarop een dergelijke straf is gesteld, vernietigt het Hof die beslissing zonder verwijzing  
in zoverre deze de verbeurdverklaring van dit surplus beveelt. 

(L. T. ETHIAS GEMEEN RECHT e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1673.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 21 november 2006 op 

verwijzing is gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer, 
ingevolge een arrest van 9 februari 2005 van het Hof. 

De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-
dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Op de terechtzitting van 25 april 2007 heeft de eiser een nota neergelegd in 
antwoord op de memorie van antwoord van de verweersters.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die uitspraak 

doet  over  de  gevangenisstraf,  de  geldboete  en  de  verbeurdverklaring  van  de 
overtuigingsstukken:

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

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die met toepas-
sing van de artikelen 42, 3°, en 43bis, eerste en tweede lid, van het Strafwetboek 
is gewezen:

Over het eerste middel:
Eerste onderdeel:

1 Zie concl. O.M. in Pas, 2007, nr. 239. 
2 Ibid.
3 Cass. 27 sept. 2006, AR. P.06.0739.F, nr. 441 met concl. adv.-gen. VANDERMEERSCH.
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In zoverre het middel de schending aanvoert van de artikelen 6.1 van het Ver-
drag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijhe-
den en 14.1 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke 
rechten, kan het niet voor de eerste maal voor het Hof worden aangevoerd en is 
het mitsdien niet ontvankelijk.

De eiser voert aan dat de appelrechters zijn recht van verdediging hebben mis-
kend door de verweersters in de zaak toe te laten, in weerwil van zijn conclusie 
waarin hij het hof van beroep verzoekt hen hieruit te weren. Volgens het middel 
konden de burgerlijke partijen niet meer in het debat optreden omdat het arrest 
van het Hof van Beroep te Luik van 7 mei 2004 "voor recht heeft gezegd dat de 
verbeurdverklaarde bedragen [aan de verweersters] zullen worden toegewezen in 
zoverre [hun vordering] wordt aangenomen" en dat die beslissing kracht van ge-
wijsde heeft gekregen.

Naar luid van artikel 43bis, derde lid, van het Strafwetboek, zullen ingeval de 
verbeurdverklaarde zaken aan de burgerlijke partij toebehoren, zij aan haar wor-
den teruggegeven. De verbeurdverklaarde zaken zullen haar eveneens worden 
toegewezen ingeval de rechter de verbeurdverklaring uitgesproken heeft omwille 
van het feit dat zij goederen en waarden vormen die door de veroordeelde in de 
plaats gesteld zijn van de zaken die toebehoren aan de burgerlijke partij of omdat 
zij het equivalent vormen van zulke zaken in de zin van het tweede lid van dit ar-
tikel.

Bij arrest van 9 februari 2005 heeft het Hof het voormelde arrest van 7 mei 
2004 vernietigd in zoverre het uitspraak deed over één van de telastleggingen en 
over de straffen.

Het stond bijgevolg aan de rechters op verwijzing om zich met name uit te 
spreken over  de bijkomende straffen en bijgevolg over de verbeurdverklaring 
van de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn gehaald, alsook 
over de goederen en waarden die eventueel in de plaats ervan zijn gesteld of die 
het equivalent ervan vormen.

De eerbiediging van het recht van verdediging van de eiser, beklaagde, kon 
onmogelijk tot gevolg hebben de verweersters, burgerlijke partijen, uit het dien-
aangaande gehouden debat te weren, vermits de verbeurdverklaring, die overi-
gens facultatief is, betrekking had op voordelen, goederen of waarden die hun 
mogelijkerwijs konden toekomen en de raming ervan, die door de vernietiging 
noodzakelijk is geworden, de mate bepaalt waarin de vorderingen tot teruggave 
en toewijzing konden worden ingewilligd.

Het onderdeel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel:
De rechter schendt artikel 43bis van het Strafwetboek niet door een burgerlijke 

partij toe te laten tot het debat over de bepaling en raming van de zaken die haar 
mogelijkerwijs, na verbeurdverklaring, kunnen worden teruggegeven of toege-
wezen.

Het onderdeel dat eigenlijk het tegenovergestelde beweert, faalt naar recht.
(...)
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Over het derde middel:
Eerste onderdeel:
Het arrest beveelt de verbeurdverklaring, ten bedrage van 2.681.353,47 euro, 

van de gelden die aan de bank Crédit suisse te Lausanne in bewaring zijn gege-
ven op de beide rekeningen die in de telastlegging B.44 zijn geïdentificeerd.

Welnu, het arrest stelt vast dat de verduistering die in de voormelde telastleg-
ging is bedoeld, op een bedrag van 673.503,95 euro slaat.

De appelrechters schenden artikel 42, 3°, van het Strafwetboek door de ver-
beurdverklaring te bevelen van een bedrag dat hoger is dan het bedrag dat het 
voorwerp uitmaakt van de telastlegging waaraan zij deze straf verbinden.

Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel:
Het feit van, voor de berekening van de bedragen die de burgerlijke partij bij 

wijze van teruggave worden toegewezen, rekening te houden met het bedrag dat 
door een medebeklaagde voor een bepaald boekjaar is gestort en dezelfde boe-
king te weigeren voor andere bedragen die met dat boekjaar geen verband hou-
den, maakt geen tegenstrijdigheid uit tussen de redenen of tussen de redenen en 
het dictum.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Derde en vierde onderdeel:
In tegenstelling tot wat de eiser aanvoert is de verrijking van de veroordeelde 

niet noodzakelijk voor de maatregel van verbeurdverklaring die toepasselijk is 
op de zaken die in artikel 42, 3°, van het Strafwetboek zijn bedoeld. Deze kan 
worden toegepast, bij wijze van rechtstreeks uit het misdrijf verkregen vermo-
gensvoordelen, op alle goederen en waarden die de dader van het misdrijf door 
het plegen ervan heeft verkregen, ongeacht het voordeel dat hij eruit heeft ge-
haald of de bestemming die hij later aan die zaken heeft gegeven.

De onderdelen falen in zoverre naar recht.
Voor het overige vermeldt het arrest dat er grond is om de eiser te doen besef-

fen "dat hij zich niet als een absolute meester kon gedragen over gelden die toe-
behoorden aan de ziekenfondsen waarvan hij directeur-generaal was en dat, inte-
gendeel, dit hoge ambt hem ertoe verplichtte nauwgezet rekenschap te geven van 
zijn beheer".

Deze reden raakt niet alleen de weigering om uitstel te verlenen maar ook, zo-
als het arrest preciseert, de beslissing om de verbeurdverklaring toe te passen en 
de mate waarin zij wordt uitgesproken.

Het derde onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Vijfde onderdeel:
In zoverre het middel het bestaan aanvoert van geïdentificeerde of identificeer-

bare in de plaats gestelde goederen, vereist het onderzoek daarvan het onderzoek 
van feitelijke gegevens van de zaak, waarvoor het Hof niet bevoegd is.

Tegen de conclusie van de eiser waarin hij het bestaan van de voormelde goe-
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deren aanvoert, werpt het arrest (bladzijde 23) voor het overige op dat voor de 
vaststelling van de bijzondere verbeurdverklaring die tegen de eiser moet worden 
uitgesproken, "het hof [van beroep] de effectieve mogelijkheid in overweging 
neemt, overeenkomstig de gegevens uit het dossier, om deze bedragen geheel of 
gedeeltelijk, als dusdanig of na vervanging, terug te vinden in het vermogen van 
de beklaagde of van een derde, wat niet het geval is met aandelen die de stichting 
LARIMA in haar bezit zou hebben gehad, aangezien het onduidelijk is wie deze 
momenteel in zijn bezit heeft".

De appelrechters omkleden aldus hun beslissing regelmatig met redenen.
Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Zesde onderdeel:
Ongeacht het bedrag ervan, leidt de verbeurdverklaring die overeenkomstig de 

artikelen 42, 3°, en 43bis, eerste en tweede lid, van het Strafwetboek is bevolen, 
niet tot het ontnemen van alle rechten aan de veroordeelde en is het bijgevolg 
geen straf van burgerlijke dood zoals de eiser beweert.

Het onderdeel faalt naar recht.
Ambtshalve toezicht
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet ge-
wezen.

C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die met toepas-
sing van artikel 43bis, derde lid, van het Strafwetboek is gewezen:

De eiser voert geen ander middel aan dan deze waarop reeds werd geantwoord.
De hierna uit te spreken vernietiging, van de in het eerste onderdeel van het 

derde middel bekritiseerde beslissing tot verbeurdverklaring, brengt de vernieti-
ging mee van de beslissing waarbij  de  wederrechtelijk,  voor de telastlegging 
B.44, verbeurdverklaarde bedragen aan de verweersters worden teruggegeven, 
aangezien deze tweede beslissing het gevolg is van de eerste.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, van de bedragen die op de reke-

ningnummers 474650-41 en 474650-42-22 van C. L. bij de bank Crédit Suisse te 
Lausanne zijn gestort, een bedrag verbeurd verklaart dat 673.503,95 euro over-
schrijdt.

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de teruggave aan de verweersters 
beveelt  van  een  som  gelijk  aan  het  verschil  tussen  2.681.353,47  euro  en 
673.503,95 euro.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

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

Veroordeelt de eiser in vijf zesden van de kosten en laat de overige kosten ten 
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laste van de Staat.

Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

9 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, waarnemend voor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. A. Masset, Verviers en Simont.

Nr. 240

2° KAMER - 9 mei 2007

1º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - STRAFVORDERING - VERVOLGINGEN WEGENS VERSCHILLENDE MISDRIJVEN 
- VEROORDELING WEGENS ÉÉN TELASTLEGGING EN VRIJSPRAAK VOOR DE ANDERE - VEROORDELING 
IN DE KOSTEN - OPSPLITSING VAN DE KOSTEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER

2º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - STRAFVORDERING - VERVOLGINGEN WEGENS VERSCHILLENDE MISDRIJVEN 
- VEROORDELING WEGENS ÉÉN TELASTLEGGING EN VRIJSPRAAK VOOR DE ANDERE - VEROORDELING 
IN DE KOSTEN - ONDERZOEKSMAATREGEL BEVOLEN VOOR DE TELASTLEGGING WAARVOOR DE 
BEKLAAGDE IS VRIJGESPROKEN - VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE IN DE BETALING VAN DE 
KOSTEN VAN DEZE MAATREGEL - WETTIGHEID

1º Wanneer de feitenrechter een beklaagde wegens één telastlegging veroordeelt en hem 
voor een andere vrijspreekt, beoordeelt hij op onaantastbare wijze in hoeverre de kosten  
van  de  strafvordering  werden  veroorzaakt  door  het  bewezen  verklaarde  misdrijf;  de 
artikelen 162 en 194 Sv. verplichten niet om die kosten op te splitsen1.

2º Als uit een rechterlijke beslissing of uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat een onderzoeksmaatregel alleen bevolen werd voor het misdrijf  waarvoor de  
beklaagde is vrijgesproken, kan de rechter niet zonder de artikelen 162 en 194 Sv. te  
schenden, de kosten van deze maatregel bij de beklaagde leggen. 

(C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0091.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep dat gericht is tegen een arrest, op 19 december 2006 gewe-

zen door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer, is beperkt tot de be-
slissing die de eiser veroordeelt in de kosten van beide instanties, in totaal be-
groot op 6.499, 23 euro. 

De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

1 Cass. 21 feb. 1989, AR 2742, nr. 346. 
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Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel:
De eiser werd vervolgd wegens bedreigingen met bevel of voorwaarde en het 

niet-verlenen van bijstand aan een persoon die in gevaar verkeert. Het arrest ver-
oordeelt de eiser voor de eerste telastlegging en spreekt hem van de tweede vrij.

De eiser verwijt de appelrechters dat zij hem, niettegenstaande de voormelde 
vrijspraak, veroordelen in alle kosten van het  onderzoek. Volgens het  middel 
slaan die kosten alleen op de niet bewezen verklaarde telastlegging van het niet-
verlenen van bijstand aan een persoon die in gevaar verkeert.

De bodemrechter beoordeelt op onaantastbare wijze in hoeverre de kosten van 
de strafvordering werden veroorzaakt door de bewezen verklaarde misdrijven. 
De artikelen 162 en 194 van het Wetboek van Strafvordering verplichten niet om 
die kosten op te splitsen.

Als evenwel uit een rechterlijke beslissing of uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan blijkt dat een dergelijke maatregel alleen bevolen werd voor 
het misdrijf waarvoor de beklaagde is vrijgesproken, kan de rechter niet zonder 
de voormelde wettelijke bepalingen te schenden, de kosten voor deze maatregel 
bij de beklaagde leggen.

Uit de begroting van de kostenstaat van de onderzoeksrechtspleging en van het 
beroepen vonnis blijkt dat die kosten deze van een lijkschouwing inhouden, be-
volen ten gevolge van het overlijden van degene wiens naam in de tweede telast-
legging  is  vermeld,.  Deze  onderzoeksmaatregel  houdt  geen  verband  met  het 
wanbedrijf van bedreigingen dat het enige is wat tegen de eiser bewezen is ver-
klaard.

De veroordeling van deze laatste in de volledige kosten is bijgevolg niet naar 
recht verantwoord.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser in de kosten van de beide 

instanties veroordeelt, in totaal op 6.499, 23 euro berekend.
Beveelt dat melding van dit arrest zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen. 

9 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. M. Nève, Luik.
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Nr. 241

1° KAMER - 10 mei 2007

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — 
ALGEMEEN - WEGVERKEER - ONGEVAL - SAMENLOOP VAN FOUTEN - GEVOLG

2º WEGVERKEER — ALLERLEI - ONGEVAL - AANSPRAKELIJKHEID - OORZAAK - 
SAMENLOOP VAN FOUTEN - GEVOLG

1º en 2º Uit de omstandigheid dat een bestuurder een fout heeft begaan die in oorzakelijk  
verband staat met een ongeval, valt niet af te leiden dat tussen de fout van een andere  
bestuurder en dat ongeval hoegenaamd geen oorzakelijk verband zou bestaan1.  (Artt. 
1382 en 1383, B.W.)

(T. e.a. T. K.B.C. VERZEKERINGEN nv e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0468.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 19 april 2006 door de Recht-

bank van Eerste Aanleg te Hoei gewezen in hoger beroep en op verwijzing ten 
gevolge van het arrest van het Hof van 21 oktober 2004.

Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 6.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen regle-

ment op de politie van het wegverkeer.

1 Cass. 16 okt. 1986, A.R.. 1355, nr. 95. Het hierboven geresumeerde arrest, dat gewezen is na een 
eerste  cassatie,  vernietigt  voor  de  tweede  maal  op  hetzelfde  middel  (en  dus  wegens  dezelfde 
tekortkoming als die welke in het eerste cassatieberoep met succes werd bekritiseerd). De regel, die 
het Hof in zijn eerste (niet uitgegeven) arrest van 21 oktober 2004 heeft geformuleerd, staat niet meer 
ter discussie: het Hof dient evenwel geregeld die regel in herinnering te brengen, wat op zijn minst 
doet vermoeden dat het niet eenvoudig is om, in geval van samenlopende fouten van afzonderlijke 
schadeveroorzakers, het oorzakelijk verband met één welbepaalde fout vast te stellen. Het feit dat de 
bestreden  beslissing  aldus  moet  worden  gelezen  dat  bij  een  ongeval  waarin  twee  bestuurders 
betrokken zijn  en  waarvan de  ene  de  verkeerslichten  in  strijd  met  het  Wegverkeersreglement  is 
voorbijgereden terwijl  de andere de voorrang van eerstgenoemde niet  eerbiedigt,  de fout  van de 
bestuurder die de verkeerslichten is voorbijgereden niet in oorzakelijk verband staat met het ongeval 
omdat die bestuurder voorrang had ter hoogte van de toegangsweg betekent te dezen impliciet dat het 
ontbreken van een oorzakelijk verband tussen de door hem begane fout en het ongeval het gevolg is 
van de fout die de andere bestuurder heeft begaan door geen voorrang te verlenen. Het feit echter dat 
de tweede bestuurder geen voorrang heeft verleend aan de eerste betekent daarom nog niet dat de 
fout die laatstgenoemde heeft begaan door de verkeerslichten in strijd met het Wegverkeersreglement 
voorbij te rijden, ipso facto niet in oorzakelijk verband staat met de schade zoals die zich in concreto 
heeft voorgedaan. Het staat  aan de feitenrechter te preciseren in hoeverre de schade zoals die is 
opgetreden zich ook op die wijze zou hebben voorgedaan zonder de samenlopende fout die hij niet in 
aanmerking genomen heeft. A.H.
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Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis beslist, zonder de eisers iets te verwijten, dat de heer M. een fout 

heeft begaan. Het beslist aldus op de volgende gronden: 
"Uit het onderzoek van het strafdossier (...) is gebleken dat mevrouw H. door een oran-

jegeel knipperlicht is gereden en dat de heer M. de Douaiboulevard is overgereden terwijl 
de lichten voor hem op organjegeel, ja zelfs op rood stonden.

De aanwijzingen en verklaringen van de heer M. bevestigen immers de versie van me-
vrouw H. Enerzijds vermeldde hij in zijn exemplaar van de minnelijke vaststelling dat het 
voertuig B de voorrang niet in acht genomen had (oranjegeel knipperlicht voor B en groen 
licht voor A) Anderzijds verklaarde hij bij zijn verhoor door de politiediensten: 'Toen ik 
bij het kruispunt met een kleine, aan mijn rechterkant gelegen weg naar het Istaplein aan-
kwam, brandden de oranjegele knipperlichten'".

De rechtbank, die beslist dat mevrouw H. eveneens een fout heeft begaan, voegt hier-
aan toe dat "(laatstgenoemde fout) in oorzakelijk verband staat met het ongeval".

Daarentegen beslist de rechtbank, na te hebben vastgesteld dat "er een voorrangsbord B 
15 stond tussen het trottoir dat de weg van de Douaiboulevard scheidde", dat

"De fout die de heer M. heeft begaan door de Douaiboulevard over te rijden, staat daar-
entegen niet  in  oorzakelijk  verband met het ongeval,  aangezien dit  gebeurd is op het 
kruispunt met de weg waar hij voorrang had.

Bijgevolg rust de volledige aansprakelijkheid voor het ongeval op mevrouw H.".
Grieven
De rechtbank beslist aldus dat de beide bestuurders een fout hebben begaan maar dat al-

leen de fout van mevrouw H. in oorzakelijk verband staat met de door het ongeval veroor-
zaakte schade.

De overweging dat "de fout die de heer M. heeft begaan door de Douaiboulevard over 
te steken (...) niet in oorzakelijk verband staat met het ongeval, aangezien dit gebeurd is 
op het kruispunt met de weg waar hij voorrang had", is voor twee interpretaties vatbaar.

Eerste onderdeel
(...)
Tweede onderdeel
De overweging dat de fout die de heer M. heeft begaan door de Douaiboulevard over te 

steken (...) niet in oorzakelijk verband staat met het ongeval, aangezien dit gebeurd is op 
het kruispunt met de weg waar hij voorrang had", kan eveneens aldus worden uitgelegd 
dat de rechtbank beslist dat de fout die de heer M. heeft begaan door de verkeerslichten 
voorbij te rijden niet in oorzakelijk verband staat met het ongeval, omdat de heer M. voor-
rang had ter hoogte van de weg, wat impliciet betekent dat het ontbreken van een oorzake-
lijk verband tussen de door hem begane fout en het ongeval het gevolg is van de fout die 
mevrouw H. heeft begaan door hem geen voorrang te verlenen.

Uit de omstandigheid dat een bestuurder een fout in oorzakelijk verband met een ver-
keersongeval heeft begaan kan niet worden afgeleid dat er geen oorzakelijk verband zou 
bestaan tussen de fout van een andere bestuurder en datzelfde ongeval.

Het bestreden vonnis schendt derhalve de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, aangezien het zijn beslissing grondt op redenen die niet impliceren dat de scha-
de zich ook zonder de fout die het aan de zijde van de heer M. bewezen verklaart, zou 
hebben voorgedaan zoals hij zich heeft verwezenlijkt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Het middel
Tweede onderdeel
Hoewel de rechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij het al 

dan niet bestaan van een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade afleidt, 
gaat het Hof nochtans na of de rechter die beslissing wettig heeft kunnen afleiden 
uit zijn vaststellingen.

Uit de omstandigheid dat een bestuurder een fout heeft begaan die in oorzake-
lijk verband staat met een ongeval valt niet af te leiden dat tussen de fout van een 
andere bestuurder en dat ongeval geen oorzakelijk verband zou bestaan.

Na erop te hebben gewezen dat de bestuurder C.M. een fout had begaan door 
de Douaiboulevard over te steken terwijl de verkeerslichten voor hem op oranje-
geel, ja zelfs op rood stonden, hebben de appelrechters beslist dat die fout niet in 
oorzakelijk verband met het ongeval stond op grond dat dit gebeurd is "op het 
kruispunt met de weg waar hij voorrang had", wat erop neerkomt te zeggen dat 
de fout van C.M. niet in oorzakelijk verband staat met het ongeval omdat de be-
stuurster C. H. hem geen voorrang heeft verleend.

Uit die enige reden die niet impliceert dat de door het ongeval veroorzaakte 
schade zich ook zonder de fout van C.M. niettemin zou hebben voorgedaan zoals 
hij zich heeft verwezenlijkt, hebben de appelrechters niet wettig kunnen afleiden 

dat die fout niet in oorzakelijk verband stond met het ongeval.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de overige onderdelen die niet tot rui-

mere cassatie kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het beslist dat de bestuur-

ster C. H. een fout heeft begaan in oorzakelijk verband met het ongeval.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ver-

viers, zitting houdende in hoger beroep.

10 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Fettweis  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Draps.

Nr. 242

1° KAMER - 10 mei 2007
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INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEROEPSINKOMSTEN — WINSTEN - TOMBOLA - PRIJZEN - VOORDELEN VAN ALLERLEI 
AARD – BEGRIP (ART. 25, 2°, W.I.B. 1992)

De eventuele prijzen  die de  ondernemer  wint  op  het  ogenblik  van de trekking  van de  
tombolabiljetten die hij van zijn leverancier gekregen heeft, zijn het gevolg van het toeval 
en niet de opbrengst van zijn werkzaamheden; ze zijn dus geen voordeel van alle aard 
waarop hij kan worden belast, aangezien voor de vaststelling of hij een dergelijk voordeel  
ontvangen heeft het tijdstip telt waarop hem die biljetten werden overhandigd1.  (Art. 25, 
2°, W.I.B. 1992)

(D. e.a. T. BELGISCHE STAAT, minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0002.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 20 april 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren twee middelen aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 25, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals het van toe-

passing was op het aanslagjaar 1998;
- artikel 36, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals het 

van toepassing was op het aanslagjaar 1998;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest bevestigt het dictum van het beroepen vonnis waarin de eerste rechter had 

beslist dat de prijs die aan de eisers is toegekend (namelijk het gewonnen voertuig) wel 
degelijk een voordeel in natura is dat zij in de uitoefening van hun beroepswerkzaamheid 
hebben verkregen en dat de wetgever heeft willen belasten.

De eisers betwisten alle gronden van het bestreden arrest, die geacht worden hier volle-
dig weergegeven te zijn, en met name de volgende gronden:

"[de eiser] is opticien en het is door zijn relaties met één van zijn leveranciers die een 
tombola had ingericht dat hij een wagen won op de waarde waarvan hij werd belast als 
bedrijfsinkomen. De administratie was immers van oordeel dat het verkregen voordeel 
moest worden beschouwd als een voordeel in natura dat in de uitoefening van zijn be-
roepswerkzaamheid was verkregen krachtens artikel 25, 2°, van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen 1992; 

[de eiser] betoogt in hoofdzaak dat er te dezen tussen hem en de leverancier tussentijds 
een kanscontract, bestaande in een loterij, was tot stand gekomen waardoor de waarde van 
het verkregen voordeel van belasting moest worden uitgesloten;

het wordt niet betwist dat [de eiser] een aantal biljetten van de leverancier heeft ontvan-
gen afhankelijk van zijn aankopen bij laatstgenoemde en dat de tombola wel degelijk door 

1 Zie Cass. 16 jan. 2003, AR F.01.0060.F, nr. 34.
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de leverancier werd ingericht;
het is bekend dat de verrichting gebeurd is in de uitoefening van het beroep van [de ei-

ser];
de leverancier heeft het voertuig gekocht om de verkoop van de distributeurs van zijn 

artikelen te stimuleren, daar het aantal verkregen biljetten in verhouding stond tot het om-
zetcijfer dat door de leverancier bij de distributeurs werd behaald;

de bovengenoemde wetsbepaling heeft betrekking op alle voordelen die uit hoofde of 
ter gelegenheid van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid [van de eiser] zijn be-
haald (Gedrukte stukken over het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, nr. 25/7, 
Kamer, Versl. Comm. Fin., Zitting 1979-80, St. 323/47, p. 22);

[de eiser] voert geen enkel doorslaggevend element aan op grond waarvan de betwiste 
bepaling buiten toepassing kan worden gelaten;

de commentaar bij het Wetboek van de successierechten geldt niet voor het hier bedoel-
de geval, aangezien de aangevoerde passage betrekking heeft op de vaststelling van de 
omvang van de nalatenschap op het ogenblik van het overlijden, zodat een gebeurtenis na 
dat overlijden geen invloed heeft op de vaststelling van de belastbare grondslag die aan de 
actiefzijde slechts bestaat uit de vermogensbestanddelen die op dat ogenblik in het vermo-
gen van de overledene gevallen zijn;

de vergelijking met de regels van de toekenning van opties op aandelen gaat al evenmin 
op, omdat dit geval niet gelijkt op het aan het hof [van beroep] voorgelegde geval; 

het hof [van beroep] kan zich op dat punt alleen maar aansluiten bij het standpunt van 
de eerste rechter;

(...)
de toegekende prijs bestaat, wat [de eiser] ook moge beweren, wel degelijk in een voor-

deel in natura dat hij in de uitoefening van zijn beroepswerkzaamheid verkregen heeft en 
dat de wetgever heeft willen belasten".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 25, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat winst 

onder meer de voordelen van alle aard omvat die de ondernemer behaalt uit hoofde of ter 
gelegenheid van het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid.

Artikel 36, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 preciseert 
dat anders dan in geld verkregen voordelen van alle aard gelden voor de werkelijke waar-
de bij de verkrijger.

Te dezen hebben de eisers twee opeenvolgende voordelen gekregen: vooreerst tombola-
biljetten waardoor zij aan een loterijtrekking konden deelnemen; vervolgens een prijs bij 
de trekking, namelijk een voertuig.

Van die twee voordelen kon alleen belasting worden geheven van het voordeel in natu-
ra dat verkregen werd "uit hoofde of ter gelegenheid van het uitoefenen van zijn beroeps-
werkzaamheid".

Het hof [van beroep] stelt vast dat "de leverancier het voertuig heeft gekocht om de ver-
koop van de distributeurs van zijn artikelen te stimuleren en dat het aantal verkregen bil-
jetten in verhouding stond tot het omzetcijfer dat door de leverancier bij de distributeurs 
werd behaald".

Aldus staat het verband tussen de toekenning van de tombolabiljetten en de uitoefening 
van de beroepswerkzaamheid klaar en duidelijk vast.

Het door de eisers verkregen voordeel in de zin van artikel 25, 2°, van het Wetboek van 
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de Inkomstenbelastingen 1992 bestaat dus in de waarde van de tombolabiljetten. Overeen-
komstig artikel 36 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 hadden zij kunnen 
worden belast op de werkelijke waarde van de door hen gratis gekregen tombolabiljetten.

Pas nadat tussentijds een kanscontract, bestaande in een loterij, tot stand gekomen was, 
werd het winnend lot hen toegekend.

Kenmerkend voor deze nieuwe contractuele verhouding is het bestaan van een onzeke-
re gebeurtenis.  Deze gebeurtenis verbreekt het oorzakelijk verband tussen de beroeps-
werkzaamheid van de [eisers] en het gewonnen voertuig.

Het winnen van dat voertuig is geen voordeel van alle aard in de zin van artikel 25, 2°, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

Het voertuig is pas door de trekking in het vermogen van de eisers gevallen.
In zoverre het arrest instemt met de belasting op de waarde van het voertuig dat op het 

ogenblik van de trekking gewonnen werd, schendt het de artikelen 25, 2° en 36 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

Tweede onderdeel
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Het arrest stelt vast dat de eisers van een leverancier biljetten hebben gekregen 

van een door hem ingerichte tombola, dat het aantal biljetten afhankelijk was van 
hun aankopen bij die leverancier en dat de eisers, die in het bezit waren van het 
winnend biljet, een auto hebben gekregen.

Het oordeelt dat het door de eisers verkregen voordeel in natura bestaat in de 
door hen ontvangen prijs.

Artikel 25, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat 
winst onder meer de voordelen van alle aard omvat die de ondernemer behaalt 
uit hoofde of ter gelegenheid van het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid.

Om uit te maken of de ondernemer een belastbaar voordeel van alle aard ont-
vangt, dient de rechter het tijdstip waarop de biljetten werden toegekend in aan-
merking te nemen. De eventuele winsten die de ondernemer behaalt op het ogen-
blik van de trekking van de biljetten zijn het gevolg van het toeval en niet de op-
brengst van zijn werkzaamheid.

Het arrest beslist derhalve niet wettig dat de waarde van het door de eisers ge-
wonnen voertuig een voordeel van alle aard is waarop zij kunnen worden belast.

Het onderdeel is gegrond. 
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de overige onderdelen van het eerste 

middel noch van het tweede middel die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-
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kelijk verklaart.
Beveelt dat van het arrest melding wordt gemaakt op de kant van het gedeelte-

lijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

10 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Ch. Vandevyver, Verviers en T'Kint.

Nr. 243

3° KAMER - 14 mei 2007

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - EENZIJDIGE RECHTSHANDELING

2º VERBINTENIS - EENZIJDIGE RECHTSHANDELING - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL

3º VERBINTENIS - EENZIJDIGE RECHTSHANDELING - VERBINDENDE KRACHT - MISKENNING - 
BEGRIP

1º en 2º Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk eenzijdige wilsuiting 
verbintenissen doet ontstaan. 

3º  De  rechter  miskent  de  verbindende  kracht  van  een  eenzijdige  rechtshandeling  niet  
wanneer hij hieraan het gevolg verleent dat die handeling, volgens zijn uitlegging ervan,  
wettig heeft1. (Artt. 1101, 1108 en 1134, B.W.)

(ETHIAS, vereniging van onderlinge verzekeringen T. GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0553.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 11 maart 2005 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 16 april 2007 verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikelen 1101, 1108, 1134, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
-  algemeen rechtsbeginsel  volgens hetwelk  eenzijdige  wilsuiting  verbintenissen kan 

1 Zie Cass. 11 dec. 1989, A.R. 8694, nr. 233, met concl. O.M. in Bull. en Pas., 1990, I, nr. 233; Cass. 
27 mei 2002, A.R. C.99.0051.N, nr. 318.
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doen ontstaan.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis wijst, met bevestiging van het beroepen vonnis, een geneesheer-

deskundige aan en gelast hem onder meer [de eerste verweerster] te onderzoeken en a) de 
evolutie van haar letsels en stoornissen ten gevolge van het litigieuze ongeval te beschrij-
ven en b) de graad en tijdvakken van tijdelijke invaliditeit of ongeschiktheid, de gene-
zings- of consolidatiedatum alsook de graad van blijvende invaliditeit of ongeschiktheid 
te bepalen, houdt de kosten aan en verwijst de zaak naar de rol.

Het bestreden vonnis beveelt het deskundigenonderzoek, na te hebben vastgesteld:
"De [eerste verweerder] heeft niet deelgenomen aan [het] [in der minne tussen de eise-

res en de eerste verweerster overeengekomen] deskundigenonderzoek [verricht door de 
dokters M. en W.]. Hij heeft daarentegen wel kennisgenomen van het verslag van de dok-
ters M. en W. waarvan hij de bevindingen - in eerste instantie - aanvaard heeft: de [eerste 
verweerder] schrijft in een brief van 4 juli 2000 aan [de eiseres] immers: 'Wij aanvaarden 
de bevindingen van het in der minne verrichte deskundigenonderzoek'", en op de volgen-
de gronden:

"3.1. Draagwijdte van de brief van 4 juli 2000 van de [eerste verweerder] aan [de eise-
res]

b) Situatie van de [eerste verweerder]
De [eerste verweerder] is geen partij bij het in der minne overeengekomen medisch 

deskundigenonderzoek; hij heeft de overeenkomst niet ondertekend. Hij is overeenkom-
stig artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek niet gebonden door het beding van onherroe-
pelijkheid, dat geen rechten of verplichtingen doet ontstaan in hoofde van een derde, die 
hiermee geen uitstaans heeft. Het minnelijk uitgevoerd deskundigenonderzoek is verricht 
ter uitvoering van een overeenkomst [...];

De [eerste verweerder] is daarenboven niet betrokken bij de onderzoeksverrichtingen;
Met zijn voormelde brief van 4 juli 2000 heeft hij zich enkel achteraf akkoord verklaard 

met de bevindingen van de deskundigen;
Dit akkoord, dat geldig is zolang niets wijzigt, houdt geen verzaking in van het recht 

om de bevindingen van de deskundigen op een later tijdstip te betwisten indien zich een 
nieuw feit voordoet;

Het akkoord is immers gegeven met betrekking tot een bewijselement voor de schade. 
De [eerste verweerder] erkent de geldigheid van het deskundigenverslag op de datum dat 
hij dit verslag ontvangt; hij is niet gebonden door de inhoud van dit verslag indien de wer-
kelijkheid waarop het deskundigenverslag steunt, evolueert. Wanneer zich een nieuw feit 
voordoet, zoals de verbetering van de toestand van de getroffene, is de werkelijkheid van 
de te ramen schade gewijzigd en kan [de eerste verweerder] terugkomen op het akkoord 
dat hij had gegeven vóór het nieuwe feit zich voordeed;

De eerste rechter heeft terecht een gerechtsdeskundige aangewezen. Het door de eerste 
rechter bevolen deskundigenonderzoek moet dus worden bevestigd".

Grieven
De appelrechters stellen vast dat de eerste verweerder de eiseres bij brief van 4 juli 

2000 heeft laten weten dat hij de bevindingen van het tussen de eiseres en [de eerste ver-
weerster] in der minne overeengekomen medisch deskundigenonderzoek aanvaardde.

Dergelijke aanvaarding maakt een eenzijdige wilsuiting van de eerste verweerder uit, 
die hem ten aanzien van de eiseres en van de tweede, derde en vierde verweerders bindt 
overeenkomstig de artikelen 1101, 1108 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek en overeen-
komstig het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk eenzijdige wilsuiting verbintenissen 
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doet ontstaan.
De feitenrechter beoordeelt weliswaar in feite het bestaan en de draagwijdte van een 

wilsuiting, op voorwaarde evenwel dat hij de bewijskracht van de akten waaruit die wils-
uiting blijkt, niet miskent.

De eerste verweerder heeft zijn akkoord van 4 juli 2000 geenszins onderworpen aan de 
voorwaarde dat er niets meer mocht wijzigen en dat het gegeven akkoord zou worden her-
roepen indien zich nieuwe feiten zouden voordoen.

Nu zij beslissen dat het akkoord van de eerste verweerder "geldig is zolang niets wij-
zigt", dat de eerste verweerder, die verklaard had de bevindingen van het in der minne 
verrichte medisch deskundigenonderzoek te aanvaarden, "niet gebonden is door de inhoud 
van dit verslag indien de werkelijkheid waarop het deskundigenverslag steunt, evolueert" 
en dat de eerste verweerder bijgevolg mag terugkomen op het akkoord dat hij had gege-
ven vóór dat nieuwe feit zich voordeed, onderwerpen de appelrechters het akkoord van de 
eerste verweerder aan een ontbindende voorwaarde die hij niet heeft gesteld en weigeren 
zij aan dit akkoord de gevolgen te verlenen die het tussen de partijen naar recht heeft 
(schending van de artikelen 1101, 1108 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek en misken-
ning van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk eenzijdige wilsuiting verbintenis-
sen doet ontstaan).

De appelrechters miskennen met die beslissing daarenboven de bewijskracht van de 
brief van 4 juli 2000 van de eerste verweerder - waarin deze verklaart: "Wij aanvaarden 
de bevindingen van het in der minne verrichte medisch deskundigenonderzoek" - door te 
oordelen dat die akte een vermelding bevat die er niet in voorkomt, inzonderheid dat het 
akkoord slechts geldig was zolang niets wijzigde, en geven aan die brief aldus een draag-
wijdte die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk eenzijdige wilsuiting 

verbintenissen doet ontstaan.
In zoverre het miskenning van dit vermeende beginsel aanvoert, is het middel 

niet ontvankelijk.
Voor het overige, na te hebben vastgesteld dat de eerste verweerder "niet deel-

genomen heeft aan [het] deskundigenonderzoek" dat de eiseres en de verweerster 
sub 2 overeengekomen waren en dat hij het in die overeenkomst bepaalde "be-
ding van onherroepelijkheid" niet had aanvaard, vermeldt het bestreden vonnis 
dat die verweerder "kennisgenomen heeft van het verslag van de dokters M. en 
W. waarvan hij de bevindingen - in eerste instantie - aanvaard heeft: [hij] schrijft 
in een brief van 4 juli 2000 aan [de eiseres] immers: 'Wij aanvaarden de bevin-
dingen van het in der minne verrichte deskundigen-onderzoek'" en oordeelt het 
dat "dit akkoord, dat geldig is zolang niets wijzigt, geen verzaking inhoudt van 
het recht om de bevindingen van de deskundigen op een later tijdstip te betwisten 
indien zich een nieuw feit voordoet; [dat] het akkoord immers is gegeven met be-
trekking tot een bewijselement van de schade; [dat] de [eerste verweerder] de 
geldigheid van het deskundigenverslag erkent op de datum dat hij dit verslag 
ontvangt; [dat] hij niet gebonden is door de inhoud van dit verslag indien de wer-
kelijkheid waarop het  deskundigenverslag steunt,  evolueert,  [en dat]  wanneer 
zich een nieuw feit voordoet, zoals de verbetering van de toestand van de getrof-
fene, de werkelijkheid van de te ramen schade gewijzigd is en [de eerste ver-
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weerder] kan terugkomen op het akkoord dat hij vóór het plaatsgrijpen van dat 
nieuwe feit had gegeven".

Waar het bestreden vonnis oordeelt dat het akkoord van de eerste verweerder 
"geldig is zolang niets wijzigt", geeft het aan zijn brief van 4 juli 2000 geen uit-
legging die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent het bijge-
volg niet de bewijskracht van de akte waarin deze besloten is.

Daarenboven onderwerpt het bestreden arrest dit akkoord geenszins aan een 
ontbindende voorwaarde waarin het niet voorziet, maar verleent het daarentegen 
de gevolgen die het, volgens zijn uitlegging ervan, wettig heeft.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

14 mei 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advo-
caten: mrs. Simont en Gérard.

Nr. 244

3° KAMER - 14 mei 2007

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — ECHTSCHEIDING DOOR 
ONDERLINGE TOESTEMMING - KINDEREN - VOORAFGAANDE OVEREENKOMST - 
BIJDRAGE - HERZIENING - VOORWAARDEN

2º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING - KINDEREN - 
VOORAFGAANDE OVEREENKOMST - BIJDRAGE - HERZIENING - VOORWAARDEN

1º en 2º De verhoging van het inkomen van de ouder die in hoofdzaak voor de huisvesting  
instaat, kan een nieuwe omstandigheid vormen in de zin van artikel 1288, tweede lid,  
Ger.  W.,  en  derhalve  een  vermindering  van  de  bijdrage  van  de  andere  ouder  
verantwoorden1. (Art. 1288, tweede lid, Ger.W.)

(P. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0156.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, dat op 21 september 2005 in 

hoger beroep is gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen.

1 Zie J.L. RENCHON, "La loi du 20 mai 1997 réparatrice de la réforme des procédures en divorce", J.T., 
1997, p. 764, nrs. 96 en 97.
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De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 6 maart 2007 verwezen 
naar de derde kamer.

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1288, eerste lid, 3°, en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals zij hier-

in zijn ingevoegd bij artikel 27 van de wet van 30 juni 1994 en, wat het tweede lid betreft, 
zoals gewijzigd bij artikel 11 van de wet van 20 mei 1997;

- artikelen 203, 302, 304 en 1134, eerste en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis doet uitspraak over de rechtsvordering van de verweerder tot ver-

mindering van zijn bijdrage in de kosten van levensonderhoud en opvoeding van zijn twee 
kinderen, L., geboren op 8 mei 1992, en V., geboren op 6 september 1995, en over de te-
genvordering van de eiseres tot verhoging van die bijdrage, verwerpt die laatste vordering 
en verklaart de rechtsvordering van de verweerder gedeeltelijk gegrond en

"Zegt dat het bedrag van de bijdrage die (de verweerder) moet betalen voor het levens-
onderhoud en de opvoeding van zijn kinderen, voor de twee kinderen bepaald wordt op 
300 euro per maand vanaf 1 juni 2003;

Zegt  dat  de  bijdrage voor de twee kinderen verhoogd zal  worden tot  400 euro per 
maand vanaf 1 september 2003;

Zegt  dat  de  bijdrage voor de twee kinderen verhoogd zal  worden tot  500 euro per 
maand vanaf 1 mei 2004;

Gelet op de hoedanigheid van de partijen, zegt dat het geheel van de kosten van beide 
instanties door elke partij gedragen zal worden ten belope van de helft".

op grond
"Dat (de eiseres) sinds de echtscheiding werk gevonden heeft, zodat haar inkomen veel 

hoger  is  dan toen de overeenkomsten van echtscheiding door  onderlinge toestemming 
werden opgemaakt.

Dat het inkomen (van de verweerder) daarentegen niet is gewijzigd sinds de echtschei-
ding door onderlinge overeenstemming.

Dat zijn lasten zijn verhoogd, maar die verhoging opgevangen werd door de deelname 
van zijn levensgezellin in de gemeenschappelijke lasten.

Dat de behoeften van de kinderen, tot 1 september 2003, datum waarop L. haar secun-
daire studies heeft aangevat, niet merkelijk groter waren geworden.

Dat er bij het bepalen van het bedrag van de bijdrage niet alleen rekening moet worden 
gehouden met de behoeften van de kinderen, maar ook met de bijdragecapaciteit van de 
ouders.

Dat het evenwicht tussen de ouders is gewijzigd door de verhoging van het inkomen 
van (de eiseres).

Dat, in die omstandigheden, bepaald moet worden dat de bijdrage tussen 1 juni 2003 en 
31 augustus 2003 verminderd zal worden tot 150 euro per maand en per kind, dit is 300 
euro voor de twee kinderen.

Dat L. in september 2003 haar secundaire studies heeft aangevat.
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Dat de partijen in hun overeenkomsten van echtscheiding door onderlinge overeenstem-
ming bepaald hadden dat het bedrag van de indexatie met 20 pct. verhoogd zou worden op 
het tijdstip dat de kinderen hun secundair onderwijs zouden aanvatten.

Dat de partijen niet preciseren hoeveel de indexatie destijds bedroeg.
Dat het niettemin redelijk is te veronderstellen dat de kosten van L. verhoogd zijn ten 

belope aan 100 euro per maand.
Dat, in die omstandigheden, geoordeeld moet worden dat de bijdrage tussen 1 septem-

ber 2003 en 1 mei 2004 vastgesteld moet worden op 400 euro per maand voor de twee 
kinderen.

Dat [de verweerder] zijn dochters sinds 8 mei 2004 niet meer bij hem thuis ontvangt, 
om redenen waarvan de rechtbank in het kader van dit geschil geen kennis dient te nemen.

Dat het feit dat die subsidiaire huisvesting niet wordt uitgeoefend, een weerslag heeft 
op de financiële deelname [van de verweerder], die niet meer in natura bijdraagt tot het le-
vensonderhoud en de opvoeding van zijn kinderen.

Dat de deelname in natura [van de verweerder] bepaald kan worden op 100 euro per 
maand.

Dat zijn bijdrage, vanaf 1 mei 2004, bijgevolg 500 euro per maand voor de twee kinde-
ren zal bedragen".

Grieven
De ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, 

het levensonderhoud, het toezicht, de opvoeding en de opleiding van hun kinderen (artikel 
203 van het Burgerlijk Wetboek).

Ter uitvoering van die verplichting dienen zij, in geval van echtscheiding door onder-
linge toestemming, hun overeenkomst omtrent, met name (artikel 1288, eerste lid, 3°, van 
het Gerechtelijk Wetboek) de bijdrage van elk van beide echtgenoten in het levensonder-
houd, de opvoeding en de passende opleiding van hun kinderen, bij geschrift vast te leg-
gen, onverminderd de rechten hen door hoofdstuk V van titel V van boek I van het Bur-
gerlijk Wetboek toegekend ("Verplichtingen die uit het huwelijk of de afstamming ont-
staan").

Uit  die bepalingen blijkt  dat de echtscheidingsovereenkomst betreffende de bijdrage 
van elke echtgenoot in het levensonderhoud en de opvoeding van hun kinderen, alleen in 
de bij de wetgever uitdrukkelijk bepaalde gevallen kan worden gewijzigd.

Artikel 304 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt wat dat betreft dat de ontbinding van 
het huwelijk door een echtscheiding aan de kinderen geen enkel voordeel ontneemt dat 
hun door de wetten of door de huwelijksvoorwaarden van hun ouders was verzekerd.

Eerste onderdeel
Artikel 1288, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 11 

van de wet van 20 mei 1997, bepaalt dat de bijdrage bedoeld in 3° van het voorgaande lid 
(de bijdrage van elk van beide echtgenoten in het levensonderhoud en de opvoeding van 
de kinderen) na de echtscheiding door de bevoegde rechter kan worden herzien "wanneer 
nieuwe omstandigheden buiten de wil van de partijen hun toestand of die van de kinderen 
ingrijpend wijzigen".

In dit geval zijn de omstandigheden op grond waarvan het bestreden vonnis de vermin-
dering van de bijdrage van de verweerder verantwoordt en de verhoging ervan weigert, 
geen nieuwe omstandigheden buiten de wil van de verweerder en zijn deze in geen geval 
omstandigheden die zijn toestand of die van de kinderen ingrijpend hebben gewijzigd. Het 
bestreden vonnis stelt dat overigens niet vast.

Dat het inkomen van de verweerder sedert de echtscheiding niet gewijzigd is, is uiter-
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aard geen nieuwe omstandigheid die zijn toestand gewijzigd heeft. De verhoging van zijn 
lasten is geen omstandigheid buiten zijn wil, in zoverre het vonnis vaststelt dat de ver-
weerder sinds vijf jaar met een levensgezellin samenleeft die zelf twee kinderen heeft.

De verhoging van het inkomen van de eiseres verantwoordt de vermindering van de bij-
drage van de verweerder niet.

Die verhoging moet, ingevolge de verplichting zelf van de ouders om voor het levens-
onderhoud van hun kinderen te zorgen "naar evenredigheid van hun middelen" (artikel 
203 van het Burgerlijk Wetboek), de kinderen en hen alleen ten goede komen en heeft in 
geen geval een weerslag op de middelen van de verweerder.

Dat die omstandigheid "het evenwicht tussen de ouders" gewijzigd heeft, is niet terzake 
dienend, aangezien alleen een ingrijpende wijziging van de mogelijkheid van de verweer-
der om tot het levensonderhoud van zijn kinderen bij te dragen, krachtens artikel 1288, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek een vermindering van het bedrag van zijn bij-
drage verantwoordt.

De beslissing die, om de hiervoor vermelde redenen, de vordering van de verweerder 
tot vermindering van zijn bijdrage toewijst en de tegenvordering van de eiseres tot verho-
ging van die bijdrage verwerpt, is derhalve niet naar recht verantwoord (schending van de 
artikelen 1288, eerste lid, 3°, en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, en 203, 302 en 
304 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat alle overeenkomsten die wettig 

zijn aangegaan, degenen die deze hebben aangegaan, tot wet strekken (eerste lid) en niet 
herroepen kunnen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden door 
de wet erkend (tweede lid).

Bijgevolg verbindt de echtscheidingsovereenkomst die de echtgenoten aangaan met be-
trekking tot hun bijdrage tot het levensonderhoud en de opvoeding van de kinderen, de 
ouders wederzijds en kan zij alleen worden herzien binnen de grenzen van de voorwaar-
den die limitatief zijn opgesomd bij artikel 1288, tweede lid, van het Gerechtelijk Wet-
boek, d.w.z. indien is aangetoond dat één van de ouders in de onmogelijkheid verkeert het 
bedrag van de bij overeenkomst bepaalde bijdrage nog te betalen wegens nieuwe omstan-
digheden buiten zijn wil, die zijn financiële toestand ingrijpend wijzigen.

Het bestreden arrest, dat de overeenkomsten betreffende de bijdrage van de verweerder 
in de kosten van levensonderhoud en opvoeding van zijn kinderen wijzigt, op grond van 
voorwaarden die niet bepaald zijn in voornoemd artikel 1288, tweede lid, schendt derhal-
ve ook artikel 1134, eerste en tweede lid van het Burgerlijk Wetboek, meer bepaald het 
tweede lid, en daarenboven artikel 1288, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Derde onderdeel
Het bestreden vonnis herinnert eraan dat de tussen de partijen gesloten echtscheidings-

overeenkomsten voorzien hebben in een verhoging van 20 pct. van het bedrag van ver-
weerders (geïndexeerde) bijdrage van 10.000 frank per maand en per kind bij de overgang 
van een [school]cyclus naar een andere.

Het bestreden vonnis stelt vast dat L. in september 2003 het secundair onderwijs heeft 
aangevat.

Het bestreden vonnis, dat beslist dat vanaf 1 september 2003 de bijdrage van de ver-
weerder slechts 400 euro per maand (of 16.000 frank) voor de twee kinderen zou bedra-
gen, in plaats van de 550 euro (10.000 + 12.000 frank) die door de echtscheidingsovereen-
komsten zijn bepaald, en in die mate de tegenvordering van de eiseres tot verhoging van 
verweerders bijdrage verwerpt, miskent bijgevolg de verbindende kracht van die overeen-
komsten (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek).
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste en tweede onderdeel samen
Krachtens artikel 1288, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan de bij-

drage van elk van beide echtgenoten in het levensonderhoud en de opvoeding 
van de kinderen na echtscheiding door onderlinge toestemming door de rechter 
herzien worden wanneer nieuwe omstandigheden buiten de wil van de partijen 
hun toestand of die van de kinderen ingrijpend wijzigen.

Die bepaling heeft niet alleen betrekking op het geval waarin één van de ou-
ders, wegens nieuwe omstandigheden buiten zijn wil, in de onmogelijkheid ver-
keert om nog verder het bedrag te betalen van de bijdrage die hij krachtens de 
overeenkomst voorafgaand aan de echtscheiding moet betalen.

De verhoging van het inkomen van de ouder die in hoofdzaak voor de huisves-
ting instaat, kan een vermindering van de bijdrage van de andere ouder verant-
woorden.

Het onderdeel, in zoverre daarin het tegendeel betoogd wordt, faalt naar recht.

Om de bijdrage van de verweerder te verminderen, oordeelt het bestreden von-
nis, na de evolutie van de toestand van de partijen en van hun kinderen sinds de 
opstelling van de voorafgaande overeenkomst te hebben beschreven, voor het 
overige dat "het evenwicht tussen de ouders is gewijzigd door de verhoging van 
het inkomen van [de eiseres]".

Het onderdeel, in zoverre het uitgaat van de onderstelling dat het bestreden 
vonnis zijn beslissing ook op de verhoging van de lasten van de verweerder 
grondt, mist feitelijke grondslag.

Derde onderdeel

Het bestreden vonnis beslist dat de wijziging van de toestand van de partijen, 
krachtens voormeld artikel 1288, tweede lid, de vermindering, vanaf 1 juni 2003, 
van de in de overeenkomst voorafgaand aan de echtscheiding bepaalde bijdrage 
van de verweerder van 10.000 frank per maand en per kind tot 150 euro verant-
woordt en stelt vervolgens vast dat, gelet op het feit dat het kind L. op 1 septem-
ber 2003 haar secundaire studies aanvatte, die geïndexeerde bijdrage krachtens 
de overeenkomst op dat tijdstip met 20 pct. verhoogd zou worden en stelt die bij-
drage voor de twee kinderen vast op 400 euro per maand tussen 1 september 
2003 en 1 mei 2004.

Aldus miskent het bestreden vonnis de verbindende kracht van die overeen-
komst niet.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.
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14 mei 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
mevr. Velu  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Leclercq, procureur-generaal –  Advo-
caat: mr. De Bruyn.

Nr. 245

3° KAMER - 14 mei 2007

RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - NIET GEVORDERDE 
ZAKEN - VERBOD OM UITSPRAAK TE DOEN - BEGRIP - VADER - GESCHEIDEN MOEDER - 
KINDERBIJSLAG

De  rechter  die,  rekening  houdend  met  de  wanverhouding  tussen  de  respectieve 
bestaansmiddelen van de partijen, de van de vader gescheiden moeder veroordeelt om 
aan  laatstgenoemde  slechts  één  vijfde  van  de  kinderbijslag  terug  te  betalen,  doet  
uitspraak over niet gevorderde zaken wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag  
acht  te slaan, blijkt  dat,  enerzijds, de moeder gevorderd had om voor recht  te  doen  
zeggen dat de kinderbijslag, ingeval hij aan haar zou worden uitgekeerd, gelijk onder de  
ouders zou worden verdeeld en, anderzijds, dat de vader tot de ongegrondheid van de  
vorderingen van de moeder geconcludeerd had1. (Art. 1138, 2°, Ger.W.)

(T. T. W.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0588.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 1 februari 2006 is gewe-

zen door het Hof van Beroep te Luik.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 4 april 2007 verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser stelt volgend cassatiemiddel voor:
Geschonden wettelijke bepalingen
- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, dat bij artikel 1138, inzon-

derheid 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, toegepast wordt;
- artikel 1138, inzonderheid 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk en, na het akkoord van de partijen 

over de voorwaarden voor de huisvesting van de gemeenschappelijke kinderen te hebben 
bevestigd en voor recht te hebben gezegd dat dezen bij hun moeder gedomicilieerd zou-
den worden en dat geen van beide partijen aan de andere partij enige bijdrage verschul-
digd is in de kosten van onderhoud en opvoeding van de gemeenschappelijke kinderen, 

1 Zie Cass. 21 sept. 2000, A.R. C.97.0021.N, nr. 486.
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die door elke ouder tijdens zijn huisvestingsperiode gedragen zullen worden:
veroordeelt het de verweerster om de eiser een vijfde van zijn kinderbijslag terug te be-

talen;
verwerpt het de overige punten van de vordering van de partijen;
compenseert het de appelkosten, gelet op de hoedanigheid van de partijen.
Het  arrest  is  gegrond op  alle  redenen  die  thans als  volledig hernomen worden  be-

schouwd, en inzonderheid op de volgende redenen:
"Domiciliëring en bijdrage:
Dat de redenen die (de verweerster) tot staving van haar vordering aanvoert, naast die 

welke gevoelsmatig zijn, (verhoogde kinderbijslag, opvoedingspremie) het best aan de be-
hoeften van de kinderen beantwoorden terwijl het voorbehoud van (de eiser) thans niet 
objectief gestaafd is;

Dat (de verweerster) in dit geval geen enkele bijdrage (van de eiser) vordert;
Dat, gezien de wanverhouding tussen de respectieve bestaansmiddelen van de partijen, 

wat niet betwist wordt, de kinderbijslagen in de hierna in het dictum gepreciseerde ver-
houding gesplitst moeten worden".

Grieven
In haar appelconclusie vorderde de verweerster in hoofdorde dat de kinderen bij haar 

gedomicilieerd zouden worden,  waardoor  zij  met name een verhoudingsgewijs hogere 
kinderbijslag dan de eiser zou genieten en voor langere tijd een opvoedingspremie voor 
het "derde"-kind zou ontvangen. De verweerster voegde hieraan toe "dat het weliswaar 
om aanzienlijke voordelen gaat waardoor zij geen bijdrage in het levensonderhoud van de 
gemeenschappelijke kinderen hoeft te vorderen, terwijl zij er nog steeds mee instemt om 
de helft van de kinderbijslag voor de twee gemeenschappelijke kinderen (aan de eiser) te-
rug te storten".

Subsidiair vorderde de verweerster, ingeval het hof van beroep haar vordering tot domi-
ciliëring zou afwijzen, van de eiser om haar in dat geval het volledige bedrag van de kin-
derbijslag te storten en hem in de betaling van een uitkering tot levensonderhoud te ver-
oordelen.

In het dictum van diezelfde appelconclusie vorderde de verweerster in hoofdorde dat de 
kinderen bij haar gedomicilieerd zouden worden en dat, in dat geval, voor recht zou wor-
den gezegd dat de kinderbijslag voor de twee kinderen gelijk onder de ouders zou worden 
verdeeld.

De verweerster verzocht slechts subsidiair, en ingeval het hof van beroep de domicilië-
ring van de kinderen niet wou wijzigen, dat haar het volledige bedrag van de kinderbijslag 
toegekend zou worden en dat de eiser vanaf september 2004 tot betaling van een provisio-
nele uitkering tot levensonderhoud van 100 euro per maand en per kind veroordeeld zou 
worden.

Uit de hiervoor samengevatte conclusie volgt dat de verweerster erkend heeft dat, zo 
het hof van beroep haar het recht gaf de kinderen bij haar te domiciliëren, zij aanvaardde 
om de helft van de kinderbijslag aan de eiser te storten.

In zijn appelconclusie vorderde de eiser de bevestiging van het akkoord dat de partijen 
over de voorwaarden voor de alternerende huisvesting van de kinderen bereikt hadden en 
de verwerping van de andere vorderingen van de verweerster.

Uit de hierboven vermelde redenen volgt dat het arrest, na het akkoord van de partijen 
over de huisvesting van de kinderen te hebben bevestigd, beslist dat de kinderen bij hun 
moeder gedomicilieerd zouden worden en dat geen van de partijen aan de andere partij 
enige bijdrage in de kosten van levensonderhoud en opvoeding van de gemeenschappelij-
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ke kinderen verschuldigd zou zijn, maar veroordeelt het de verweerster om aan de eiser 
slechts een vijfde van de ontvangen kinderbijslagen terug te storten.

Het arrest werpt bijgevolg een geschil op waarvan de partijen het bestaan in hun con-
clusies uitgesloten hadden en miskent aldus het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbe-
ginsel genoemd, en artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
In het kader van de procedure tot bepaling, na scheiding van de partijen, van 

de voorwaarden voor de huisvesting en de bijdrage in het levensonderhoud en de 
opvoeding van de twee kinderen die uit hun buitenhuwelijkse verbintenis zijn 
voortgekomen,  waarbij  tussen die  partijen  een  akkoord  werd  bereikt  over  de 
voorwaarden van die huisvesting, heeft de verweerster voor de appelrechters in 
hoofdorde gevraagd dat die kinderen bij haar gedomicilieerd zouden worden en 
dat voor recht zou worden gezegd dat de kinderbijslag voor die kinderen gelijk 
onder de ouders zou worden verdeeld, met dien verstande dat zij geen andere uit-
kering tot levensonderhoud van de eiser zou vorderen. Zij vorderde slechts subsi-
diair, ingeval de kinderen niet bij haar gedomicilieerd zouden worden, om haar 
het volledige bedrag van de kinderbijslag toe te kennen en de eiser in de betaling 
van een uitkering tot levensonderhoud te veroordelen.

Zelf heeft de eiser geconcludeerd tot de ongegrondheid van de vorderingen 
van de verweerster.

Het arrest bevestigt het voormelde akkoord van de partijen en zegt voor recht 
dat de gemeenschappelijke kinderen bij de verweerster gedomicilieerd worden 
en dat geen van beide partijen aan de andere partij een bijdrage in de kosten van 
onderhoud en opvoeding van die kinderen verschuldigd is,  waarna het arrest, 
"gezien de wanverhouding tussen de respectieve bestaansmiddelen van de partij-
en", de verweerster veroordeelt om aan de eiser slechts een vijfde van de kinder-
bijslag terug te betalen.

Aldus doet het arrest uitspraak over niet gevorderde zaken en schendt het arti-
kel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de verweerster veroordeelt om 

aan de eiser een vijfde van de kinderbijslag terug te betalen en over de kosten 
uitspraak doet.

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

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

14 mei 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
mevr. Velu – Grotendeels gelijkluidende conclusie2 van de h. Leclercq, procureur-gene-

2 Het O.M. concludeerde dat er alleen grond bestond tot vernietiging van het bestreden arrest, in 
zoverre het de verweerster veroordeelde om aan de eiser een vijfde van de kinderbijslag terug te 
betalen.
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raal – Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 246

3° KAMER - 14 mei 2007

PARITAIR COMITE - RESSORT - CRITERIUM - ACTIVITEIT VAN DE ONDERNEMING

Het ressort van een paritair comité wordt in beginsel bepaald door de hoofdactiviteit van de  
betrokken onderneming, tenzij het oprichtingsbesluit een ander criterium heeft bepaald,  
zoals de gewone of normale activiteit van de onderneming1. (Art. 35, C.A.O.-Wet)

(L. T. R.S.Z.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0043.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 14 december 2005 is ge-

wezen door het Arbeidshof te Luik, afdeling Neufchâteau.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 oktober 1974 tot oprichting en tot vaststel-

ling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf 
en tot vaststelling van het aantal leden ervan;

- artikel 35 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereen-
komsten en de paritaire comités.

Aangevochten beslissing
Op de conclusie waarin de eiser, in essentie, aanvoerde dat zijn activiteit erin bestaat in 

een voormalige school van het dorp van Clerheid tegen betaling stages voor culturele en 
artistieke animatie voor kinderen te organiseren; dat hij hiervoor personeel tewerkstelt, 
hoofdzakelijk met overeenkomsten van bepaalde duur met een korte looptijd, naar gelang 
van de te organiseren activiteiten, de gekozen thema's van de kampen, de periode waarin 
die kampen plaatsvinden en het aantal ingeschreven kinderen; dat er tijdens het schooljaar 
aldus achtereenvolgens bosklassen, circuskampen, themakampen en woonwagenkampen 
georganiseerd worden; dat hij over een uitgebreide infrastructuur beschikt die voorname-
lijk door en voor de kinderen is ontworpen, bestaande uit een heuse circustent, een houten 
dorp dat door de kinderen is gebouwd en waarin zij kunnen verblijven, woonwagens en 
een boerderij met verschillende dieren; dat die infrastructuur voortdurend moet worden 
onderhouden om het veilige gebruik ervan door de kinderen tijdens de animaties te verze-
keren; dat een groot aantal vrijwilligers aan de organisatie van de kampen meewerken; dat 

1 Cass. 22 dec. 2003, AR S.03.0060.F, nr. 666. 
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de eiser en de echtgenote overigens de eersten zijn om in deze onderneming te werken; 
dat de activiteit die in de onderneming van de eiser daadwerkelijk wordt uitgeoefend, uit 
culturele en artistieke animatie bestaat; dat alle activiteiten die geen verband houden met 
de animatie als dusdanig rechtstreeks voortvloeien uit  de  socioculturele en educatieve 
hoofdactiviteit, en daarvan het gevolg zijn,

beslist het arrest, met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, dat de onderne-
ming van de eiser onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf valt.

Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
(1) "Krachtens het koninklijk besluit van 4 oktober 1974, vallen onder het Paritair Co-

mité voor het hotelbedrijf nr. 302 'alle gelegenheden waar tegen betaling reizigers, toeris-
ten, kostgangers of betalende gasten worden ontvangen en, in het algemeen, alle gelegen-
heden waar tegen betaling dranken worden besteld, maaltijden worden opgediend of lo-
gies wordt verschaft';

Te dezen werden (eisers) personeelsleden, wier aanwezigheid werd ontdekt tijdens het 
onderzoek  dat  aan de bestreden  beslissing  is  voorafgegaan,  tewerkgesteld  als  kokkin, 
werkster en klusjesman, en hadden zij geen opvoedende functie, waarbij de omstandig-
heid dat deze personeelsleden met de kinderen in contact kwamen, niet van doorslagge-
vend belang is;

Slechts vijf personen hebben een overeenkomst van onbepaalde duur gesloten en allen 
vielen onder de activiteiten waarvoor het paritair comité van het hotelbedrijf bevoegd is: 
M. G. (sinds 1 juni 1992: met name keuken, onderhoud), S. S. (van 5 oktober 1999 tot 28 
februari 2001: met name onderhoud, schoonmaak en strijk), A.G. (van 5 oktober 2000 tot 
26 april 2002: met name onderhoud van de tuinen, de borders), D. J. (van 25 april 1999 
tot 28 december 2001: met name vaatwas, tafeldienst, confituren en gebakjes), L.B. (van 
26 januari 1999 tot 5 augustus 2001: met name onderhoud van het westerndorp, van de 
tuin en van de woonwagens, dierverzorging);

De werknemers D.J. en L.B. hebben daarenboven prestaties verricht in het kader van 
een overeenkomst van bepaalde duur alvorens ze tewerkgesteld werden met een arbeids-
overeenkomst van onbepaalde duur;

(2) De socioculturele activiteit is niet permanent, zoals uit de analyse van de arbeids-
overeenkomsten van bepaalde duur blijkt, aangezien deze voor beperkte periodes en ad 
hoc zijn gesloten; zo heeft M.A. circuslessen gegeven van 6 tot 23 mei, van 3 tot 6 juni en 
van 22 tot 28 juli 2003;

Kortom, de personen die voor de kinderanimatie instonden waren, op een paar zeldza-
me uitzonderingen na, vrijwilligers, in tegenstelling tot zij die voor de keuken en het on-
derhoud instonden en krachtens een arbeidsovereenkomst werden tewerkgesteld".

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 35 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve ar-

beidsovereenkomsten en de paritaire comités, bepaalt het koninklijk besluit dat een pari-
tair comité opricht, wie onder de bevoegdheid van het paritair comité valt. Bij ontstentenis 
hiervan moet rekening worden gehouden met de hoofdactiviteit van de onderneming.

Het in de aanhef van het middel bedoelde koninklijk besluit van 4 oktober 1974 be-
paalt: "Er wordt een paritair comité opgericht, genaamd 'Paritair Comité voor het hotelbe-
drijf', dat bevoegd is voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, te weten 
voor de hotels, restaurants en cafés. Hieronder vallen: motels, logementen, pensions, ho-
mes (met uitzondering van die welke onder het Paritair Comité voor de opvoedings- en 
huisvestingsinrichtingen ressorteren), rusthuizen, slaapwagens, restauratiewagens, buffet-
wagens, snackbardienst van de treinen, traiteurs, messes, kantines, privé-kringen, bars, 
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snackbars, zelfbediening, automaten, buffetten, toonbanken, banketsalons die niet bij een 
kleinbanketbakkerij behoren; alle gelegenheden waar tegen betaling reizigers, toeristen, 
kostgangers of betalende gasten worden ontvangen en, in het algemeen, alle gelegenheden 
waar  tegen  betaling  dranken  worden  besteld,  maaltijden  worden  opgediend  of  logies 
wordt verschaft".

Dit koninklijk besluit bepaalt geen bijzondere voorwaarde van ressort, zodat de hoofd-
activiteit van de onderneming bepaalt of deze al dan niet onder de bevoegdheid van het 
paritair comité van het hotelbedrijf valt.

Dit koninklijk besluit bepaalt niet dat het van toepassing is op de werknemers die taken 
verrichten die onder het hotelbedrijf vallen wanneer de hoofdactiviteit van de betrokken 
onderneming niet tot de bevoegdheid van het paritair comité van het hotelbedrijf behoort.

Het arrest, dat niet ontkent dat eisers activiteit, zoals deze in de voormelde passages van 
zijn conclusie is omschreven, een sociocultureel doel heeft en dat, met de in de aanhef van 
het middel sub (2) overgenomen redenen, erkent dat er werknemers met een overeen-
komst van bepaalde duur tewerkgesteld werden in het kader van de hoofdactiviteit van ei-
sers onderneming, kan niet wettig beslissen dat zijn onderneming onder het paritair comi-
té van het hotelbedrijf viel, op grond dat de socioculturele activiteit niet permanent was, 
dat de daarmee belaste werknemers slechts voor beperkte tijdvakken waren aangeworven 
en dat de kinderanimatie in hoofdzaak door vrijwilligers werd verzorgd (schending van 
alle in het middel bedoelde bepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de Grond-
wet).

Tweede onderdeel
In hoger beroep voerde de eiser in zijn aanvullende conclusie en in zijn syntheseconclu-

sie vóór het arrest van 8 december 2004 het volgende aan: hij heeft zijn beroepsactiviteit 
als natuurlijke persoon op 8 januari 2004 volledig stopgezet en zijn activiteit is voortgezet 
door de vereniging zonder winstoogmerk Ecole de Clerheid; "[die vereniging] valt thans 
onder het paritair comité 329 en is bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid ingeschreven 
onder het nummer 362, met name 'socioculturele sector'; het kan niet worden betwist dat 
(eisers) onderneming en de vereniging zonder winstoogmerk Ecole de Clerheid dezelfde 
activiteit uitoefenen en hetzelfde doel hebben (...); hoewel de structuur wel degelijk is ge-
wijzigd, is de activiteit beslist dezelfde gebleven; vanuit het oogpunt van het coherentie-
beginsel lijkt het bijgevolg niet aannemelijk om (eisers) onderneming in het paritair comi-
té voor het hotelbedrijf onder te brengen, wanneer de vereniging zonder winstoogmerk 
Ecole de Clerheid zelf deel uitmaakt van de socioculturele sector; wat dat betreft is het 
koninklijk besluit tot vaststelling van het toepassingsgebied van het paritair comité 329 
discriminerend in het licht van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre dit het 
behoren tot het paritair comité van een welbepaalde rechtsvorm doet afhangen; die voor-
waarde moet bijgevolg met toepassing van artikel 159 van de Grondwet worden verwor-
pen; in zoverre er geen categorie bestaat voor (eisers) onderneming, moet deze in ieder 
geval in het aanvullend paritair comité ondergebracht worden; het zou ongetwijfeld discri-
minerend zijn om ze elders in onder te brengen, aangezien dit enkel zou steunen op de 
structuur van de onderneming en op de keus die de (eiser) bij de oprichting van zijn on-
derneming gemaakt heeft om zijn activiteit als privé-persoon uit te oefenen".

Het arrest laat dit middel onbeantwoord en is bijgevolg niet regelmatig met redenen 
omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Derde onderdeel
In zijn tweede repliek op het advies van het openbaar ministerie voerde de eiser het vol-

gende aan: "een uitgebreid onderzoek (...) van het personeel dat bij arbeidsovereenkomst 
is aangeworven, toont in ieder geval aan dat het meeste aantal werkuren aan het culturele 
en opvoedende werk wordt gewijd; indien men een 'representatieve' periode van een jaar 
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onderzoekt, een tijdvak waarin regelmatig kampen en klassen zijn georganiseerd, zonder 
rekening te houden met het bestaan van de overeenkomsten ter activering van werkloos-
heidsuitkeringen, die van nature geen verband houden met de uitoefening van de hoofdac-
tiviteit, stelt men vast dat het aantal arbeidsuren besteed aan opvoedend en cultureel werk 
hoger is dan het aantal uren besteed aan bijkomende activiteiten die onder het paritair co-
mité van het hotelbedrijf zouden kunnen vallen; voor 2003 (jaar waarin geen enkele over-
eenkomst ter activering van werkloosheidsuitkeringen liep), kan men vaststellen dat enkel 
M.G. met een overeenkomst van onbepaalde duur werd tewerkgesteld, op basis van 38 
uren [per] week, en dat laatstgenoemde in hoofdzaak belast was met de bereiding van de 
maaltijden en het onderhoud van de keuken; buiten de periodes van 'kampen' en 'bosklas-
sen', die de activiteit van de onderneming vormen, kan worden vastgesteld dat M.G. syste-
matisch in het werkloosheidsboekje vermeld wordt voor de maanden januari,  februari, 
maart en april 2003; enkel de periode van activiteit, buiten de werkloosheidsperiode, d.i. 
mei tot september 2003, mag bijgevolg in aanmerking worden genomen; over de tewerk-
stellingsperiode, met name van 6 mei 2003 tot 29 augustus 2003, kan, wanneer enkel re-
kening wordt gehouden met het 'bezoldigde' personeel dat bij arbeidsovereenkomst te-
werkgesteld wordt, M.G. meegerekend, vastgesteld worden dat ongeveer 1.525 uren (met 
als basis 22 arbeidsuren per maand) gewijd worden aan de culturele en artistieke animatie, 
tegenover 825 uren van de keuken en het onderhoud; de educatieve en culturele animatie 
stelt beslist het grootst aantal mensen tewerk, waaronder ook een groot aantal vrijwilli-
gers, naast het personeel dat specifiek voor de animatie was aangeworven, en de (eiser) en 
zijn echtgenote, die al hun tijd aan de onderneming wijden; (...) er moet bijgevolg ook re-
kening worden gehouden met de prestaties van al die personen en met de prestaties waar-
voor facturen zijn opgemaakt, om de hoofdactiviteit van de onderneming en dus ook het 
paritair comité waaronder de onderneming valt te bepalen", en legde hij een tabel voor 
waarin de naam, het soort  overeenkomst, de tewerkstellingsperiode en het aantal  uren 
waarvoor die personen waren aangeworven en hun functie vermeld werd.

Het arrest antwoordt niet op dit middel van eisers conclusie en is bijgevolg niet regel-
matig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Het ressort van een paritair comité wordt, in regel, bepaald door de hoofdacti-

viteit van de betrokken onderneming, tenzij het oprichtingsbesluit een ander cri-
terium bepaalt.

Het koninklijk besluit van 4 oktober 1974 tot oprichting en tot vaststelling van 
de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het hotelbe-
drijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan, voorziet geen criterium voor 
het bepalen van het ressort van dat paritair comité.

Het arrest, dat oordeelt dat "de socioculturele activiteit" die volgens de eiser de 
hoofdactiviteit van zijn onderneming is, "niet permanent is, zoals uit de analyse 
van de arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur blijkt, aangezien deze voor be-
perkte periodes zijn gesloten" en dat "de personen die voor de kinderanimatie in-
stonden, op een paar zeldzame uitzonderingen na, vrijwilligers waren, in tegen-
stelling tot zij die voor de keuken en het onderhoud instonden en met een ar-
beidsovereenkomst werden tewerkgesteld", verantwoordt zijn beslissing dat de 
bedoelde onderneming onder het paritair comité voor het hotelbedrijf valt, niet 
naar recht.
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Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

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

over.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

14 mei 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advo-
caten: mrs. Kirkpatrick en De Bruyn.

Nr. 247

3° KAMER - 14 mei 2007

CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN VAN 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — DUUR, BEGIN EN EINDE - BEGIN - 
GEZINSBIJSLAG - KINDERBIJSLAG - WERKNEMERS - RECHTERLIJKE BESLISSING - EERSTE 
KENNISGEVING - VERVULLING - TWEEDE KENNISGEVING - VERVULLING - EISERES - WETTIGE 
OVERTUIGING

Het cassatieberoep dat meer dan drie maanden na het verrichten, door de griffier, van een 
eerste regelmatige kennisgeving van de beslissing overeenkomstig artikel 792, tweede 
en  derde  lid,  Ger.  W.,  ingesteld  wordt  tegen  een  arrest  inzake  kinderbijslag  voor  
werknemers, is niet laattijdig en is derhalve ontvankelijk, wanneer de griffier een tweede 
kennisgeving  gericht  had aan de eiseres,  die  niet  op  de  hoogte  was van de eerste  
kennisgeving, waarnaar in de tweede kennisgeving helemaal niet verwezen werd, en de  
tweede  kennisgeving  de eiseres  in  haar  wettige  overtuiging  had kunnen sterken dat  
alleen die kennisgeving haar termijn om cassatieberoep in te stellen kon doen ingaan en  
het  cassatieberoep  minder  dan  drie  maanden  na  het  verrichten  van  de  tweede  
kennisgeving is ingesteld1.  (Artt. 52, 53, 53bis, 1°, 54, 580, 1° en 2°, 704, Ger.W.; Artt. 
792, tweede en derde lid, 1073,1e lid,1078,1079,1e lid, Ger.W.)

(A. T. ATTENTIA ALLOCATIONS FAMILIALES vzw)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0070.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 19 april 2006 is gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

1 Zie andersl. concl. O.M. in Pas., 2007, nr. 247.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
- artikel 14.1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, 

ondertekend te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij de wet van 15 mei 
1981;

- artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-
mentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet 
van 13 mei 1955;

- het algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- de artikelen 2, 32 ,33, 35, 36, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 57, 580, 2°, 860, 704, 

eerste lid, 792, tweede en derde lid, 1050 en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep niet-ontvankelijk wegens laattijdigheid, op grond
"Dat het [arbeids]hof te dezen erop wijst
Dat  het bestreden vonnis  bij  gerechtsbrief  van 22 april  2005 ter  kennis is  gebracht 

krachtens artikel 792, tweede en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat het verzoekschrift van hoger beroep op 6 juni 2005 op de griffie van het arbeidshof 

is neergelegd;
Dat artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt: 'De termijn om hoger beroep 

aan te tekenen is één maand, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis of de kennis-
geving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid. Deze termijn loopt even-
eens vanaf de dag van die betekening ten aanzien van de partij die het vonnis heeft doen 
betekenen. Heeft een van de partijen aan wie of op wier verzoek het vonnis is betekend, 
geen woon- of verblijfplaats of geen gekozen woonplaats in België, dan wordt de termijn 
van hoger beroep verlengd overeenkomstig artikel 55. Hetzelfde geldt wanneer één van de 
partijen aan wie het vonnis ter kennis is gebracht overeenkomstig artikel 792, tweede en 
derde lid, in België geen woon- of verblijfplaats of geen gekozen woonplaats heeft';

Dat artikel 860 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de termijnen om een rechts-
middel aan te wenden voorgeschreven zijn op straffe van verval, dat ambtshalve uitge-
sproken wordt door de rechter. De kennisgeving van de rechterlijke beslissing geschiedt 
op de datum van de toezending ervan en niet op de datum van de aanbieding of ontvangst 
(Cass., 9 december 1996, J.T.T., 1997, 440, noot);

Dat het hoger beroep, dat neergelegd is op 6 juni 2005, laattijdig en dus niet ontvanke-
lijk is".

Grieven
Krachtens artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek
"Is de termijn om hoger beroep aan te tekenen één maand, te rekenen vanaf de beteke-

ning van het vonnis of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en der-
de lid.

Deze termijn loopt eveneens vanaf de dag van die betekening ten aanzien van de partij 
die het vonnis heeft doen betekenen.

Heeft  een van de partijen aan wie of op wier verzoek het vonnis is  betekend, geen 
woon- of verblijfplaats of geen gekozen woonplaats in België, dan wordt de termijn van 
hoger beroep verlengd overeenkomstig artikel 55.
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Hetzelfde geldt wanneer één van de partijen aan wie het vonnis ter kennis is gebracht 
overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, in België "geen woon- of verblijfplaats 
of geen gekozen woonplaats heeft".

Artikel 32,  2°,  van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt  wat onder  kennisgeving moet 
worden verstaan: "de toezending van een akte van rechtspleging in origineel of in af-
schrift; zij geschiedt langs de postdiensten of per elektronische post aan het gerechtelijk 
elektronisch adres of, in de gevallen die de wet bepaalt, per fax of in de vormen die de wet 
voorschrijft".

De beginselen van het recht van verdediging en [van] het correct onderzoek van de 
zaak, vastgelegd in artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, geven de rechtzoekende het recht op voldoende tijd en 
middelen om een rechtsmiddel met volle kennis van zaken aan te wenden, een recht waar-
op het grondwettelijk beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie van toepassing is.

In geval van kennisgeving is dit recht slechts gewaarborgd indien de rechtzoekende 
over dezelfde termijn beschikt als die waarover hij had beschikt indien de beslissing hem 
bij gerechtsdeurwaarder was betekend.

Indien, bij het berekenen van de termijnen van beroep, die kennisgeving verondersteld 
wordt te zijn verricht op de datum van toezending van de gerechtsbrief en niet op de da-
tum waarop de gerechtsbrief aan de persoon, op zijn woon- of verblijfplaats, is aangebo-
den, zoals in geval van betekening bij deurwaardersexploot, dan volgt hieruit dat de ter-
mijnen in geval van kennisgeving reeds ingaan op een tijdstip waarop de bestemmeling 
nog geen weet heeft van de inhoud van de gerechtsbrief, zodat hij zich in een situatie be-
vindt waarin hij gediscrimineerd wordt ten aanzien van die waarin hij zich had bevonden 
indien de betekening de termijn had doen ingaan, aangezien de termijn in dat geval slechts 
begint te lopen vanaf de aanbieding van het exploot van betekening aan de persoon, op 
zijn woon- of verblijfplaats. In deze uitlegging zouden de artikelen 1051 en 792 van het 
Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden.

Het arrest oordeelt dat het hoger beroep van 6 juni 2005 laattijdig is ingesteld en dat het 
recht van de eiseres om hoger beroep in te stellen, vervallen is, op grond dat de kennisge-
ving bij gerechtsbrief is geschied op 22 april 2005, terwijl die datum niet die is waarop de 
gerechtsbrief aan de persoon, op zijn woon- of verblijfplaats, is overhandigd, maar die 
waarop die gerechtsbrief hem is toegezonden. Zodoende beslist het arrest dat de termijn 
van hoger beroep is ingegaan vanaf de datum van toezending van de kennisgeving en niet 
vanaf de datum van de overhandiging ervan aan de eiseres in persoon, op haar woon- of 
verblijfplaats, zoals dit was geschied indien de beslissing haar bij deurwaardersexploot 
was betekend.

De in het middel vermelde bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, die de kennisge-
ving in bepaalde aangelegenheden regelen, meer bepaald de artikelen 32, 2°, 46, §2, en 
792, tweede en derde lid, schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre 
deze zo moeten worden uitgelegd dat ze de termijn van hoger beroep doen ingaan vanaf 
de datum van toezending van de kennisgeving en niet vanaf de datum van overhandiging 
van de gerechtsbrief aan de eiseres in persoon, op haar woon- of verblijfplaats, zoals dit 
bij deurwaardersexploot geschiedt, aangezien de rechtzoekende in dit geval over een kor-
tere termijn beschikt om zijn rechtsmiddel aan te wenden.

Het arrest schendt derhalve de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, nu het beslist dat 
het hoger beroep laattijdig en dus niet ontvankelijk is, door de termijn te doen ingaan op 
de datum van toezending van de kennisgeving, aangezien deze oplossing ervan uitgaat dat 
de artikelen 32, 2°, 46, §2, en 792, tweede en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek zo 
moeten worden uitgelegd dat ze de termijn vanaf die datum van toezending doen ingaan 
en dat die bepalingen, in die uitlegging, onverenigbaar zijn met de artikelen 10 en 11 van 
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de Grondwet.
Het arrest, dat tot niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep concludeert, is derhalve 

niet naar recht verantwoordt, in zoverre het de berekening van de termijn van hoger be-
roep op de datum van toezending grondt. Om de ontvankelijkheid van het hoger beroep te 
onderzoeken, had het arbeidshof rekening moeten houden met de datum waarop de ge-
rechtsbrief, met de kennisgeving, aan de eiseres is overhandigd op haar woon- of verblijf-
plaats, wat het niet heeft gedaan (schending van alle in het middel vermelde bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Over het door het openbaar ministerie overeenkomstig artikel 1097 van het 

Gerechtelijk  Wetboek  ambtshalve  aangevoerde  middel  van  niet-ontvankelijk-
heid: het middel is laattijdig:

Krachtens artikel 1073, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, is de termijn 
om zich in cassatie te voorzien in de bij artikel 704, eerste lid, bedoelde gevallen, 
drie maanden te rekenen van de dag van de kennisgeving van de bestreden be-
slissing overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid.

Volgens artikel 53bis, 1°, van hetzelfde wetboek, worden de termijnen die be-
ginnen te lopen vanaf een kennisgeving op een papieren drager, wanneer de ken-
nisgeving ten aanzien van de geadresseerde bij gerechtsbrief of bij een ter post 
aangetekende brief met ontvangstbewijs is gebeurd, en tenzij de wet anders be-
paalt, berekend vanaf de eerste dag die volgt op deze waarop de brief aangebo-
den werd op de woonplaats van de geadresseerde of, in voorkomend geval, op 
zijn verblijfplaats of gekozen woonplaats.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de bestreden be-
slissing, gewezen in een zaak bedoeld in artikel 704, eerste lid, van het Gerechte-
lijk Wetboek, achtereenvolgens een eerste maal ter kennis is gebracht bij ge-
rechtsbrief, die op 25 april 2006 is aangeboden te S., .... straat, ..., maar dat de ei-
seres, die afwezig was, deze vervolgens niet op het postkantoor is gaan afhalen, 
en een tweede maal ter kennis is gebracht bij gerechtsbrief, die op 29 april 2006 
is aangeboden te S., ..., waar de eiseres sinds 6 februari 2006 gedomicilieerd is.

Hoewel uit het dossier van de rechtspleging niet volgt dat de griffie, op het 
ogenblik van de eerste kennisgeving, wist of hoorde te weten dat de eiseres niet 
meer gedomicilieerd was op het adres waar de gerechtsbrief werd aangeboden, 
heeft de omstandigheid dat een tweede kennisgeving, op 29 april 2006, aan de ei-
seres, die niet op de hoogte was van de eerste, en waarnaar in de tweede hele-
maal niet verwezen werd, haar in haar wettige overtuiging heeft kunnen sterken 
dat alleen die kennisgeving haar termijn om cassatieberoep in te stellen kon doen 
ingaan.

Die termijn is bijgevolg pas op 30 april 2006 ingegaan en het op 26 juli 2006 
neergelegde verzoekschrift is derhalve niet laattijdig.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Over het middel
In de gevallen die bedoeld worden in artikel 704, eerste lid, van het Gerechte-

lijk Wetboek, is de termijn om hoger beroep in te stellen, krachtens artikel 1051, 
eerste lid, van dat wetboek, één maand te rekenen van de kennisgeving van het 
vonnis overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid.
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Onder vigeur van de wettelijke bepalingen die van toepassing waren op het 
tijdstip dat het hoger beroep werd ingesteld, werd een kennisgeving geacht te 
zijn verricht de eerste werkdag die volgt op de dag waarop de gerechtsbrief ter 
post is overhandigd.

Het arrest, dat de termijn van hoger beroep doet ingaan op de dag waarop de 
gerechtsbrief aan de eiseres is toegezonden, verantwoordt zijn beslissing om haar 
hoger beroep wegens laattijdigheid niet ontvankelijk te verklaren, niet naar recht.

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

nietigde arrest.
Veroordeelt de verweerster, overeenkomstig artikel 1017, tweede lid, van het 

Gerechtelijk Wetboek, in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

14 mei 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
mevr. Matray – Andersluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advo-
caat: mr. Van Ommeslaghe.

Nr. 248

2° KAMER - 15 mei 2007

1º ARBEID — SOCIALE DOCUMENTEN - OVERTREDING - ARBEIDSINSPECTIE - ARTIKEL 
9, ARBEIDSINSPECTIEWET - PROCES-VERBAAL - BEWIJSKRACHT - KENNISGEVING DOOR AFSCHRIFT 
AAN DE OVERTREDER OF ZIJN WERKGEVER - TERMIJN - AANVANG

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT - PROCES-
VERBAAL - ARBEIDSINSPECTIE - ARTIKEL 9, ARBEIDSINSPECTIEWET - KENNISGEVING DOOR 
AFSCHRIFT AAN DE OVERTREDER OF ZIJN WERKGEVER - TERMIJN - AANVANG

1º en 2º Krachtens artikel 9, tweede lid, Arbeidsinspectiewet hebben de processen-verbaal  
opgemaakt door de sociale inspecteurs bewijskracht tot het tegendeel bewezen is voor  
zover een afschrift ervan ter kennis gebracht wordt van de overtreder en, in voorkomend  
geval, van zijn werkgever, binnen een termijn van veertien dagen die een aanvang neemt 
de dag na de vaststelling van de overtreding; deze termijn gaat slechts in vanaf de dag  
waarop de onderzoekers in staat zijn alle bestanddelen van de overtreding met zekerheid  
te kennen en er geen twijfel meer blijft bestaan omtrent de identiteit van de overtreder1.

(L.)

ARREST

(A.R. P.06.1652.N)

1 Zie Cass. 18 sept. 1973, AC 1974, 58. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-

werpen, correctionele kamer, van 16 november 2006. 
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel 
1. Krachtens artikel 9, tweede lid, Arbeidsinspectiewet hebben de processen-

verbaal opgemaakt door de sociale inspecteurs bewijskracht tot het tegendeel be-
wezen is voor zover een afschrift ervan ter kennis wordt gebracht van de overtre-
der en, in voorkomend geval, van zijn werkgever, binnen een termijn van veer-
tien dagen die een aanvang neemt de dag na de vaststelling van de overtreding. 

De voormelde termijn van veertien dagen gaat slechts in vanaf de dag waarop 
de onderzoekers in staat zijn alle bestanddelen van de overtreding met zekerheid 
te kennen en er geen twijfel meer blijft bestaan omtrent de identiteit van de over-
treder. 

2. Of alle bestanddelen van de overtreding met zekerheid gekend zijn en er 
geen twijfel meer bestaat over de identiteit van de overtreder, is een feitelijke ap-
preciatie waarover de rechter onaantastbaar oordeelt.

3. Het middel dat aanvoert dat de identiteit van de overtreder reeds eerder ge-
kend was, komt op tegen deze beoordeling van feiten door de rechter of verplicht 
het Hof tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is.

Het middel is niet ontvankelijk.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

15 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de 
h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. P. Mallien, Antwerpen.

Nr. 249

2° KAMER - 15 mei 2007

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN - TERMIJN - 
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VERSTEKVONNIS - BETEKENING - AFGIFTE VAN HET EXPLOOT OP HET POLITIECOMMISSARIAAT - 
AANVANG

2º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — EXPLOOT - STRAFZAKEN - 
VERSTEKVONNIS - BETEKENING - AFGIFTE VAN HET EXPLOOT OP HET POLITIECOMMISSARIAAT - 
HOGER BEROEP - TERMIJN - AANVANG

1º en 2º Wanneer een beklaagde bij verstek is veroordeeld, moet de verklaring van hoger  
beroep, ingeval het exploot in strafzaken niet kan worden betekend zoals is bepaald in de  
artikelen 33 tot 35, Gerechtelijk Wetboek en de gerechtsdeurwaarder het afschrift van het  
exploot daarom op het politiecommissariaat heeft afgegeven overeenkomstig artikel 37,  
Gerechtelijk  Wetboek,  behoudens  overmacht  of  onoverkomelijke  dwaling,  worden 
gedaan uiterlijk vijftien dagen na deze afgifte1. (Art. 203, §1, Sv.)

(A. T. B. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.1676.N)

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

correctionele kamer, van 28 november 2005 (lees: 2006)
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, grieven aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste grief
1. De grief voert aan dat de appelrechters ten onrechte eisers hoger beroep on-

ontvankelijk hebben verklaard wegens laattijdigheid. 
2. Luidens artikel 203, §1, Wetboek van Strafvordering, vervalt het recht van 

hoger beroep, behoudens de uitzondering van artikel 205 van hetzelfde wetboek, 
indien de verklaring van hoger beroep niet gedaan is op de griffie van de recht-
bank die het vonnis heeft gewezen, uiterlijk vijftien dagen na de dag van die uit-
spraak en indien het vonnis bij verstek is gewezen, uiterlijk vijftien dagen na de 
dag van de betekening ervan aan de veroordeelde partij of aan haar woonplaats. 

Wanneer een beklaagde bij verstek is veroordeeld, moet de verklaring van ho-
ger beroep, ingeval het exploot in strafzaken niet kan worden betekend zoals be-
paald is in de artikelen 33 tot 35 Gerechtelijk Wetboek en de gerechtsdeurwaar-
der het afschrift van het exploot daarom op het politiecommissariaat heeft afge-
geven overeenkomstig het artikel 37 Gerechtelijk Wetboek, worden gedaan ui-
terlijk vijftien dagen na deze afgifte, behoudens overmacht of onoverkomelijke 
dwaling, worden gedaan uiterlijk vijftien dagen na deze afgifte. 

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het beroepen 
vonnis, dat op 6 april 2006 bij verstek lastens de eiser werd gewezen, op 23 mei 

1 Cass. 24 jan. 1990, AR 8003, nr. 326; Cass. 10 nov. 1993, AR P.93.0867.F, nr. 457; Cass. 2 mei 
1995, AR P.93.0126.N, nr. 217.
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2006 werd betekend, evenwel niet aan de persoon van de eiser zelf. 
Aangezien het afschrift van de akte niet kon worden afgegeven aan de eiser 

overeenkomstig artikel 35 Gerechtelijk Wetboek, werd het afschrift van de akte 
op 23 mei 2006 betekend overeenkomstig artikel 37 Gerechtelijk Wetboek door 
afgifte van het exploot op het politiecommissariaat. 

De eiser stelde eerst op 23 juni 2006 hoger beroep in tegen dit verstekvonnis, 
dit is buiten de termijn van vijftien dagen na de vermelde afgifte. Hieraan doet 
geen afbreuk dat de eiser slechts op 13 juni 2006 de voor hem bestemde stukken 
in ontvangst heeft genomen. 

4. De appelrechters die het hoger beroep niet ontvankelijk verklaren wegens 
laattijdigheid, verantwoorden hun beslissing naar recht. 

De grief kan niet worden aangenomen.
Overige grieven
5. Gelet op het antwoord op de eerste grief behoeven de overige grieven geen 

antwoord meer. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

15 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. J. Vanden Abeele, Gent en J. Thieren, Gent.

Nr. 250

2° KAMER - 15 mei 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN 
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — 
STRAFVORDERING — BURGERLIJKE PARTIJ - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING VOOR 
DE ONDERZOEKSRECHTER - REGELMATIGHEID - GEVOLG

2º EED - BESLISSENDE EED - VALSE GEDINGBESLISSENDE EED - VORDERING TOT 
SCHADEVERGOEDING

3º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VALSE GEDINGBESLISSENDE EED - VORDERING 
TOT SCHADEVERGOEDING

4º CASSATIE — VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN 
HET BELANG VAN DE WET - BESLISSING WAARBIJ HET HOF VAN BEROEP ZICH ONBEVOEGD 
VERKLAART - ONBEVOEGDHEID GESTOELD OP HET BESTAAN VAN TWEE VERWIJZINGSBESCHIKKINGEN 
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VOOR HETZELFDE FEIT - ONTOELAATBARE BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - ONTOELAATBARE EERSTE 
VERWIJZINGSBESCHIKKING - ONONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP VAN EEN PROCESPARTIJ - 
CASSATIEBEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF - CASSATIE IN HET BELANG VAN DE 
WET EN ZONDER VERWIJZING

1º Een burgerlijke partij kan slechts opkomen tegen de beslissing waarbij de strafvordering, 
ingesteld door de vordering van het openbaar ministerie niet ontvankelijk wordt verklaard,  
voor zover zijzelf regelmatig in hoedanigheid van burgerlijke partij kan optreden, en zij  
daartoe het vereiste belang vertoont1.

2º en 3º De artikelen 1357, 1° en 1363 Burgerlijk Wetboek houden in dat wanneer een partij  
de  beslissende  eed  aan  de  andere  partij  opdraagt  of  deze  laatste  de  eed  aan 
eerstgenoemde terugwijst, de civielrechtelijke betwisting omtrent het rechtsfeit waarvan 
het bestaan ontkend werd, definitief en onherroepelijk een einde neemt en de tegenpartij  
van deze die de eed heeft afgelegd, dat feit om welke redenen ook niet meer opnieuw  
voor welk gerecht ook ter sprake kan brengen; hieruit volgt dat ongeacht het recht van  
het  openbaar  ministerie  om  de  strafvordering  in  te  stellen  wegens  valse  
gedingbeslissende eed, geen schadevergoeding wegens dit feit kan worden gevorderd  
bij wijze van burgerlijke partijstelling2.

4º  Wanneer  het  cassatieberoep  van  de  eiser  tot  cassatie  als  niet  ontvankelijk  wordt  
verworpen, omdat hij het vereiste belang ontbeert om cassatieberoep te kunnen instellen,  
vernietigt het Hof, op vordering van de procureur-generaal, in het belang van de wet en  
derhalve zonder verwijzing, het arrest dat niet wettig beslist dat het hof van beroep niet  
bevoegd is om kennis te nemen van een zaak omdat hetzelfde strafbaar feit ten laste van 
dezelfde persoon een tweede maal verwezen werd door de raadkamer, terwijl de eerste 
verwijzingsbeschikking  deel  uitmaakt  van  een  rechtspleging  die  in  haar  geheel  
ontoelaatbaar  is  omdat  zij  enkel  gestoeld  is  op  een  ontoelaatbare  burgerlijke 
partijstelling3.

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

ARREST

(A.R. P.07.0047.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Gent, correctionele kamer, van 5 december 2006.
De eisers I voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. VERZOEKSCHRIFT
De eiser II voert in een verzoekschrift de navolgende redenen aan. Dit ver-

zoekschrift luidt als volgt:
"De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer aan het Hof, in het belang 

van de wet en overeenkomstig artikel 442 Wetboek van Strafvordering, kennis te 
geven van het arrest, op 5 december 2006 gewezen door het hof van beroep te 
Gent, inzake R. V. en R. J., burgerlijke partijen tegen S. L., beklaagde. 

1 Cass. 21 sept. 1999, AR P.99.0743.N, nr. 475.
2 Cass. 22 nov. 2005, AR P.05.0944.N, nr. 615, met concl. proc.-gen. DE SWAEF. 
3 Zie Cass. 15 mei 2001, AR P.01.0013.N, nr. 284 met concl. O.M.
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Het cassatieberoep van R. V. en R. J., thans tevens eisers tot cassatie, is niet 
ontvankelijk. 

Door de uit te spreken verwerping van bedoeld cassatieberoep kan door de 
partijen niet meer rechtsgeldig opgekomen worden tegen het aangegeven arrest. 

R. V. en R. J. waren betrokken in een burgerlijke procedure, waarbij zij een 
geldsom terugvorderden van S. L. en haar echtgenoot J. D.. 

In deze procedure werd aan S. L. en J. D. een gedingbeslissende eed opgelegd 
bij vonnis van 3 december 1998 van de vrederechter van het tweede kanton te 
Oostende. S. L. legde deze eed af op 5 januari 1999. J. D., overleden op 5 mei 
1999, legde de eed af op 22 februari 1999. 

Op 26 mei 1999 legden R. V. en R. J. klacht met burgerlijke partijstelling neer 
bij de onderzoeksrechter te Brugge wegens het afleggen van een valse eed in 
burgerlijke zaken in toepassing van artikel 226 Strafwetboek. 

Deze klacht met burgerlijke partijstelling werd op 26 mei 1999 door de onder-
zoeksrechter  toegezonden aan de procureur des Konings te Brugge. Bij  kant-
schrift van 28 mei 1999 liet de procureur des Konings te Brugge aan de onder-
zoeksrechter weten dat zijn ambt op dat ogenblik geen vordering wenste te ne-
men.

Bij beschikking van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brug-
ge van 24 januari 2001 wordt S. L. naar de correctionele rechtbank verwezen we-
gens een inbreuk op artikel 226, eerste lid, Strafwetboek en wordt de strafvorde-
ring wat J. D. betreft, ingevolge zijn overlijden op 5 mei 1999, vervallen ver-
klaard. 

Bij vonnis van 11 juni 2001 veroordeelt de correctionele rechtbank te Brugge 
S. L. wegens de inbreuk op artikel 226, eerste lid, Strafwetboek tot een gevange-
nisstraf van zes maanden, met uitstel voor een termijn van drie jaar, en tot een 
geldboete van honderd frank. Op burgerlijk gebied wordt S. L. veroordeeld tot de 
betaling van vijfhonderd en tienduizend frank elk aan R. V. en R. J.. 

Op 25 juni 2001 tekent S. L. hoger beroep aan tegen dit vonnis.
Bij arrest van 23 april 2002 beslist het hof van beroep te Gent dat "de burger-

lijke partijstelling van R. V. en R. J. niet ontvankelijk is, nu ze gericht werd te-
gen S. L., zijnde een persoon die een opgedragen gedingbeslissende eed heeft af-
gelegd, waarvan zij de valsheid niet mogen bewijzen, en dus de strafvordering 
lastens deze beklaagde niet op gang heeft gebracht" en "dat, nu de strafvordering 
niet op gang is gebracht door het openbaar ministerie, er te dezen geen strafvor-
dering lastens beklaagde L. is ingesteld". 

Tegen dit arrest werd geen rechtsmiddel ingesteld.
Op 7 juni 2006 (lees 2002) vorderde de procureur des Konings te Brugge de 

onderzoeksrechter te Brugge over te gaan tot een gerechtelijk onderzoek tegen S. 
L. wegens inbreuk op artikel 226, eerste lid, Strafwetboek, waarbij gepreciseerd 
werd "Gelet op het arrest van 23 april 2002 dient dit onderzoek opnieuw gedaan 
te worden, thans op mijn vordering".

Bij beschikking van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brug-
ge van 11 december 2002 wordt S. L. naar de correctionele rechtbank verwezen 
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wegens een inbreuk op artikel 226, eerste lid, Strafwetboek en wordt de strafvor-
dering wat J. D. betreft, ingevolge zijn overlijden op 5 mei 1999, vervallen ver-
klaard. 

Bij vonnis van 2 mei 2005 veroordeelt de correctionele rechtbank te Brugge S. 
L. wegens de inbreuk op artikel 226, eerste lid, Strafwetboek tot een gevangenis-
straf van zes maanden, met uitstel voor een termijn van drie jaar, en tot een geld-
boete van 495,79 euro. Op burgerlijk gebied wordt S. L. veroordeeld tot de beta-
ling van 14.394,68 euro elk aan R. V. en R. J..

Tegen dit vonnis werd hoger beroep aangetekend door S. L. en door de procu-
reur des Konings te Brugge. 

Bij arrest van het hof van beroep te Gent van 30 mei 2006 werd het debat 
ambtshalve heropend om de partijen toe te laten standpunt in te nemen omtrent 
de vraag of er al dan niet een regelmatige saisine was van de correctionele recht-
bank te Brugge en van het hof van beroep, gelet op het verbod van een tweede 
verwijzing van dezelfde beklaagde voor hetzelfde feit. 

Bij arrest van 5 december 2006 besliste het hof van beroep dat "deze zaak (...), 
thans weliswaar op vordering van het openbaar ministerie, doch na een zoge-
naamde tweede burgerlijke partijstelling, die slechts een herbevestiging was van 
de eerste klacht, opnieuw naar de correctionele rechtbank te Brugge (werd) ver-
wezen op grond van een identiek feit lastens dezelfde persoon, zonder dat de eer-
ste verwijzingsbeschikking van 24 januari 2001 voorafgaandelijk nietig was ver-
klaard" en dat "ingevolge deze tweede verwijzingsbeschikking van de raadkamer 
te Brugge van 11 december 2002 (...) deze zaak dan ook niet rechtsgeldig aan-
hangig (kon) gemaakt worden voor de correctionele rechtbank te Brugge. Het 
hof (van beroep) beschikt, evenmin als de eerste rechter, over de vereiste regel-
matige saisine. Het vonnis a quo dient derhalve te worden vernietigd en het hof 
(van beroep) verklaart zich (...) onbevoegd om ter zake te statueren". 

De ontoelaatbaarheid van de burgerlijke partijstelling heeft de ontoelaatbaar-
heid tot gevolg van de gehele rechtspleging, waaronder de verwijzingsbeschik-
king van de raadkamer, wanneer deze rechtspleging enkel op deze burgerlijke 
partijstelling is gestoeld. 

Bijgevolg kan de ontoelaatbaarheid van de burgerlijke partijstelling wegens 
valse gedingbeslissende eed in burgerlijke zaken op grond van de artikelen 1357, 
1° en 1363 Burgerlijk Wetboek en de daarop gestoelde verwijzingsbeschikking 
door de raadkamer,  een nieuwe verwijzing door de raadkamer voor hetzelfde 
strafbare feit, ditmaal op grond van een regelmatige adiëring van de onderzoeks-
rechter door het openbaar ministerie, niet verhinderen. 

Het aangegeven arrest beslist dus niet wettig dat het hof van beroep onbevoegd 
is om kennis te nemen van de zaak. 

Om die redenen,
vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het aan het Hof moge beha-

gen voormeld arrest van 5 december 2006 van het hof van beroep te Gent te ver-
nietigen in zoverre het vaststelt dat het hof van beroep onbevoegd is om kennis 
te nemen van de zaak, doch alleen in het belang van de wet, en te bevelen dat 
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van dit arrest melding zal gemaakt worden op de kant van het gedeeltelijk ver-
nietigde arrest".

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen van de eisers I
1. Een burgerlijke partij kan slechts opkomen tegen de beslissing waarbij de 

strafvordering, ingesteld door de vordering van het openbaar ministerie, niet ont-
vankelijk  wordt  verklaard,  voor  zover  zijzelf  regelmatig in  hoedanigheid van 
burgerlijke partij kan optreden, en zij daartoe het vereiste belang vertoont.

2. Te dezen wordt de verweerster beklaagd van "te Oostende op 05/01/1999, 
wanneer  [haar]  in  burgerlijke zaken de gedingbeslissende  of  aanvullende eed 
was opgedragen of teruggewezen, een valse eed te hebben afgelegd,namelijk: de 
gedingbeslissende eed door de vrederechter 2° Kanton Oostende bij vonnis dd. 
3/12/1998 opgelegd, ten nadele van [de eisers]".

3. Overeenkomstig artikel 1357, 1°, Burgerlijk Wetboek, is de beslissende eed 
deze die door de ene partij aan de andere partij is opgedragen om de beslissing 
van de zaak daarvan te doen afhangen. 

Artikel 1363 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "wanneer de opgedragen of te-
ruggewezen eed is afgelegd, [...] de tegenpartij niet ontvankelijk [is] om de vals-
heid daarvan te bewijzen".

Deze bepalingen houden in dat wanneer een partij de beslissende eed aan de 
andere partij opdraagt of deze laatste de eed aan eerstgenoemde terugwijst, de ci-
vielrechtelijke  betwisting  omtrent  het  rechtsfeit  waarvan  het  bestaan  ontkend 
werd, definitief en onherroepelijk een einde neemt en de tegenpartij van deze die 
de eed heeft afgelegd, dat feit om welke redenen ook niet meer opnieuw voor 
welk gerecht ook ter sprake kan brengen. 

Hieruit volgt dat, ongeacht het recht van het openbaar ministerie om de straf-
vordering in te stellen wegens valse gedingbeslissende eed, door de eisers geen 
schadevergoeding wegens dit feit van de verweerster kan worden gevorderd bij 
wijze van burgerlijke partijstelling. 

4. De eisers die niet in de kosten van de strafvordering werden veroordeeld, 
ontberen aldus het vereiste belang om cassatieberoep te kunnen instellen. 

De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk. 
Middel van de eisers I
5. Het middel dat niet de ontvankelijkheid van de cassatieberoepen betreft, be-

hoeft geen antwoord. 
Cassatieberoep van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie
6. Het cassatieberoep dat de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie heeft 

ingesteld in het belang van de wet en overeenkomstig artikel 442 Wetboek van 
Strafvordering, is gegrond wegens de redenen die het vermeldt.

Dictum
Het Hof,
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Rechtdoende op het cassatieberoep van de procureur-generaal bij het Hof, ver-
nietigt, maar alleen in het belang van de wet, het bestreden arrest van 5 december 
2006.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
nietigde arrest.

Zegt dat er geen grond is tot verwijzing. 
Laat de kosten van dit cassatieberoep ten laste van de Staat.
Verwerpt de cassatieberoepen van de eisers I.
Veroordeelt de eisers I in de kosten.

15 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. I. Sniçk, Ieper, M. Snick, Ieper en L. Arnou, Brugge.

Nr. 251

2° KAMER - 15 mei 2007

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - VERWIJZINGSBESCHIKKING - BEGRIP

2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — ALGEMEEN - RAADKAMER - VERWIJZINGSBESCHIKKING - BEGRIP

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - BESCHIKKING DIE OORDEELT DAT DE ZAAK 
NIET IN STAAT VAN WIJZEN IS - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID

4º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — ALGEMEEN - RAADKAMER - BESCHIKKING DIE OORDEELT DAT DE ZAAK 
NIET IN STAAT VAN WIJZEN IS - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID

5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
ONREGELMATIGHEDEN, VERZUIMEN OF NIETIGHEDEN - AFWEZIGHEID VAN HOGER BEROEP VANWEGE 
DE INVERDENKINGGESTELDE - GEEN UITSPRAAK DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING IN 
HET KADER VAN HET AMBTSHALVE TOEZICHT OF ENIGE ANDERE SAISINE - GEVOLG

6º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
ONREGELMATIGHEDEN, VERZUIMEN OF NIETIGHEDEN - AFWEZIGHEID VAN HOGER BEROEP VANWEGE 
DE INVERDENKINGGESTELDE - GEEN UITSPRAAK DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING IN 
HET KADER VAN HET AMBTSHALVE TOEZICHT OF ENIGE ANDERE SAISINE - GEVOLG

7º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - BESCHIKKING VAN 
DE RAADKAMER DIE OORDEELT DAT DE ZAAK NIET IN STAAT VAN WIJZEN IS - HOGER BEROEP VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST DAT HET HOGER 
BEROEP ONTVANKELIJK VERKLAART - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE - ONTVANKELIJKHEID

8º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - 
GRENZEN - VRAAG GESTEUND OP EEN ONJUISTE ONDERSTELLING
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9º PREJUDICIEEL GESCHIL - PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - HOF VAN 
CASSATIE - VERPLICHTING - GRENZEN

1º, 2º, 3º en 4º Onder verwijzingsbeschikking in de zin van artikel 135, §2, Wetboek van 
Strafvordering, dient te worden begrepen een beschikking waarbij de rechtspleging wordt  
geregeld; een beschikking van een onderzoeksgerecht dat oordeelt dat de zaak niet in 
staat van wijzen is, is geen verwijzingsbeschikking1.

5º en 6º Wanneer de inverdenkinggestelde geen ontvankelijk hoger beroep heeft kunnen  
instellen  bij  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  betreffende  onregelmatigheden, 
verzuimen of nietigheden bepaald in artikel 131, §1, Wetboek van Strafvordering en de  
kamer van inbeschuldigingstelling evenmin in het kader van haar ambtshalve toezicht  
over het onderzoek of als gevolg van enige andere saisine over het betreffende middel  
uitspraak  heeft  gedaan,  kan  dit  middel  opnieuw  voor  het  vonnisgerecht  worden 
ingeroepen2. (Artt. 131, §1 en 135, §2, Sv.)

7º  Voorbarig  en  derhalve  niet  ontvankelijk  is  het  cassatieberoep  dat  door  de  
inverdenkinggestelde wordt ingesteld voor het eindarrest tegen het arrest van de kamer  
van  inbeschuldigingstelling  dat  het  hoger  beroep  tegen  de  beschikking  van  de 
raadkamer, die oordeelt dat de zaak niet in staat van wijzen is, terecht niet ontvankelijk  
verklaart. (Artt. 135, §2, en 416, Sv.)

8º en 9º Het Hof van cassatie is niet gehouden aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële  
vraag te stellen die uitgaat van een juridische onderstelling die onjuist is3.  (Art. 26, §2, 
Bijzondere Wet Arbitragehof)

(ALGEMEEN ZIEKENHUIS DAMIAAN OOSTENDE vzw T. L. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0268.N)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 januari 2007.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Het onderdeel voert aan dat de beschikking die door de raadkamer wordt ge-

nomen op een vordering tot verwijzing, een verwijzingsbeschikking is in de zin 
van artikel 135, §2, Wetboek van Strafvordering, ook al beslist de raadkamer die 
bij die gelegenheid oordeelt omtrent een opgeworpen zuiveringsexceptie in de 
zin van artikel 131, §1, Wetboek van Strafvordering, dat de zaak niet in staat van 
wijzen is.

De eiseres meent dat haar anders de mogelijkheid wordt ontnomen om de be-

1 BOSLY H.-D. et VANDERMEERSCH D., Droit de la procédure pénale, 4° ed., 2005, p. 826. 
2 VERSTRAETEN R., Handboek Strafvordering, 4de ed., 2005, p. 619, nr. 1288.
3 Zie Cass. 5 nov. 1996, AR P.95.1428.N, nr. 417; Cass. 23 juni 2005, AR C.03.0389.F, nr. 366; 
Cass. 26 mei 2006, AR C.05.0150.F, nr. 292; Cass. 28 nov. 2006, AR P.06.1129.N, nr. 606.
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slissing van de raadkamer de zuiveringsexceptie te onderwerpen aan het hoger 
beroep en het cassatieberoep.

Zij meent dat hierdoor het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en het recht op 
een eerlijk proces zou worden geschonden en vraagt in ondergeschikte orde hier-
over een prejudiciële vraag aan het grondwettelijk Hof te stellen. Deze vraag for-
muleert zij als volgt:

"Schendt artikel 135, §2, Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet, aldus begrepen dat het geen hoger beroep toelaat tegen een be-
schikking van de raadkamer die een exceptie van onregelmatigheid, verzuim of 
nietigheid als bedoeld door artikel 131, §1, Wetboek van Strafvordering of een 
andere exceptie die leidt tot het verval of beëindiging van de strafvordering ver-
werpt, doch de inverdenkinggestelde alsnog niet verwijst naar het vonnisgerecht, 
omdat ze oordeelt dat de procedure alsnog niet kan worden geregeld?"

2. Krachtens artikel 135, §2, Wetboek van Strafvordering, kan de inverden-
kinggestelde slechts tegen een verwijzingsbeschikking bepaald in de artikelen 
129 en 130 van dit wetboek hoger beroep instellen, onverminderd het in artikel 
539 beoogde rechtsmiddel:

- in geval van onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden bepaald in artikel 
131, §1, Wetboek van Strafvordering indien het middel daarover bij schriftelijke 
conclusie is ingeroepen voor de raadkamer;

- in geval van gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvor-
dering indien het middel daarover bij schriftelijke conclusie is ingeroepen voor 
de raadkamer of de vermelde gronden zijn ontstaan na het debat voor de raadka-
mer;

- wanneer de verwijzingsbeschikking zelf is aangetast door onregelmatighe-
den, verzuimen of nietigheden.

Onder  verwijzingsbeschikking  in  de  zin  van  artikel  135,  §2,  Wetboek  van 
Strafvordering dient te worden begrepen een beschikking waarbij de rechtsple-
ging wordt geregeld. Een beschikking van een onderzoeksgerecht dat oordeelt 
dat de zaak niet in staat van wijzen is, is geen verwijzingsbeschikking.

In zoverre faalt het middel naar recht.
3.  In  zoverre  het  onderdeel  ervan uitgaat  dat  een inverdenkinggestelde  die 

geen ontvankelijk hoger beroep bij de kamer van inbeschuldigingstelling heeft 
kunnen instellen betreffende onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden be-
paald in artikel 131, §1, Wetboek van Strafvordering en in geval de kamer van 
inbeschuldigingstelling evenmin in het kader van haar ambtshalve toezicht over 
het onderzoek of als gevolg van enige andere saisine over het betreffende middel 
uitspraak heeft gedaan, dit niet opnieuw voor het vonnisgerecht kan inroepen, 
faalt het eveneens naar recht.

4. Het recht op een eerlijk proces wordt aldus niet geschonden vermits de in-
verdenkinggestelde  in  de  voormelde  omstandigheden  die  onregelmatigheden, 
verzuimen of nietigheden bepaald in artikel 131, §1, Wetboek van Strafvordering 
opnieuw voor het vonnisgerecht kan inroepen.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
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5. Er is geen aanleiding om het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te 
stellen die uitgaat van een juridische onderstelling die onjuist is.

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
6. De inverdenkinggestelde kan slechts onmiddellijk cassatieberoep instellen 

tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling over zijn hoger beroep 
tegen een verwijzingsbeschikking in gelijkaardige gevallen als waarin hij over-
eenkomstig artikel 135, §2, Wetboek van Strafvordering hoger beroep kan instel-
len.

Artikel  135,  §2,  Wetboek  van  Strafvordering  laat  de  inverdenkinggestelde 
slechts toe hoger beroep in te stellen tegen een verwijzingsbeschikking en dit on-
der de voorwaarden die deze wetsbepaling bepaalt.

7. Het bestreden arrest dat het hoger beroep niet ontvankelijk verklaart omdat 
de raadkamer heeft geoordeeld dat de zaak niet in staat van wijzen is, is geen 
verwijzingsbeschikking.

De eiseres kan geen cassatieberoep instellen tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat haar hoger beroep tegen zulke beschikking van de 
raadkamer terecht niet ontvankelijk verklaart.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk. 
Eerste onderdeel
8. Het onderdeel dat geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid van het cas-

satieberoep, behoeft geen antwoord.
Dictum 
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

15 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. A. Lust, Brugge.

Nr. 252

2° KAMER - 15 mei 2007

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — INVRIJHEIDSTELLING ONDER 
VOORWAARDEN - AANVRAAG TOT WIJZIGING VAN DE OPGELEGDE VOORWAARDE - AFWIJZING 
VAN DE AANVRAAG DOOR DE RAADKAMER - HOGER BEROEP - TERMIJN VOOR UITSPRAAK - 
LAATTIJDIGE UITSPRAAK - GEVOLG

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HOGER BEROEP - INVRIJHEIDSTELLING ONDER 
VOORWAARDEN - AANVRAAG TOT WIJZIGING VAN DE OPGELEGDE VOORWAARDE - AFWIJZING VAN DE 
AANVRAAG DOOR DE RAADKAMER - HOGER BEROEP - TERMIJN VOOR UITSPRAAK - LAATTIJDIGE 
UITSPRAAK - GEVOLG

1º en 2º Uit de artikelen 36, §1, vierde lid, en 37, Wet Voorlopige Hechtenis volgt dat op het  
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hoger  beroep  van  de  verdachte  tegen  de  beschikking  van  de  raadkamer  die  zijn  
aanvraag tot wijziging van de opgelegde voorwaarden afwijst, de termijn en de sanctie  
bepaald door artikel 30, §3 van deze wet toepasselijk zijn; het verstrijken van die termijn  
heeft het verval van de bevolen maatregel tot gevolg, enkel in de mate dat de verdachte 
gevraagd heeft  dat  de opgelegde voorwaarden geheel  of  gedeeltelijk  zouden worden 
opgeheven of gewijzigd1.

(V.)

ARREST

(A.R. P.07.0526.N)

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

sel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 5 april 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. De eiser voert aan dat wegens de laattijdige uitspraak van de kamer van in-

beschuldigingstelling over zijn hoger beroep tegen de beschikking van de raad-
kamer waarbij zijn verzoek tot wijziging van de hem opgelegde voorwaarden tot 
invrijheidstelling werd afgewezen, deze voorwaarden volledig zijn vervallen en 
hij in vrijheid diende te worden gesteld.

2. Krachtens artikel 36, §1, vierde lid, Wet Voorlopige Hechtenis kan de in 
vrijheid gestelde verdachte vragen dat de opgelegde voorwaarden geheel of ge-
deeltelijk worden opgeheven of gewijzigd; hij kan ook vragen te worden vrijge-
steld van alle voorwaarden of van sommige daarvan. 

Tegen die beslissingen staan, krachtens artikel 37, Wet Voorlopige Hechtenis, 
dezelfde rechtsmiddelen open als tegen beslissingen die inzake voorlopige hech-
tenis worden genomen. 

3. Uit die bepalingen volgt dat op het hoger beroep van de verdachte tegen de 
beschikking van de raadkamer die zijn op grond van artikel 36, §1, vierde lid, 
Wet Voorlopige Hechtenis ingediende aanvraag tot wijziging van de opgelegde 
voorwaarden afwijst, de termijn en de sanctie bepaald door artikel 30, §3, Wet 
Voorlopige Hechtenis, toepasselijk is. Het verstrijken van die termijn heeft het 
verval van de bevolen maatregel tot gevolg, enkel in de mate dat de verdachte 
gevraagd heeft dat de opgelegde voorwaarden geheel of gedeeltelijk zouden wor-
den opgeheven of gewijzigd. 

4. De appelrechters oordelen dat wegens hun uitspraak buiten de wettelijke ter-
mijn het verzoek van de eiser van rechtswege dient te worden ingewilligd en bij-
gevolg de opgelegde voorwaarden enkel dienen te worden uitgebreid in de zin 

1 Zie Cass. 17 juni 1997, AR P.97.0803.N, nr. 278; Cass. 2 dec. 2003, AR P.03.1332.N, nr. 612.
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zoals door de eiser werd gevraagd. Aldus verantwoorden zij hun beslissing naar 
recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

15 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. B. Vanhorenbeek, Leuven.

Nr. 253

2° KAMER - 15 mei 2007

UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - UITLEVERING AAN BELGIË - DOORLEVERING 
AAN EEN ANDERE LIDSTAAT - SPECIALITEITSBEGINSEL - ARTIKEL 38, WET EUROPEES 
AANHOUDINGSBEVEL - ARTIKEL 28, KADERBESLUIT VAN 13 JUNI 2002 - TOESTEMMING VAN DE 
UITVOERENDE RECHTERLIJKE AUTORITEIT

Artikel  38,  Wet  Europees  Aanhoudingsbevel  voert  artikel  28  van  het  Kaderbesluit  
(2002/584/JBZ)  van  de  Raad  van  13  juni  2002  betreffende  het  Europees  
aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de Lidstaten uit; artikel 28.3  
van  dit  besluit  laat,  op  voorwaarde  dat  de  uitvoerende  rechterlijke  autoriteit  daarin  
toestemt, de verdere overlevering aan een andere Lidstaat toe, onder meer in het geval  
dat de gezochte persoon, anders dan bepaald in artikel 28.2.c), wel de bescherming van  
het specialiteitsbeginsel geniet. 

(B.)

ARREST

(A.R. P.07.0647.N)

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

werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 3 mei 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
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Eerste middel
1. Het middel voert aan dat artikel 38 Wet Europees Aanhoudingsbevel, dat 

opeenvolgende  overleveringen  regelt,  geenszins  toepasselijk  is  in  het  geval 
"waarin toepassing wordt gevraagd van een eerder bedongen specialiteitsbegin-
sel".

2.  Het  voormelde  artikel  38  voert  artikel  28  van  het  Kaderbesluit 
(2002/584/JBZ) van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhou-
dingsbevel en de procedures van overlevering tussen de Lidstaten uit.

Artikel 28.3 van dit besluit laat, op voorwaarde dat de uitvoerende rechterlijke 
autoriteit daarin toestemt, de verdere overlevering aan een andere Lidstaat toe, 
onder meer in het geval dat de gezochte persoon, anders dan bepaald in artikel 
28.2.c), wel de bescherming van het specialiteitsbeginsel geniet.

Het middel faalt in zoverre naar recht.
3. Met hun oordeel dat het antwoord van de Duitse bevoegde autoriteit van 26 

maart 2007 een duidelijke en ondubbelzinnige toestemming met de uitlevering 
aan Nederland inhoudt,  geven de appelrechters van de brief  van de General-
staatsanwaltschaft Düsseldorf een uitlegging die met de bewoordingen ervan niet 
onverenigbaar is.

In zoverre het middel miskenning van de bewijskracht van deze brief aanvoert, 
mist het feitelijke grondslag. 

(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

15 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. L. Delbrouck, Hasselt.

Nr. 254

2° KAMER - 16 mei 2007

1º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - SAMENLOOP - EENHEID VAN OPZET - 
OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING - ANDERE EERDER GEPLEEGDE 
MISDRIJVEN - STRAFBEPALING

2º STRAF — SAMENLOOP — ALGEMEEN - OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE 
VEROORDELING - ANDERE EERDER GEPLEEGDE MISDRIJVEN - EENHEID VAN OPZET
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3º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — GEWONE OPSCHORTING - ANDERE EERDER GEPLEEGDE 
MISDRIJVEN - SAMENLOOP - EENHEID VAN OPZET - TOEPASSING

1º, 2º en 3º De regel die is afgeleid uit artikel 65, tweede lid, Sw. en volgens welke de 
strafrechter, die vaststelt dat de misdrijven waarover reeds een in kracht van gewijsde 
gegane beslissing is genomen en andere feiten die aan de voormelde beslissing die bij  
hem aanhangig is voorafgaan, de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van het  
zelfde misdadig opzet, bij de straftoemeting rekening houdt met de reeds uitgesproken 
straffen, is niet van toepassing wanneer de eerder berechte feiten hebben geleid tot een 
niet ingetrokken maatregel van opschorting van de uitspraak van de veroordeling1.

(L. T. CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0111.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 december 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring:
Over het eerste middel:
Over de beide onderdelen samen:
De eiser voert aan dat het arrest, op grond van een onjuiste motivering, artikel 

65, tweede lid, van het Strafwetboek schendt.
De verplichting om de vonnissen met redenen te omkleden is een vormvereiste 

dat geen verband houdt met de kwaliteit van de redenen. De omstandigheid dat 
een reden onjuist zou zijn maakt geen schending van artikel 149 van de Grond-
wet uit.

Wanneer, krachtens het voormelde artikel 65, tweede lid, de rechter vaststelt 
dat misdrijven waarover reeds een eindbeslissing is genomen en andere feiten die 
bij hem aanhangig zijn en die, in de veronderstelling dat zij  bewezen zouden 
zijn, aan die beslissing voorafgaan en samen met de eerste misdrijven de opeen-
volgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet, houdt 
hij bij de straftoemeting rekening met de reeds uitgesproken straffen.

Aangezien het voormelde artikel naar de reeds uitgesproken straffen verwijst, 
sluit deze bepaling uit dat zij toepasselijk is wanneer de eerder berechte feiten 
geleid hebben tot een niet ingetrokken maatregel van opschorting van de uit-
spraak van de veroordeling.

1 Cass. 22 nov. 2006, AR P.06.0925.F, nr. 587.
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Het middel faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke 

rechtsvordering van de verweerder tegen de eiser:
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

16 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. R. Swennen, Luik.

Nr. 255

2° KAMER - 16 mei 2007

1º LASTER EN EERROOF - VORDERING WEGENS LASTER - VERJARING VAN DE 
STRAFVORDERING - SCHORSING - VOORONDERZOEK OF ONDERZOEK NAAR DE TEN LASTE GELEGDE 
FEITEN

2º VERJARING — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - STRAFVORDERING - SCHORSING - 
VORDERING WEGENS LASTER - VOORONDERZOEK OF ONDERZOEK NAAR DE TEN LASTE GELEGDE 
FEITEN

3º LASTER EN EERROOF - VORDERING WEGENS LASTER - VERJARING VAN DE 
STRAFVORDERING - SCHORSING - VOORONDERZOEK OF ONDERZOEK NAAR DE TEN LASTE GELEGDE 
FEITEN - BELETSEL OM OVER DE GROND VAN DE ZAAK TE VONNISSEN

4º VERJARING — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - STRAFVORDERING - SCHORSING - 
VORDERING WEGENS LASTER - VOORONDERZOEK OF ONDERZOEK NAAR DE TEN LASTE GELEGDE 
FEITEN - BELETSEL OM OVER DE GROND VAN DE ZAAK TE VONNISSEN

1º en 2º Artikel 447, vijfde lid, Sw., maakt het vooronderzoek of het onderzoek naar de door  
de aangever ten laste gelegde feiten tot een reden om de uitspraak over de vordering  
wegens laster aan te houden, aangezien de rechtbank daarover pas na een beslissing 
van seponering of buitenvervolgingstelling kan vonnissen; in deze gevallen is de verjaring  
van de strafvordering voor alle partijen geschorst. 

3º en 4º De vaststelling van de valsheid of de waarheid van het ten laste gelegde feit gaat  
alleen aan het vonnis en niet aan de vordering vooraf; het derde en vijfde lid van artikel  
447, Sw., schorsen het vonnis over de grond van de vordering wegens laster en niet het  
instellen van de vordering zelf1.

1 R.P.D.B., v° Dénonciation calomnieuse, dl. III, p. 629; NYPELS EN SERVAIS, Le Code pénal interprété, 
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(D. e.a. T. LE RELAIS vzw e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0306.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 5 februari 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiseressen voeren twee middelen aan in een verzoekschrift, memorie ge-

naamd, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is ge-
hecht.

De eiser voert een middel aan in een verzoekschrift waarvan een voor eenslui-
dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De verweerders hebben zich op 16 juni 2004 voor de onderzoeksrechter te 

Verviers burgerlijke partij gesteld tegen de eiseressen wegens lasterlijke aangif-
ten, feiten die volgens de vordering van het openbaar ministerie gepleegd zouden 
zijn te Brussel op 22 februari 1999 (telastlegging 1), te Luik op 10 maart 1999 
(telastlegging 2) en te Verviers op 16 december 1999 (telastlegging 3).

Het bestreden arrest stelt vast dat de feiten die door de eiseressen zijn aangege-
ven aanleiding hebben gegeven tot een vooronderzoek, geopend door de procu-
reur des Konings op 5 maart 1999 en zonder gevolg geklasseerd op 2 maart 2000 
wegens het ontbreken van een misdrijf.

Het arrest beslist dat er alleen voor de eerste telastlegging voldoende aanwij-
zingen van schuld zijn en het verwijst de eiseressen naar de Correctionele Recht-
bank te Dinant na te hebben geoordeeld dat de strafvordering voor deze telastleg-
ging nog niet verjaard was.

III. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van de eiser tegen de beslissingen op de tegen J. D. 

en A. C. ingestelde strafvordering wegens de telastleggingen 2 en 3:
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. Over de cassatieberoepen tegen de beslissingen op de tegen J. D. en A. C. 

ingestelde strafvordering wegens de telastlegging 1:
Over het middel dat door de eiseressen is aangevoerd en over het identieke 

middel dat, wat het cassatieberoep van de eiser betreft, ambtshalve de schending 
aanvoert van de artikelen 447, vijfde lid, van het Strafwetboek, 21, 22 en 24, 3°, 
van de Wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek 
van Strafvordering, gewijzigd bij artikel 3 van de Wet van 4 juli 2001:

De verjaring wordt alleen geschorst wanneer een wettekst dit bepaalt of wan-

Brussel, 1898, p. 252.
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neer een wettelijk beletsel bestaat dat de beslissing over of de uitoefening van de 
strafvordering verhindert.

Artikel 24, 3°, van de Voorafgaande Titel, in de versie die op de feiten van de 
zaak toepasselijk is, vermeldt dat de verjaring van de strafvordering geschorst is 
ten aanzien van alle partijen, in de gevallen die bij artikel 447, derde en vijfde 
lid, van het Strafwetboek zijn bepaald.

Krachtens het voormelde artikel 447, vijfde lid, wordt de vordering wegens 
laster hervat in geval van een beslissing van seponering of buitenvervolgingstel-
ling betreffende de vordering met betrekking tot het ten laste gelegde feit.

Deze bepaling maakt het vooronderzoek of het onderzoek naar de door de aan-
gever ten laste gelegde feiten tot een reden om de uitspraak over de vordering 
wegens laster aan te houden, aangezien de rechtbank daarover pas na een beslis-
sing van seponering of buitenvervolgingstelling kan vonnissen.

De vaststelling van de valsheid of de waarheid van het ten laste gelegde feit 
gaat alleen aan het vonnis en niet aan de vordering vooraf. Het derde en vijfde 
lid van artikel 447 van het Strafwetboek schorsen het vonnis over de grond van 
de vordering wegens laster en niet de instelling van de vordering zelf.

Volgens de appelrechters konden de verweerders, meer dan vijf jaren na het 
plegen van het wanbedrijf waarover zij zich beklagen, de strafvordering op gang 
brengen omdat de verjaring tijdens het vooronderzoek naar de aangegeven feiten 
opgehouden heeft te lopen.

Het arrest creëert aldus een grond tot schorsing van de verjaring waarin de wet 
niet voorziet, vermits het voormelde artikel 447, vijfde lid, van het vooronder-
zoek of het gerechtelijk onderzoek naar de ten laste gelegde feiten geen beletsel 
maakt voor de instelling of de uitoefening van de strafvordering wegens laster of 
lasterlijke aangifte.

Het wanbedrijf waarvan de appelrechters kennis dienden te nemen zou volgens 
hun eigen vaststellingen op 22 februari 1999 zijn gepleegd.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de verjaring van 
de strafvordering voor dit wanbedrijf het laatst werd gestuit door een verhoor, af-
genomen op 3 februari 2000 door de gerechtelijke politie bij het parket te Ver-
viers (proces-verbaal nr. 313/00 van 3 februari 2000, stuk 9 van het onderzoeks-
dossier).

De strafvordering is bijgevolg sinds 3 februari 2005 verjaard.
Door niettemin de verwijzing van de eiseressen naar het vonnisgerecht te be-

velen, schendt het arrest de wettelijke bepalingen die in het middel zijn bedoeld.
Er is geen grond om het middel te onderzoeken dat door de eiser wordt aange-

voerd, noch het tweede, identieke, middel van de eiseressen, vermits die niet tot 
vernietiging zonder verwijzing kunnen leiden. 

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

ring ingesteld tegen J. D. en A. C. wegens de telastlegging 1.
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Verwerpt het cassatieberoep van de eiser voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

16 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. J.P. Charlier, Luik.

Nr. 256

2° KAMER - 16 mei 2007

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - NIET-CORRECTIONALISEERBARE 
MISDAAD - DRIEMAANDELIJKS TOEZICHT - AANVANG

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - HOGER BEROEP - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - OPDRACHT - TOEZICHT OP DE WETTIGHEID VAN DE BEROEPEN 
BESCHIKKING

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — HOGER BEROEP - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - OPDRACHT - TOEZICHT OP DE WETTIGHEID VAN DE BEROEPEN 
BESCHIKKING

4º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - HOGER BEROEP - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - TOEZICHT OP DE WETTIGHEID VAN DE BEROEPEN BESCHIKKING - 
NAZICHT VAN DE TERMIJN BINNEN WELKE DE RAADKAMER UITSPRAAK MOEST DOEN - REGELMATIG 
VAN DE BESLISSING TOT HANDHAVING

1º Het driemaandelijks toezicht van de voorlopige hechtenis voor niet-correctionaliseerbare 
misdaden, dat bij artikel 22, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis is bepaald, begint pas  
te lopen vanaf de tweede beschikking van de raadkamer1.

2º en 3º Door het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen een beschikking van de 
raadkamer  die  uitspraak  doet  over  de  voorlopige  hechtenis,  neemt  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling kennis van de onwettigheden waardoor volgens de appellant deze  
beschikking zou zijn aangetast. 

4º Wanneer uit de stukken van de rechtspleging niet blijkt dat de raadkamer uitspraak heeft  
gedaan  binnen  een  maand  vanaf  het  arrest  waarbij  de  voorlopige  hechtenis  wordt  
gehandhaafd  ten  gevolge  van  het  hoger  beroep  tegen  een  beschikking  die  met  
toepassing van art. 21 Wet Voorlopige Hechtenis is gewezen, kan het Hof niet nagaan of  
de  beslissing  tot  handhaving  van de voorlopige  hechtenis  overeenkomstig  de  wet  is  
gewezen. 

(S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0639.F)

1 Zie D. VANDERMEERSCH, "La détention préventive revisitée", J.T., 2005, p. 477.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 mei 2007, onder het num-

mer 1281 van het repertorium, gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer 
van inbeschuldigingstelling. 

De eiser voert een middel aan in een memorie die op 9 mei 2007 ter griffie van 
het Hof is ingekomen.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Uit de stukken die het Hof zijn overgelegd blijkt het volgende.
De eiser werd op 16 januari 2007 aangehouden wegens moord, als dader of 

mededader.
Bij beschikking van 19 januari 2007 heeft de raadkamer de hechtenis voor een 

maand gehandhaafd.
Op het hoger beroep van de eiser heeft de kamer van inbeschuldigingstelling 

bij arrest van 1 februari 2007 de voormelde beschikking bevestigd en op haar 
beurt de handhaving van de hechtenis voor een maand bevolen.

De vrijheidsberoving die uit het voormelde bevel tot aanhouding voortvloeit 
blijkt vervolgens slechts op 16 april 2007 te zijn onderzocht, dag waarop een be-
schikking werd gewezen die de voorlopige hechtenis van de eiser voor de duur 
van drie maanden heeft gehandhaafd.

De eiser heeft tegen deze beschikking hoger beroep ingesteld. Hij heeft een 
conclusie neergelegd waarin hij de raadkamer in hoofdzaak verwijt dat zij buiten 
termijn heeft beslist.

Het bestreden arrest vermeldt "dat naar aanleiding van de onderhavige rechts-
pleging, noch de raadkamer, zetelend op 16 april 2007, noch de kamer van inbe-
schuldigingstelling, zetelend op 2 mei 2007, beslissingen betreffende de voorlo-
pige hechtenis die in een eerdere fase van de rechtspleging zijn gewezen moeten 
toetsen of opnieuw onderzoeken, aangezien de hechtenis zonder onderbreking is 
verlengd".

III. BESLISSING VAN HET HOF
Aangezien het cassatieberoep op 3 mei 2007 was ingesteld vermag het Hof 

geen acht te slaan op de memorie die namens de eiser buiten de termijn van vijf 
dagen, voorgeschreven bij artikel 31, §3, eerste lid, van de Wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopig hechtenis, is neergelegd.

Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 21, §6, 
22, eerste en tweede lid, 30, §§1 en 4, van de Wet van 20 juli 1990 betreffende 
de voorlopig hechtenis:

1. Krachtens artikel 22 van de Wet van 20 juli 1990 is, indien het feit dat bij de 
raadkamer aanhangig is gemaakt een misdaad is waarvoor de wet geen correctio-
nalisering  met  aanneming  van  verzachtende  omstandigheden  toestaat,  de  be-
schikking tot handhaving van de voorlopige hechtenis geldig voor drie maanden 
vanaf de dag waarop ze wordt gegeven.
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Dit driemaandelijks toezicht begint pas te lopen vanaf de tweede beschikking 
van de raadkamer. Deze welke binnen vijf dagen die volgen op de uitvaardiging 
van het bevel tot aanhouding is gegeven, is slechts één maand geldig zoals be-
paald bij artikel 21, §6, van de Wet van 20 juli 1990.

2. Indien de kamer van inbeschuldigingstelling beslist dat de voorlopige hech-
tenis gehandhaafd blijft, levert het arrest een titel van vrijheidsbeneming op voor 
drie maanden te rekenen van de beslissing, indien het hoger beroep wordt inge-
steld tegen de bij artikel 22, tweede lid, en 22bis bedoelde beschikking. Artikel 
30, §4, dat deze regel vermeldt, breidt het driemaandelijks toezicht niet uit tot het 
geval van het hoger beroep tegen een beschikking die met toepassing van artikel 
21 is gewezen.

3. Door het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen een beschikking 
van de raadkamer die uitspraak doet over de voorlopige hechtenis, neemt de ka-
mer van inbeschuldigingstelling kennis van de onwettigheden waardoor volgens 
de appellant deze beschikking zou zijn aangetast.

4. De beschikking van 19 januari 2007 die met toepassing van artikel 21 van 
de Wet van 20 juli 1990 is gewezen had, zoals zij vermeldt, een geldigheidsduur 
van een maand.

Het arrest van 1 februari 2007 dat uitspraak doet over het hoger beroep dat 
door de eiser tegen de voormelde beschikking is ingesteld leverde, zoals daarin is 
aangegeven, een titel van vrijheidsbeneming van een maand op, te rekenen van 
de beslissing.

Daaruit volgt dat de eiser ten laatste opnieuw voor de raadkamer diende te ver-
schijnen op 1 maart 2007. De beroepen beschikking werd eerst op 16 april 2007 
gewezen. Het stond aan de kamer van inbeschuldigingstelling om de rechtsple-
ging dienaangaande na te gaan, wat het arrest met de hierboven weergegeven uit-
eenzetting niet doet.

5. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat de raadkamer tussen 1 fe-
bruari en 1 maart 2007 uitspraak heeft gedaan over de eventuele handhaving van 
de voorlopige hechtenis die naar aanleiding van het bevel tot aanhouding dat op 
16 januari 2007 tegen de eiser wegens moord is uitgevaardigd, is bevolen.

Het dossier bevat weliswaar het afschrift van een beschikking van de raadka-
mer van 16 februari 2007 die de voorlopige hechtenis van de eiser handhaaft 
(stuk 6), maar deze beschikking betreft niet hetzelfde bevel tot aanhouding.

6. Noch de stukken van de rechtspleging, noch het arrest stellen het Hof dus in 
staat om na te gaan of de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen.

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

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldiging-
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stelling, anders samengesteld.

16 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Ch. Halet, Luik.

Nr. 257

1° KAMER - 18 mei 2007

1º OPSTAL (RECHT VAN) - BEGRIP

2º OPENBAAR DOMEIN - GOED VAN HET OPENBAAR DOMEIN - BEGRIP

3º OPENBAAR DOMEIN - GOED VAN HET OPENBAAR DOMEIN - GEVOLG

4º OPENBAAR DOMEIN - GOED VAN HET OPENBAAR DOMEIN - VESTIGING VAN EEN RECHT 
VAN OPSTAL - WETTIGHEID

5º OPSTAL (RECHT VAN) - VESTIGING - OP GOED VAN HET OPENBAAR DOMEIN - 
WETTIGHEID

1º Het recht van opstal is een tijdelijke afwijking van de artikelen 552 en 553, B.W. inzake  
het recht van natrekking, die als regel stellen dat gebouwen, werken en beplantingen aan  
de grondeigenaar toebehoren1. (Artt. 1, 5 en 6, Opstalwet)

2º Een goed behoort tot het openbaar domein doordat het, hetzij door een uitdrukkelijke  
hetzij door een impliciete beslissing van de overheid wordt bestemd tot het gebruik van  
allen, zonder onderscheid van de persoon2. (Artt. 537 en 538, B.W.)

3º Behoort een goed tot het openbaar domein en is het zodoende bestemd tot het gebruik  
van allen, dan kan niemand een privaat recht verwerven dat het bedoelde gebruik zou  
kunnen belemmeren en dat afbreuk zou kunnen doen aan het recht van de overheid om 
het te allen tijde, gelet op dat gebruik, te regelen3 4. (Artt. 537, 538 en 1128, B.W.)

4º en 5º Voor zover een privaat recht van opstal de bestemming tot gebruik van allen niet  
verhindert, kan het gevestigd worden op een goed van het openbaar domein5. (Artt. 537 
en 538, B.W.; Artt. 1, 5 en 6, Opstalwet)

(VLAAMS GEWEST, MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR T. HESSE-
NOORDNATIE)

1 Het O.M. concludeerde tot verwerping. Met betrekking tot het eerste onderdeel was het van oordeel 
dat het niet ontvankelijk was nu het opkwam tegen een overtollige reden en aldus niet tot cassatie kon 
leiden,  vermits  de  appelrechters  hun  beslissing  ook  lieten  steunen  op  de  zelfstandige  niet-
bekritiseerde reden dat eiser geen afstand heeft gedaan van zijn recht van natrekking, bij gebreke aan 
zekere en expliciete wilsuiting ter zake.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Zie Cass. 25 sept. 2000, AR C.99.0385.F, nr. 491.
5 Het O.M. concludeerde tot verwerping. Met betrekking tot het eerste onderdeel was het van oordeel 
dat het niet ontvankelijk was nu het opkwam tegen een overtollige reden en aldus niet tot cassatie kon 
leiden,  vermits  de  appelrechters  hun  beslissing  ook  lieten  steunen  op  de  zelfstandige  niet-
bekritiseerde reden dat eiser geen afstand heeft gedaan van zijn recht van natrekking, bij gebreke aan 
zekere en expliciete wilsuiting ter zake.
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ARREST

(A.R. C.06.0086.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 juni 2005 gewezen door het 

Hof van Beroep te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 538 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 552 en 555 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1, 4 en 6 van de wet van 10 januari 1824 op het recht van opstal;
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het eindarrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 6 juni 2005 dat het hoger be-

roep van de verweerster gegrond verklaart  en de eiser veroordeelt  tot  een bedrag van 
1.304.361,98 euro te vermeerderen met de interesten en de kosten, op grond onder meer 
van de volgende overwegingen:

"I. Grond van de vordering (vervolg)
- Beoordeling naar de ingeroepen rechtsgronden
1.
Van de door (de verweerster) ingeroepen rechtsgronden blijft nog enkel de onroerende 

natrekking te onderzoeken.
2.
Het hof van beroep heeft in verband met deze rechtsgrond een aantal vragen gesteld in 

het tussenarrest:
Vraag 1: werd de ro-ro steiger, volgens partijen, bij de oprichting ervan gebouwd op 

grond welke door de Stad Antwerpen in concessie was gegeven aan (de verweerster) of 
gebeurde de oprichting in de Schelde?

Vraag 2:  kon,  volgens partijen,  de  Stad Antwerpen eventueel  ook een deel  van de 
Schelde in concessie geven?

Vraag 3: in het stuk nummer 3 van (de verweerster) is er sprake van: 'een precaire ver-
gunning af te leveren door het Gewest als eigenaar van de rivier waarin onder andere be-
grepen zal zijn dat de (vaste) inrichtingen automatisch na oprichting eigendom worden 
van het Gewest'; is deze vergunning afgeleverd en wat staat er dan in?

Vraag 4: kan volgens partijen een 'verzaking' gedaan worden met betrekking tot 'natrek-
king' in verband met onroerende goederen gelegen op openbaar domein?

3.
Partijen hebben daarop geantwoord in bijkomende conclusies.
3.1.
Op vraag 1 kwamen de volgende antwoorden:
Van (de verweerster):
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Het vast gedeelte van de ro-ro steiger (de dwarskade) werd destijds (onder gelding van 
de eerste concessie) gebouwd in de Schelde en dus niet op gronden die aan concluante in 
concessie waren gegeven.

Ditzelfde vast gedeelte van de ro-ro steiger werd echter bij de 2de concessie-verlening 
(nadat de eerste door de Raad van State was vernietigd) formeel wel mee in concessie ge-
geven.

Met andere woorden hoewel opgericht op grond die aanvankelijk niet mee in concessie 
werden gegeven, beschouwde de concessiegever deze steiger wel als door haar te beheren 
goed bij verlening van de 2de concessie.

Van (de eiser):
De steiger is gebouwd op de Schelde zelf, namelijk als drijvend vlot dat verankerd is 

met de kaaimuur.
3.2.
Op vraag 2 kwamen de volgende antwoorden:
Van (de verweerster):
Ja, voor zover ervan uit gegaan wordt dat dit gedeelte onlosmakelijk verbonden is en 

deel uitmaakt van de containerterminal in kwestie.
In de beheersovereenkomst tussen het Vlaams Gewest (eigenaar) en de Stad Antwerpen 

(uitbater) van de containerterminal is er geen sprake van de ro-ro steiger. Dit kan ook niet 
omdat, op het ogenblik van het sluiten van deze beheersovereenkomst, de ro-ro steiger 
nog niet was opgericht.

Uit de 2de concessie blijkt dat de Stad Antwerpen de ro-ro steiger (het vast gedeelte) in 
de praktijk wel degelijk mee in concessie heeft gegeven. Dit kan alleen verklaard worden 
door er van overheidswege vanuit gegaan wordt dat deze steiger eveneens eigendom is 
van het Vlaams Gewest en derhalve ressorteert onder de beheersovereenkomst.

In ontkennend geval had de Stad inderdaad dit gedeelte van de terminal niet in conces-
sie kunnen geven.

Van (de eiser):
Neen, het Vlaams Gewest is eigenaar en beheerder van de Schelde. Bijgevolg kan de 

Stad Antwerpen of het Havenbedrijf een deel ervan niet in concessie geven.
3.3.
Op vraag 3 kwamen de volgende antwoorden:
Van (de verweerster):
Een dergelijke vergunning werd inderdaad nooit afgeleverd.
Van (de eiser):
M.i. wordt hier bedoeld bijlage bij stuk 2 van het stukkenbundel van (de verweerster).
Er werd geen precaire vergunning afgeleverd. Er is in het dossier enkel sprake van het 

afleveren van een precaire vergunning, die de modaliteiten voor exploitatie van de instal-
latie  zal  vastleggen,  in  een  brief  van  de  Antwerpse  Zeediensten  aan  Hessenatie,  d.d. 
14.06.1990 (stuk 5 van de stukken van (de verweerster)).

Deze precaire vergunning zou worden afgeleverd nadat Hessenatie een bouwvergun-
ning had aangevraagd en bekomen. De precaire vergunning is nooit verleend.

3.4.
Op vraag 4 kwamen de volgende antwoorden:
Van (de verweerster):
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In hoofdorde moet opgemerkt worden dat naar het oordeel van (de verweerster) dit niet 
kan.

Volgens het Hof van Cassatie impliceert iedere afstand van het recht van natrekking 
immers de vestiging van een recht van opstal.

Welnu, nog volgens het Hof van Cassatie kan er op onroerende goederen behorend tot 
het openbaar domein geen recht van opstal gevestigd worden en dit omwille van het bij-
zonder juridisch statuut van dergelijke goederen.

Aldus moet dan ook geconcludeerd worden dat er geen afstand van het recht van na-
trekking mogelijk is met betrekking tot onroerende goederen gelegen op het openbaar do-
mein.

In ondergeschikte orde moet  opgemerkt  worden dat  geïntimeerde geenszins  afstand 
heeft gedaan van haar recht tot natrekking.

Een dergelijke afstand moet immers expliciet gebeuren. Zij moet berusten op een expli-
ciete en zekere wilsuitdrukking van degene die verzaakt. Niet elke eenvoudige toelating 
vanwege de grondeigenaar om op zijn grond een gebouw op te richten kan dan ook gezien 
worden als een afstand van natrekking.

Integendeel heeft geïntimeerde steeds vastgehouden aan haar standpunt dat zij door de 
oprichting zelf eigenaar zou worden (stukken 2, 10, 11 en 27).

1. Cass. 19 mei 1988, Arr. Cass. 1987-88, 1230, A. Van Muylder en J. Verstappen, 'Ac-
tuele problemen inzake het recht van natrekking, de verzaking daaraan, en het recht van 
opstal', T. Not. 1992, 281 e.v.

2. o.m Cass. 10 maart 1892, Pas. 1892, 1, 213,; Cass. 18 maart 1926, Pas. 1926, 1, 307.
3. F. Van Neste en S. Snaet, 'Natrekking' in 'Het onroerend goed in de praktijk', Klu-

wer, losbl. I.G.3-15.
4. Ibid.
Van (de eiser):
Ja, dat kan.
In ondergeschikte orde houdt concluante dat argument aan - indien het hof de rechtsfi-

guur 'natrekking' zou hanteren - dat zij afstand heeft gedaan van de natrekking door toela-
ting te geven om op haar grond de steiger aan te leggen.

Dat immers de grondeigenaar aan zijn recht kan verzaken en een derde kan toelaten een 
gebouw op te richten dat gedurende enige tijd de eigendom van deze derde zal blijven.

Dit wordt ook bevestigd in de rechtspraak: vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Brugge dd. 20.12.1993 (Act. Dr. 1996, 807, ev).

3.5.
De benadrukking in deze teksten is van het hof.
4.
Het hof van beroep neemt aan dat de ro-ro steiger niet gebouwd werd op grond die 

reeds door de Stad Antwerpen in concessie was gegeven aan (de verweerster) en dat de 
oprichting gebeurde in de Schelde.

Het hof van beroep neemt aan dat de Stad Antwerpen geen deel van de Schelde in con-
cessie kon geven om de ro-ro steiger erop te laten bouwen.

Het hof van beroep neemt aan dat de 'precaire vergunning' niet werd verleend (met spe-
cificatie dat het stuk 3 bedoeld in het tussenarrest, thans de bijlage vormt aan stuk 2 van 
(de verweerster)).

Het hof van beroep neemt de stelling van (de verweerster) aan, dat er geen 'verzaking' 
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kan gedaan worden met betrekking tot 'natrekking' in verband met onroerende goederen 
gelegen op openbaar domein.

5.
Dit alles laat toe te besluiten, dat de ro-ro steiger werd opgericht door (de verweerster) 

op grond van (de eiser).
Artikel 555 Burgerlijk Wetboek is hier van toepassing: er werd gebouwd door een der-

de met eigen materialen op andermans grond.
(De eiser) heeft aan (de verweerster) niet verplicht de steiger af te breken op diens kos-

ten.
(De eiser) heeft besloten de steiger te laten staan en is daardoor er eigenaar van gewor-

den: door natrekking.
Er kan geen sprake zijn van een afstand van dit recht van natrekking in hoofde van het 

(de eiser) (zie hoger stelling (de verweerster) en de door deze geciteerde rechtspraak en 
rechtsleer).

(De eiser) dient de kosten gemaakt door (de verweerster) aldus te vergoeden".
Grieven
Het bestreden arrest oordeelt dat de eiser niet kon verzaken aan de natrekking van de 

steiger omdat dergelijke verzaking noodzakelijkerwijze tot  gevolg zou hebben dat een 
recht van opstal werd toegekend hetgeen volgens het arrest niet mogelijk is.

Vooreerst  moet opgemerkt worden dat de verzaking aan natrekking niet  per se een 
recht van opstal insluit. Men zou bijvoorbeeld evenzeer kunnen spreken van een erfpacht. 
Deze overweging is dus niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 552 en 
555 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1, 4 en 6 van de wet van 10 januari 1824 
op het recht van opstal).

Het arrest oordeelt dat een recht van opstal niet mogelijk is op het openbaar domein.
Eerste onderdeel
Indien vroeger een zeer strikte opvatting werd gehanteerd met betrekking tot het vesti-

gen van zakelijke rechten op het openbare domein, dan is deze situatie grondig veranderd.
Met het oog op de valorisatie van het openbaar domein en de economische expansie, 

wordt door de overheidsinstanties zeer frequent een beroep gedaan op de rechtsfiguur van 
opstal.

Een van de voordelen van opstal - en trouwens ook van erfpacht - is soepelheid in het 
juridisch kader, van de domanialiteit, te brengen, waarbij een privé-persoon, de concessio-
naris, de mogelijkheid heeft een zakelijk recht te verkrijgen op het openbare domein.

Op voorwaarde dat de fundamentele beginselen i.v.m. het openbaar domein (verenig-
baar met de openbare bestemming, precariteit ...) worden eerbiedigd kunnen wel degelijk 
zakelijke rechten gevestigd worden op het openbaar domein, waaronder een recht van op-
stal.

Door te oordelen in algemene bewoordingen dat dergelijk op opstalrecht niet mogelijk 
is, is het bestreden arrest derhalve niet naar recht verantwoord (schending van alle in het 
middel aangehaalde bepalingen, behalve artikel 149 van de Grondwet).

(...)
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Luidens artikel 1 van de Opstalwet van 10 januari 1824 is het recht van op-
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stal  een  zakelijk  recht  om gebouwen,  werken  of  beplantingen  op  andermans 
grond te hebben.

Luidens artikel 4 van dezelfde wet kan het recht van opstal voor geen langere 
tijd dan van vijftig jaren worden bepaald, behoudens de bevoegdheid om hetzel-
ve te vernieuwen.

Luidens artikel 6 van dezelfde wet treedt, bij het eindigen van het recht van 
opstal de grondeigenaar in de eigendom van de gebouwen, werken en beplantin-
gen, met de onder gehoudenis om de waarde daarvan op die tijd te betalen aan 
degene die het recht van opstal had, welke laatste recht van terughouding zal 
hebben, totdat die betaling zal voldaan zijn.

2. Het recht van opstal is in de zin van voormelde wet een tijdelijke afwijking 
van de artikelen 552 en 553 van het Burgerlijk Wetboek inzake het recht van na-
trekking dat als regel stelt dat gebouwen, werken en beplantingen aan de grond-
eigenaar toebehoren.

3. Een goed behoort tot het openbare domein doordat het, hetzij door een uit-
drukkelijk hetzij door een impliciete beslissing van de overheid wordt bestemd 
tot het gebruik van allen, zonder onderscheid van de persoon.

Aldus worden, krachtens artikel 538 van het Burgerlijk Wetboek, de wegen, 
banen en straten die ten laste zijn van de Staat, de bevaarbare of vlotbare stromen 
en rivieren, de stranden, aanwassen en gorzingen van de zee, de havens, ook ge-
tijhavens, de reden en, in het algemeen, alle gedeelten van het Belgische grond-
gebied die niet vatbaar zijn voor bijzondere eigendom, beschouwd als behorend 
tot het openbare domein.

4. Behoort een goed tot het openbare domein en is het zodoende bestemd tot 
het gebruik van allen, dan kan niemand een privaat recht verwerven dat het be-
doelde gebruik zou kunnen belemmeren en dat afbreuk zou kunnen doen aan het 
recht van de overheid om het te allen tijde, gelet op dat gebruik, te regelen.

5. Voor zover evenwel een privaat recht van opstal voormelde bestemming 
niet verhindert, kan het worden gevestigd op een goed van het openbare domein.

6. De appelrechters die zonder enig onderscheid oordelen dat een recht van op-
stal op het openbaar domein onmogelijk is, verantwoorden hun beslissing niet 
naar recht.

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

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

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

18 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Waûters, afdelingsvoorzit-
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ter – Andersluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Simont en Verbist.

Nr. 258

1° KAMER - 18 mei 2007

1º DESKUNDIGENONDERZOEK - BURGERLIJKE ZAKEN - GERECHTSDESKUNDIGE - 
BOUWZAKEN - KWALIFICATIE

2º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - BOUWZAKEN - 
AANSTELLING ALS GERECHTSDESKUNDIGE - GEVOLG

1º en 2º Uit de wettelijke bepalingen die voorzien dat de rechter deskundigen kan gelasten  
vaststellingen te doen of een technisch advies te geven en dat niemand de titel  mag  
voeren  van  architect  noch  het  beroep  ervan  mag  uitoefenen  indien  hij  niet  aan  de  
wettelijke voorwaarden voldoet, volgt niet dat de gerechtsdeskundige die door de rechter  
wordt aangesteld in bouwzaken noodzakelijkerwijze het beroep van architect uitoefent.  
(Art. 962, Ger.W.; Art. 1, §1, Wet 20 feb. 1939; Art. 5, Architectenwet)

(CHAPEBEDRIJF VERHELST & CIE nv T. TYBO nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0287.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 februari 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...)
Tweede middel
8. Krachtens artikel 962 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter, ter op-

lossing van een voor hem gebracht geschil of ingeval een geschil werkelijk en 
dadelijk dreigt te ontstaan, deskundigen gelasten vaststellingen te doen of een 
technisch advies te geven.

Krachtens artikel 1, §1, van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming 
van de titel en van het beroep van architect, mag niemand de titel voeren van ar-
chitect, noch het beroep ervan uitoefenen indien hij niet in het bezit is van een 
diploma, waaruit blijkt dat hij met goed gevolg de examenproeven heeft afgelegd 
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welke vereist zijn voor het verkrijgen van het diploma.
Krachtens artikel 5 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde 

van architecten, mag niemand in België het beroep van architect in welke hoeda-
nigheid ook uitoefenen als hij niet op één van de tabellen van de Orde of op een 
lijst van stagiairs is ingeschreven of indien hij niet heeft voldaan aan de bepalin-
gen van het tweede en derde lid van artikel 8.

9. Uit het voorgaande volgt niet dat een gerechtsdeskundige die door de rechts-
instanties wordt aangesteld in bouwzaken noodzakelijkerwijze het beroep van ar-
chitect uitoefent.

10. Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht (zo-
als verbeterd door Cass., 29 juni 2007, AR C.07.0257.N).

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

18 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 259

1° KAMER - 18 mei 2007

VERVOER — GOEDERENVERVOER — SPOORVERVOER - INTERNATIONAAL 
SPOORWEGVERVOER VAN GOEDEREN - VORDERING VAN DE AFZENDER TEGEN DE VERVOERDER - 
VRACHTBRIEF - VERPLICHTING TOT OVERLEGGING - TOEPASSINGSGEBIED

De verplichting tot het overleggen van de vrachtbrief door de afzender die een vordering in 
rechte  instelt  tegen  de  vervoerder,  geldt  niet  wanneer  de  spoorwegvervoerder  het  
vervoer niet heeft aangenomen en er dientengevolge geen vrachtbrief werd afgeleverd.  
(Artt. 11, §1 en 54, §4, c, CIM-Verdrag)

(N.M.B.S. HOLDING, publiekrechtelijke vennootschap met rechtspersoonlijkheid T. BELGISCHE NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP VOOR TRANSPORT DOOR MIDDEL VAN HET GECOMBINEERD RAIL-WEG SYSTEEM, agfekort 

TRW, nv)

ARREST

(A.R. C.06.0435.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 6 maart 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
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De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 54, §3 en 4, van het Verdrag inhoudende uniforme regelen betreffende de over-

eenkomst van internationaal spoorwegvervoer van goederen, opgemaakt te Bern op 9 mei 
1980, goedgekeurd bij Wet van 25 april 1983 (B.S. 7 september 1983).

Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk en ge-

grond en veroordelen de eiseres  tot  betaling van 10.246,18 euro,  méér  aankleven,  op 
grond van volgende overweging (arrest, p. 6):

"Ten onrechte tracht (de eiseres) in ondergeschikte orde op grond van de afwezigheid 
van vrachtbrief te stellen dat er geen vervoerovereenkomst per spoor zou zijn, zodat (de 
verweerster) niet zou aantonen de hoedanigheid te bezitten om de contractuele vordering 
in te stellen.

Dat er geen vrachtbrief werd opgesteld vindt zijn oorzaak in het feit dat de te vervoeren 
lading reeds bij de belading werd beschadigd en daarna niet verder per spoor werd ver-
voerd maar teruggezonden per vrachtwagen naar de fabrikant ALZ in Genk.

De uitgifte van een vrachtbrief bewijst de vervoerovereenkomst doch is geen essentiële 
voorwaarde voor het bewijs van de vervoerovereenkomst, die principieel een consensueel 
contract vormt (J. Van Ryn en J. Heenen, o. c., nr. 758).

Trouwens, het CIM-Verdrag voorziet niet in een sanctie voor het ontbreken van een 
vrachtbrief".

Grieven
Artikel 54 van het CIM-Verdrag luidt:
"Art. 54 Personen die een vordering in rechte tegen de spoorweg kunnen instellen.
§1. 
Een vordering in rechte tot terugbetaling van een ingevolge de vervoerovereenkomst 

betaald bedrag, kan slechts worden ingesteld door degene, die de betaling heeft gedaan.
§2. 
Een vordering in rechte met betrekking tot een in artikel 17 bedoeld remboursement 

kan slechts worden ingesteld door de afzender. 
§3. 
Andere vorderingen in  rechte  uit  de  vervoerovereenkomst kunnen worden ingesteld 

door:
a) De afzender, tot het tijdstip waarop de geadresseerde:
1. De vrachtbrief in ontvangst heeft genomen,
2. Het goed heeft aangenomen, of
3. De hem ingevolge artikel 28, §4, of artikel 31 toekomende rechten heeft doen gel-

den;
b) De geadresseerde, vanaf het tijdstip waarop hij:
1. De vrachtbrief in ontvangst heeft genomen,
2. Het goed heeft aangenomen,
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3. De hem ingevolge artikel 28, §4, toekomende rechten heeft doen gelden, of
4. De hem ingevolge artikel 31 toekomende rechten heeft doen gelden; het recht om 

deze vordering in te stellen vervalt evenwel, zodra de overeenkomstig artikel 31, §1, c, 
door de geadresseerde aangewezen persoon de vrachtbrief in ontvangst heeft genomen, 
het goed heeft aangenomen of de hem ingevolge artikel 28, §4, toekomende rechten heeft 
doen gelden.

§4. 
De afzender, die een vordering in rechte instelt, moet de duplicaat-vrachtbrief overleg-

gen. Bij gebreke daarvan moet hij ter zake van de §3, a, bedoelde vorderingen een machti-
ging van de geadresseerde overleggen of bewijzen, dat deze de zending heeft geweigerd.

De geadresseerde, die een vordering in rechte instelt, moet de vrachtbrief overleggen, 
indien deze aan hem is afgegeven".

Artikel 54, §3 en 4, van het CIM-Verdrag bepaalt aldus voor het stellen van een ont-
vankelijke vordering tegen eiseres op grond van de vervoerovereenkomst dat de vorderen-
de partij op de vrachtbrief figureert als afzender of - in sommige gevallen - als bestemme-
ling.

Met andere woorden, waar de appelrechters oordelen dat verweerster een ontvankelijke 
rechtsvordering kan instellen tegen de NMBS-HOLDING op grond van de vervoerover-
eenkomst  en het  CIM-Verdrag,  zonder  nochtans vast  te  stellen dat  verweerster  op de 
vrachtbrief voorkomt als afzender of geadresseerde in de zin van artikel 54, §3 en 4, van 
het CIM-Verdrag, is hun beslissing niet naar recht verantwoord en schenden zij voor-
noemde bepaling van het CIM-Verdrag (schending van artikel 149 van de Grondwet en 
artikel 54, §3 en 4, van het Verdrag inhoudende uniforme regelen betreffende de overeen-
komst van internationaal spoorwegvervoer van goederen, opgemaakt te Bern op 9 mei 
1980, goedgekeurd bij Wet van 25 april 1983).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...)
Tweede middel
3.  Artikel  149 van de  Grondwet  dat  een  motiveringsverplichting  oplegt,  is 

vreemd aan de in het middel aangevoerde onwettigheid.
In zoverre het middel artikel 149 van de Grondwet als geschonden aanwijst, is 

het middel aldus niet ontvankelijk.
4. Artikel 11, §1, van het CIM-Verdrag bepaalt dat de vervoerovereenkomst is 

gesloten, zodra de spoorweg van afzending het goed met de vrachtbrief ten ver-
voer heeft aangenomen. De aanneming wordt vastgesteld door op de vrachtbrief 
het stempel van het station van afzending of een aanduiding door de boekhoud-
machine met datum-vermelding af te drukken. Luidens paragraaf 3 van dit arti-
kel dient de van het stempel of de aanduiding van de boekhoudmachine voorzie-
ne vrachtbrief als bewijs van het sluiten en de inhoud van de vervoerovereen-
komst.

Artikel 54, §4, c), van het CIM-Verdrag bepaalt dat de afzender die een vorde-
ring in rechte instelt tegen de vervoerder, de duplicaatvrachtbrief moet overleg-
gen en dat wanneer de vordering wordt ingesteld door de geadresseerde, deze de 
vrachtbrief moet overleggen, indien die aan hem is afgegeven.
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De verplichting tot het overleggen van de vrachtbrief door de eiser geldt niet 
wanneer de spoorwegvervoerder het vervoer niet heeft aangenomen en er dien-
tengevolge geen vrachtbrief werd afgeleverd.

5. De appelrechters stellen vast dat het feit dat "er geen vrachtbrief werd opge-
steld (zijn) oorzaak vindt in het feit dat de te vervoeren lading reeds bij de bela-
ding werd beschadigd en daarna niet verder per spoor werd vervoerd maar terug-
gezonden per vrachtwagen naar de fabrikant ALZ in Genk".

6. Door te oordelen dat de verweerster waarvan de appelrechters de contractu-
ele band met de eiseres bewezen achten, gerechtigd is de vordering tot schade-
vergoeding tegen de eiseres in te stellen ook al wordt geen vrachtbrief overge-
legd, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

18 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Maes.

Nr. 260

1° KAMER - 18 mei 2007

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT - 
VONNIS DAT HET HERSTEL BEVEELT - UITVOERING - BEVEL TOT STAKING

2º STEDENBOUW — SANCTIES - BEVEL TOT STAKING - BEGRIP

3º STEDENBOUW — SANCTIES - BEVEL TOT STAKING - DOEL

1º, 2º en 3º Het bevel tot onmiddellijke staking van het werk, van de handelingen of van het  
gebruik dat door de bevoegde ambtenaren, agenten of officieren van gerechtelijke politie  
mondeling ter plaatse kan worden gegeven wanneer zij vaststellen dat dit werk, deze 
handelingen  of  de  wijzigingen  een  inbreuk  vormen  zoals  bedoeld  in  artikel  146,  
Stedenbouwdecreet 1999, is een preventieve maatregel; de enkele reden dat een herstel 
voordien met het oog op de goede ruimtelijke ordening bij vonnis werd bevolen, kan het  
bevelen van de staking ter uitvoering van dit vonnis niet verantwoorden. (Art. 154, eerste 
lid, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)

(VLAAMS GEWEST, Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Innovatie en Ruimtelijke Ordening T. W. e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0567.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 november 2005 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwerpen.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 159 van de Grondwet;
- de artikelen 149 en 154 van het decreet van 18 mei 1999 "houdende de organisatie 

van de ruimtelijke ordening";
- artikel 65 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke or-

dening en van de stedebouw, zoals van toepassing vóór de coördinatie door het decreet 
van 22 oktober 1996;

- de artikelen 1039 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De eiser komt op tegen de bestreden beslissing in de mate dat de appelrechters daarin 

zijn hoger beroep ongegrond verklaren en het beroepen vonnis bevestigen, en aldus de 
oorspronkelijke vordering van de verweerders gegrond verklaren en de opheffing van het 
stakingsbevel bevelen. De appelrechters stoelen hun beslissing op volgende gronden:

"Voorafgaande feiten en procedure:
Bij vonnis van 22 april 1983 van de Correctionele Rechtbank te Tongeren - dat kracht 

van gewijsde heeft - werd de heer J. B., rechtsvoorganger van (de verweerders) overeen-
komstig artikel 65 van de Stedenbouwwet van 29 maart 1962 veroordeeld tot een geld-
boete van 50 BEF voor de oprichting en de instandhouding zonder bouwvergunning van 
een chalet en van een vergrote visvijver in een natuurgebied (te Zutendaal). Tevens werd 
het herstel van de plaats in de vorige staat bevolen binnen een termijn van één jaar en 
werden de gemachtigde ambtenaar en het college van burgemeester en schepenen ge-
machtigd om zo nog ambtshalve de plaats in de vorige staat te herstellen.

Dit vonnis werd nooit uitgevoerd.
De chalet (cafetaria), het intussen nog vergrote terras en de visvijver zijn thans de on-

verdeelde mede-eigendom van (de verweerders) en worden uitgebaat door tweede en vier-
de (verweerders).

Op 10 september 2003 wordt door de hoofdmedewerker van de dienst Ruimtelijke Or-
dening van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een proces-verbaal van vaststel-
ling opgesteld ten laste van (de verweerders) wegens het oprichten (en/of instandhouden) 
van cafetaria met dichtgebouwd terras en het wederrechtelijk instandhouden van een vis-
vijver in natuurgebied (gemeente Zutendaal, Schansstraat, perceel gekadastreerd afdeling 
2, sectie D, perceel nummers 825 H, 825 K).

Dit proces-verbaal wordt ter kennisgeving gezonden aan de procureur des Konings te 
Tongeren en aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zutendaal.

Bij schrijven van 30 november 2004 aan de procureur des Konings te Tongeren vordert 
de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur op basis van artikel 149 van het decreet van 
18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, gewijzigd bij latere de-
creten (hierna DRO), het herstel binnen een termijn van maximum één jaar in de oor-
spronkelijke toestand en dit onder verbeurte van een dwangsom van 125,000 euro per dag 
bij niet uitvoering van het vonnis binnen de gestelde termijn.
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Dit impliceert:
- de afbraak (inclusief vloerplaat) van de oorspronkelijke chalet in hout;
- de afbraak van de uitbreiding van cafetariagedeelte;
- de verwijdering van de oevers van de vijvers zodat de oevers een natuurlijk, zocht hel-

lend profiel krijgen;
- het verwijderen van de kiezel- en grindverharding rondom de vijver;
- het verwijderen van de electriciteitspalen en vlaggenmasten naast de vijver.
Bij schrijven van 31 maart 2005 deelt de procureur des Konings te Tongeren aan de ge-

westelijk  stedenbouwkundig  inspecteur  mee  dat  het  dossier  geseponeerd  werd  omdat 
reeds bij vonnis van 22 april 1983 de afbraak van de chalet en het dempen van de vijver 
werd bevolgen.

Op 24 mei 2005 wordt door een beëdigd medewerker van de dienst Ruimtelijke Orde-
ning van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een nieuw proces-verbaal van vast-
stelling opgesteld, waarin onder meer gesteld wordt dat gelet op de lopende contracten die 
(de tweede verweerder) (uitbater) afsloot met meerdere firma's ter verhuring van de vijver 
en kantine in de maand juni, besloten werd te wachten om een staking van het gebruik uit 
te stellen tot 1 juli 2005 (uiterste datum) en dat de uitbater daarmee akkoord is.

In antwoord op een schrijven van 1 juni 2005 van de raadsman van (de verweerders) 
stelt de gewestelijke stedenbouwkundig inspecteur in een schrijven van 9 juni 2005 onder 
meer dat de staking van het gebruik thans meer en meer wordt gebruikt om toch nog uit-
voering te bekomen van vonnissen en arresten zonder dat hierbij een dwangsom werd uit-
gesproken.

Op 29 juni 2005 beveelt de technicus bevoegd voor het opsporen en vaststellen van 
misdrijven in het kader van artikel 146 en volgende DRO mondeling de onmiddellijke 
stopzetting van het strijdig gebruik.

Tevens wordt er op gewezen dat het voortzetten van het gebruik in strijd met dit sta-
kingsbevel een afzonderlijk misdrijf is en strafbaar wordt gesteld door artikel 146, tweede 
lid, DRO; dat het voortzetten van het gebruik in strijd met dit stakingsbevel daarnaast aan-
leiding geeft tot het opleggen van een administratieve geldboete van 5000 euro (artikel 
156, §1, eerste lid, DRO); dat het voor(t)zetten van het gebruik in strijd met dit stakings-
bevel tot slot als gevolg heeft dat in geval van een eventuele gerechtelijke vervolging de 
meerwaarde als herstelmaatregel uitgesloten is (artikel 149, §1, tweede lid, 2°, DRO).

De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur heeft het mondeling bevel bekrachtigd en 
het samen met het proces-verbaal van 29 juni 2005 bij aangetekend schrijven van 1 juli 
2005 aan elk van de (verweerders) toegezonden.

Bij dagvaarding van 6 juli 2005 vorderen (de verweerders) te zeggen voor recht dat aan 
het bevel tot onmiddellijke staking van het gebruik met betrekking tot de percelen gelegen 
te Zutendaal, afdeling 2, sectie D, perceelnummers 825H, 825K, dat mondeling werd ge-
geven, opgeheven wordt en te zeggen dat dit bevel geen rechtsgevolgen zal kennen.

De bestreden beschikking verklaart de vordering van (de verweerders) ontvankelijk en 
gegrond; beveelt op grond van artikel 154, al. 6, van het decreet van 18 mei 1999 houden-
de de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals gewijzigd bij artikel 34 van de de-
creet van 25 april 2000, de opheffing van het bevel tot staking van het gebruik van een ca-
fetaria, van een uitgebouwd terras en van een (forellen)vijver, gelegen te 3690 Zutendaal, 
2de afdeling, 'Stalkerwijer', sectie D, percelen nummer 825/H (drankhuis) en 825/K (vij-
ver), dat de technicus (beëdigd ambtenaar) op 29 juni 2005 heeft gegeven en dat de ge-
westelijk stedenbouwkundig inspecteur op 1 juli 2005 heeft bekrachtigd, veroordeel(t) (de 
eiser) tot de kosten van het geding.
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Het hoger beroep van (de eiser) strekt ertoe de bestreden beschikking te vernietigen, de 
oorspronkelijke vordering minstens ongegrond te verklaren; dienvolgens te zeggen voor 
recht dat het bevel tot onmiddellijke staking van het gebruik met betrekking tot de perce-
len gelegen te Zutendaal, afdeling 2, sectie D, perceelnummers 825 H, 825 K, dat monde-
ling werd gegeven op 29 juni 2005 en werd bekrachtigd bij aangetekend schrijven van 1 
juli 2005, rechtsgeldig werd genomen; (de verweerders) te veroordelen tot de kosten van 
het geding.

(De verweerders) concluderen tot de ongegrondheid van het hoger beroep en de beves-
tiging van de bestreden beschikking en tot de veroordeling van (de eiser) tot de kosten.

In rechte:
(...)
Artikel 154 DRO biedt de bijzondere ambtenaren en politieambtenaren de mogelijkheid 

om mondeling ter plaatse de onmiddellijke staking te bevelen van het wederrechtelijk uit-
gevoerde werk, handelingen of gebruik.

(De eiser) stelt terecht dat het niet aan de voorzitter behoort om de opportuniteit van het 
gegeven bevel te beoordelen, doch dat de voorzitter enkel en alleen bevoegd is om te oor-
delen of het gegeven bevel rechtmatig is.

Het behoort enkel tot de bevoegdheid van de voorzitter om het bevel te staking op zijn 
externe en interne wettigheid te beoordelen en te onderzoeken of het strookt met de wet 
dan wel berust op machtsoverschrijding of machtsafwending, meer bepaald of het uitslui-
tend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen.

Er dient derhalve onderzocht te worden of te dezen het bevel tot staking uitsluitend met 
het oog op de goede ruimtelijk ordening is gegeven.

In het antwoord van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur van 9 juni 2005 op 
het schrijven van de raadsman van (de verweerders) van 1 juni 2005 waarin gevraagd 
werd naar de rechtsgrond van het aangekondigde bevel tot staking, worden volgende rede-
nen aangehaald:

- reeds bij vonnis van 22 april 1983 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren 
werd de afbraak bevolen van de chalet. Tevens werd in ditzelfde vonnis het dempen van 
de vijver bevolen;

- de feiten speelden en spelen zich af binnen de grenzen van een natuurgebied. Een der-
gelijke visvijver met kunstmatige vormen (rechthoekig) en een chalet dat gebruikt wordt 
als een clubhuis kunnen ter plaatse onder geen enkele beding ruimtelijk aanvaard worden;

- de destijds bevolen herstelmaatregelen rusten op het onroerend goed;
- tijdens het plaatsbezoek dat een medewerker van onze afdeling op 25 mei jl. heeft ge-

bracht werd ingestemd met de afspraak om de activiteiten te staken en dit met ingang van 
1 juli e.k.;

- naar mijn mening hebben wij ons in deze redelijk opgesteld en hebben wij nog een 
uitstel verleend gelet op de zogenaamde nog 'lopende contracten';

- de staking van het gebruik wordt thans meer en meer gebruikt om toch nog uitvoering 
te bekomen van vonnissen en arresten zonder dat hierbij een dwangsom werd uitgespro-
ken;

- het feit dat de overheid meer dan 22 jaar wacht om verdere uitvoering te geven aan 
een gerechtelijke uitspraak kan niet ten onze laste gelegd worden. In een recent arrest van 
het Hof van Cassatie van 4 maart 2005 werd vastgesteld dat men zich niet kan beroepen 
op het vertrouwensbeginsel, zich baserend op het 'lange' stilzitten van de overheid om een 
gekregen veroordeling als verwerkt te beschouwen. In de eerste plaats dient de veroor-
deelde of de nieuwe eigenaar uitvoering te geven aan het in kracht van gewijsde getreden 
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vonnis of arrest. Bovendien hebben sommige politici in het verleden nagelaten om een 
consequent handhavingsbeleid te voeren.

Uit dit schrijven blijkt duidelijk dat het bevel tot staking niet uitsluitend werd gegeven 
met het oog op de goede ruimtelijke ordening, doch wel om alsnog uitvoering te bekomen 
van het door de Correctionele Rechtbank te Tongeren op 22 april 1983 uitgesproken von-
nis ten laste van de rechtsvoorganger van (de verweerders) en waarbij de afbraak van de 
chalet en het dempen van de vijver werden bevolen.

Het bevel tot staking werd dan ook afgewend (van) zijn oorspronkelijk doel om alsnog 
uitvoering te bekomen van een meer dan 22 jaar geleden bekomen gerechtelijk titel.

De eerste rechter heeft dan ook terecht de vordering van (de verweerders) gegrond ver-
klaart.

Het hoger beroep van (de eiser) is derhalve ongegrond en (de eiser) dient veroordeeld te 
worden tot de kosten van het hoger beroep, zoals hierna begroot" (pp. 2-7 van het bestre-
den arrest).

Grieven
Overeenkomstig het zesde lid van artikel 154 van het decreet van 18 mei 1999 kan de 

betrokken n.a.v.  een door  de politiediensten bevolen en door  de Gewestelijke Steden-
bouwkundig Inspecteur bekrachtigde staking van wederrechtelijke werken of handelingen 
in kort geding vorderen dat de opheffing zou worden bevolen van het stakingsbevel.

Dienaangaande vermag de rechter in kort geding evenwel niet de opportuniteit te be-
oordelen van het stakingsbevel, doch mag hij bij toepassing van artikel 159 van de Grond-
wet slechts de wettigheid en de rechtmatigheid ervan toetsen. Krachtens artikel 159 van 
de Grondwet is de rechter immers bevoegd om besluiten en verordeningen van o.m. de 
uitvoerende macht, waaronder te dezen het gewraakte stakingsbevel, op haar interne en 
externe wettigheid te  toetsen en te onderzoeken of ze conform de wet  is  dan wel  op 
machtsoverschrijding of machtsafwending berust.

De omstandigheid dat een beslissing in kort geding krachtens artikel 1039 van het Ge-
rechtelijk Wetboek,  dat met toepassing van artikel 1042 van hetzelfde wetboek op de 
rechtsmiddelen toepasselijk is, in beginsel geen nadele mag toebrengen aan de zaak zelf, 
doet hieraan geen afbreuk, nu de rechter die moet oordelen over een vordering die bij toe-
passing van het zesde lid van artikel 154 van het decreet van 18 mei 1999 wordt ingesteld, 
hoe dan ook de gegrondheid van die vordering moet beoordelen.

Te dezen baseren de appelrechters zich in het bestreden arrest louter op het schrijven 
van de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur van 9 juni 2005 (p. 6 van het bestre-
den arrest),  waaromtrent het hof van beroep stelt  dat  "(u)it  dit  schrijven (...)  duidelijk 
(blijkt) dat het bevel tot staking niet uitsluitend werd gegeven met het oog op de goede 
ruimtelijk ordening, doch wel om alsnog uitvoering te bekomen van het door de Correcti-
onele  Rechtbank  te  Tongeren  op  22  april  1983  uitgesproken vonnis  ten laste  van de 
rechtsvoorganger van (de verweerders) en waarbij de afbraak van de chalet en het dempen 
van de vijver werden bevolen" en dat "het bevel tot staking (...) dan ook (werd) afgewend 
(van) zijn oorspronkelijk doel om alsnog uitvoering te bekomen van een meer dan 22 jaar 
geleden bekomen gerechtelijk titel" (p. 7 van het bestreden arrest).

Deze beslissing is evenwel niet naar recht verantwoord, aangezien aldus door het hof 
van beroep uitdrukkelijk wordt vastgesteld dat het stakingsbevel strekte tot uitvoering van 
een in kracht van gewijsde gegaan vonnis waarbij het herstel werd bevolen, te dezen het 
in het vonnis van de correctionele rechtbank van 22 april 1983 bevolen herstel in de vori-
ge staat.

Wanneer het herstel overeenkomstig artikel 149 van het decreet van 18 mei 1999, voor-
heen artikel 65 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke or-
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dening  en  van  de  stedebouw,  door  een  rechterlijke  instantie  werd  bevolen,  staat  van 
rechtswege vast dat dit herstel werd bevolen met het oog op de goede ruimtelijke orde-
ning.

Als zodanig konden de appelrechters m.b.t. de staking die door de gewestelijke steden-
bouwkundige inspecteur bij toepassing van artikel 154 van het decreet van 18 mei 1999 
werd bevolen, niet naar recht oordelen dat dit stakingsbevel niet uitsluitend zou zijn gege-
ven met het oog op de goede ruimtelijke ordening en dat het aldus zou zijn "afgewend van 
zijn oorspronkelijke doel" (schending van de artikelen 159 van de Grondwet en 154 van 
het decreet van 18 mei 1999 "houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening" en 
voor zoveel als nodig tevens van de artikelen 1039 en 1042 van het Gerechtelijk Wet-
boek). Tevens miskennen de appelrechters aldus de draagwijdte van de door de rechtbank 
bevolen herstelmaatregel, die immers noodzakelijk moet worden geacht te zijn bevolen 
met het oog op de goede ruimtelijke ordening, te dezen het door het vonnis van 22 april 
1983 bevolen herstel in de vorige staat (schending van artikel 65 van de wet van 29 maart 
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, zoals van 
toepassing vóór de coördinatie door het decreet van 22 oktober 1996, en voor zoveel als 
nodig tevens van artikel 149 van het decreet van 18 mei 1999 "houdende de organisatie 
van de ruimtelijke ordening").

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Artikel 154, eerste lid, van het Decreet van het Vlaams Parlement van 18 

mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening bepaalt dat de in 
het artikel 148 van dit decreet bedoelde ambtenaren, agenten of officieren van 
gerechtelijke  politie  mondeling  ter  plaatse  de  onmiddellijke  staking  van  het 
werk, van de handelingen of van het gebruik kunnen bevelen, wanneer zij vast-
stellen dat het werk, de handelingen of de wijzigingen een inbreuk vormen zoals 
bedoeld in artikel 146 van hetzelfde decreet.

2. Het bevel tot staking is een preventieve maatregel.
De enkele reden dat een herstel voordien met het oog op de goede ruimtelijke 

ordening bij vonnis werd bevolen, kan dan ook het bevelen van de staking ter 
uitvoering van dit vonnis niet verantwoorden.

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

18 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 261

1° KAMER - 18 mei 2007
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OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - OFFERTE - 
KORTING - OPENINGSZITTING - GEEN BEKENDMAKING OF VERMELDING VAN DE KORTING - GEVOLG

Zo vaststaat dat een korting is opgenomen in een regelmatig en tijdig ingediende offerte en  
geen fraude is vastgesteld, is de loutere omstandigheid dat de voorzitter van de zitting 
waarop de offertes worden geopend, nalaat  deze korting bekend te maken en op te 
nemen in het proces-verbaal, niet van aard de regelmatigheid van de gunningsprocedure  
aan te tasten en de regelmatigheid van de offerte, met inbegrip van de erin opgenomen 
korting, in het gedrang te brengen1.  (Art. 15, eerste lid, Overheidsopdrachtenwet 1993; 
Artt. 106 en 107, K.B. 8 jan. 1996)

(GEMEENTE AS T. GEMOCO nv)

ARREST

(A.R. C.06.0581.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 mei 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 15 van de Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en 

sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (B.S., 22 januari 
1994);

- de artikelen 106, vóór zijn wijziging door het koninklijk besluit van 18 februari 2004, 
en 107 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare wer-
ken (B.S., 26 januari 1996).

Aangevochten beslissingen
Tot staving van zijn beslissing om de vordering van de verweerster "gegrond" te verkla-

ren en dienvolgens de eiseres te veroordelen tot betaling aan de verweerster van de som 
van 55.568,26 euro, te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf 22 november 
2000, de gerechtelijke intresten en de kosten, heeft het aangevochten arrest o.a. wat volgt 
geoordeeld (arrest, p. 5-7, nr. 2.2, 2.3 en 2.5.):

"Het wordt niet betwist dat (de verweerster) bij de opening van de offertes als laagste 
regelmatige inschrijver werd afgelezen.

Zelfs na verbetering van de vastgestelde rekenfout voor post 3.7.1. waardoor het in-
schrijvingsbedrag van (de verweerster) verhoogd werd tot 27.123.632 BEF bleef zij de 
laagste inschrijver.

(De eiseres), hierin gevolgd door de eerste rechter, stelt dat uit de offerte van de NV 
SEGHERS blijkt dat op drie plaatsen werd vermeld dat een korting van 3 pct. zou gege-
ven worden op alle eenheidsprijzen, waardoor het inschrijvingsbedrag van de NV SEG-
HERS gewijzigd werd van 27.876.593 BEF naar 27.037.190 BEF, zodat zij de laagste in-

1 Art. 106, K.B. 8 jan. 1996, zoals van toepassing vóór de wijziging ervan door het K.B. van 18 feb. 
2004.
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schrijver werd en de opdracht aan haar werd gegund.
Uit  de voorgelegde inschrijving van de NV SEGHERS blijkt  inderdaad dat op drie 

plaatsen in deze offerte een korting van 3 pct. werd vermeld, met name:
- op bladzijde 1 onderaan bij de opgave van de totale inschrijvingsprijs: een met de 

hand geschreven vermelding gedateerd 4 oktober 2000 en ondertekend door gedelegeerd 
bestuurder W. S. 'alle eenheidsprijzen zijn nog de verminderen met 3 pct. (drie procent)';

- op het laatste blad onderaan: een met de hand geschreven vermelding gedateerd 4 ok-
tober 2000 en ondertekend door gedelegeerd bestuurder W. S. 'alle eenheidsprijzen zijn 
nog te verminderen met 3 pct. (drie procent)';

- aan het einde van de samenvattende opmetingsstaat die als bijlage bij de inschrijving 
gevoegd is: een met de hand geschreven vermelding gedateerd 4 oktober 2000 en onderte-
kend door gedelegeerd bestuurder W. S. 'alle eenheidsprijzen zijn nog te verminderen met 
3 pct. (drie procent)'.

Alle bladzijden van de offerte van de NV S. , met inbegrip van voormelde bladzijden 
waarop melding wordt gemaakt van de korting, zijn geparafeerd door de burgemeester 
van de gemeente As, door een vertegenwoordiger van de technische dienst van de ge-
meente As en door een vertegenwoordiger van het studiebureau Belgroma, waaruit blijkt 
dat de korting vermeld stond op de inschrijving op het ogenblik van de opening van de 
biedingen/inschrijvingen.

Het is aan een inschrijver niet verboden om op de door hem aangeboden prijzen kortin-
gen toe te staan. De aanbestedende overheid is dan verplicht om met de op regelmatige 
wijze aangegeven kortingen rekening te houden.

De korting op de aangeboden prijs dient ondertekend te worden door de inschrijver of 
zijn gemachtigde, en dit uiterlijk voor de opening van de zitting waarop de inschrijvingen 
worden geopend.

Zoals uiteengezet onder 2.3. blijkt dat de door de NV SEGHERS toegestane korting 
vermeld stond op de inschrijving op het ogenblik van de opening van de inschrijvingen.

Nadat de voorzitter en de door de aanbestedende overheid aangewezen bijzitter de of-
fertes  blad per blad hebben ondertekend,  waarbij  de  door de NV SEGHERS (op drie 
plaatsen vermelde) toegestane korting hen niet kan ontgaan zijn, had de voorzitter deze 
korting moeten bekend maken, zodat van deze korting melding zou zijn gemaakt in het 
proces-verbaal van de opening van de offertes.

Het wordt niet betwist dat dit te dezen niet is gebeurd en dat de voorzitter de korting 
niet heeft bekendgemaakt en dat er evenmin melding van is gemaakt in het proces-verbaal 
van opening van de offertes.

(De NV Gemoco) voert dan ook terecht aan dat zij de laagste regelmatige inschrijver 
was aan wie de werken hadden moeten toegewezen worden, op straffe van een schadever-
goeding van 10 pct. van haar inschrijvingsbedrag".

Grieven
Schending van artikel 15 van de Wet van 24 december 1993 betreffende de overheids-

opdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten 
(B.S., 22 januari 1994) en van de artikelen 106, vóór zijn wijziging door het koninklijk be-
sluit van 18 februari 2004, en 107 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffen-
de de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,  leveringen en diensten en de 
concessies voor openbare werken (B.S., 26 januari 1996).

1. Artikel 15 van de wet van 24 december 1993 bepaalt wat volgt:
"Indien de bevoegde overheid beslist de opdracht toe te wijzen dient deze bij openbare 

en beperkte aanbesteding toegewezen te worden aan de inschrijver die de laagste regelma-
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tige offerte indiende, op straffe van een forfaitaire schadeloosstelling vastgesteld op 10 
pct. van het bedrag zonder belasting op de toegevoegde waarde van deze offerte".

Wat de opening van offertes betreft, bepaalt artikel 106 van het koninklijk besluit van 8 
januari 1996, vóór zijn wijziging door het koninklijk besluit van 18 februari 2004, wat 
volgt:

"De offertes worden geopend op de plaats, de datum en het uur bepaald in de aankondi-
ging van de opdracht of in het bestek. De verrichtingen verlopen in volgende orde:

1° alvorens het publiek tot het aangeduide lokaal toe te laten, (plaatst de voorzitter van 
de zitting er de reeds ontvangen niet elektronische verzonden offertes). Bij beperkte pro-
cedure worden alleen de inschrijvers of hun vertegenwoordigers tot het lokaal toegelaten;

2° zodra het lokaal voor het publiek toegankelijk is, worden de meegebrachte offertes 
aan de voorzitter overhandigd;

3° de voorzitter opent de zitting; vanaf dat ogenblik mag geen enkele offerte nog wor-
den aanvaard;

4° daarna wordt inzage genomen van alle ontvangen offertes.
5° de offertes, de op straffe van nietigheid voorgeschreven bijhorende documenten, de 

bescheiden tot wijziging en de intrekkingen worden blad per blad door de voorzitter of 
een bijzitter geparafeerd. De voorzitter leest de naam van de inschrijvers, hun woonplaats 
en de intrekkingen voor.

Bij openbare of beperkte aanbesteding leest de voorzitter eveneens de aangeboden prij-
zen voor, ook voor de eventuele varianten en de prijswijzigingen. Indien de aanbesteding 
evenwel op een groot aantal percelen betrekking heeft, kan de voorlezing van de prijzen 
door een ander middel van openbaarmaking vervangen worden, waarvan de aard en de 
vorm in het bestek worden bepaald".

Ten slotte bepaalt artikel 107 van voormeld koninklijk besluit wat volgt:
"De gegevens voorgelezen door de voorzitter bij toepassing van artikel 106, 5°, alsook 

de incidenten die zich tijdens het verloop van de zitting voor de opening van de offertes 
voordeden worden in een proces-verbaal opgenomen, dat zonder verwijl wordt onderte-
kend door de voorzitter en door een bijzitter aangewezen door de aanbestedende overheid 
alsook door de aanwezigen die zulks verlangen".

2. Het bestreden arrest stelt daarover in feite vast dat "na verbetering van de vastgestel-
de  rekenfout  voor  post  3.7.1.",  "het  inschrijvingsbedrag  van  (de  verweerster)  tot 
27.123.632 BEF (werd verhoogd) " (aangevochten arrest, p. 5, nr. 2.2.).

De appelrechter stelt daarnaast in feite vast dat "uit de voorgelegde inschrijving van de 
NV SEGHERS inderdaad (blijkt) dat op drie plaatsen in deze offerte een korting werd 
vermeld", dat het "een met de hand geschreven vermelding gedateerd 4 oktober 2000 en 
ondertekend door gedelegeerd bestuurder W. S. " is en dat "de korting vermeld stond op 
de inschrijving op het ogenblik van de opening van de biedingen/inschrijvingen" (aange-
vochten arrest, p. 5-6, nrs. 2.3. en 2.5.).

Ten slotte betwist het arrest niet dat "het inschrijvingsbedrag van de NV SEGHERS 
(met de korting rekening gehouden) van 27.826.593 BEF naar 27.037.190 BEF (gewij-
zigd zou zijn)" (aangevochten arrest, p. 5, nr. 2.2., derde lid).

Uit deze feitelijke vaststellingen heeft het arrest niet wettelijk afgeleid dat de verweer-
ster "terecht" aanvoert "dat zij de laagste regelmatige inschrijver was aan wie de werken 
hadden moeten toegewezen worden, op straffe van een schadevergoeding van 10 pct. van 
haar inschrijvingsbedrag" (aangevochten arrest, p. 7, nr. 2.5.).

3. Zoals erkend in het aangevochten arrest, is de toekenning van een korting inderdaad 
geoorloofd (R.v.St., NV Entreprises Louis de Waele, 1 april 1987, nr. 27.764) in zoverre 



1064 HOF VAN CASSATIE 18.5.07 - Nr. 261 

het aanbod van korting op het tijdstip van de opening van de biedingen/inschrijvingen on-
dertekend is (R.v.St., S.P.R.L. Entreprises Hons et Cie / Etat belge, 22 januari 1986, nr. 
26.094).

De Raad van State is daarnaast de mening toegedaan dat de niet-voorlezing van de prij-
zen van varianten geen substantiële  onregelmatigheid oplevert  wanneer  niet  blijkt  dat 
daardoor de basisdoelstelling van de voorlezing, nl. de bescherming tegen de aanvaarding 
van  laattijdige  inschrijvingen,  in  het  gedrang  is  gebracht  (R.v.St.,  Vennootschap naar 
Frans Recht Tunzini Nessi en Spie Batignolles, 3 maart 1993, nr. 42.129; D. D'Hooghe, 
De gunning van overheidsopdrachten en overheidsopdrachten, Brugge, Die Keure, 1997, 
p. 452, nr. 1183, voetnoot nr. 1549).

Bovendien is de voorlezing van de prijzen - of wijzigingen van de prijzen - alleen maar 
indicatief in zoverre de definitieve rangschikking van de biedingen afhangt van hun on-
derzoek naargelang de regelmatigheid, de eventuele rectificatie van vergissingen in de 
aritmetische operaties, de eventuele correctie van de hoeveelheden of nog van het eenvou-
dig  materieel  herstel  van  verzuimen  (D.  Batselé  e.a.,  Initiation  aux  marchés  publics, 
Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 236).

In zoverre het arrest te dezen, enerzijds, niet vaststelt dat de niet-voorlezing en de niet-
inschrijving van de korting in het proces-verbaal van opening van de biedingen, de be-
scherming tegen de aanvaarding van laattijdige inschrijvingen in het gedrang hebben ge-
bracht, en, anderzijds, daarentegen in feite vaststelt dat "de korting op de inschrijving op 
het ogenblik van de opening van de biedingen/inschrijvingen (vermeld stond)" (arrest, p. 
5-6, nrs 2.3. en 2.5.), heeft het arrest niet wettelijk kunnen oordelen dat de verweerster "de 
laagste regelmatige inschrijver was aan wie de werken hadden moeten toegewezen wor-
den".

Zodoende heeft het arrest immers impliciet maar zeker het aanbod van korting van de 
NV SEGHERS niet wettig als onregelmatig beschouwd en derhalve de wetsbepalingen 
vermeld in het middel geschonden.

1. D. D'Hooghe ( "De gunning van overheidscontracten en overheidsopdrachten", Die 
Keure 1997, nrs. 1173 en 1550) benadrukt dat de openbare opening van de offertes in de 
eerste plaats bedoeld is als waarborg voor de regelmatigheid van de gunningsprocedure, 
zodat, wanneer de mogelijkheid bestaat dat fraude werd gepleegd, tot een nieuwe gun-
ningsprocedure zal dienen te worden overgegaan. Zelfde auteur benadrukt evenwel dat, 
indien in feite komt vast te staan dat geen bedrog heeft kunnen plaatshebben, een soepeler 
opstelling wellicht gerechtvaardigd is.

In het "Praktische Commentaar bij de Reglementering van de Overheidsopdrachten", 
zesde uitgave, p. 1038, wordt door M.A. Flamme, Ph. Matheï, Ph. Flamme, A. Delvaux 
en C. Dardenne benadrukt dat zo "met zekerheid bewezen was dat de overgeslagen variant 
te gepasten tijde werd ingediend, vermits ze ingeschreven stond op hetzelfde formulier als 
een ander variant van dezelfde inschrijver dat wel genoteerd werd in het proces-verbaal" 
een verbetering van het proces-verbaal mogelijk moet zijn.

Tenslotte kan verwezen worden naar het arrest van de Raad van Staat van 3 maart 1993 
nr. 42.129, weliswaar gewezen in het kader van een offerte-aanvraag.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Overeenkomstig artikel 15, eerste lid, van de Wet van 24 december 1993 

betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, dient, bij openbare of beperkte aanbesteding, de 
opdracht, indien de bevoegde overheid beslist de opdracht toe te wijzen, op straf-
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fe van forfaitaire schadeloosstelling, te worden toegewezen aan de inschrijver die 
de laagste regelmatige offerte indiende.

2. Artikel 106 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de 
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de 
concessies voor openbare werken, zoals van toepassing voor de wijziging door 
het koninklijk besluit van 18 februari 2004, bepaalt dat:

- de offertes worden geopend op de plaats, de datum en het uur bepaald in de 
aankondiging van de opdracht of in het bestek;

- nadat de voorzitter van de openingszitting deze heeft geopend, geen enkele 
offerte nog mag worden aanvaard;

- vervolgens inzage wordt genomen van alle ontvangen offertes;
- de offertes, de op straffe van nietigheid voorgeschreven bijhorende documen-

ten, de bescheiden tot wijziging en de intrekkingen blad per blad door de voorzit-
ter of een bijzitter worden geparafeerd;

- de voorzitter de naam van de inschrijvers, hun woonplaats en de intrekkingen 
voorleest;

- bij openbare of beperkte aanbesteding, de voorzitter ook de aangeboden prij-
zen, met inbegrip van deze voor de varianten, alsmede de prijswijzigingen voor-
leest.

Ingevolge artikel 107 van dit koninklijk besluit worden de aldus door de voor-
zitter van de zitting voorgelezen gegevens, alsook de incidenten die zich tijdens 
het verloop van de zitting voor de opening van de offertes voordeden, opgeno-
men in een proces-verbaal.

Deze bepalingen strekken ertoe fraude te verhinderen en aldus de regelmatig-
heid van de gunningsprocedure te waarborgen.

3. Zo vaststaat dat een korting is opgenomen in een regelmatig en tijdig inge-
diende offerte en geen fraude is vastgesteld, is de loutere omstandigheid dat de 
voorzitter van de zitting nalaat deze korting bekend te maken en op te nemen in 
het proces-verbaal, niet van aard de regelmatigheid van de gunningsprocedure 
aan te tasten.

De regelmatigheid van de offerte, met inbegrip van de erin opgenomen kor-
ting, kan hierdoor evenmin in het gedrang komen.

4. Door de appelrechter werd in het arrest vastgesteld dat: 
- de verweerster de tweede laagste offerte indiende;
- de opdracht door de eiseres werd gegund aan de aannemer die, ingevolge de 

door hem toegestane korting, de laagste offerte indiende;
- ingevolge de feitelijke elementen van de zaak moet worden aangenomen dat 

deze korting reeds vermeld stond in de offerte van zelfde aannemer op het ogen-
blik van de opening ervan.

Op grond van de enkele vaststelling dat de voorzitter de korting niet bekend 
maakte tijdens de openingszitting en hiervan geen melding maakte in het proces-
verbaal van de opening van de offertes, heeft de appelrechter, die als vaststaand 
aanzag dat de korting was opgenomen in de offerte op het ogenblik van de ope-
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ning ervan en die geen fraude heeft vastgesteld, niet zonder schending van artikel 
15, eerste lid, van de Wet van 24 december 1993, kunnen beslissen dat de wer-
ken, op straffe van schadevergoeding, aan de verweerster hadden dienen te wor-
den toegewezen.

Het middel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
5. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

kelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

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

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

18 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Maes.

Nr. 262

3° KAMER - 21 mei 2007

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - INTERNATIONAAL VERZEKERINGSBEWIJS - 
GROENE KAART - AFGIFTE - GEVOLG - BEWIJSLAST

2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - INTERNATIONAAL VERZEKERINGSBEWIJS - 
GROENE KAART - AFGIFTE NA HET ONGEVAL - GEVOLG - VERMOEDEN VAN HET BESTAAN VAN EEN 
W.A.M.-VERZEKERING

3º VERZEKERING — ALGEMEEN - VERZEKERINGSOVEREENKOMST - NIETIGHEID - 
VOORWAARDEN - UITSPRAAK DOOR DE RECHTER

1º Het internationaal verzekeringsbewijs, de groene kaart, houdt het vermoeden in van het  
bestaan  van  een  verzekering  die  in  dekking  van het  risico  voorziet  vanaf  de  datum 
vermeld op de groene kaart; niettegenstaande de afgifte van de groene kaart, behoudt de  
verzekeraar het recht te bewijzen dat hij geen verzekering heeft gesloten die in dekking  
voorziet vanaf de erop vermelde datum1.

2º Het vermoeden van het bestaan van een W.A.M.-verzekering wordt niet weerlegd door  
de vaststelling dat de groene kaart is uitgeschreven na het ongeval. 

3º De verzekeringsovereenkomst is nietig, wanneer het risico zich heeft verwezenlijkt voor  
het sluiten van de overeenkomst en wanneer de verzekeringnemer de verzekeraar heeft  

1 Zie Cass. 26 april 1990, A.R. 8309, nr. 501 met concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN; G. JOCQUE, 
"Controle en bewijs in de W.A.M.-verzekering", De Verz., 2002, p. 463, nr. 14.
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misleid  bij  de  beoordeling  van het  risico  door  het  schadegeval  dat  zich  reeds  heeft  
voorgedaan  voor  het  sluiten  van  het  contract  te  verzwijgen;  deze  nietigheid  houdt 
evenwel  alleen  in  dat  de  verzekeraar  de  nietigverklaring  van  de  overeenkomst  kan  
vorderen. Zolang deze vernietiging, die ex tunc uitwerking heeft, niet door de rechter is  
uitgesproken,  bestaat  de  overeenkomst.  (Artt.  6  en  24,  Wet 
Landverzekeringsovereenkomst)

(A.G.F. BELGIUM INSURANCE nv T. I.N.G. INSURANCE nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0140.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 25 maart 2005 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 12 maart 2007 verwe-

zen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 24, eerste lid, en 87, §1, eerste en tweede lid, van de wet van 25 juni 

1992 op de landverzekeringsovereenkomsten;
- de artikelen 2, 7, eerste lid, en 16 van de wet van 21 november 1989 betreffende de 

verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (WAM-Wet),  artikel  16 
vóór zijn wijziging bij wet van 22 augustus 2002;

- artikel 5 van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtre-
ding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprake-
lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;

- de artikelen 1134, 1349, 1350 en 1352 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart de vorderingen van de tweede verweerder en derde ver-

weerster ongegrond opzichtens de eerste verweerster en gegrond opzichtens de eiseres, 
dienvolgens veroordeelt de rechtbank de eiseres tot betaling aan de tweede verweerder 
van een bedrag van 6.000,00 euro, meer de interesten, en tot betaling aan de derde ver-
weerster van een bedrag van 5.750,68 euro ,  meer de interesten; de vierde verweerder 
werd buiten zake gesteld en de zaak werd verzonden naar de eerste rechter.

De beslissing dat de Ford Fiësta op het ogenblik van het ongeval niet was verzekerd bij 
de eerste verweerster omdat ook de tweede groene kaart niet aanvaard kon worden als gel-
dig bewijs van een verzekering, zodat de eiseres, op grond van artikel 4.1°.b van de Mo-
delpolis, zijn tussenkomst diende te verlenen en tot schadeloosstelling van de benadeelden 
was gehouden, werd op de volgende overwegingen geschraagd:

"Het bezit van een groene kaart geldt als vermoeden van het bestaan van een geldige 
verzekeringsovereenkomst, maar dit vermoeden kan door de verzekeraar worden weer-
legd;(arrest 4.2.2. p. 17)

4.2.2.2. De tweede groene kaart:
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Twee dagen na het ongeval, met name op 8 september 1997 overhandigde A.H. aan de 
verbalisanten deze groene kaart afgeleverd door NV De Vaderlandsche thans na naams-
wijziging (de eerste verweerster). Het betrof een groene kaart op naam van A.H., voor een 
voertuig Ford Fiesta met nummerplaat XXXX geldig van 1 september 1997 tot 1 decem-
ber 1997 - polisnummer XXXXXXXXXXX. A.H. bevestigde zelf in zijn schriftelijke en 
ondertekende verklaring van 30 september 1998 dat hij zich na het ongeval een groene 
kaart met terugwerkende kracht liet uitschrijven. Gelet op deze eigen verklaring dat hij 
deze groene kaart op onregelmatige wijze liet afleveren, kan deze tweede groene kaart 
niet aanvaard worden als bewijs van geldige verzekering van zijn Ford Fiesta op datum 
van het ongeval.

Op datum van het ongeval bestond deze groene kaart nog niet. (arrest p. 18)
4.2.2.4.
(...)
Gezien niet bewezen is dat op het ogenblik van het ongeval van 6 september 1997, het 

in het ongeval betrokken voertuig Ford Fiesta van A.H. geldig verzekerd was bij (de eer-
ste verweerster), dienen alle vorderingen opzichtens deze partij gesteld te worden afgewe-
zen. Het eerste vonnis dient te worden hervormd.

4.2.3. Gehoudenheid van (de eiseres)
Daar de gehoudenheid van (de eerste verweerster) in casu niet is aangetoond, en de par-

tijen die vergoeding vorderen zich in ondergeschikte orde richten opzichtens (de eiseres), 
dient de eventuele gehoudenheid van deze partij in tweede instantie te worden onderzocht.

(...)
In casu dient d.M.G. beschouwd te worden als toevallige bestuurder in de zin van arti-

kel 4.1°, b, van de modelpolis, zodat (de eiseres) conform dat artikel de verzekeraar is die 
haar dekking dient uit te breiden naar het door haar verzekerde toevallig bestuurde voer-
tuig Ford Fiesta, betrokken in een verkeersongeval op 6 september 1997.

4.2.4. De gehoudenheid van (de vierde verweerder)
Zoals hoger blijkt dient in casu (de eiseres) haar tussenkomst te verlenen, zodat alle 

vorderingen in zoverre zij zijn gesteld opzichtens (de vierde verweerder) ongegrond zijn.
4.2.4. De aanspraakgerechtigden en de door hen gevorderde sommen
4.2.4.1. (de tweede verweerder)
Er is  geen discussie over de hoedanigheid van (de tweede verweerder) van zwakke 

weggebruiker in de zin van artikel 29bis van de WAM-Wet. Zijn lichamelijke schade 
dient dan ook door (de eiseres) te worden vergoed.

4.2.4.2. (De derde verweerster)
(De derde verweerster) ging in het kader van ongevallenverzekering over tot vergoe-

ding van lichamelijke schade aan (de tweede verweerder).
Zij toont wel degelijk aan dat zij gesubrogeerd werd in de rechten van (de tweede ver-

weerster) om de door haar betaalde uitgaven te verhalen op (de eiseres) op grond van arti-
kel 29bis WAM-Wet." (arrest pagina's 19 tot 21).

Grieven
Eerste onderdeel
Tot het verkeer op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het pu-

bliek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen, wor-
den motorrijtuigen alleen toegelaten indien de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe 
zij aanleiding kunnen geven, gedekt is door een verzekeringsovereenkomst die aan de be-
palingen van deze wet voldoet en waarvan de werking niet is geschorst (zie artikel 2, §1, 
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eerste alinea, WAM-Wet).
De verzekeraar geeft aan de verzekeringsnemer een bewijs af van het bestaan van de 

verzekeringsovereenkomst bedoeld in artikel 2 (artikel 7, eerste lid, WAM-Wet).
Het bewijs bedoeld in artikel 7, eerste lid, WAM-Wet is het internationale verzeke-

ringsbewijs ("groene kaart"), dat door het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars in het 
kader van de interbureauovereenkomsten wordt uitgegeven en aan de verzekerden be-
zorgd wordt door de toegelaten of de van toelating vrijgestelde verzekeraars op grond van 
de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.

Het bezit van een groene kaart geldt als vermoeden van het bestaan van een geldige 
verzekeringsovereenkomst (artikelen 1349, 1350 en 1352 van het Burgerlijk Wetboek), 
doch de verzekeraar behoudt het recht om te bewijzen dat, niettegenstaande de afgifte van 
de groene kaart, het schadegeval niet is gedekt.

De verzekeringsovereenkomst, die wettig is aangegaan, strekt niettemin, overeenkom-
stig artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, tot wet jegens diegenen die ze hebben aan-
gegaan.

Wanneer de verzekeraar aan de verzekeringsnemer een groene kaart heeft afgeleverd 
waarvan de dekkingsperiode ingaat op een tijdstip dat de afgifte van die kaart voorafgaat, 
dan is de verzekeringsovereenkomst wettig aangegaan vanaf het op de groene kaart ver-
melde tijdstip en strekt de verzekeringsovereenkomst ook tot dekking van schadegevallen 
die zich hebben voorgedaan vóórdat de groene kaart werd afgeleverd, voor zover ze bin-
nen de dekkingsperiode vallen die retroactief in werking is getreden.

Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de verzekeraar immers om ten gunste van der-
den op retroactieve wijze de burgerrechtelijke aansprakelijkheid te dekken van de verze-
keringsnemer.

Ook de artikelen 6 en 24 van de wet van 25 juni 1992, die de nietigheid voorschrijven 
van de verzekeringsovereenkomst respectievelijk wanneer gegevens over het risico opzet-
telijk worden verzwegen of wanneer het risico zich bij het aangaan van de overeenkomst 
reeds heeft verwezenlijkt, staan er niet aan in de weg dat een verzekeraar de inwerkingtre-
ding van de polis retroactief doet ingaan, zelfs wanneer hij hierdoor dekking moet verle-
nen voor een schadegeval dat zich heeft voorgedaan voor het sluiten van die polis.

Het tijdstip van de afgifte van de groene kaart doet bijgevolg, als zodanig, niet ter zake 
voor het bepalen van de dekkingsplicht van de verzekeraar. Van belang is het tijdstip 
waarop de verzekeringsovereenkomst, volgens de vermeldingen op de groene kaart, in 
werking is getreden nu de verzekeraar er zich vanaf dat ogenblik toe verbindt om zijn 
dekking te verlenen, weze het retroactief.

De verplichting in hoofde van de WAM-verzekeraar om zijn waarborg te verstrekken is 
derhalve niet onderworpen aan het bestaan van een groene kaart op de datum van het 
schadegeval zelf.

Het bestreden arrest oordeelde derhalve ten onrechte dat de tweede groene kaart, die de 
eerste verweerster zelf na het ongeval met terugwerkende kracht had uitschreven met in-
gang van 1 september 1997, niet als bewijs van een geldige verzekering voor de Ford Fi-
ësta kan worden aanvaard op grond dat deze kaart op datum van het ongeval van 8 sep-
tember 1997 nog niet bestond.

Hieruit volgt dat het bestreden vonnis niet wettig heeft kunnen oordelen dat de tweede 
groene kaart op onregelmatige wijze was afgeleverd, noch wettig, zonder schending van 
de verbindende kracht van de verzekeringsovereenkomst en van het wettelijk vermoeden 
klevend aan de groene kaart, heeft kunnen beslissen dat deze tweede groene kaart niet het 
bewijs inhield dat de Ford Fiësta op het ogenblik van het ongeval geldig was verzekerd bij 
de eerste verweerster (schending van de artikelen 1134, 1349, 1350 en 1352 van het Bur-
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gerlijk Wetboek, 2, 7, eerste lid, WAM-Wet, 6, 24 van de wet van 25 juni 1992 en 5 van 
het koninklijk besluit van 13 februari 1991).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het middel
1. De vierde verweerder werpt op dat het middel niet ontvankelijk is omdat ar-

tikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de model-
overeenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoer-
tuigen en artikel 4, 1°, b, van de modelpolis in bijlage aan dit koninklijk besluit, 
in het verzoekschrift tot cassatie niet als geschonden zijn aangewezen:

Het verzoekschrift tot cassatie kan zonder de aanwijzing van voormeld artikel 
4, 1°, b, tot cassatie leiden nu het opkomt tegen haar eigen veroordeling op grond 
van het oordeel dat de eerste verweerster niet gehouden is tot vergoeding. Indien 
de eerste verweerster wel gehouden is tot vergoeding kan de eiseres niet worden 
veroordeeld en is voormeld artikel 4, 1°, b, niet toepasselijk.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Het middel zelf
Ontvankelijkheid van het eerste onderdeel
2. De eerste verweerster werpt op dat het onderdeel niet ontvankelijk is in zo-

verre dit het Hof verplicht tot een onderzoek van het feit of A. zich de groene 
kaart onregelmatig heeft laten overhandigen.

Het onderdeel komt niet op tegen een onregelmatigheid van de overhandiging 
van de groene kaart.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Het onderdeel zelf
3. Het recht op vergoeding van de slachtoffers en hun rechthebbenden jegens 

de verzekeraar van het bij het ongeval betrokken motorrijtuig op grond van arti-
kel 29bis van de WAM-Wet is afhankelijk van het bestaan van een verzekering 
die in dekking van het risico voorziet op het ogenblik van het ongeval. 

4. Het internationaal verzekeringsbewijs, de groene kaart, houdt het vermoe-
den in van het bestaan van een verzekering die in dekking van het risico voorziet 
vanaf de datum vermeld op de groene kaart. Niettegenstaande de afgifte van de 
groene kaart, behoudt de verzekeraar het recht te bewijzen dat hij geen verzeke-
ring heeft gesloten die in dekking voorziet vanaf de erop vermelde datum.

5. Het vermoeden van het bestaan van een verzekering wordt niet weerlegd 
door de vaststelling dat de groene kaart is uitgeschreven na het ongeval, aange-
zien hiermee niet is aangetoond dat de verzekeraar geen verzekeringsovereen-
komst zou hebben gesloten die in de dekking voorziet vanaf de datum vermeld 
op de groene kaart. 

6. Weliswaar is de verzekeringsovereenkomst nietig, overeenkomstig artikel 
24 van de Landverzekeringsovereenkomstenwet, wanneer het risico zich heeft 
verwezenlijkt voor het sluiten van de overeenkomst, en, krachtens artikel 6 van 
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diezelfde wet, wanneer de verzekeringnemer de verzekeraar heeft misleid bij de 
beoordeling van het risico door het schadegeval dat zich reeds heeft voorgedaan 
voor het sluiten van het contract te verzwijgen. 

Deze nietigheid houdt evenwel alleen in dat de verzekeraar de nietigverklaring 
van de overeenkomst kan vorderen. Zolang deze vernietiging, die ex tunc uitwer-
king heeft, niet door de rechter is uitgesproken, bestaat de overeenkomst. 

7. Het bestreden vonnis stelt vast dat:
- H.A. twee dagen na het ongeval, met name op 8 september 1997, aan de ver-

balisanten een groene kaart met de eerste verweerster als verzekeraar overhan-
digde;

- het een groene kaart betrof op naam van H.A., voor een voertuig Ford Fiesta 
met kenteken XXXXXX, geldig van 1 september 1997 tot 1 december 1997.

- H.A. zelf bevestigde in zijn schriftelijke en ondertekende verklaring van 30 
september 1998, dat hij zich na het ongeval die groene kaart met terugwerkende 
kracht liet uitschrijven.

8. Door op grond van deze vaststellingen te oordelen dat deze groene kaart, die 
op het ogenblik van het ongeval nog niet bestond, niet kan worden aanvaard als 
bewijs van een verzekering door de eerste verweerster van het betrokken voer-
tuig op datum van het ongeval, schendt het vonnis de artikelen 1349, 1350 en 
1352 van het Burgerlijk Wetboek.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.

Overige grieven 

9. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.

Omvang van de cassatie

10. De vernietiging van de beslissingen over de vorderingen van de tweede en 
derde verweerders tegen de eerste verweerster en de eiseres dient te worden uit-
gebreid tot de beslissing over de vordering van de tweede en de derde verweer-
ders tegen de vierde verweerder, nu de appelrechters tussen de voormelde beslis-
singen een nauw verband hebben gelegd.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de vorderin-
gen van de tweede en derde verweerders tegen de eiseres, de eerste verweerster 
en de vierde verweerder en uitspraak doet over de kosten in dit verband.

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ant-
werpen, zitting houdende in hoger beroep.

21 mei 2007 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – 
Gelijkluidende conclusie  van de  h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht –  Advoca-
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ten: mrs. De Bruyn, van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 263

3° KAMER - 21 mei 2007

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GRONDEN - 
OVERSPEL - WERKLOOSHEIDSREGLEMENTERING - SAMENWONEN - BEGRIP - GEVOLG

2º WERKLOOSHEID — ALLERLEI - OVERSPEL - WERKLOOSHEIDSREGLEMENTERING - 
SAMENWONEN - BEGRIP - GEVOLG

1º en 2º Uit artikel 229 van het Burgerlijk  Wetboek en de Werkloosheidsreglementering  
volgt  dat  het  begrip  samenwonen  in  deze  reglementering  enkel  betekent  dat  de  
betrokkene samenleeft met één of meer andere personen waarmee hij zijn huishoudelijke  
aangelegenheden hoofdzakelijk  gemeenschappelijk  regelt;  de vaststelling in het kader  
van die reglementering, dat een werknemer samenwoont, houdt derhalve op zich niet in  
dat  de  betrokkene  in  overspel  samenwoont1.  (Art.  229,  B.W.;  Art.  110,  §1, 
Werkloosheidsbesluit 1991; Art. 59, eerste lid, M.B. 26 nov. 1991)

(S. T. V.D.K.)

ARREST

(A.R. C.06.0290.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 januari 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 27 maart 2007 verwezen naar 

de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 229, 231, 301, 1349 en 1353, en voor zoveel als nodig 213, van het Bur-

gerlijk Wetboek;
- de artikelen 27, 1°, b, 29, §2, 131bis, 110, §1, §2 en §3 van het koninklijk besluit van 

25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;
- artikel 59, eerste lid, van het ministerieel besluit van 26 november 1991, houdende de 

1 Zie Cass. 17 dec. 1998, AR C.97.0259.N, nr. 527; uit de overwegingen waarop het oordeel van het 
Hof berust dat overspel tussen personen van hetzelfde geslacht mogelijk is, blijkt dat overspel in de 
zin van artikel  229 B.W.  vereist  dat  een gehuwde persoon seksuele betrekkingen heeft  met  een 
persoon  (al  dan  niet  van  een  andere  geslacht)  die  niet  zijn  echtgeno(o)t(e)  is.  Voor  het  begrip 
"samenwonen" in de zin van de werkloosheidsreglementering (K.B. 25 nov. 1991, art. 110 en M.B. 
26 nov. 1991, art. 59), zie Cass. 7 okt. 2002, AR 01.0109.F, nr. 510, en de conclusie van eerste 
advocaat-generaal LECLERCQ.
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toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering.
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de verweerder gegrond, doet het 

vonnis a quo teniet in zoverre verweerders tegenvordering tot echtscheiding ongegrond 
werd verklaard en eiseres'  vordering tot  een onderhoudsuitkering na echtscheiding ge-
grond, en opnieuw wijzend, spreekt de echtscheiding uit op grond van de artikelen 229 en 
231 van het Burgerlijk Wetboek lastens de eiseres, en wijst eiseres' vordering tot een on-
derhoudsuitkering na echtscheiding af, en dit op volgende gronden:

"Overwegende dat  (de  verweerder)  de  echtscheiding vordert  lastens  (de eiseres)  op 
grond van overspel en ernstige beledigingen; dat uit een schrijven van 8 december 2004 
met betrekking tot haar inkomensgarantieuitkering, dat (de eiseres) zelf voorlegt (stuk 13 
dossier (eiseres)), blijkt dat haar rechten ingevolge haar eigen aanvraag of aangegeven 
wijziging werden vastgesteld rekening houdend met haar gezinssituatie als 'samenwonen-
de met gezinslast'; dat hieruit kan afgeleid worden dat (de eiseres) inderdaad in overspel 
samenwoonde met een andere partner; dat zij dit wel ontkent maar zij geen enkele plausi-
bele verklaring geeft voor de voormelde vaststelling die kennelijk het gevolg is van haar 
eigen verklaring; dat de verklaring van 1 juni 2005 van de uitkeringsinstelling uitsluitend 
betrekking heeft op de dan bestaande toestand maar er geenszins uit blijkt dat deze betrek-
king heeft op de geviseerde periode van voordien en het voormelde stuk van 8 december 
2004 dan ook niet weerlegt; dat de voorgehouden overspelige relatie van (de eiseres) dan 
ook afdoende is aangetoond;

Overwegende dat overspel vermoed wordt beledigend te zijn; dat het aan de echtgenoot 
tegen wie het ingeroepen wordt behoort het bewijs te leveren dat het overspel geen beledi-
gend karakter heeft; dat het feit dat (de verweerder) voordien de echtelijke woning verla-
ten heeft om met een andere vrouw te gaan samenleven en er inmiddels zelfs een kind 
mee heeft op zich niet volstaat om het beledigend karakter te weerleggen; dat (de eiseres) 
niet in het minst bewijst dat alle affectieve banden tussen partijen op het ogenblik van 
haar eigen overspelige relatie waren teloorgegaan; dat er inzake echtscheiding geen com-
pensatie van fouten is en de plicht tot getrouwheid in principe blijft bestaan tot op het 
ogenblik van de echtscheiding;

Overwegende dat dit overspel van (de eiseres), waarvan het beledigend karakter niet 
wordt weerlegd, dan ook de echtscheiding tussen partijen wettigt;

Overwegende dat, gezien de echtscheiding eveneens lastens (de eiseres) wordt uitge-
sproken, zij geen aanspraak kan maken op een uitkering na echtscheiding" (arrest p. 3).

Grieven
Eerste onderdeel
1. Luidens artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek kan ieder der echtgenoten de echt-

scheiding vorderen op grond van overspel door de andere echtgenoot gepleegd.
Die sanctie voor het overspel is het gevolg van de bij artikel 213 van het Burgerlijk 

Wetboek bepaalde plicht dat echtgenoten jegens elkaar getrouwheid verschuldigd zijn.
Die plicht van getrouwheid onderstelt ook dat echtgenoten slechts met elkaar seksuele 

relaties hebben.
Uit dit alles volgt dat overspel, in de zin van artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek, 

vereist dat een gehuwde persoon geslachtsgemeenschap heeft met iemand die niet zijn 
echtgenoot is.

2. Feitelijke vermoedens zijn gevolgtrekkingen die de rechter, onder de voorwaarden 
van de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek, uit een bekend feit kan aflei-
den om te besluiten tot een onbekend feit.



1074 HOF VAN CASSATIE 21.5.07 - Nr. 263 

Hoewel de rechter onaantastbaar het bestaan vaststelt van de feiten waarop hij steunt en 
hoewel de gevolgtrekkingen, die hij daaruit als vermoeden afleidt, aan zijn oordeel en be-
leid worden overgelaten, mag hij het rechtsbegrip feitelijk vermoeden niet miskennen. Hij 
mag uit de door hem vastgestelde feiten geen gevolgtrekkingen afleiden die, op grond van 
die feiten, voor geen enkele verantwoording vatbaar zijn, of daarmee in geen enkel ver-
band staan.

3. De "inkomensgarantie-uitkering" is, overeenkomstig de artikelen 27, 1°, b, 29, §2, en 
131bis, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-re-
glementering, een uitkering die de "deeltijdse werknemer met behoud van rechten" kan 
genieten gedurende zijn deeltijdse tewerkstelling.

Het netto-bedrag van de inkomensgarantie-uitkering verschilt, overeenkomstig artikel 
131bis, §2, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-
reglementering, naargelang het een werknemer betreft bedoeld in de artikelen 110, §1, §2 
of §3 van hetzelfde besluit, met name een "werknemer met gezinslast", een "alleenwonen-
de werknemer", of een "samenwonende werknemer".

De "werknemer met gezinslast" is, blijkens artikel 110, §1, van het koninklijk besluit 
van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering:

- ofwel een werknemer die samenwoont met een echtgeno(o)t(e) of een met echtgenote 
gelijkgesteld persoon, met name, luidens artikel 110, §1, derde laatste lid, "(een) persoon 
die met de werknemer een feitelijk gezin vormt en die financieel te zijnen laste is, in zo-
verre deze persoon geen bloed- of aanverwant is tot en met de derde graad, noch een kind 
waarvoor de werknemer of een ander gezinslid aanspraak kan maken op gezinsbijslag", 
die noch over beroepsinkomens, noch over vervangingsinkomens beschikt;

- ofwel een werknemer die niet samenwoont met een echtgenote of gelijkgesteld per-
soon, maar uitsluitend samenwoont met: "a) één of meerdere kinderen, op voorwaarde dat 
hij aanspraak kan maken op gezinsbijslagen voor ten minste één ervan of dat geen onder 
hen over beroeps- of vervangingsinkomens beschikt; b) één of meerdere kinderen en an-
dere bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, op voorwaarde dat hij aanspraak 
kan maken op gezinsbijslagen voor ten minste één van die kinderen en dat de andere 
bloed-of aanverwanten noch over beroeps- noch over vervangingsinkomens beschikken; 
c) één of meerdere bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, die noch over be-
roeps-, noch over vervangingsinkomens beschikken";

- ofwel een werknemer die alleen woont en "effectief onderhoudsuitkeringen betaalt: a) 
op grond van een rechterlijke beslissing; b) op grond van een notariële akte in het kader 
van een procedure tot echtscheiding door onderlinge toestemming of van een scheiding 
van tafel en bed; c) op grond van een notariële akte ten voordele van zijn kind, hetzij aan 
de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent, hetzij aan het meerderjarig kind, indien de 
staat van behoeftigheid voortduurt".

De werknemer met gezinslast, in de zin van artikel 110, §1, van het koninklijk besluit 
van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, is derhalve, hetzij, een 
"samenwonende met gezinslast", hetzij, een "alleen wonende met gezinslast". Tegenover 
de "werknemer met gezinslast" in de zin van artikel 110, §1, van genoemd besluit, staat de 
"alleenwonende werknemer" in de zin van artikel 110, §2, van hetzelfde besluit, zijnde de 
werknemer die alleen woont met uitzondering van de werknemer bedoeld in §1, 3° tot 6°, 
en de "samenwonende werknemer" in de zin van artikel 110, §3, van hetzelfde besluit, 
zijnde "de werknemer die noch bedoeld is in paragraaf 1, noch in paragraaf 2".

Voor de toepassing van de werkloosheidsreglementering betekent derhalve dat de vast-
stelling van de rechten van de betrokkene gebeurt op basis van zijn hoedanigheid van "sa-
menwonende met gezinslast", dat de betrokkene samenwoont met een andere persoon of 
andere personen die geen beroeps- of vervangingsinkomsten hebben, waarbij deze andere 
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perso(o)n(en) een echtgeno(o)t(e) kan zijn, een met echtgeno(o)t(e) gelijkgesteld persoon, 
kinderen, of andere bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad.

Artikel 59, eerste lid, van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de 
toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, bepaalt dat onder samenwonen 
wordt verstaan "het onder hetzelfde dak samenleven van twee of meer personen die hun 
huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen".

Het samenwonen vereist dat twee of meer personen geregeld onder hetzelfde dak aan-
wezig zijn maar niet dat zij daar zonder onderbreking zijn.

4. De verweerder steunde zijn tegenvordering in echtscheiding op een beweerd overspel 
van de eiseres met een zekere A.V..

Ter staving van diens stelling verwees de verweerder onder meer naar een door de eise-
res zelf overgelegd stuk, zijnde een brief van het ACV van 8 december 2004 (stuk 13 in-
ventaris van eiseres' stukken) (syntheseberoepsbesluiten van de verweerder, p. 14, derde 
laatste alinea).

Uit  deze brief blijkt volgens de verweerder "dat (de eiseres) een uitkeringsaanvraag 
heeft ingediend ingaand op 1 september 2004 en haar recht werd vastgesteld rekening 
houdend met haar gezinssituatie als 'samenwonende met gezinslast'" (ibid. p. 14, voorlaat-
ste alinea). De "gezinslast" verwijst volgens de verweerder op de kinderen, terwijl "de 
kwalificatie van samenwonende slaat op het feit van effectieve samenwoonst met de heer 
V." (ibid. p. 14, onderaan en p. 15, bovenaan).

De eiseres betwistte het bestaan van een relatie met de genaamde A.V.. Volgens de ei-
seres bleek uit  het  door haar overgelegd stuk 13 geenszins een overspelige relatie, en 
diende achter de vermelding "samenwonende met gezinslast" niets te worden gezocht (sa-
menvattende beroepsbesluiten van de eiseres, p. 7, derde laatste alinea). De eiseres bracht 
bovendien een verklaring bij van het ACV-Hoboken van 1 juni 2005, waarbij werd ge-
steld: "(De eiseres) werkt deeltijds met een behoud van haar rechten en (is) gezinshoofd 
en woont uitsluitend samen met haar kinderen die ten hare laste staan" (ibid. p. 7, laatste 
alinea).

Verder  benadrukte  de eiseres  ook in  conclusie:  "(De eiseres)  ontvangt  vanwege de 
RVA geen werkloosheidsvergoeding als bijpassing. Op instigatie van de vakbond werd 
wel  een  aanvraag  ingediend  op  grond  van  gewijzigde  omstandigheden  (gezinshoofd). 
Deze aanvraag werd goedgekeurd doch gezien het te hoge brutoloon van (cliënte) wordt 
geen bijpassing betaald" (samenvattende beroepsbesluiten eiseres, p. 11, tweede alinea).

5. Het bestreden arrest leidt zijn beslissing dat de eiseres "inderdaad in overspel samen-
woonde met een andere partner" af uit "een schrijven van 8 december 2004 met betrek-
king tot (eiseres') inkomensgarantieuitkering, dat (de eiseres) zelf voorlegt (stuk 13 dos-
sier (eiseres)", en de omstandigheid dat uit dit schrijven blijkt "dat (eiseres') rechten inge-
volge haar eigen aanvraag of aangegeven wijzigingen werden vastgesteld rekening hou-
dend met haar gezinssituatie als 'samenwonende met gezinslast'".

Uit dit schrijven van 8 december 2004, gevoegd bij huidige voorziening (stuk nr.1), 
blijkt dat het uitgaat van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV), gericht is aan de 
eiseres, de eiseres informeert over haar recht op uitkering als "deeltijds werknemer met 
behoud van rechten met inkomensgarantie-uitkering", en eiseres' recht vaststelt "rekening 
houdende met (haar) gezinssituatie als 'samenwonende met gezinslast'".

Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat uit het huwelijk van partijen drie kinderen 
geboren zijn, I. (6 mei 1990), T. (7 januari 1992), en A. (19 augustus 1996).

Uit de conclusies van de partijen voor het hof van beroep blijkt dat bij beschikking, uit-
gesproken op 17 oktober 2003 door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen, werd geoordeeld dat het ouderlijk gezag over de kinderen gezamenlijk diende 
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te worden uitgeoefend, dat de kinderen hun hoofdverblijf bij de eiseres hebben, dat de ei-
seres het kindergeld dient te ontvangen, en dat de kinderen afwisselend één week bij de 
eiseres en één week bij de verweerder dienen te verblijven (tweede aanvullende en samen-
vattende beroepsbesluiten van de eiseres, p. 3, en syntheseberoepsbesluiten van de ver-
weerder, p. 3, vierde alinea e.v.).

De eiseres is alleen reeds om reden dat zij samenwoont met de kinderen die hun hoofd-
verblijf bij haar hebben en dat zij het kindergeld ontvangt, "samenwonende met gezinslas-
ten" in de zin van de werkloosheidsreglementering, zoals hiervoren toegelicht.

6. Nu de hoedanigheid van "samenwonende met gezinslast", voor de toepassing van de 
werkloosheidsreglementering enkel betekent dat de betrokkene samenwoont met een an-
dere  persoon of  andere  personen die  geen  beroeps-  of  vervangingsinkomsten  hebben, 
weze het een echtgenoot, een persoon waarmee een feitelijk gezin wordt gevormd, een 
kind, of een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad, en het begrip "samenwonen-
de" in het kader van de werkloosheidsreglementering niet betekent dat men geslachtsge-
meenschap heeft  met een andere persoon dan de echtgenoot, kon het bestreden arrest, 
steunend op de vermelding van "samenwonende met gezinslast" in het genoemde schrij-
ven van 8 december 2004, niet wettig oordelen dat de eiseres "inderdaad" samenwoonde 
met een andere partner en dat de verklaring van de eiseres dat de vermelding "samenwo-
nende" betrekking heeft op de kinderen niet plausibel is, en kon het bestreden arrest a for-
tiori uit de vaststellingen die het bevat niet wettig afleiden dat de eiseres in overspel sa-
menwoonde met een andere partner.

Door aldus te oordelen schendt het bestreden arrest de artikelen 27, 1°, b, 29, §2, 131 
bis, 110, §1, §2 en §3, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering evenals artikel 59,  eerste lid, van het ministerieel  besluit 
van 26 november 1991 houdende de toepassingsregels van de werkloosheids-reglemente-
ring, leidt het een gevolg af uit de vastgestelde feiten dat op grond daarvan niet kan ver-
antwoord worden (schending van de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek), 
en kon het niet wettig besluiten dat verweerders echtscheidings-vordering gegrond is we-
gens het beledigend overspel van de eiseres (schending van de artikelen 229 en 231 van 
het Burgerlijk Wetboek en voor zoveel als nodig artikel 213 van hetzelfde wetboek) en ei-
seres' vordering tot een onderhoudsuitkering na echtscheiding afwijzen (schending van ar-
tikel 301 van het Burgerlijk Wetboek).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek kan ieder der echtgenoten 

de echtscheiding vorderen op grond van overspel door de andere echtgenoot ge-
pleegd. Die sanctie is het gevolg van de bij artikel 213 van het Burgerlijk Wet-
boek bepaalde plicht  dat  echtgenoten jegens elkaar  getrouwheid verschuldigd 
zijn.

Voor overspel in de zin van artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek is vereist 
dat een gehuwde persoon seksuele betrekkingen heeft met een andere persoon, 
die niet zijn echtgenoot is.

2. Krachtens artikel 110, §1, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 
houdende de werkloosheidsreglementering, wordt onder werknemer met gezins-
last onder meer verstaan, de werknemer die:
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1°) samenwoont met een echtgeno(o)t(e) of een met de echtgeno(o)t(e) gelijk-
gestelde persoon, met name "de persoon die met de werknemer een feitelijk ge-
zin vormt en die financieel te zijnen laste is, in zoverre deze persoon geen bloed- 
of aanverwant is tot en met de derde graad, noch een kind waarvoor de werkne-
mer of een ander gezinslid aanspraak kan maken op gezinsbijslag", die noch over 
beroepsinkomens, noch over vervangingsinkomens beschikt; 

2°) niet samenwoont met een echtgeno(o)t(e) of een met de echtgeno(o)t(e) ge-
lijkgestelde persoon, doch uitsluitend samenwoont met:

a) één of meerdere kinderen, op voorwaarde dat hij aanspraak kan maken op 
gezinsbijslagen voor ten minste één ervan of dat geen onder hen over beroeps- of 
vervangingsinkomens beschikt;

b) één of meerdere kinderen en andere bloed- of aanverwanten tot en met de 
derde graad, op voorwaarde dat hij aanspraak kan maken op gezinsbijslagen voor 
ten minste één van die kinderen en dat de andere bloed- en aanverwanten noch 
over beroeps- noch over vervangingsinkomens beschikken;

c) één of meerdere bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, die noch 
over beroeps-, noch over vervangingsinkomens beschikken.

3. Artikel 59, eerste lid, van het ministerieel besluit van 26 november 1991 
houdende de  toepassingsregelen  van  de  werkloosheidsreglementering,  bepaalt 
dat onder samenwonen wordt verstaan het onder hetzelfde dak samenleven van 
twee of meer personen die hun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk 
gemeenschappelijk regelen.

Het samenwonen in de zin van deze bepaling, vereist dat twee of meer perso-
nen geregeld onder hetzelfde dak aanwezig zijn, maar niet dat zij daar ononder-
broken zouden zijn.

4. Uit deze bepalingen volgt dat het begrip samenwonen in de werkloosheids-
reglementering enkel betekent dat de betrokkene samenleeft met één of meer an-
dere personen waarmee hij zijn huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk 
gemeenschappelijk regelt.

Dit kan onder meer betrekking hebben op het samenwonen van een werknemer 
met zijn kinderen, zelfs wanneer die kinderen niet ononderbroken onder hetzelf-
de dak zouden verblijven als hun ouder.

5. De vaststelling in het kader van de werkloosheidsreglementering, dat een 
werknemer samenwoont,  houdt derhalve op zich niet  in dat  de betrokkene in 
overspel samenwoont.

6. Uit de vaststellingen van het bestreden arrest en uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat uit het huwelijk van de partijen drie kinderen 
geboren zijn en dat bij beschikking, uitgesproken op 17 oktober 2003 door de 
Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, geoordeeld werd 
dat de kinderen hun hoofdverblijfplaats bij de eiseres dienen te hebben, dat de ei-
seres het kinderbijslag dient te ontvangen en dat de kinderen afwisselend één 
week bij de eiseres en één week bij de verweerder dienen te verblijven.

7. Het bestreden arrest stelt vast dat de eiseres een brief van 8 december 2004 
voorlegt, waaruit blijkt dat haar rechten met betrekking tot haar "inkomensgaran-
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tie-uitkering" vastgesteld werden rekening houdend met haar gezinssituatie als 
"samenwonende met gezinslast" en dat de eiseres de voormelde vaststelling in de 
brief van 8 december 2004 niet weerlegt.

8. Op de enkele grond hiervan kon het bestreden arrest niet wettig afleiden dat 
de eiseres in overspel samenwoonde met een andere partner en kon het niet wet-
tig besluiten dat echtscheidingsvordering van de verweerder gegrond is wegens 
het beledigend overspel van de eiseres.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

kelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

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

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

21 mei 2007 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger 
en Maes.

Nr. 264

3° KAMER - 21 mei 2007

ARBEID — ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN - ARBEIDSTIJDEN - PERSONEN DIE MET 
EEN LEIDENDE FUNCTIE OF MET EEN VERTROUWENSPOST ZIJN BEKLEED IN DE PARTICULIERE SECTOR 
VAN 'S LANDS BEDRIJFSLEVEN - PARTICULIERE SECTOR VAN 'S LANDS BEDRIJFSLEVEN - BEGRIP

Het begrip "particuliere sector" van 's lands bedrijfsleven is in artikel 1 van het koninklijk  
besluit van 10 februari 1965 tot aanwijzing van de personen die met een leidende functie  
of  met  een  vertrouwenspost  zijn  bekleed  in  de  particuliere  sector  van  's  lands 
bedrijfsleven, voor de toepassing van de wet betreffende de arbeidsduur, niet beperkt tot  
de handels- of nijverheidsondernemingen. (Art. 1, K.B. 10 feb. 1965)

(ANTWERP DIAMOND HOUSE, vereniging van mede-eigenaars T. D.)

ARREST

(A.R. S.06.0015.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 september 2005 gewezen 
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door het Arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1 en 3, §3, 1°, van de Arbeidswet van 16 maart 1971;
- artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 februari 1965 tot aanwijzing van de perso-

nen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed in de particulie-
re sectors van 's lands bedrijfsleven, voor de toepassing van de wet betreffende de arbeids-
duur;

-  de artikelen 10, 11, 149 en 159 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 
1994.

Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de oorspronke-

lijke vordering van de verweerder, het hoger beroep van de verweerder ontvankelijk en als 
volgt gegrond. Het arbeidshof vernietigt het vonnis van de arbeidsrechtbank van 19 de-
cember 2003, behoudens in zoverre het de vordering van de verweerder ontvankelijk ver-
klaarde. Opnieuw rechtsprekend, veroordeelt het arbeidshof de eiseres tot betaling van 
53.752,22 euro als schadevergoeding gelijk aan het gederfde loon, loon voor overwerk, 
feestdagenloon en premies voor nachtarbeid, bedrag te vermeerderen met de interest. Ook 
veroordeelt het arbeidshof de eiseres tot afgifte van de gevraagde sociale en fiscale docu-
menten en tot de kosten van beide instanties. Het arbeidshof beslist dat onder meer op 
grond van de volgende motieven:

"5.2. Geen toepassing van het koninklijk besluit van 10 februari 1965:
Sub 5.1. van dit arrest heeft het (arbeidshof) beslist dat (de eiseres) een privaatrechtelijk 

rechtspersoon is met een burgerrechtelijk doel ingevolge artikel 577-5, §1, van het Bur-
gerlijk Wetboek en dat deze rechtspersoon de werkgever van (de verweerder) is.

Eveneens werd beslist dat de door (de verweerder) uitgevoerde bewakingsopdrachten 
voor (de eiseres) kaderen in het maatschappelijk doel van deze gemeenschap, met name 
het behoud en het beheer van het gebouw aan de Hoveniersstraat te Antwerpen.

Artikel 577 van het Burgerlijk Wetboek inzake mede-eigendom is van toepassing op 
appartementsgebouwen ongeacht de bestemming die ze hebben meegekregen: woon- ver-
blijfplaats dan wel gebouwen waarin handelsverrichtingen worden uitgevoerd.

De omstandigheid dat de mede-eigenaars van het gebouw aan de Hoveniersstraat  te 
Antwerpen hoofdzakelijk handelsactiviteiten (in casu diamanthandel) laten plaatsgrijpen 
in hun privé-eigendommen, staat er niet aan in de weg dat de bewakingsopdrachten die 
door (de verweerder) werden verricht, de behartiging van de gemeenschappelijke belan-
gen tot doel hadden en bijgevolg plaatsvonden binnen het beheer van het gebouw en het 
doel van deze rechtspersoon.

Ten onrechte beroept (de eiseres) zich op het koninklijk besluit van 10 februari 1965 tot 
aanwijzing van de personen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn 
bekleed in de particuliere sector van 's lands bedrijfsleven, voor toepassing van de wet be-
treffende de arbeidsduur, hierin gevolgd door de eerste rechters, teneinde de vordering 
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van (de verweerder) in betaling van een schadevergoeding gelijk aan het gederfde loon, 
loon voor overwerk, feestdagenloon en premie voor nachtarbeid wegens inbreuken op de 
Arbeidswet als ongegrond te doen afwijzen.

Er dient inderdaad vastgesteld te worden dat artikel 1,4°, van de Arbeidswet van 16 
maart 1971 de arbeidsduurregeling van toepassing verklaart op 'de inrichtingen van de 
werkgevers en met werkgevers gelijkgestelde personen, die een activiteit buiten het be-
drijfsleven uitoefenen'.

(De eiseres) gaat er evenwel aan voorbij dat in artikel 3, §3, 1°, van diezelfde wet de 
bepalingen van hoofdstuk III, afdelingen II (bepalingen inzake arbeidsduur) en IV tot VII 
niet van toepassing zijn op de door de Koning aangewezen werknemers die een leidende 
functie uitoefenen of een vertrouwenspost bekleden.

Het voormeld koninklijk besluit van 10 februari 1965 bepaalt evenwel uitdrukkelijk in 
zijn artikel 1: 'Dit besluit is van toepassing op de werknemers die in de particuliere sector 
van 's lands bedrijfsleven tewerkgesteld zijn'.

Terecht merkt (de verweerder) in dit verband op dat op grond van artikel 3 van de Ar-
beidswet de Koning de mogelijkheid had om de leidinggevende en vertrouwensfuncties 
met betrekking tot de niet economische werkgevers zoals (de eiseres), aan te duiden, wat 
hij evenwel niet heeft gedaan.

Het koninklijk besluit van 10 februari 1965, dat uitzonderingen invoert op de bepalin-
gen van de Arbeidswet, dient beperkend te worden geïnterpreteerd, zodat evident niet kan 
ingegaan worden op het verzoek van (de eiseres), zijnde een rechtspersoon die geen han-
dels- of nijverheidsonderneming is, om voornoemd koninklijk besluit bij gelijkstelling op 
haar van toepassing te verklaren.

Uit wat voorafgaat besluit het (arbeidshof) dat (de verweerder) niet werd tewerkgesteld 
in de particuliere sector van 's lands bedrijfsleven zodat geen toepassing kan worden ge-
maakt van het koninklijk besluit van 10 februari 1965.

In de gegeven omstandigheden dient niet verder onderzocht te worden of (de verweer-
der) kan gekwalificeerd worden als een persoon belast met de controle- of inspectieop-
drachten welke geheel of gedeeltelijk buiten de normale werkuren uitgeoefend moeten 
worden in de zin van artikel 2.1.6°, van het koninklijk besluit van 10 februari 1965.

Tenslotte besluit het (arbeidshof) dat bedoeld artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 
februari 1965 geen schending uitmaakt van het gelijkheidsbeginsel.

Het door de Koning gekozen criterium om het in artikel 1 van voormeld koninklijk be-
sluit bepaalde onderscheid vast te stellen, ligt in de aard van de activiteit die wordt uitge-
oefend door degene die de werknemer tewerkstelt.

Het is duidelijk dat de particuliere sectoren van 's lands bedrijfsleven en de niet econo-
mische sectoren aparte categorieën zijn, zodat voor hen een verschillende behandeling 
mogelijk is.

Doordat de Koning een principieel verschil in behandeling maakt tussen de niet econo-
mische sectoren die geen handelsactiviteit uitoefenen en de andere particuliere sectoren 
van 's lands bedrijfsleven die dat wel doen, heeft hij zich op een objectief en relevant cri-
terium gebaseerd, namelijk de organisatie, de werking en de eigen vereisten van de econo-
mische sectoren.

Er kan derhalve geen schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet worden 
weerhouden". (blz. 5, onderaan, t.e.m. blz. 7, achtste alinea, van het arrest). 

Grieven
Krachtens artikel 3, §3, 1°, van de Arbeidswet van 16 maart 1971 zijn de bepalingen 

van hoofdstuk III, afdelingen II, en IV tot VII, niet van toepassing op de door de Koning 
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aangewezen werknemers die een leidende functie uitoefenen of een vertrouwenspost be-
kleden. Aan dat besluit is uitvoering gegeven door het koninklijk besluit van 10 februari 
1965 tot aanduiding van de met een leidende functie of vertrouwenspost beklede personen 
in de particuliere sectors van 's lands bedrijfsleven voor de toepassing van de wet betref-
fende de arbeidsduur.

Artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 februari 1965 tot aanwijzing van de perso-
nen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed in de particulie-
re sectors van 's lands bedrijfsleven, voor de toepassing van de wet betreffende de arbeids-
duur, hieronder afgekort als koninklijk besluit van 10 februari 1965, bepaalt dat het ko-
ninklijk besluit van toepassing is op de werknemers die in de particuliere sectors van 's 
lands bedrijfsleven zijn tewerkgesteld.

Het arbeidshof oordeelt dat de verweerder niet werd tewerkgesteld in de particuliere 
sector van 's lands bedrijfsleven zodat geen toepassing kan gemaakt worden van het ko-
ninklijk besluit van 10 februari 1965 (blz. 7, tweede alinea, van het arrest).

3.1. Eerste onderdeel
Het arbeidshof neemt de voornoemde beslissing op grond van volgende vaststellingen 

en overwegingen:
- de eiseres is een privaatrechtelijk rechtspersoon met een burgerrechtelijk doel inge-

volge artikel 577-5, §1, van het Burgerlijk Wetboek, en is de werkgever van de verweer-
der (blz. 5, laatste alinea, van het arrest),

- de door de verweerder uitgevoerde bewakingsopdrachten voor de eiseres kaderen in 
het maatschappelijk doel van de eiseres, met name het behoud en het beheer van het ge-
bouw aan de Hoveniersstraat te Antwerpen (blz. 6, eerste alinea, van het arrest),

- de omstandigheid dat de mede-eigenaars van het gebouw aan de Hoveniersstraat te 
Antwerpen hoofdzakelijk handelsactiviteiten laten plaatsgrijpen in hun privé-eigendom-
men, staat er niet aan in de weg dat de bewakingsopdrachten die de verweerder verrichtte, 
de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van alle mede-eigenaars tot doel had-
den en bijgevolg plaatsvonden binnen het beheer van het gebouw en het doel van de eise-
res (blz. 6, derde alinea, van het arrest),

- het koninklijk besluit van 10 februari 1965 bepaalt uitdrukkelijk in zijn artikel 1 dat 
het van toepassing is op de werknemers die in de particuliere sector van 's lands bedrijfs-
leven zijn tewerkgesteld (blz. 6, voorlaatste alinea, van het arrest),

- de Koning had de mogelijkheid om de leidinggevende en vertrouwensfuncties met be-
trekking tot de niet-economische werkgevers, zoals de gemeenschap van mede-eigenaars, 
aan te duiden, wat hij evenwel niet heeft gedaan (blz. 6, laatste alinea, van het arrest),

- de eiseres is een rechtspersoon die geen handels- of nijverheidsonderneming is (blz. 7, 
eerste alinea, van het arrest).

Door op grond van de hierboven weergegeven vaststellingen en overwegingen te oor-
delen dat de verweerder niet is tewerkgesteld in de particuliere sector van 's lands bedrijfs-
leven, zodat geen toepassing kan worden gemaakt van het koninklijk besluit van 10 febru-
ari 1965, maakt het arbeidshof het voor het Hof onmogelijk na te gaan of die beslissing 
van het arbeidshof wettig is. Het bestreden arrest bevat daartoe immers niet de vereiste 
feitelijke vaststellingen. Aangezien het aldus het aan het Hof opgedragen wettigheidstoe-
zicht onmogelijk maakt, schendt het bestreden arrest artikel 149 van de gecoördineerde 
Grondwet. Uit  geen enkele vaststelling of overweging van het arbeidshof kan immers 
worden afgeleid dat de eiseres niet behoort tot de particuliere sector van 's lands bedrijfs-
leven.

In de mate dat het arbeidshof oordeelt dat de verweerder niet tewerkgesteld is in de par-
ticuliere sector van 's lands bedrijfsleven op grond van de vaststellingen dat de bewa-
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kingsopdrachten van de verweerder voor de eiseres, die een privaatrechtelijke rechtsper-
soon is met een burgerrechtelijk doel, met name het behoud en het beheer van een ge-
bouw, kaderen in dat maatschappelijk doel, dat de eiseres geen handels- of nijverheidson-
derneming is en dat de gemeenschap van mede-eigenaars een "niet-economische" werkge-
ver is, miskent het arbeidshof het begrip "particuliere sector van 's lands bedrijfsleven" en 
dus artikel 1 van dat koninklijk besluit. De vaststellingen dat de eiseres een privaatrechte-
lijke rechtspersoon is met een burgerrechtelijk doel, met name het behoud en beheer van 
een gebouw, dat de bewakingsopdrachten van de verweerder voor de eiseres kaderen in 
dat maatschappelijk doel, dat de eiseres geen handels- of nijverheidsonderneming is en 
dat de gemeenschap van mede-eigenaars een "niet-economische" werkgever is, impliceren 
nog niet dat de eiseres niet behoort tot de particuliere sector van 's lands bedrijfsleven zo-
als bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 februari 1965, zeker niet gelet op 
het feit dat het arbeidshof tevens vaststelt dat de mede-eigenaars van het gebouw hoofdza-
kelijk handelsactiviteiten laten plaatsgrijpen in hun privé-eigendommen.

Aldus oordeelt het arbeidshof niet wettig dat de verweerder niet werd tewerkgesteld in 
de particuliere sector van 's lands bedrijfsleven zodat geen toepassing kan gemaakt wor-
den van het koninklijk besluit van 10 februari 1965. Het arbeidshof verklaart het hoger 
beroep dan ook niet wettig gegrond en vernietigt dienvolgens niet wettig het vonnis van 
de arbeidsrechtbank van 19 december 2003 behoudens in zoverre het de oorspronkelijke 
vordering van de verweerder ontvankelijk verklaarde. Opnieuw recht sprekend, veroor-
deelt het arbeidshof de eiseres niet wettig tot betaling van 53.752,22 euro als schadever-
goeding gelijk aan het gederfde loon, loon voor overwerk, feestdagenloon en premies 
voor nachtarbeid, bedrag te vermeerderen met de interest (schending van de artikelen 1 en 
3, §3, 1°, van de Arbeidswet van 16 maart 1971, artikel 1 van het koninklijk besluit van 
10 februari 1965 tot aanwijzing van de personen die met een leidende functie of met een 
vertrouwenspost zijn bekleed in de particuliere sectors van 's lands bedrijfsleven, voor de 
toepassing van de wet betreffende de arbeidsduur en van artikel 149 van de gecoördineer-
de Grondwet).

3. 2. Tweede onderdeel
Het arbeidshof beslist voorts dat artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 februari 

1965 geen schending uitmaakt van het gelijkheidsbeginsel. Het arbeidshof beslist dat op 
grond van de overwegingen dat de eiseres een niet  economische werkgever is  en een 
rechtspersoon die geen handels- of nijverheidsonderneming is, zodat de verweerder niet 
werd tewerkgesteld in de particuliere sector van 's lands bedrijfsleven.

De artikelen 10 en 11 van de Grondwet houden in dat eenieder die zich in dezelfde toe-
stand bevindt, op dezelfde wijze wordt behandeld, maar sluiten niet uit dat een verschil in 
behandeling tussen bepaalde categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover voor 
het criterium van onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat. Het be-
staan van een dergelijke verantwoording moet beoordeeld worden met betrekking tot het 
doel en de gevolgen van de maatregel. Het gelijkheidsbeginsel is ook geschonden wan-
neer vaststaat dat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel geen redelijk ver-
band van evenredigheid bestaat.

In de mate dat het voormelde artikel 1 zo wordt geïnterpreteerd dat het het koninklijk 
besluit van 10 februari 1965 enkel toepasselijk maakt op de werknemers tewerkgesteld 
door economische werkgevers, zijnde de werkgevers van een landbouw-, nijverheids- of 
commerciële dienstenonderneming en dus de werknemers tewerkgesteld door werkgevers 
van andere onderneming uitsluit, voert het een verschil in behandeling in tussen beide ca-
tegorieën van werknemers en tussen de categorieën bestaande uit hun respectieve werkge-
vers waarvoor, rekening houdend met het doel en de gevolgen van het koninklijk besluit 
van 10 februari 1965 geen redelijk verband van evenredigheid bestaat.
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Krachtens artikel 159 van de Grondwet passen de hoven en de rechtbanken de algeme-
ne, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zoverre zij met de 
wetten overeenstemmen.

Aangezien, zoals hierboven uiteengezet, artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 fe-
bruari 1965 niet overeenstemt met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, beslist het ar-
beidshof niet wettig dat die bepaling geen schending uitmaakt van het gelijkheidsbeginsel.

Aldus beslist het arbeidshof niet wettig dat artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 
februari 1965 tot aanwijzing van de personen die met een leidende functie of met een ver-
trouwenspost zijn bekleed in de particuliere sector van 's lands bedrijfsleven geen schen-
ding uitmaakt van het gelijkheidsbeginsel en dat geen schending van de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet kan worden aangehouden (schending van de artikelen 1 en 3, §3, 1°, van 
de Arbeidswet van 16 maart 1971, artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 februari 
1965 tot aanwijzing van de personen die met een leidende functie of met een vertrouwens-
post zijn bekleed in de particuliere sectors van 's lands bedrijfsleven, voor de toepassing 
van de wet betreffende de arbeidsduur en van de artikelen 10, 11 en 159 van de gecoördi-
neerde Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel 
Eerste onderdeel
4. Krachtens artikel 3, §3, 1°, van de Arbeidswet van 16 maart 1971 zijn de 

bepalingen van hoofdstuk III, afdeling II, die de arbeidsduur betreffen, en na de 
wijziging bij artikel 2, 2°, van de wet van 4 december 1998, de bepalingen van 
hoofdstuk III, afdelingen II en IV tot VII, niet van toepassing op de door de Ko-
ning aangewezen werknemers die een leidende functie uitoefenen of een vertrou-
wenspost bekleden.

Artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 februari 1965 tot aanwijzing van de 
personen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed 
in de particuliere sector van 's lands bedrijfsleven voor de toepassing van de wet 
betreffende de arbeidsduur, bepaalt dat dit besluit van toepassing is op de werk-
nemers die in de particuliere sector van 's lands bedrijfsleven tewerkgesteld zijn.

5. Het koninklijk besluit van 10 februari 1965 is genomen ter uitvoering van 
artikel 2, 2°, van de wet van 15 juli 1964 betreffende de arbeidsduur in de open-
bare en particuliere sector van 's lands bedrijfsleven. Zoals thans artikel 3, §3, 1°, 
van de Arbeidswet, gaf dat artikel aan de Koning de bevoegdheid de personen 
aan te duiden die moesten worden beschouwd als zijnde bekleed met een leiden-
de functie of met een vertrouwenspost.

Uit de wetsgeschiedenis van de wet van 15 juli 1964, blijkt dat het begrip "be-
drijfsleven" in deze wet ruim dient te worden begrepen, aangezien, behoudens 
uitzonderingen, al degenen die arbeid verrichten of doen verrichten in onderge-
schikt verband onder het toepassingsgebied van de arbeidsduurregeling vallen, 
ongeacht of de betrokkenen al dan niet onder een bedrijfstak ressorteren of in een 
bedrijf arbeiden of doen arbeiden. Het begrip particuliere sector van 's lands be-
drijfsleven is dan ook in deze wet, en derhalve eveneens in artikel 1 van het ko-
ninklijk besluit van 10 februari 1965, niet beperkt tot de handels- of nijverheids-
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ondernemingen.
6. Het arrest stelt vast dat de verweerder tewerkgesteld werd door de eiseres, 

een  privaatrechtelijk  persoon  met  een  burgerrechtelijk  doel  ingevolge  artikel 
577-5, §5, van het Burgerlijk Wetboek.

Het oordeelt dat de verweerder aldus niet tewerkgesteld was in de particuliere 
sector van 's lands bedrijfsleven, op grond van de overweging dat de gemeen-
schap  van mede-eigenaars,  zoals  de eiseres,  een niet-economische  werkgever 
was en dat eiseres geen handels- of nijverheidsonderneming was.

7. Door aldus te oordelen en op grond hiervan de gehele vordering van de eise-
res te verwerpen als ongegrond, schenden de appelrechters de artikelen 1 en 3, 
§3, 1°, van de Arbeidswet en artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 februari 
1965.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
8. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de eiseres veroordeelt tot beta-

ling van 53.752,11 euro en tot afgifte van sociale documenten, alsmede uitspraak 
doet over de kosten.

Wijst het cassatieberoep af voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigd arrest.
Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

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

21 mei 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 265

2° KAMER - 22 mei 2007

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELMAATREGELEN - CIVIELRECHTELIJK 
KARAKTER - GEVOLG

2º RECHTBANKEN — ALLERLEI - STEDENBOUW - HERSTELMAATREGELEN - 
CIVIELRECHTELIJK KARAKTER - GEVOLG - AFZONDERLIJKE BESLISSING

3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
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BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELMAATREGELEN - CIVIELRECHTELIJK 
KARAKTER - GEVOLG - AFZONDERLIJKE BESLISSING

4º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELMAATREGELEN - AFZONDERLIJKE 
BESLISSING OVER STRAF EN HERSTELVORDERING - GEVOLG - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP

5º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — ALLERLEI - STEDENBOUW - 
HERSTELMAATREGELEN - AFZONDERLIJKE BESLISSING OVER STRAF EN HERSTELMAATREGEL - 
ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP

1º De in artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 bedoelde herstelmaatregelen  
hebben een civielrechtelijk karakter en dit geldt evenzeer wanneer de herstelvordering  
door het openbaar ministerie wordt benaarstigd1.

2º  en  3º  Omwille  van  het  civielrechtelijk  karakter  van  de  herstelmaatregelen  inzake  
stedenbouw  mag,  na  de  uitspraak  over  de  straf,  over  de  herstelvordering,  zelfs 
benaarstigd  door  het  openbaar  ministerie,  afzonderlijk  worden  beslist2.(Art.  149,  §1, 
eerste lid, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)

4º en 5º De afzonderlijke beslissing over de herstelvordering inzake stedenbouw en de straf  
heeft  voor  gevolg  dat  de  beslissing  over  de  straf  voor  onmiddellijk  cassatieberoep 
vatbaar is zonder dat een voorafgaande uitspraak over de herstelvordering is vereist3.  
(Art. 416, Sv.)

(P. e.a. T. STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR)

ARREST

(A.R. P.06.1692.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 22 november 2006.
De eisers voeren geen middel aan. Ze doen gedeeltelijk afstand van hun cassa-

tieberoep. 
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Afstand
1. De eisers doen zonder berusting afstand van hun cassatieberoep in zoverre 

het gericht is tegen:
- de beslissing waarbij de appelrechters, vooraleer uitspraak te doen met be-

trekking tot de herstelvordering inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, de 
vordering voor eensluidend advies voorleggen aan de Hoge Raad voor het Her-
stelbeleid, het debat heropenen op de terechtzitting van 25 april 2007 en de kos-

1 Cass. 3 april 2007, AR P.06.1610.N, nr. 166.
2 Ibid.
3 Ibid.
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ten met betrekking tot de herstelvordering aanhouden;
- de beslissing dat de dagvaarding tot gedinghervatting ontvankelijk is; 
- alle andere beslissingen op strafrechtelijk gebied. 
2. De in artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 bedoelde herstel-

maatregelen hebben een civielrechtelijk karakter. Als bijzondere vorm van ver-
goeding of teruggave strekken zij ertoe een einde te maken aan de met de wet 
strijdige toestand die uit het misdrijf is ontstaan en waardoor het algemeen be-
lang wordt geschaad. 

Dit geldt evenzeer wanneer de herstelvordering door het openbaar ministerie 
wordt  benaarstigd. Omwille  van zijn civielrechtelijk karakter  mag,  na de uit-
spraak over de straf, over die vordering afzonderlijk worden beslist. Die beslis-
sing is geenszins bepalend voor de beslissing over de straf, die noodzakelijk er-
aan voorafgaat en aldus voor onmiddellijk cassatieberoep vatbaar is zonder dat 
een voorafgaande uitspraak over de herstelvordering is vereist.

De afstand,  in zoverre zij  betrekking heeft  "op alle  andere beslissingen op 
strafrechtelijk gebied", kan niet worden verleend. 

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
3. Het bestreden arrest stelt vast dat de strafvordering die gericht was tegen de 

rechtsvoorganger van de eisers wegens diens overlijden op 21 januari 2005 ver-
vallen is.

De cassatieberoepen van de eisers tegen die beslissingen op strafrechtelijk ge-
bied zijn bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand zoals hierboven bepaald.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

22 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Simont.

Nr. 266

2° KAMER - 22 mei 2007

1º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — PROBATIEUITSTEL - ADVIES VAN EEN GESPECIALISEERDE DIENST 
- TOEPASSING

2º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — PROBATIEOPSCHORTING - ADVIES VAN EEN 
GESPECIALISEERDE DIENST - TOEPASSING
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1º en 2º De bevoegde gerechten dienen het in artikel 9bis, eerste lid, Probatiewet bedoelde 
advies slechts in te winnen in zoverre ze, met toepassing van de artikelen 3 en 8 van die  
wet, een probatiemaatregel willen opleggen.

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

ARREST

(A.R. P.07.0212.N)

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

correctionele kamer, van 22 januari 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. De bevoegde gerechten dienen het in artikel 9bis, eerste lid, Probatiewet be-

doelde advies slechts in te winnen in zoverre ze, met toepassing van de artikelen 
3 en 8 van die wet, een probatiemaatregel willen opleggen.

2. Het middel dat ervan uitgaat dat het bevoegde gerecht dit advies altijd dient 
in te winnen wanneer de beklaagde daarom verzoekt, zelfs in geval van weige-
ring tot het opleggen van een probatiemaatregel, faalt naar recht.

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

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

22 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. P. Van Eeckhaut, Gent en L. Cottenie, Brussel.

Nr. 267

2° KAMER - 22 mei 2007

UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN - 
BEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKSRECHTER OF VAN DE ONDERZOEKSGERECHTEN - GRENZEN

De bevoegdheid van de onderzoeksrechter om de invrijheidstelling onder voorwaarden te  
bevelen, of van de onderzoeksgerechten in de gevallen waarin zij uitspraak doen over de  
rechtsmiddelen tegen die beslissing of de afwezigheid van die beslissing, wordt zonder  
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voorwerp  eenmaal  het  cassatieberoep  tegen  het  arrest  van  de  kamer  van  
inbeschuldigingstelling omtrent de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel  
is verworpen1. (Artt. 18, §5, en 20, §§1 en 2, Wet 19 dec. 2003)

(B.)

ARREST

(A.R. P.07.0664.N)

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

werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 8 mei 2007.
De eiser voert geen middel aan. 
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De onderzoeksrechter te Hasselt heeft op 30 maart 2007 een bevel tot aanhou-

ding lastens de eiser afgeleverd ingevolge een Europees aanhoudingsbevel van 
29 januari 2007, van de Officier van Justitie bij het Functioneel Parket Zwolle 
(Nederland). 

Op 2 april 2007 heeft de eiser een verzoekschrift tot invrijheidstelling onder 
voorwaarden gericht tot de onderzoeksrechter. 

De raadkamer bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt heeft bij beschik-
king van 11 april 2007 de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel 
bevolen en het verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling afgewezen. 

Bij arrest van 3 mei 2007 van het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van in-
beschuldigingstelling, werd het hoger beroep van de eiser tegen deze beschik-
king ongegrond verklaard en de beschikking van de raadkamer in haar beide on-
derdelen bevestigd. 

Bij arrest van het Hof van 15 mei 2007 werd het cassatieberoep van de eiser 
tegen dit arrest van 3 mei 2007 verworpen. 

Intussen heeft de eiser op 20 april 2007 op grond van artikel 20, §3, Wet Euro-
pees Aanhoudingsbevel  de raadkamer bij  de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt opnieuw verzocht zijn invrijheidstelling onder voorwaarden te bevelen. 

Bij beschikking van 25 april 2007 verklaarde de raadkamer zich zonder rechts-
macht om over dit verzoek te oordelen. 

Het bestreden arrest verklaarde de hogere beroepen tegen deze beschikking zo-
wel van de raadsman van de eiser als van de eiser zelf, zonder voorwerp respec-
tievelijk onontvankelijk.

III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling 
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1 Zie Cass. 6 dec. 2005, AR P.05.1496.N, nr. 650.



Nr. 267 - 22.5.07 HOF VAN CASSATIE 1089 

Artikel 20, §1, Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt dat de beschikking 
van de onderzoeksrechter gegeven overeenkomstig artikel 11 gevolg blijft heb-
ben tot het besluit tot uitvoering van het Europees aanhoudingsbevel definitief is 
geworden. 

Artikel 20, §2, Wet Europees Aanhoudingsbevel voegt daaraan toe dat de on-
derzoeksrechter ambtshalve, op vordering van het openbaar ministerie of op ver-
zoek van de betrokken persoon onder de voorwaarden bedoeld in artikel 11, §§4 
tot 6 Wet Europees Aanhoudingsbevel, en na hem bijgestaan of vertegenwoor-
digd door zijn advocaat te hebben gehoord, de betrokken persoon op elk moment 
van de procedure in vrijheid kan stellen totdat het besluit tot uitvoering van het 
Europees aanhoudingsbevel definitief is geworden.

Artikel 18, §5, Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt dat ingeval het cassa-
tieberoep wordt verworpen, de beslissing omtrent de tenuitvoerlegging van het 
Europees aanhoudingsbevel onmiddellijk uitvoerbaar wordt. 

Uit die bepalingen volgt dat de bevoegdheid van de onderzoeksrechter om de 
invrijheidstelling onder voorwaarden te bevelen, of van de onderzoeksgerechten 
in de gevallen waarin zij uitspraak doen over de rechtsmiddelen tegen die beslis-
sing of de afwezigheid van die beslissing, zonder voorwerp wordt eenmaal het 
cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling omtrent 
de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel is verworpen.

Bij arrest van 15 mei 2007 heeft het Hof het cassatieberoep dat gericht was te-
gen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldiging-
stelling, van 3 mei 2007, inhoudende tenuitvoerlegging van het Europees aan-
houdingsbevel van 29 januari 2007, verworpen.

Het cassatieberoep van de eiser, dat enkel gericht is tegen een beslissing met 
betrekking tot zijn verzoek tot invrijheidstelling, heeft geen bestaansreden meer.

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

22 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal.

Nr. 268

2° KAMER - 23 mei 2007

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - NAAR RECHT MET REDENEN OMKLEED - STRAFVORDERING - VEROORDELING - 
AANWIJZING VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
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STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - OPEENVOLGENDE WETTEN - FEITEN ONDER VIGEUR VAN DE OUDE WET 
GEPLEEGD - FEITEN VOLGENS DE NIEUWE WET OMSCHREVEN - VEROORDELING - NAAR RECHT MET 
REDENEN OMKLEED - VOORWAARDE

3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - OPEENVOLGENDE WETTEN - STRAFZAKEN - FEITEN ONDER VIGEUR 
VAN DE OUDE WET GEPLEEGD - FEITEN VOLGENS DE NIEUWE WET OMSCHREVEN - VEROORDELING - 
NAAR RECHT MET REDENEN OMKLEED - VOORWAARDE

4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
ALGEMEEN - SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE SAMENLOPENDE FOUTEN VAN DE BEKLAAGDE EN 
DE GETROFFENE - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE T.A.V. DE GETROFFENE - 
GEDEELTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

1º Ieder veroordelend vonnis  vermeldt de toegepaste wetsbepaling;  om naar recht met 
redenen te zijn omkleed moet het dus niet alleen opgave doen van de wettelijke bepaling  
die een straf stelt op het als misdrijf omschreven feit maar ook van deze welke dat feit  
strafbaar stelt1. (Art. 149, Gw. 1994; Artt. 163, eerste lid, 195, eerste lid, en 371, Sv.)

2º en 3º Wanneer het aan de beklaagde ten laste gelegde feit gekwalificeerd wordt volgens  
de  omschrijving  van  de  nieuwe  wet  terwijl  het  onder  vigeur  van  de  oude  wet  werd  
gepleegd, kan de rechter dat misdrijf alleen bewezen verklaren indien hij vaststelt dat het  
feit ook strafbaar was op het ogenblik dat het werd gepleegd; deze vaststelling vereist dat  
hij  de bepalingen van de oude wet  vermeldt  welke  de  bestanddelen van het  misdrijf  
omschrijven en welke de straf bepalen2.  (Art. 149, Gw. 1994; Artt. 163, eerste lid, 195, 
eerste lid, en 371, Sv.)

4º Wanneer de schade werd veroorzaakt door samenlopende fouten, waaronder deze van  
de  getroffene,  kan  degene  die  de  schade  heeft  veroorzaakt  niet  tot  de  volledige  
vergoeding van de schade t.a.v. de getroffene worden veroordeeld3. (Artt. 1382 en 1383, 
B.W.)

(K. T. V.; V. T. K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0405.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 2 maart 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
De eiser voert een middel aan en de eiseres twee, ieder in een memorie. Van 

deze beide memories is een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest 
gehecht.

Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF

1 Zie Cass. 14 feb. 2001, AR P.00.1350.F - P.00.1353.F - P.00.1363.F,  AC., 2001, nr. 91; Cass. 5 
maart 2002, AR P.01.1431.N, A.C., 2002, nr. 158; Cass. 4 juni 2002, AR P.01.0706.N, AC, 2002, nr. 
339.
2 Zie Cass. 26 jan. 1988, AR 781, AC., 1987-1988, nr. 319.
3 Zie Cass., 20 nov. 1967, AC, 1968, 375; Cass., 7 nov. 1990, AR 8446, AC, nr 130. 
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A. Over het cassatieberoep van de eiser:
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de tegen 

hem ingestelde strafvordering, zijnde:
a. de beslissing die hem vrijspreekt:
Het cassatieberoep is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
b. de beslissing die hem veroordeelt:
Over het middel:
Over de beide onderdelen samen:
Enerzijds, krachtens de artikelen 195, eerste lid, en 211 van het Wetboek van 

Strafvordering vermeldt ieder veroordelend vonnis de toegepaste wetsbepaling. 
Om naar recht met redenen te zijn omkleed moet het dus niet alleen opgave doen 
van de wettelijke bepaling die een straf stelt op het als misdrijf omschreven feit 
maar ook van deze welke dat feit strafbaar stelt.

De appelrechters die de eiser tot een gevangenisstraf van vier jaar veroordelen 
wegens verschillende misdrijven, waaronder diefstallen met verzwarende om-
standigheden, gepleegd op 13 juli 2006 (telastlegging I van de zaak 1) en op 31 
oktober 2004 (telastlegging II van de zaak 2), viseren de artikelen 468, 471 en 
472 van het Strafwetboek, maar laten na, al is het maar met een verwijzing naar 
het beroepen vonnis, oog te hebben voor artikel 461 van dat wetboek dat van 
diefstal een omschrijving geeft.

Anderzijds, wanneer het aan de beklaagde ten laste gelegde feit gekwalificeerd 
wordt volgens de omschrijving van de nieuwe wet terwijl het onder vigeur van 
de oude wet werd gepleegd, kan de rechter dat misdrijf alleen bewezen verklaren 
indien hij vaststelt dat het feit ook strafbaar was op het ogenblik dat het werd ge-
pleegd. Deze vaststelling vereist dat hij de bepalingen van de oude wet vermeldt 
welke de bestanddelen van het misdrijf omschrijven en welke de straf bepalen.

De appelrechters verklaren met toepassing van artikel 145, §3, 2°, van de Wet 
van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, in werking getre-
den op 30 juni 2005, feiten bewezen van telefonische belaging (telastleggingen 
IX.b en IX.e, van de zaak 2) die zich respectievelijk voordeden tussen 10 en 14 
maart 2005 en tussen 16 mei en 12 juli 2005, zonder dat zij de wettelijke bepa-
lingen vernoemen, al is het maar met een verwijzing naar het beroepen vonnis, 
welke de feiten die vóór 30 juni 2005 zijn gepleegd strafbaar stellen en de bijbe-
horende straf vaststellen.

Aldus omkleedt het arrest de schuldigverklaring van de eiser wegens de voor-
melde telastleggingen I van de zaak 1 en II, IX.b en IX.e van de zaak 2, niet re-
gelmatig met redenen en verantwoordt haar niet naar recht, noch de straf die hem 
wegens alle telastleggingen samen was opgelegd.

De onderdelen zijn gegrond.
Ambtshalve toezicht
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet ge-
wezen.
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2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-
lijke rechtsvordering van de verweerster tegen de eiser, zijnde:

a. deze waarbij het hof van beroep zich wegens de vrijspraak van de eiser on-
bevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van deze vordering:

Het cassatieberoep is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
b. deze welke uitspraak doet over het beginsel van de aansprakelijkheid:
Het arrest beslist dat de vordering van de verweerster gegrond is op alle telast-

leggingen die tegen de eiser bewezen zijn verklaard.
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
De hierna uit te spreken gedeeltelijke vernietiging, op de onbeperkte voorzie-

ning van de eiser tegen de beslissingen die hem, op de tegen hem ingestelde 
strafvordering, schuldig verklaren aan de telastleggingen I van de zaak 1, II, IX.b 
en IX.e van de zaak 2, brengt evenwel de vernietiging mee van de eindbeslissing 
op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, die het gevolg is van de 
eerstgenoemde beslissing.

c. deze welke uitspraak doet over de omvang van de schade van de verweer-
ster:

De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep.
De hierna uit te spreken vernietiging, van de beslissing over het beginsel van 

de aansprakelijkheid van de eiser, brengt evenwel de vernietiging mee van de 
niet definitieve beslissing over de omvang van de schade van de burgerlijke par-
tij, die het gevolg is van de eerstgenoemde beslissing, ook al is het cassatiebe-
roep tegen deze beslissing momenteel niet ontvankelijk.

3. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-
lijke rechtsvordering van de eiser tegen de verweerster, zijnde:

a. deze welke uitspraak doet over het beginsel van aansprakelijkheid:
Het arrest dat elke gedeelde aansprakelijkheid afwijst, verklaart de verweerster 

volledig aansprakelijk.
Het cassatieberoep is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
b. deze welke uitspraak doet over de omvang van de schade:
Het arrest kent de eiser een provisionele schadevergoeding toe, stelt een des-

kundige aan, houdt de uitspraak over de overige punten van de vordering aan en 
door dienaangaande de heropening van het debat te bevelen, verwijst het de zaak 
voor verdere behandeling naar een latere zitting.

Deze beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid, van 
het Wetboek van Strafvordering en valt niet onder de gevallen die in het tweede 
lid van dat artikel zijn bepaald.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
B. Over het cassatieberoep van de eiseres:
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de tegen haar 

ingestelde strafvordering:
Over het eerste middel:
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Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat de eiseres 
voor de appelrechters het bestaan heeft betwist van het oogmerk om te doden. 
Bij gebrek aan een conclusie dienaangaande omkleden de appelrechters de schul-
digverklaring van de eiseres regelmatig met redenen en verantwoorden deze naar 
recht door te beslissen dat de feiten die haar worden verweten, bewezen zijn zo-
als zij deze, in de bewoordingen van de wet, als verschoonbare poging tot dood-
slag omschrijven.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet ge-
wezen.

2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de door de 
verweerder tegen de eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvordering:

Over het tweede middel:
Wanneer de schade werd veroorzaakt door samenlopende fouten, waaronder 

deze van de getroffene, mag degene die de schade heeft veroorzaakt niet tot de 
volledige vergoeding van de schade t.a.v. de getroffene worden veroordeeld.

Het hof van beroep dat de telastlegging bewezen verklaart zoals die ten laste 
van de eiseres omschreven staat, oordeelt dat de poging tot doodslag gepleegd 
was met de omstandigheid dat deze "rechtstreeks uitgelokt was door zware ge-
welddaden tegen personen". Het arrest stelt immers vast dat de eiseres "wettig 
voor een ernstig en dreigend gevaar mocht vrezen wegens de herhaalde doodsbe-
dreigingen van de [verweerder]".

De appelrechters die aldus vaststellen dat de schade voortvloeit uit de geza-
menlijke fouten van de eiseres, dader van het misdrijf, en de verweerder, verant-
woordelijk voor de uitlokking tot het begaan ervan, verantwoorden hun beslis-
sing om de eiseres de volledige schade te doen dragen op grond dat zij geen ge-
deelde aansprakelijkheid aanvoerde, niet naar recht.

Het middel is in zoverre gegrond.
De hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing over het beginsel van de 

aansprakelijkheid, brengt de vernietiging mee van de niet-definitieve beslissing 
over de omvang van de schade, die het gevolg is van de eerstgenoemde beslis-
sing, ook al is het het cassatieberoep tegen deze beslissing momenteel niet ont-
vankelijk.

3. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-
lijke rechtsvordering van de eiseres tegen de verweerder, zijnde:

a. deze waarbij het hof van beroep zich wegens de vrijspraak van de verweer-
der niet bevoegd heeft verklaard om van deze vordering kennis te nemen:

De eiseres voert geen middel aan.
b. deze welke uitspraak doet over het beginsel van de aansprakelijkheid:
Het arrest beslist dat de vordering van de eiseres gegrond is op alle telastleg-

gingen die tegen de verweerder bewezen zijn verklaard.
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Het cassatieberoep is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
c. deze welke uitspraak doet over de omvang van de schade van de eiseres:
Het arrest kent de eiseres een provisionele schadevergoeding toe, houdt de uit-

spraak over de overige punten van de vordering aan, beveelt de heropening van 
het debat dienaangaande en verwijst de zaak voor verdere behandeling naar een 
latere zitting.

Dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste 
lid, van het Wetboek van Strafvordering en valt niet onder de gevallen die in het 
tweede lid van dat artikel zijn bepaald.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de schuld van 

M. K. inzake de telastleggingen I van de zaak 1 en II, IX.b en IX.e van de zaak 
2, in zoverre het uitspraak doet over het geheel van de aan de voormelde eiser 
opgelegde straf en hem tot betaling veroordeelt van een bijdrage aan het Bijzon-
der Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, uitspraak doende over de burger-
lijke rechtsvordering van S. V. P. tegen M. K., hem veroordeelt en in zoverre het, 
uitspraak doende over de burgerlijke rechtsvordering van deze laatste tegen S. V. 
P., haar veroordeelt.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en de ei-

seres in de andere helft ervan.
Veroordeelt de eiseres in de drie vierden van de kosten van haar cassatiebe-

roep en de eiser in het overige vierde ervan.
Beveelt dat melding van dit arrest zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel. 

23 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Close  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Loop, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Geinger, V. Simon, Brussel en F. Discepoli, Bergen.

Nr. 269

2° KAMER - 23 mei 2007

VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - RAADKAMER - NIET-
CORRECTIONALISEERBAAR FEIT - BESCHIKKING TOT HANDHAVING - GELDIGHEIDSDUUR

Wanneer  bij  de  raadkamer  een  feit  aanhangig  is  gemaakt  waarop  artikel  2,  Wet 
Verzachtende  Omstandigheden  niet  van  toepassing  is,  is  haar  beschikking  tot  
handhaving van de voorlopige hechtenis, krachtens de wet, geldig voor drie maanden  
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vanaf  de  dag  waarop  ze  wordt  gegeven;  de  raadkamer  is  niet  bevoegd  om  de  
geldigheidsduur  van  de  handhaving  van  de  voorlopige  hechtenis  te  verminderen  tot  
onder de termijn die bij de wet is bepaald1. (Impliciet) (Art. 22, tweede lid, Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990)

(I.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0682.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 mei 2007 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert vijf middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Tegen de eiser werd op 9 januari 2007 een bevel tot aanhouding uitgevaardigd 

wegens doodslag, als dader of mededader.
Bij beschikking van 12 januari 2007 heeft de raadkamer zijn voorlopige hech-

tenis voor een maand gehandhaafd. Overeenkomstig de beschikking van 8 febru-
ari 2007 werd de voorlopige hechtenis van de eiser eveneens voor de duur van 
een maand gehandhaafd.

Aangezien de daaropvolgende verschijning voor de raadkamer pas op de te-
rechtzitting van 27 april 2007 werd vastgesteld heeft de eiser geconcludeerd dat 
zijn hechtenis wederrechtelijk na 8 maart 2007 werd verlengd.

De beschikking van 27 april 2007 oordeelt dat de beslissing van 8 februari om 
de voorlopige hechtenis slechts voor een maand te verlengen aan een verschrij-
ving te wijten is. Met de beslissing dat de termijn werd nageleefd die bij artikel 
22, tweede lid, van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis 
is bepaald, laat de raadkamer de eiser onder voorwaarden vrij.

Op het hoger beroep van het openbaar ministerie heeft de kamer van inbe-
schuldigingstelling  geoordeeld  dat  alleen  het  onderzoek  van  de  hechtenistitel 
waaruit de beroepen beschikking bestond, bij haar aanhangig was gemaakt. Met 
overneming van de redenen van de vordering van het openbaar ministerie, heeft 
zij tevens geoordeeld dat de raadkamer niet bevoegd is om de geldigheidsduur 
van de handhaving van de voorlopige hechtenis te verminderen tot onder hetgeen 
bij wet is bepaald, zodat "de toepassing [van deze] moet verkozen worden boven 
de letterlijke tenuitvoerlegging van een kennelijk onjuiste bepaling van de be-
schikking van de raadkamer". Het bestreden arrest beveelt de handhaving van de 
voorlopige hechtenis van de eiser en verklaart  "dat  die handhaving voor drie 
maanden geldig is vanaf vandaag".

III. BESLISSING VAN HET HOF

1 Zie Cass. 16 mei 2007, AR P.07.0639.F, AC, 2007, nr. 256.
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Over het eerste middel:
Het middel steunt op de bewering dat het arrest de beschikking van de raadka-

mer van 8 februari 2007 verbetert.
Het arrest verbetert de beschikking niet maar stelt alleen vast dat de beroepen 

beschikking binnen de bij de wet bepaalde termijn werd gewezen.
Het middel dat op een onjuiste interpretatie van het arrest berust, mist feitelijke 

grondslag.
Over het tweede middel:
De eiser verwijt de kamer van inbeschuldigingstelling dat zij niet op zijn con-

clusie heeft geantwoord waarin hij de artikelen 793 tot 801 van het Gerechtelijk 
Wetboek aanvoert.

De appelrechters maken dit verweer irrelevant door te bevestigen dat het niet 
aan de raadkamer staat om de wettige geldigheidsduur in te korten van de hech-
tenistitel die met toepassing van artikel 22, tweede lid, van de Wet van 20 juli 
1990 betreffende de voorlopige hechtenis, is uitgevaardigd.

Het arrest beantwoordt aldus de voormelde conclusie.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Over het derde middel:
Het is niet tegenstrijdig om vast te stellen, enerzijds, dat het onderzoek van de 

inhoud of de draagwijdte van de beschikking van 8 februari 2007 niet bij de ka-
mer van inbeschuldigingstelling aanhangig was gemaakt en, anderzijds, dat een 
raadkamer niet bevoegd is om de bij artikel 22, tweede lid, van de Wet van 20 
juli 1990 bepaalde termijn, van drie maanden naar één maand te verminderen.

Het middel mist feitelijke grondslag.
Over het vierde middel:
De eiser verwijt het arrest dat het de beschikking waarbij hij onder voorwaar-

den in vrijheid was gesteld, als hechtenistitel omschrijft.
De handhaving van de hechtenis van de eiser steunt niet op de overweging 

waarop deze kritiek uitoefent.
Aangezien het middel niet tot vernietiging kan leiden is het niet ontvankelijk 

bij gebrek aan belang.
Over het vijfde middel:
Het middel dat kritiek uitoefent op het arrest omdat het oordeelt dat de naam 

van de eiser onzeker is, zou een onderzoek van feiten vereisen waarvoor het Hof 
niet bevoegd is, en is mitsdien niet ontvankelijk.

Overigens is het niet tegenstrijdig om rekening te houden met een risico op 
vluchten van de eiser "die opgespoord diende te worden vooraleer men hem kon 
onderscheppen", na te hebben geoordeeld, met overneming van de redenen van 
de vordering van het openbaar ministerie, dat de eiser België overhaast na de fei-
ten had verlaten via Italië, waar de plaatselijke overheid hem heeft aangehouden.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Het middel dat voor het overige het arrest eigenlijk verwijt dat het niet ant-



Nr. 269 - 23.5.07 HOF VAN CASSATIE 1097 

woordt op argumenten van de eiser welke geen afzonderlijke middelen uitmaak-
ten, faalt naar recht. 

Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

23 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Close  – Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. P. De Wilde, Gent, L. Winkin, Luik en R. De Keersmaecker, Brussel.

Nr. 270

1° KAMER - 24 mei 2007

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN  - TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP 
EN BETEKENING - BESLISSINGEN ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - EINDBESLISSING 
- GEVOLG

2º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — AFSTAND - BESLISSINGEN 
ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - EINDBESLISSING

3º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN - VORMEN - ALGEMEEN – 
BEVOEGDHEID VAN HET HOF – AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDELEN – CASSATIEBEROEP – 
MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID - AMBTSHALVE ONDERZOEK – VERDAGING VAN DE ZAAK – 
BERICHT AAN DE PARTIJEN

1º Onmiddellijk cassatieberoep staat open tegen het arrest dat tegen de betwisting van de  
eiser opwerpt dat de zaak niet langer bij het hof van beroep aanhangig is ten gevolge van  
een vroeger eindarrest waardoor het hof zijn rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend over  
het tussen de eiser en de verweerster bestaande geschil over de weerslag van dat arrest 
op de bevoegdheid die het hof nog had om uitspraak te doen over dat geschil1. (Artt. 19 
en 1077 Ger.W.)

2º Er is geen grond om akte te verlenen van de afstand van het cassatieberoep, daar deze 
enkel  is  toegestaan ingeval  er  zou worden beslist  dat  het arrest  geen eindbeslissing  
bevat.

3º  Wanneer  het  Hof  de  ontvankelijkheid  van  het  cassatieberoep  ambtshalve  wil  
onderzoeken in zoverre het gericht is tegen de procureur-generaal bij het hof van beroep,  
aan wie het bestreden arrest beslist  de zaak met toepassing van artikel 764 van het  
Gerechtelijk Wetboek mee te delen, beveelt het de verdaging van de zaak en beveelt het  
dat de advocaten en de partijen die zonder advocaat verschenen zijn daarvan zullen  
worden verwittigd2. (Art. 1097, derde lid, Ger.W.) 

1 Cass. 24 dec. 1987, AR 7539, nr. 256, met concl. proc.-gen. KRINGS.
2 Zie Cass. 23 juni 2005, AR C.04.0074.F - C.04.0089.F, nr. 370.



1098 HOF VAN CASSATIE 23.5.07 - Nr. 270 

(V. T. M en Proc.-Gen. bij het Hof van Beroep te Bergen)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0545.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 6 maart 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955;
- de artikelen 19, eerste lid, 1132 en 1133 van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, dat is neergelegd in artikel 

1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- voor zoveel nodig, artikelen 23 tot 28, 1209, eerste lid, 1219, §2, en 1223 van het Ge-

rechtelijk Wetboek. 
Aangevochten beslissingen
Na te hebben vastgesteld dat “het arrest,[dat het hof van beroep voordien in de zaak ge-

wezen had op] op 23 september 2002, de akte die op 12 november 1988 te Villefranche 
(Frankrijk) aan boord van de boot ‘Gallus 80’ was opgemaakt en waarin het huwelijk van 
de partijen wordt vastgesteld, nietig verklaart, aan [de verweerster] het voordeel van het 
putatief huwelijk toekent, de vereffening beveelt van de gemeenschap die tussen de partij-
en heeft bestaan en daartoe de notarissen Hubert Michel en Vincent van Drooghenbroeck 
aanwijst; [dat] de aangewezen notarissen verklaren in de onmogelijkheid te verkeren de 
vereffeningsverrichtingen voort te zetten ‘daar de partijen het niet eens zijn over het al 
dan niet bestaan van een te verdelen gemeenschap van goederen en bijgevolg over de pe-
riode die voor de vereffeningsprocedure in aanmerking genomen moet worden’; [dat] [de 
eiser] immers voor de eerste maal voor de aangewezen notarissen aanvoerde dat [de ver-
weerster] met een derde gehuwd was in september 1999, dus vooraleer het hof van beroep 
bij het arrest van 23 september 2002 de huwelijksakte nietig verklaarde die op 12 novem-
ber 1988 te Villefranche (Frankrijk) aan boord van de boot ‘Gallus 80’ was opgemaakt; 
[dat de eiser] daaruit besluit dat er gelet op dit in september 1999 gesloten huwelijk ‘te de-
zen geen aanleiding bestaat tot verdeling van enige wettelijke gemeenschap’”,

grondt het bestreden arrest de beslissing om de uitspraak over de beweringen en ge-
schilpunten en over de kosten aan te houden, het debat te heropenen voor de in de motive-
ring aangegeven doeleinden en de zaak aan het openbaar ministerie mee te delen, op de 
volgende redenen die op zich beslissingen bevatten;

“[De eiser] geeft toe dat hij tijdens de procedure die geleid heeft tot het arrest van het 
hof [van beroep] van 23 september 2002 op de hoogte was van dat huwelijk van [de ver-
weerster] met een derde en hij voert niet aan dat hij voldoet aan de voorwaarden om de in-
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trekking van dat arrest te vorderen op grond van de artikelen 1132 en 1133 van het Ge-
rechtelijk Wetboek […] Weliswaar heeft het hof [van beroep] in zijn eindarrest van 23 
september 2002 beslist dat het op 12 november 1988 te Villefranche (Frankrijk) aan boord 
van de boot ‘Gallus 80’ voltrokken huwelijk nietig is en dat [de verweerster] te goeder 
trouw was, maar er moet worden vastgesteld dat laatstgenoemde een beroep heeft gedaan 
op het voordeel van het putatief huwelijk wat haar door het arrest van 23 september 2002 
werd toegestaan;

Daaruit volgt dat het arrest van 23 september 2002, door dat voordeel van het putatief 
huwelijk toe te kennen, een einduitspraak is in zoverre het beslist dat het nietige huwelijk 
van 12 november 1988 geldig geacht wordt voor het verleden – dat wil zeggen dat het alle 
gevolgen op burgerlijk gebied heeft voor de periode vóór 23 september 2002 – en dat de 
nietigheid dus enkel gevolgen heeft voor de toekomst […]. De omstandigheid dat alleen 
[de verweerster] te goeder trouw was heeft tot gevolg dat het huwelijk van 12 november 
1988 enkel voor haar volledige uitwerking heeft op burgerlijk gebied. In strijd met wat 
[de eiser] betoogt, mogen de artikelen 775 en 778 van het Burgerlijk Wetboek hier geens-
zins worden toegepast, zelfs niet bij analogie, en volgens het hof [van beroep] bestaat er 
geen rechtsregel op grond waarvan het in september 1999 door [de verweerster] met een 
derde gesloten huwelijk [haar] het voordeel van het putatief huwelijk zou ontnemen dat 
haar bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing is toegekend;

Daarentegen vraagt het hof [van beroep] zich af of [de verweerster] te dezen niet in een 
toestand van bigamie verkeert, welke toestand zij enkel zou kunnen regulariseren indien 
haar huwelijk van september 1999 met een derde zelf nietig verklaard werd;

Over die vraag hebben de partijen geen toelichting verstrekt en er is dus grond tot hero-
pening van het debat;

Het is  tevens aangewezen de zaak, overeenkomstig artikel 764 van het Gerechtelijk 
Wetboek,  opnieuw mee te delen aan het openbaar ministerie opdat het alle maatregelen 
zou kunnen treffen die het dienstig acht”.

Grieven
Eerste onderdeel
(…)

III. BESLISSING VAN HET HOF
De afstand
Artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een vonnis een 

eindvonnis is in zover daarmee de rechtsmacht van de rechter over een geschil-
punt uitgeput is, behoudens de rechtsmiddelen bij de wet bepaald.

Krachtens artikel 1077 van dat wetboek staat tegen een dergelijk vonnis cassa-
tieberoep open.

Na eraan te hebben herinnerd dat het hof van beroep in zijn arrest van 23 sep-
tember 2002 waartegen de eiser het cassatieberoep heeft ingesteld dat door het 
Hof in zijn arrest van 12 december 2003 is verworpen, “de akte die op 12 no-
vember 1988 te Villefranche (Frankrijk) aan boord van de boot ‘Gallus 80’ was 
opgemaakt en waarin het huwelijk [van de eiser en de verweerster] wordt vastge-
steld, nietig verklaart, aan [de verweerster] het voordeel van het putatief huwelijk 
toekent [heeft toegekend], de vereffening beveelt [heeft bevolen]van de gemeen-
schap die tussen [die] partijen heeft bestaan en daartoe de notarissen Hubert Mi-
chel en Vincent van Drooghenbroeck aanwijst [heeft aangewezen]”, stelt het be-
streden arrest vast dat “[de eiser] voor de eerste maal voor de aangewezen nota-
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rissen aanvoerde dat [de verweerster] met een derde gehuwd was in september 
1999, dus vooraleer het arrest van 23 september 2002 [was gewezen]” en “hij be-
toogt dat moet worden beslist dat de echtgenoot die te goeder trouw was ten tijde 
van het sluiten van het huwelijk, maar die achteraf een handeling heeft verricht 
waaruit impliciet blijkt dat hij deze beschouwde als verstoken van elke uitwer-
king ten aanzien van de persoon, zich achteraf niet op het voordeel van het [puta-
tief huwelijk] kan beroepen louter voor de vermogensrechtelijke gevolgen van 
het huwelijk”.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de partijen voor 
het hof van beroep een debat hebben gevoerd over de weerslag van het arrest van 
23 september 2002 op de bevoegdheid die genoemd rechtscollege behield om 
uitspraak te doen over het door de eiser opgeworpen geschil.

Door te oordelen dat “[dit] arrest (…) van 23 september 2002 (…) een einduit-
spraak is in zoverre het heeft beslist dat [de verweerster] te goeder trouw was”, 
dat “laatstgenoemde zich op het voordeel van het putatief huwelijk heeft beroe-
pen en dat [genoemd] arrest haar dat voordeel heeft toegekend”, dat “bij eindar-
rest is beslist dat het nietige huwelijk van 12 november 1988 geldig geacht wordt 
voor het verleden en dat de nietigheid dus enkel gevolgen heeft voor de toe-
komst” en dat “er volgens het hof [van beroep] geen rechtsregel bestaat op grond 
waarvan het in september 1999 door [de verweerster] met een derde gesloten hu-
welijk haar het voordeel van het putatief huwelijk zou ontnemen dat haar bij een 
in kracht van gewijsde gegane beslissing is toegekend”, werpt het bestreden ar-
rest tegen het geschil van de eiser op dat het hof van beroep ten gevolge van het 
eindarrest van 23 september 2002 geen uitspraak meer kan doen en dat het bijge-
volg zijn rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend over het tussen de eiser en de 
verweerster bestaande geschil, over het gevolg van dat arrest op de bevoegdheid 
die het hof behield om over dat geschil uitspraak te doen.

Bijgevolg is er geen grond om akte te verlenen van de afstand, vervat in de 
akte die de eiser op 4 oktober 2006 ter griffie van het Hof heeft neergelegd, daar 
die afstand enkel is toegestaan ingeval zou worden beslist dat het arrest geen 
eindbeslissing zou bevatten.

Het cassatieberoep
Het cassatieberoep tegen een verweerder die geen partij is bij de bestreden be-

slissing, is niet ontvankelijk.
Het Hof wil de ontvankelijkheid van het cassatieberoep ambtshalve onderzoe-

ken in zoverre het gericht is tegen de procureur-generaal bij het Hof van Beroep 
te Bergen, aan wie het bestreden arrest beslist de zaak met toepassing van artikel 
764 van het Gerechtelijk Wetboek mee te delen.

Overeenkomstig artikel 1097, derde lid, van dat wetboek, bestaat er grond om 
de verdaging van de zaak te bevelen.

Dictum

Het Hof,

Zegt dat er geen grond bestaat om akte te verlenen van de afstand.
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Beveelt de verdaging van de zaak naar de terechtzitting van 12 oktober 2007.

Beveelt dat de advocaat van de eiser en de partijen die zonder advocaat ver-
schijnen daarvan zullen worden verwittigd overeenkomstig artikel 1097 van het 
Gerechtelijk Wetboek.

24 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter  – Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaat: mr. 
Kirkpatrick.

Nr. 271

1° KAMER - 24 mei 2007

1º BEDRIJFSREVISOR - TOEZICHT - JAARREKENINGEN - GEEN MEDEDELING VAN STUKKEN 
BINNEN DE WETTELIJKE TERMIJN - VERSLAG VAN NIET-BEVINDING

2º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN - 
JAARREKENINGEN - TOEZICHT - COMMISSARIS - VERSLAG VAN NIET-BEVINDING

3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN - 
REGELS OPGESTELD DOOR HET INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN - WET IN DE ZIN VAN ARTIKEL 
608 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK

1º en 2º Wanneer het bestuursorgaan van de vennootschap de revisor niet in staat stelt zijn  
opdracht te vervullen, moet deze met name een verslag van niet-bevinding opstellen.  
(Artt. 143 en 144, Wetboek van vennootschappen)

3º  De  algemene  controlenormen  die  door  het  Instituut  der  bedrijfsrevisoren  zijn  
goedgekeurd,  zijn  wetten  in  de  zin  van  artikel  608  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  
(Impliciete oplossing). (Art. 608, Ger.W.; Art. 18bis, Wet 22 juli 1953 houdende oprichting 
van een instituut der bedrijfsrevisoren)

(D. e.a T. INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. D.06.0007.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 13 februari 2006 gewezen 

door de commissie van beroep van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 138, 140, 143, 144, 517 en 522 van het Wetboek van vennootschappen;
- de artikelen 18bis, 20, inzonderheid §3, 21, inzonderheid §5, van de wet van 22 juli 
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1953 houdende oprichting van een Instituut der bedrijfsrevisoren, welke artikelen zijn ge-
wijzigd bij de wet van 21 februari 1985;

- artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de 
bedrijfsrevisoren;

- §§1.1.2 en 3.15.4 van de algemene controlenormen van het Instituut der bedrijfsrevi-
soren die door de raad zijn vastgesteld op 2 december 1983, op 5 december 1997 zijn ge-
wijzigd en aan het Wetboek van vennootschappen en aan de uitvoeringsbesluiten zijn aan-
gepast op 6 december 2002;

- algemeen beginsel van [de eerbiediging van] het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Na "de beslissing van de tuchtcommissie van 4 oktober 2004" te hebben bevestigd, "in 

zoverre zij de tuchtvordering die is ingesteld wegens schending van §4.1.3 van de aanbe-
veling van 6 september 1996, ongegrond verklaart",

"verklaart de bestreden beslissing, die genoemde beslissing van de commissie voor het 
overige wijzigt, de tuchtvordering gegrond, in zoverre ze betrekking heeft op de schen-
ding van de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van Vennootschappen, van de §§3.15.4 
van de algemene controlenormen, 3.2.1 en 3.2.2 van de aanbeveling van 6 september 
1996, artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van 
de bedrijfsrevisoren en §1.1.2 van de algemene controlenormen" en "bijgevolg voor al die 
schendingen tezamen een schorsing van acht dagen oplegt zowel [aan de eiser als aan de 
eiseres]".

Zij steunt wat dat betreft op de volgende overwegingen:
"1. Wat betreft de schending van de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van Ven-

nootschappen, van de §§3.15.4 van de algemene controlenormen, 3.2.1 en 3.2.2 van de 
aanbeveling van 6 september 1996

Naar luid van de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van Vennootschappen zijn de 
commissarissen gehouden naar aanleiding van de jaarrekening een omstandig schriftelijk 
verslag op te stellen (artikel 143), dat in het bijzonder zes punten moet vermelden (artikel 
144), en met name: 'of de boekhouding is gevoerd en de jaarrekening is opgesteld in over-
eenstemming met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die daarop toepasse-
lijk zijn' (artikel 144, 2°):

Artikel 144, laatste lid bepaalt bovendien: 'in hun verslag vermelden en rechtvaardigen 
de commissarissen nauwkeurig en duidelijk het voorbehoud en de bezwaren die zij menen 
te moeten maken' en het preciseert: 'zoniet, dan vermelden zij uitdrukkelijk dat zij voorbe-
houd noch bezwaar te maken hebben';

Daaruit volgt dat [de eiser] ten onrechte aanvoert dat de vennootschap die hij vertegen-
woordigt, het in de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde 
verslag niet heeft kunnen opstellen, op grond dat de raad van bestuur van de naamloze 
vennootschap Raes Catering hem nooit de jaarrekeningen van het jaar 2000 en haar be-
heersverslag heeft overhandigd;

Gelet op de bovenstaande bepalingen, inzonderheid het laatste lid van artikel 144, had 
hij hoe dan ook de plicht een verslag op te maken;

Zijn verplichting werd te dezen nog dwingender door de aanbeveling van 6 september 
1996 waarvan §3.2.1 bepaalt dat, indien de jaarrekeningen niet beschikbaar zijn vijftien 
dagen  voor  de  algemene vergadering,  de  commissaris  een verslag  van  niet-bevinding 
moet opmaken ten behoeve van de voorzitter van het bestuursorgaan en in dat verslag, on-
der verwijzing naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, moet uiteen-
zetten dat hij de jaarrekeningen en/of het beheersverslag niet heeft ontvangen en dat hij de 
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aandacht van het bestuursorgaan heeft getrokken op zijn wettelijke verplichtingen;
Bijgevolg betoogt [de eiser] op bedrieglijke wijze dat het in de artikelen 143 en 144 van 

het Wetboek van vennootschappen bedoelde 'verslag' niet samenvalt met het 'verslag van 
niet-bevinding' bedoeld in de aanbeveling van 6 september 1996 en dat er van een schen-
ding van de bovengenoemde artikelen 143 en 144 alleen sprake kan zijn indien de be-
drijfsrevisor de jaarrekeningen ontvangen heeft en het [in die bepalingen] bedoelde ver-
slag niet opstelt;

De raad van het Instituut der bedrijfsrevisoren merkt wat dat betreft raak op dat de niet-
erkenning van de verplichting om een verslag van niet-bevinding op te maken, wanneer 
het bestuursorgaan de nodige stukken niet overhandigt, tot gevolg zou hebben dat de com-
missarissen enkel tot voorbehoud, bezwaren en kritiek gehouden zouden zijn jegens het 
bestuursorgaan dat zijn verplichtingen niet naar behoren nakomt en het bestuursorgaan dat 
zijn wettelijke opdrachten volledig zou verwaarlozen, ongemoeid zouden mogen laten;

Vergeefs betoogt [de eiser] niet te hebben gehandeld in strijd met de controlenormen 
van 6 september 1996 waarvan §3.15.4 bepaalt dat, indien de financiële overzichten niet 
beschikbaar zijn binnen de bij de wet (te dezen artikel 143 van het Wetboek van vennoot-
schappen)  bepaalde termijn,  'de  revisor  de  noodzakelijke  maatregelen zal  treffen,  met 
name het opstellen van een verslag van niet-bevinding gericht tot de algemene vergade-
ring';

De brief van 9 mei 2001 die [de eiser] richtte aan 'Raes Catering naamloze vennoot-
schap. Ter attentie van de heer L.P.' en in de volgende bewoordingen was gesteld: 'Ten-
einde mijn opdracht van commissaris-revisor van uw vennootschap te kunnen vervullen, 
is het nodig dat ik inzage kan krijgen van de door u op 31 december 2000 afgesloten jaar-
rekeningen, alsook van het beheersverslag van de raad van bestuur, zoniet verkeer ik in de 
onmogelijkheid de wettelijke opdracht te volbrengen [waarvoor] ik gemandateerd ben' - 
antwoordt niet op de bovenvermelde revisorale aanbeveling die zowel naar de letter als 
naar de geest te dezen de opmaak van een verslag van niet-bevinding vereiste, daar de 
voorlopige opschorting voor die vennootschap op dat ogenblik verlengd was en daar, vol-
gens [de eiser] zelf, contact moest worden opgenomen 'met de commissarissen inzake op-
schorting opdat de verrichtingen met hun goedvinden zouden kunnen plaatsvinden'; het 
doet er derhalve niet toe dat de aandeelhouders van die vennootschap de bestuurders er-
van waren;

Ook al hebben de aanbevelingen van het Instituut der bedrijfsrevisoren niet dezelfde 
dwingende kracht als de controlenormen, toch moet erop worden gewezen dat de commis-
sarissen volgens artikel 140 van het Wetboek van vennootschappen van hun aansprake-
lijkheid voor de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad slechts ontheven zijn 
wanneer zij hun taak naar behoren hebben vervuld en zij de overtredingen hebben aange-
klaagd bij het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, indien daar geen passend gevolg 
aan werd gegeven, op de algemene vergadering;

(...)
III. Over de schending van artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 be-

treffende de plichten van de bedrijfsrevisoren en van §1.1.2 van de algemene controlenor-
men

Uit het bovenstaande volgt dat, behoudens wat gezegd is over de schending van §4.1.3 
van de aanbeveling van 6 september 1996, de [aan de eisers] verweten tekortkomingen 
bewezen zijn;

Door hun handelwijze zijn laatstgenoemden hun verplichtingen als bedrijfsrevisor niet 
nagekomen, zoals die zijn vastgesteld, enerzijds, in artikel 2 van het koninklijk besluit van 
10 januari 1994 volgens hetwelk de bedrijfsrevisor de wettelijke en reglementaire bepalin-
gen moet naleven, evenals de gebruikelijke controlenormen van het Instituut der bedrijfs-
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revisoren en hij, naargelang de omstandigheden, ook rekening zal houden met de aanbe-
velingen, uitgevaardigd door de raad van het Instituut en, anderzijds, in §1.1.2 van de al-
gemene controlenormen waarin de uitoefening van het nauwgezet werk van de bedrijfsre-
visor wordt omschreven".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 143 van het Wetboek van vennootschappen luidt als volgt: "de commissarissen 

stellen naar aanleiding van de jaarrekening een omstandig schriftelijk verslag op" waarvan 
de inhoud wordt aangegeven in artikel 144.

"Met het oog daarop", preciseert artikel 143 van het Wetboek van vennootschappen, 
"overhandigt het bestuursorgaan van de vennootschap hen de nodige stukken, en dit ten 
minste één maand voor het verslag volgens dit wetboek moet voorgelegd worden".

Uit het onderling verband tussen de artikelen 138 en 140, tweede lid, van het Wetboek 
van vennootschappen volgt trouwens dat, in geval van gewichtige feiten die de continuï-
teit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen (artikel 138, eerste lid, van het 
Wetboek van vennootschappen) of ingeval van overtreding van het Wetboek van vennoot-
schappen of van de statuten (artikel 140, tweede lid, van het Wetboek van vennootschap-
pen), de commissarissen de plicht hebben die feiten of overtredingen aan te klagen bij het 
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, indien daar geen passend gevolg aan wordt ge-
geven, op de eerste daaropvolgende algemene vergadering; die aanklacht is aan geen en-
kel bijzonder vormvereiste onderworpen.

Uit het bovenstaande volgt dat, indien de raad van bestuur van een naamloze vennoot-
schap (die het wettelijk "bestuursorgaan" ervan vormt - artikelen 517 en 522 van het Wet-
boek van vennootschappen) in gebreke blijft jaarrekeningen op te stellen en ze aan de 
commissaris te overhandigen teneinde hem in staat te stellen het in artikel 143 van het 
Wetboek van vennootschappen bedoelde verslag op stellen, de commissaris alleen de ver-
plichting heeft de feiten aan te klagen bij de raad en, in voorkomend geval, op de algeme-
ne vergadering, zonder dat die aanklacht de vorm van een "verslag van niet-bevinding" 
moet aannemen (artikelen 140, tweede lid, 143 en 144 van het Wetboek van vennoot-
schappen).

§3.15.4 van de algemene controlenormen (die zijn goedgekeurd ter uitvoering van arti-
kel 18bis van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der bedrijfs-
revisoren), dat in het licht van die beginselen moet worden gelezen, zegt niet het tegen-
deel. Het luidt immers als volgt: "In bepaalde wettelijk voorziene gevallen, moeten de fi-
nanciële overzichten en het verslag van de revisor worden neergelegd binnen een door de 
wet vastgestelde termijn. Indien de financiële overzichten niet beschikbaar zijn binnen de 
voorziene termijn, zal de revisor de noodzakelijke maatregelen treffen, met name het op-
stellen van een verslag van niet-bevinding gericht tot de algemene vergadering".

Die tekst impliceert derhalve dat, ingeval de commissaris de stukken niet ontvangt die 
hij nodig heeft voor de vervulling van één van zijn wettelijke opdrachten, hij "de noodza-
kelijke maatregelen" moet nemen, met name, maar niet uitsluitend het opstellen van een 
verslag van niet-bevinding.

Weliswaar en ofschoon in genuanceerde bewoordingen gesteld schijnen de §§3.2.1 en 
3.2.2 van de aanbeveling betreffende de "controle van de vormvereisten in verband met de 
vaststelling, de goedkeuring en de bekendmaking van de jaarrekening en de geconsoli-
deerde jaarrekening" strikter te zijn wat betreft het vereiste van een verslag van niet-be-
vinding; niettemin dient de revisor volgens artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 ja-
nuari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren, ook al heeft hij de plicht de 
gebruikelijke controlenormen van het Instituut na te leven, enkel, en dan nog alleen naar-
gelang van de omstandigheden rekening te houden met de "aanbevelingen van het Insti-
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tuut". 
Daaruit volgt dat de bestreden beslissing, door te oordelen dat de eisers de artikelen 143 

en 144 van het Wetboek van vennootschappen, de §§3.15.4 van de algemene controlenor-
men, 3.2.1 en 3.2.2 van de aanbeveling van 6 september 1996 en, bijgevolg, artikel 2 van 
het koninklijk besluit van 10 januari 1994 en §1.1.2 van de algemene controlenormen 
hadden overtreden:

1°/ de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen schendt, daar die ar-
tikelen de revisor, die niet in de mogelijkheid is gesteld het in artikel 143 bedoelde verslag 
op te stellen waarvan de inhoud in artikel 144 wordt gepreciseerd, niet ertoe verplichten 
om op basis van die twee bepalingen een verslag van niet-bevinding op te maken gericht 
tot de algemene vergadering;

2°/  op  zijn  minst  de  artikelen  138  en  140  van  het  Wetboek  van  vennootschappen 
schendt, daar die artikelen de revisor enkel de verplichting opleggen de door hem vastge-
stelde overtredingen van het Wetboek van vennootschappen aan te klagen, zonder dat die 
aanklacht de vorm dient aan te nemen van een verslag van niet-bevinding (schending van 
genoemde artikelen 138 en 140 van het Wetboek van vennootschappen en, voor zoveel 
nodig, van de artikelen 517 en 522 van dat wetboek);

3°/ de draagwijdte van §3.1.4 van de algemene controlenormen miskent door te beslis-
sen dat genoemd artikel de revisor in alle omstandigheden ertoe verplichtte een verslag 
van niet-bevinding op te stellen, terwijl het opstellen van een dergelijk verslag in de zin 
van die paragraaf slechts één van de maatregelen is die de revisor kan nemen om de toe-
stand te verhelpen (schending van voornoemde §3.1.4 en, voor zoveel nodig, schending 
van artikel 18bis van de wet van 22 juli 1953);

4°/ artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 en artikel 18bis van de wet 
van 22 juli 1953 schendt, door verbindende kracht te verlenen aan de §§3.2.1 en 3.2.2 van 
de aanbeveling van 6 september 1996 die "een dwingender karakter zouden verlenen" aan 
de verplichting om een verslag van niet-bevinding op te maken, welke verplichting zoge-
zegd volgt uit de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen, terwijl de 
aanbevelingen van het Instituut volgens genoemd artikel 2 van het besluit van 10 januari 
1994 geen bindende kracht hebben en volgens artikel 18bis van de wet van 22 juli 1953, 
in onderling verband met dat artikel 2, alleen de gebruikelijke controlenormen het karak-
ter hebben van een verordening.

5°/ bijgevolg artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 en §1.1.2 van de 
algemene controlenormen schendt door een overtreding van die bepalingen af te leiden uit 
het feit dat de eisers de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen en de 
§§3.15.4 van de algemene revisienormen, 3.2.1 en 3.2.2 van de aanbeveling van 6 septem-
ber 1996 hebben overtreden, terwijl die overtredingen niet wettig zijn vastgesteld.

Tweede onderdeel
Dat onderdeel wordt subsidiair aangevoerd ingeval er zou worden aangenomen dat de 

gebruikelijke controlenormen van het Instituut der bedrijfsrevisoren geen wetten zijn in de 
zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 143 van het Wetboek van vennootschappen bepaalt  dat  "de commissarissen 
naar aanleiding van de jaarrekening een omstandig schriftelijk verslag opstellen" waarvan 
de inhoud wordt gepreciseerd in artikel 144.

"Met het oog daarop", preciseert artikel 143 van het Wetboek van vennootschappen, 
"overhandigt het bestuursorgaan van de vennootschap hen de nodige stukken, en dit ten 
minste één maand voor het verslag volgens dit wetboek moet voorgelegd worden".

Uit het onderling verband tussen de artikelen 138 en 140, tweede lid, van het Wetboek 
van vennootschappen volgt trouwens dat in geval van zwaarwichtige feiten die de conti-
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nuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen (artikel 138, eerste lid, van het 
Wetboek van vennootschappen) of in geval van overtreding van het Wetboek van ven-
nootschappen of van de statuten (artikel 140, tweede lid, van het Wetboek van vennoot-
schappen) de commissarissen de plicht hebben die feiten of overtredingen aan te klagen 
bij  het  bestuursorgaan en, in voorkomend geval,  indien daar geen passend gevolg aan 
wordt gegeven, op de eerste daaropvolgende algemene vergadering. Die aanklacht is aan 
geen enkel bijzonder vormvereiste onderworpen.

Uit het bovenstaande volgt dat, indien de raad van bestuur van een naamloze vennoot-
schap (die het wettelijk "bestuursorgaan" ervan vormt - artikelen 517 en 522 van het Wet-
boek van vennootschappen) in gebreke blijft jaarrekeningen op te stellen en ze aan de 
commissaris te overhandigen teneinde hem in staat te stellen het in artikel 143 van het 
Wetboek van vennootschappen bedoelde verslag op te maken, de commissaris alleen de 
verplichting heeft de feiten aan te klagen bij de raad en, in voorkomend geval, op de alge-
mene vergadering, zonder dat die klacht de vorm van een "verslag van niet-bevinding" 
moet aannemen (artikelen 140, tweede lid, 143 en 144 van het Wetboek van vennoot-
schappen).

§3.15.4 van de algemene controlenormen van het Instituut der bedrijfsrevisoren dat bin-
dende kracht heeft krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 be-
treffende de plichten van de bedrijfsrevisoren luidt als volgt:

"In bepaalde wettelijk voorziene gevallen, moeten de financiële overzichten en het ver-
slag van de revisor worden neergelegd binnen een door de wet vastgestelde termijn. In-
dien de financiële overzichten niet beschikbaar zijn binnen de voorziene termijn, zal de 
revisor de noodzakelijke maatregelen treffen, met name het opstellen van een verslag van 
niet-bevinding gericht tot de algemene vergadering".

Die tekst geeft aldus klaar en duidelijk aan dat het opstellen van een verslag van niet-
bevinding "met name" een van de maatregelen is die de revisor kan nemen wanneer hij 
moet reageren als hij de stukken niet krijgt die hij nodig heeft voor de vervulling van zijn 
wettelijke opdracht.

Weliswaar en ofschoon in genuanceerde bewoordingen gesteld schijnen de §§3.2.1 en 
3.2.2 van de aanbeveling betreffende de "controle van de vormvereisten in verband met de 
vaststelling, de goedkeuring en de bekendmaking van de jaarrekening en de geconsoli-
deerde jaarrekening" strikter te zijn wat betreft het vereiste van een verslag van niet-be-
vinding;; niettemin dient de revisor volgens artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 ja-
nuari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren, ook al heeft hij de plicht de 
gebruikelijke controlenormen van het Instituut na te leven, enkel en naargelang van de 
omstandigheden rekening te houden met de "aanbevelingen van het Instituut". 

Daaruit volgt dat de bestreden beslissing, door te oordelen dat de eisers de artikelen 143 
en 144 van het Wetboek van vennootschappen, de §§3.15.4 van de algemene controlenor-
men, 3.2.1 en 3.2.2 van de aanbeveling van 6 september 1996 en, bijgevolg, artikel 2 van 
het koninklijk besluit  van 10 januari  1994 en §1.1.2 van de algemene controlenormen 
hadden overtreden:

1°/ de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen schendt, daar die ar-
tikelen de revisor, die niet in de mogelijkheid is gesteld het in artikel 143 bedoelde verslag 
op te stellen waarvan de inhoud in artikel 144 wordt gepreciseerd, niet ertoe verplichten 
op basis van die twee bepalingen een verslag van niet-bevinding op te maken gericht tot 
de algemene vergadering;

2°/  op  zijn  minst  de  artikelen  138  en  140  van  het  Wetboek  van  vennootschappen 
schendt, daar die artikelen de revisor enkel de verplichting opleggen de door hem vastge-
stelde overtredingen van het Wetboek van vennootschappen aan te klagen, zonder dat die 
aanklacht de vorm dient aan te nemen van een verslag van niet-bevinding (schending van 
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genoemde artikelen 138 en 140 van het Wetboek van vennootschappen en, voor zoveel 
nodig, van de artikelen 517 en 522 van dat wetboek);

3°/ de bindende kracht van §3.1.4 van de algemene controlenormen van het Instituut 
der bedrijfsrevisoren miskent door uit die paragraaf een verplichting voor de revisor af te 
leiden om onder alle omstandigheden een verslag van niet-bevinding op te maken, of-
schoon die paragraaf die verplichting niet oplegt (schending van artikel 2 van het konink-
lijk besluit van 10 januari 1994) of op zijn minst de bewijskracht van die paragraaf mis-
kent door deze aldus te interpreteren dat hij de verplichting inhoudt om in alle omstandig-
heden een verslag van niet-bevinding op te stellen, terwijl  het  blijkens de tekst  ervan 
slechts één van de maatregelen is die de revisor kan nemen wanneer hij moet reageren als 
hij de voor zijn opdracht nuttige stukken niet krijgt, en door aldus daaraan een uitlegging 
te geven die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

4°/ artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 en artikel 18bis van de wet 
van 22 juli 1953 schendt, door verbindende kracht te verlenen aan de §§3.2.1 en 3.2.2 van 
de aanbeveling van 6 september 1996 die "een meer dwingend karakter zouden verlenen" 
aan de verplichting om een verslag van niet-bevinding op te maken, welke verplichting 
zogezegd volgt uit de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen, terwijl 
de aanbevelingen van het Instituut volgens genoemd artikel 2 van het besluit van 10 janu-
ari 1994 geen bindende kracht hebben en volgens artikel 18bis van de wet van 22 juli 
1953 in onderling verband met dat artikel 2 alleen de gebruikelijke controlenormen het 
karakter hebben van een verordening.

5°/ bijgevolg artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 schendt door een 
overtreding van die bepaling en van §1.1.2 van de algemene revisienormen af te leiden uit 
het feit dat de eisers de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen en de 
§§3.15.4 van de algemene revisienormen, 3.2.1 en 3.2.2 van de aanbeveling van 6 septem-
ber 1996 hebben overtreden, terwijl die overtredingen niet wettig zijn vastgesteld.

Derde onderdeel
Artikel 20, §3, van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der 

bedrijfsrevisoren bepaalt dat "de tuchtcommissie geen tuchtstraf kan uitspreken tenzij de 
betrokken revisor, bij een ten minste dertig dagen vooraf toegezonden aangetekende brief, 
is uitgenodigd om voor de tuchtcommissie te verschijnen" en dat "deze brief, op straf van 
nietigheid, de ten laste gelegde feiten vermeldt". Die bepaling is van toepassing op de 
commissie van beroep (artikel 21, §2, van de wet van 22 juli 1953).

Artikel 20, §3, van de wet van 22 juli 1953 verbiedt derhalve de tuchtcommissie of de 
commissie van beroep een tuchtstraf op te leggen wegens ambtshalve opgeworpen grie-
ven die niet regelmatig ter kennis gebracht zijn.

Op zijn minst gebiedt het algemeen beginsel van het recht van verdediging in dit geval 
dat de tuchtcommissie of de tuchtcommissie van beroep de revisor uitnodigt om toelich-
ting te verstrekken bij die feiten of bij ambtshalve opgeworpen grieven.

Zoals de bestreden beslissing vaststelt werd evenwel te dezen aan de eisers verweten 
"dat zij de verplichtingen niet waren nagekomen, vervat in de bepalingen:

1. van de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen;
2. van §3.15.4 van de algemene controlenormen en van de §§3.2.1 en 3.2.2 van de aan-

beveling van 6 september 1996 op de controle van de vormvereisten in verband met de 
vaststelling, de goedkeuring en de bekendmaking van de jaarrekening en de geconsoli-
deerde jaarrekening;

3. van §4.1.3 van voormelde aanbeveling van 6 september 1996;
4. van artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten 
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van de bedrijfsrevisoren;
5. van §1.1.2 van de algemene controlenormen".
Dienaangaande volgt uit geen enkel stuk van de rechtspleging dat aan de eisers is ver-

weten dat zij artikel 140 van het Wetboek van vennootschappen hebben overtreden door 
de algemene vergadering van de vennootschap Raes Catering niet bijeen te roepen tenein-
de het niet-opmaken van haar jaarrekeningen binnen de wettelijke termijnen aan te kla-
gen, zoals artikel 532 van het Wetboek van vennootschappen dat hen de bevoegdheid 
daartoe verleent.

Daaruit volgt dat de bestreden beslissing, in zoverre zij aldus moet worden uitgelegd 
dat zij heeft geoordeeld dat de eisers artikel 140 van het Wetboek van vennootschappen 
hebben overtreden doordat zij het niet-opmaken van jaarrekeningen niet hebben aange-
klaagd op de algemene vergadering van de vennootschap Raes Catering en, zo nodig, 
doordat zij een dergelijke algemene vergadering niet hebben bijeengeroepen overeenkom-
stig artikel 532 van het Wetboek van vennootschappen:

1°/ artikel 20, §3, van de wet van 22 juli 1953 en artikel 21, §5, dat het van toepassing 
verklaart in hoger beroep, schendt door aan de eisers een tuchtstraf op te leggen wegens 
een overtreding van artikel 140 van het Wetboek van vennootschappen (en, in voorko-
mend geval, van artikel 532 van dat wetboek) die hen niet regelmatig ter kennis was ge-
bracht;

2°/ op zijn minst het recht van verdediging van de eisers schendt door hen te veroorde-
len wegens een overtreding van artikel 140 van het Wetboek van vennootschappen (en, in 
voorkomend geval, van artikel 532 van dat wetboek), die ambtshalve was opgeworpen, 
zonder dat zij waren uitgenodigd om daarover toelichting te verstrekken (miskenning van 
het algemeen beginsel van [de eerbiediging] van het recht van verdediging).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen zijn 

de commissarissen gehouden naar aanleiding van de jaarrekening een omstandig 
schriftelijk verslag op te stellen; met het oog daarop overhandigt het bestuursor-
gaan hen de stukken één maand voor het verslag volgens dit wetboek moet voor-
gelegd worden en dit verslag moet in het bijzonder vermelden of de boekhouding 
is gevoerd en de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke 
en bestuursrechtelijke voorschriften die daarop toepasselijk zijn.

Artikel 18bis van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Insti-
tuut der bedrijfsrevisoren bepaalt dat de raad van het Instituut de gebruikelijke 
controlenormen kan bepalen voor het vervullen van de in artikel 3 bedoelde op-
drachten. Laatstgenoemde bepaling doelt voornamelijk op alle taken die bij of 
krachtens de wet worden opgedragen aan de bedrijfsrevisoren en, in het alge-
meen, op alle ter uitvoering van of krachtens de wet vervulde opdrachten die een 
controle op financiële overzichten van ondernemingen inhouden.

Artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de plich-
ten van de bedrijfsrevisoren bepaalt dat de bedrijfsrevisor de wettelijke en regle-
mentaire bepalingen moet naleven, evenals de gebruikelijke controlenormen van 
het Instituut en dat, naargelang de omstandigheden, hij ook rekening zal houden 
met de aanbevelingen, uitgevaardigd door de Raad van het Instituut.
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Overeenkomstig §3.15.4 van de algemene controlenormen van het Instituut der 
bedrijfsrevisoren, die zijn goedgekeurd ter uitvoering van artikel 18bis van de 
wet van 22 juli 1953 en zoals die normen door de raad van het Instituut zijn aan-
gepast op 6 december 2002, zal de revisor, indien de financiële overzichten niet 
beschikbaar zijn binnen de wettelijke termijn, de noodzakelijke maatregelen tref-
fen, met name het opstellen van een verslag van niet-bevinding gericht tot de al-
gemene vergadering.

Uit die bepalingen volgt dat, indien het bestuursorgaan van de vennootschap 
de bedrijfsrevisor niet in staat stelt zijn opdracht uit te voeren, laatstgenoemde 
met name een verslag van niet-bevinding moet opmaken.

Het onderdeel, in zoverre het berust op de stelling dat, indien het bestuursor-
gaan in gebreke blijft de jaarrekeningen binnen de wettelijke termijn te overhan-
digen aan de commissaris, deze alleen de plicht heeft de feiten aan te klagen bij 
de raad van bestuur en, in voorkomend geval, op de algemene vergadering, zon-
der dat die aanklacht de vorm dient aan te nemen van een verslag van niet-bevin-
ding, faalt naar recht.

Tweede onderdeel
Het onderdeel berust op de veronderstelling dat de algemene controlenormen 

van het Instituut der bedrijfsrevisoren niet van verordenende aard zijn.
Uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat dit niet het geval is.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
De bestreden beslissing oordeelt niet dat de eisers artikel 140 van het Wetboek 

van vennootschappen hebben overtreden.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

24 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: mevr. Matray  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. de Koster, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaten: mrs. Simont en Van Ommeslaghe.

Nr. 272

1° KAMER - 25 mei 2007

1º ARBITRAGE - ARBITRALE UITSPRAAK - MISKENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING - 
GEVOLGEN

2º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - ARBITRAGE - ARBITRALE 
UITSPRAAK - MISKENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING - GEVOLGEN
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1º en 2º De miskenning van het recht van verdediging heeft de nietigheid van de arbitrale 
uitspraak tot gevolg, ongeacht of die miskenning van invloed is geweest op die uitspraak.  
(Art. 1704, 2, g), Ger.W.)

(W. en AMOFRA nv T. DEVER en TRANSBOX nv)

ARREST

(A.R. C.04.0281.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
11. Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 februari 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
12. Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
13. Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
14. De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 870, 1694, 1695 en 1704, 2, g), van het Gerechtelijk Wetboek;
- de algemene rechtsbeginselen van de eerbied voor het recht van verdediging en van de 

autonomie van de procespartijen in het burgerlijk geding (het beschikkingsbeginsel.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren de vordering van de eisers tot nietigverklaring van de arbi-

trale uitspraak van 8 april 1999 gewezen tussen partijen door de Arbitragekamer van de 
Kamer van Koophandel en Nijverheid te Antwerpen ongegrond, op grond van de motie-
ven dat:

"2. Voor het (hof van beroep) is ten gronde het debat beperkt tot de gegrondheid van de 
vordering tot nietigverklaring van de arbitrale sententie.

(De eisers) houden staande dat de eerste rechter zich bij de afwijzing van deze vorde-
ring tot nietigverklaring heeft vergist.

2.1. (De eisers) roepen in dat de beginselen van de tegenspraak van de rechtsprocedure 
en van hun recht van verdediging werden geschonden omdat na de pleidooien één partij 
eenzijdig werd gehoord in afwezigheid en zonder rechtsgeldige oproeping van de andere 
partij en dat zelfs een inhoudelijke beoordeling van de schending niet zou kunnen leiden 
tot een geldigverklaring tegen de manifeste inbreuk.

Hiertoe doen (de eisers) gelden wat volgt:
- op 11 december 1998 werd de zaak door de raadslieden gepleit en werd door de arbi-

ters beslist de zaak pas op 12 februari 1999 in beraad te nemen om hen toe te laten, zonder 
de debatten te moeten heropenen, indien dit na onderzoek van de neergelegde bundels en 
conclusies nodig zou blijken, partijen nog uit te nodigen om gehoord te worden;

- op 12 februari 1999 waren (de verweersters) aanwezig voor het beraad nemen van de 
zaak; (de eisers) die hiervoor geen uitnodiging hadden ontvangen, waren logischerwijze 
niet aanwezig;

- in plaats van de zaak uit te stellen en partijen formeel uit te nodigen conform de af-
spraak tussen het arbitraal college en partijen eveneens conform het arbitragereglement, 
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besluit het arbitraal college van de gelegenheid gebruik te maken om de heer L. te onder-
vragen; dit werd in tempore non suspecto niet ontkend;

- de eerste rechter heeft dit cruciale verhoor waar de heer L. onder andere werd onder-
vraagd over de geleden schade ten onrechte totaal over het hoofd gezien.

Het komt aan het (hof van beroep) toe de geldende rechtsregels toe te passen op de ge-
gevens die hem door (de eisers) worden voorgebracht.

De sententie van de arbitragekamer van de kamer van koophandel en nijverheid te Ant-
werpen d.d. 8 april 1999 verwijst naar de ingediende conclusies en de behandeling ver-
meldt als volgt:

"(...) dat de pleidooien vastgesteld werden op 11 december 1998 in de lokalen van de 
Arbitragekamer van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Antwerpen;

Dat op voormelde datum partijen werden gehoord bij monde van hun advocaten mr. P. 
M. voor Dhr. W. en de NV Amofra, mr. L. D.D. voor de NV Transbox en NV Dever, die 
beiden een dossier neerlegden;

(...) dat de zaken in voortzetting verdaagd werden naar 12 februari 1999 op welke da-
tum de debatten werden gesloten en de zaken in beraad werden genomen'.

Op 11 december 1998 waren beide partijen ter terechtzitting aanwezig en werd de zaak 
op tegenspraak in voortzetting gesteld op de zitting van 12 februari 1999.

Beide partijen waren dienvolgens verwittigd dat de zaak in voortzetting werd gesteld op 
de zitting van 12 februari 1999. (De verweersters) waren er vertegenwoordigd door hun 
raadsman. (De eisers) waren niet aanwezig noch vertegenwoordigd.

De eerste rechter motiveert dat de op tegenspraak bepaalde zitting in voortzetting niet 
tot doel had om nog verdere pleidooien te houden of de zaken nog verder in staat te stel-
len.

In de door (de eisers) voorgelegde briefwisseling tussen de raadsman van (de eisers) 
met de voorzitter van het arbitrale college wordt niet bevestigd doch evenmin ontkend dat 
op die zitting van 12 februari 1999 de heer L. onder andere werd ondervraagd over de ge-
leden schade. De voorzitter van de arbiters schrijft hieromtrent aan de raadsman van (de 
eisers) bij brief van 3 mei 1999:

'Op voormelde datum waren dus, behoudens de arbiters, Mr. D.D. en de zaakvoerder 
van zijn cliënte aanwezig.

De arbiters hebben dan ongeveer een half uur gewacht op de komst, hetzij van uzelf, 
hetzij van uw cliënt, en toen u niet kwam opdagen, hebben de arbiters Mr. D.D. met zijn 
cliënt toegelaten en werd er beslist de zaak in beraad te nemen.

Er werden geen nieuwe stukken of conclusies neergelegd, er werd niet gepleit, er werd 
ook niets geakteerd'.

(De verweersters) voeren geen verweer tegen het niet gedateerde faxbericht van de ge-
naamde P. T. aan eerste appellant, naar eigen zeggen de rechterhand van Transbox, vol-
gens wie de heer L. hem op 15 februari bevestigde dat hij bij de rechters is geweest en de-
zen hem vragen hebben gesteld in verband met de geleden schade waarop de heer L. kon 
antwoord geven. Volgens de inleidende dagvaarding dateert dit faxbericht van 12 februari 
1999. Het (hof van beroep) aanvaardt op grond van de door (de eisers) overgelegde stuk-
ken dat de genaamde L. ter zitting van 12 februari 1999 door de arbiters werd gehoord.

Er is geen toepasbaar algemeen rechtsbeginsel inzake het tegensprekelijk karakter van 
het debat dat verschilt van het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging. 
Het verhoor van de heer L. op zich in afwezigheid van (de eisers) schendt het recht van 
verdediging niet wanneer de sententie van de arbitragekamer niet op dat verhoor steunt. 
Op die zitting van 12 februari 1999 werd krachtens voormelde brief van 3 mei 1999 van 
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niets akte genomen. De sententie verwijst niet naar de beweerde verklaring van voormel-
de heer L. en steunt uitsluitend op de voorgelegde stukken en ingediende conclusies. Nu 
(de eisers) niet aantonen dat de arbiters rekening hielden met het verhoor van de genaam-
de L. werd hun recht van verdediging niet geschonden door de vaststelling dat zij tegen 
dat verhoor geen verweermiddelen hebben kunnen aanvoeren.

2.2.  (De eisers) voeren de miskenning van de formele oproeping van partijen zoals 
voorgeschreven in het arbitragereglement aan.

2.2.1. (De eisers) roepen de formele schending van de artikelen XL3 en XL6 - bedoeld 
wordt de artikelen XIL3 en XIL4 - van het reglement van de arbitragekamer van de kamer 
van koophandel en nijverheid van Antwerpen in.

Krachtens artikel XIL3 worden op vraag van de partijen, of één ervan, of ambtshalve, 
de partijen door de voorzitter van het scheidsgerecht opgeroepen om voor de arbiters te 
verschijnen op uur, dag en plaats die door de arbiters worden vastgesteld. De oproeping 
geschiedt bij aangetekende brief en minstens acht dagen voor de hoorzitting.

De eerste rechter oordeelt dat geen inbreuk werd gepleegd op een dwingend voorge-
schreven regel van het scheidsrechtelijk geding. De op tegenspraak bepaalde zitting in 
voortzetting had niet tot doel om nog verdere pleidooien te houden of de zaken nog verder 
in staat te stellen zodat volgens het arbitragereglement geen oproeping meer was vereist 
en het arbitragereglement niet uitsluit dat de arbiters beslissen de zaak in voortzetting te 
stellen op een latere datum.

Voor de zitting van 11 december 1998 waarop het debat op tegenspraak werd gevoerd, 
werd de in artikel XIL3 bepaalde voorschriften met betrekking tot de oproeping nage-
leefd. Nu beide partijen op die zitting van 11 december 1998 zijn verschenen, kon de pro-
cedure worden voortgezet zonder de formele oproeping bij aangetekende brief op de zit-
ting van 12 februari 1999. Bovendien werd de termijn van acht dagen in acht genomen.

(De eisers) verschenen niet op de zitting van 12 februari 1999. Er was geen grond om 
(de eisers) uit te nodigen voor verder verhoor nu op de zitting van 12 februari 1999 geen 
nieuwe elementen in het debat werden gebracht, geen rekening werd gehouden met het 
verhoor van de heer L. en (de eisers) hun rechten in de reeds ingediende stukken en tij-
dens de vorige zittingen hadden laten gelden. De voortzetting op 12 februari 1999 had en-
kel tot doel op die datum de zaak in beraad te nemen vermits aan het debat tussen partijen 
niets werd toegevoegd. Alleszins werd, zoals door de eerste rechter aangenomen, op geen 
dwingend voorgeschreven regel van het scheidsrechtelijk geding enige inbreuk gepleegd.

2.2.2. (De eisers) konden de nietigheid opwerpen zodra zij meenden dat hun rechten 
werden miskend. Hiervan waren zij reeds op de hoogte omstreeks 12 februari 1999. Het 
stond (de eisers) vrij tijdens het beraad de heropening van het debat te vragen wanneer zij 
van oordeel waren dat hun recht van verdediging door dit verhoor werd miskend. Zij voe-
ren geen aanvaardbare redenen aan waarom zij hebben gewacht tot na de arbitrale uit-
spraak om dit verhoor ter ondersteuning van de ingeroepen schending aan te wenden. Na 
de uitspraak kon het debat uiteraard niet heropend worden om de beweerde onregelmatig-
heid te regulariseren.

Zoals reeds aangehaald, tonen (de eisers) bovendien niet aan dat bij de behandeling van 
de zaak hun recht van verdediging werd geschonden. Het loutere verhoor van de heer L. 
in hun afwezigheid op de zitting van 12 februari 1999 schendt die rechten niet, nu van dit 
verhoor geen akte werd genomen, niets over dit verhoor laat staan over de inhoud ervan, 
in de sententie is terug te vinden en de beslissing niet op dit verhoor steunt.

2.3. Met de eerste rechter wordt aangenomen dat artikel XII, 4°, te dezen niet van toe-
passing is. Partijen waren verschenen op de zitting van 11 december 1998 waartoe zij re-
gelmatig werden opgeroepen. Op die zitting hebben partijen hun rechten laten gelden. Nu 
op de op tegenspraak bepaalde zitting van 12 februari 1999 de debatten werden gesloten 
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en de zaak werd in beraad genomen, was het niet meer vereist uitdrukkelijk vast te stellen 
dat (de verweersters) zonder geldige reden afwezig zijn geweest. Deze vaststelling was 
enkel noodzakelijk zolang de arbiters of partijen van oordeel waren dat het debat niet kon 
worden gesloten. De arbiters waren voldoende geïnformeerd en (de eisers), die afwezig 
waren, wensten dienvolgens niets meer aan het debat toe te voegen. (De verweersters) 
hadden venmin enige nieuwe inbreng nu met het voormelde verhoor geen rekening werd 
gehouden en zij blijkbaar evenmin op de voortzetting van de procedure aandrongen" (be-
streden arrest, blz. 6-11).

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 1704, 2, g), van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een arbitrale uitspraak 

kan worden vernietigd indien aan de partijen niet de gelegenheid is gegeven om voor hun 
rechten op te komen en hun middelen voor te dragen of indien er enige andere dwingend 
voorgeschreven regel van het scheidsrechterlijke geding is miskend, voor zover deze mis-
kenning van invloed is geweest op de arbitrale uitspraak.

Aldus bevat deze bepaling twee onderscheiden gronden tot vernietiging.
Een arbitrale uitspraak kan in eerste instantie worden vernietigd indien aan de partijen 

niet de gelegenheid is gegeven om voor hun rechten op te komen en hun middelen voor te 
dragen.

Daarnaast kan een arbitrale uitspraak worden vernietigd indien er enige andere dwin-
gend voorgeschreven regel van het scheidsrechterlijke geding is miskend, voor zover deze 
miskenning van invloed is geweest op de arbitrale uitspraak.

Uit de tekst van de wet zelf blijkt dat de voorwaarde dat er een invloed geweest is op de 
arbitrale uitspraak slechts betrekking heeft op de tweede in artikel 1704, 2, g), van het Ge-
rechtelijk Wetboek vervatte grond tot vernietiging.

Daarentegen geeft de miskenning van het recht van verdediging aanleiding tot vernieti-
ging van de arbitrale uitspraak, zonder dat aangetoond moet worden dat deze miskenning 
van het recht van verdediging een invloed gehad heeft op de arbitrale uitspraak.

Terzake stellen de appelrechters vast dat de heer L. gehoord werd in afwezigheid van 
de eisers. De appelrechters beslissen dat het recht van verdediging van eisers hierdoor niet 
geschonden werd, op grond dat de arbitrale uitspraak niet op dat verhoor steunt.

Aldus beslissen de appelrechters dat een miskenning van het recht van verdediging en-
kel aanleiding kan geven tot vernietiging van de arbitrale uitspraak indien deze misken-
ning een invloed heeft gehad op de arbitrale uitspraak en voegen zij aan artikel 1704, 2, 
g),  eerste  regel  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  een  voorwaarde  toe  die  het  niet  bevat 
(schending van artikel 1704, 2, g), van het Gerechtelijk Wetboek).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
Grond van niet-ontvankelijkheid
1. De verweersters werpen op dat de beslissing naar recht is verantwoord door 

de zelfstandige niet-bekritiseerde reden dat de eisers in de gelegenheid werden 
gesteld om op de zitting van 12 februari 1999 te verschijnen.

2. De omstandigheid dat de eisers in de gelegenheid werden gesteld op 12 fe-
bruari 1999 te verschijnen maakt geen zelfstandige reden uit. De bestreden be-
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slissing steunt tegelijkertijd op de omstandigheid dat op 12 februari 1999 zich 
geen relevante activiteit voordeed, en die omstandigheid wordt door de appel-
rechter gekoppeld aan de wijze waarop de zaak werd vastgesteld.

De grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden verworpen.
Onderdeel zelf
3. Krachtens artikel 1704, 2, g), van het Gerechtelijk Wetboek, kan een arbitra-

le uitspraak worden vernietigd indien aan de partijen niet de gelegenheid is gege-
ven om voor hun rechten op te komen en hun middelen voor te dragen of indien 
er enige andere dwingend voorgeschreven regel van het scheidsgerechtelijk ge-
ding is miskend, voor zover deze miskenning van invloed is geweest op de arbi-
trale uitspraak.

4. De miskenning van het recht van verdediging heeft de nietigheid tot gevolg, 
ongeacht of die miskenning een invloed heeft gehad op de arbitrale uitspraak.

5. De appelrechters nemen aan dat een miskenning van het recht van verdedi-
ging alleen kan leiden tot vernietiging wanneer zij een invloed uitoefent op de 
rechtspraak en schenden aldus artikel 1704, 2, g, van het Gerechtelijk Wetboek.

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

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

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

25 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist en 
Van Ommeslaghe.

Nr. 273

1° KAMER - 25 mei 2007

1º BENELUX — PREJUDICIELE GESCHILLEN- ARTIKEL 6, VERDRAG BENELUX-
GERECHTSHOF - VRAAG OM UITLEGGING VAN EEN VOOR BELGIË, LUXEMBURG EN NEDERLAND 
GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL - VRAAG AMBTSHALVE OPGEWORPEN DOOR HET HOF VAN 
CASSATIE – DWANGSOM - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE

2º DWANGSOM - VRAAG OM UITLEGGING VAN EEN VOOR BELGIË, LUXEMBURG EN NEDERLAND 
GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL - ARTIKEL 6, VERDRAG BENELUX-GERECHTSHOF - VRAAG 
AMBTSHALVE OPGEWORPEN DOOR HET HOF VAN CASSATIE - DWANGSOM - VERPLICHTING VOOR 
HET HOF VAN CASSATIE

1º en 2º Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland 
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gemeenschappelijke  rechtsregel,  die  als  dusdanig  is  aangewezen krachtens artikel  1 
Verdrag Benelux-Gerechtshof, voor het Hof van Cassatie is gerezen, zoals de vraag of  
de dwangsomrechter die kennis neemt van een vordering als bedoeld in artikel 4, eerste  
lid , van de Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom, bevoegd is om kennis te  
nemen van een vordering die strekt tot  de vaststelling dat de hoofdveroordeling werd  
nagekomen,  legt  het  Hof  die  vraag  aan  het  Benelux-Gerechtshof  voor  wanneer  het  
oordeelt dat een beslissing over de uitlegging van die rechtsregel noodzakelijk is om een 
arrest te kunnen wijzen1. (Artt. 1 en 6, Verdrag Benelux-Gerechtshof)

(OOSTERBOSCH RENE ELITE VLOER-TUINSHOP bvba T. H. en M.)

ARREST

(A.R. C.05.0421.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 24 mei 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 793, 795, 1385bis, 1385quinquies en 1395 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters beslissen dat zij niet bevoegd zijn om te oordelen over de vordering 

van de eiseres tot vaststelling dat de hoofdveroordeling werd uitgevoerd, op grond van de 
volgende overwegingen:

“Het onderdeel van de vordering van (de eiseres) tot vaststelling dat de hoofdveroorde-
ling werd uitgevoerd, betreft de uitvoering van de betrokken veroordeling, waarover de 
dwangsomrechter niet vermag te oordelen” (blz. 6 van het bestreden arrest).

Grieven
Artikel 1395 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat alle vorderingen betreffende 

middelen tot tenuitvoerlegging worden gebracht voor de beslagrechter. Onder middelen 
van tenuitvoerlegging worden verstaan: alle vorderingen die strekken tot de uitwinning 
van het vermogen van de debiteur. De beslagrechter is derhalve enkel bevoegd voor uit-
voeringshandelingen op de goederen van de debiteur. De beslagrechter is daarentegen niet 
bevoegd om te oordelen over problemen die kunnen rijzen bij reële executie.

Met betrekking tot de dwangsom is de beslagrechter bevoegd om te oordelen over de 
geschillen die bij de invordering van de dwangsom rijzen.

Overeenkomstig de artikelen 793, 795, 1385bis en 1385quinquies van het Gerechtelijk 
Wetboek komt het daarentegen enkel aan de dwangsomrechter toe om de beslissing met 
betrekking tot de dwangsom te interpreteren. Verder kan enkel de dwangsomrechter de 
dwangsom opheffen, de looptijd ervan opschorten gedurende de door hem te bepalen ter-
mijn of de dwangsom verminderen ingeval van blijvende of tijdelijke, gehele of gedeelte-
lijke  onmogelijkheid  voor  de  veroordeelde  om  aan  de  hoofdveroordeling  te  voldoen 
(1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek).

1 Zie Cass. 28 maart 2003, AR C.99.0446.N, met concl. O.M., www.cass.be; Cass. 2 sept. 2004, AR 
C.03.0076.F, www.cass.be.
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Uit hetgeen voorafgaat volgt dat de beslagrechter, bij een geschil omtrent de invorde-
ring van de dwangsom, bevoegd is om te oordelen of de hoofdveroordeling werd uitge-
voerd.

Ingeval echter het geschil niet de invordering van de dwangsom betreft, maar wel de in-
terpretatie van de beslissing van de dwangsomrechter en/of “de opheffing van de dwang-
som wegens onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te vol-
doen,  dan kan de dwangsomrechter  overeenkomstig de artikelen 793,  795 1385bis  en 
1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek wel oordelen of de hoofdveroordeling al dan 
niet werd uitgevoerd.

Terzake betrof het tussen partijen bestaande geschil niet de invordering van de dwang-
som, maar wel de opheffing van de dwangsom, de interpretatie van de draagwijdte van de 
hoofdveroordeling die door de dwangsomrechter werd opgelegd en, de vraag of de eise-
res, gelet op de precieze draagwijdte van de hoofdveroordeling, hieraan had voldaan. De 
dwangsomrechter was in die omstandigheden wel degelijk bevoegd om te oordelen of de 
hoofdveroordeling al dan niet werd uitgevoerd.

Hieruit volgt dat de appelrechters, door te beslissen dat zij niet vermogen te oordelen of 
de hoofdveroordeling werd uitgevoerd, de artikelen 793, 795, 1385bis, 1385quinquies en 
1395 van het Gerechtelijk Wetboek schenden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat:
- de eiseres bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren van 3 

februari 1995 werd veroordeeld tot “de afbraak van alle vaste constructies op de 
percelen (...) gelegen te Martenslinde, en ontruiming van alle losse constructies, 
koopwaren, bouwmaterialen en goederen dienstig voor handelsuitbating” binnen 
zes maanden na betekening van het vonnis op straffe van de betaling van een 
dwangsom van 2.000 BEF per dag vertraging;

- dit vonnis in hoger beroep werd bevestigd;
- de eiseres op 18 april 2003 voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tonge-

ren een vordering instelde strekkende tot de opheffing, ondergeschikt tot de op-
schorting of vermindering van de dwangsom en te horen zeggen voor recht dat 
alle vaste constructies op de percelen te Martenslinde werden verwijderd en alle 
losse constructies, koopwaren, bouwmaterialen en goederen werden ontruimd;

- deze vordering ongegrond werd verklaard;
- de eiseres tegen dit vonnis hoger beroep heeft ingesteld;
- de appelrechters het hoger beroep ongegrond verklaren.
2. Het onderdeel van eiseres’ vordering met betrekking tot de vaststelling dat 

de hoofdveroordeling werd uitgevoerd, wordt afgewezen omdat deze vordering 
“de uitvoering van de betrokken veroordeling (betreft), waarover de dwangsom-
rechter niet vermag te oordelen”.

3. De als geschonden aangewezen artikelen 793 en 795 van het Gerechtelijk 
Wetboek, betreffen de uitlegging van onduidelijke of dubbelzinnige beslissingen.

Aangezien deze wetsbepalingen vreemd zijn aan het bestreden arrest, is het 
middel in zoverre niet ontvankelijk.

4. Luidens artikel  1385quinquies,  eerste lid,  van het  Gerechtelijk Wetboek, 
kan de rechter die de dwangsom heeft opgelegd, op vordering van de veroordeel-
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de, de dwangsom opheffen, de looptijd ervan opschorten gedurende de door hem 
te bepalen termijn of de dwangsom verminderen in geval van blijvende of tijde-
lijke onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te vol-
doen.

5. Het arrest neemt aan dat de dwangsomrechter die kennisneemt van een vor-
dering tot opheffing, opschorting of vermindering van de dwangsom als bedoeld 
in artikel 1385quinquies, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, niet bevoegd 
is om kennis te nemen van een vordering die strekt tot de vaststelling dat de 
hoofdveroordeling werd nagekomen.

6. De beoordeling van de wettigheid van die beslissing noopt tot uitlegging 
van het genoemd artikel 1385quinquies, eerste lid.

7. Voornoemd artikel stemt overeen met artikel 4, lid 1, van de Eenvormige 
Beneluxwet betreffende de dwangsom.

Deze wetsbepaling is in België op 1 maart 1980 in werking getreden, samen 
met de Benelux-overeenkomst houdende Eenvormige wet betreffende de dwang-
som en de genoemde Eenvormige wet, vervat in de bijlage van deze overeen-
komst, ondertekend te ‘s-Gravenshage op 26 november 1973 en goedgekeurd bij 
de wet van 31 januari 1980. De rechtsregel die zowel in het genoemde artikel 
1385quinquies als in artikel 4, lid 1, van de Eenvormige wet is besloten, is een 
rechtsregel die gemeen is aan België, Luxemburg en Nederland in de zin van ar-
tikel 1 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van het Benelux-
Gerechtshof.

De noodzakelijkheid van een beslissing over de uitlegging van de rechtsregel 
vervat in het genoemde artikel 4, lid 1, noopt het Hof de in het dictum gepreci-
seerde vraag aan het Benelux-Gerechtshof over te leggen.

Dictum 
Het Hof,
Houdt iedere nadere uitspraak aan tot het Benelux-Gerechtshof zich heeft uit-

gesproken over de volgende vraag: “Is de dwangsomrechter die kennisneemt van 
een vordering als bedoeld in artikel 4, lid 1, bevoegd om kennis te nemen van 
een vordering die strekt tot de vaststelling dat de hoofdveroordeling werd nage-
komen?”

25 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
Verbist.

Nr. 274

1° KAMER - 25 mei 2007

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - ANDERE DAN DE VERPLICHTE 
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN - EXCEPTIES, NIETIGHEID EN VERVAL VAN 
RECHT - TEGENWERPING AAN DE BENADEELDE - VOORWAARDE - OORSPRONG IN EEN FEIT DAT HET 
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SCHADEGEVAL VOORAFGAAT - TOEPASSING - STAAT VAN ALCOHOLINTOXICATIE

De staat van alcoholintoxicatie die oorzaak of medeoorzaak is van het ongeval is geen feit  
dat aan het schadegeval voorafgaat zodat de excepties, de nietigheid en het verval van 
recht, voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst, welke hun oorzaak vinden in een  
dergelijk feit, niet aan de benadeelde persoon kunnen worden tegengeworpen1. (Art. 87, 
§2, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(V. T. DEXIA VERZEKERINGEN BELGIE nv)

ARREST

(A.R. C.05.0521.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen, op 3 februari 2004 en 22 fe-

bruari 2005 gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen, zete-
lend in hoger beroep.

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in het verzoekschrift drie middelen aan.
(...)
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 87, §2, van de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst 

(Wet Landverzekeringsovereenkomst).
Aangevochten beslissingen
De appelrechters wijzen de vordering van de eiser tegen de verweerster af als onge-

grond, op grond van volgende overwegingen uit het bestreden tussenvonnis van 3 februari 
2004:

"Tussen partijen is er volledige betwisting nopens de al dan niet gehoudenheid van (de 
verweerster), als Familiale verzekeraar van de heer F.V.L., die voor de gevolgen van het 
verkeersongeval van 11 februari 2000 te Berlaar bij definitief vonnis van 9 februari 2001 
van de Correctionele Rechtbank te Mechelen, veroordeeld werd wegens inbreuken op arti-
kel 9.1.2.1, §2, en 8.3 van het KB van 1/12/1975, de artikelen 418/420 Sw., en artikel 34, 
§2, van het KB van 16/3/1968, en tevens aansprakelijk werd gesteld op burgerlijk gebied.

(De eiser en mevr. W.), daarin gevolgd door de eerste rechter, steunden hun vordering 
op artikel 87, §2, van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992, en 
het cassatiearrest van 24/10/2000, terwijl (de verweerster) zich tot afwijzing van de vorde-
ringen baseerde op artikel 8 der voormelde wet en artikel 4.c. van het verzekeringscon-
tract van 13/12/1999.

In casu wordt niet betwist dat de heer F.V.L., bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis 
van de Correctionele Rechtbank te Mechelen de dato 9 februari 2001 zowel strafrechtelijk 
als civielrechtelijk aansprakelijk gesteld werd voor het kwestieuze verkeersongeval van 
11/2/2000, doch bovendien werd veroordeeld wegens inbreuk op artikel 34, §2, van het 
KB van 16/3/1968. De graad van alcoholintoxicatie bedroeg immers 1,62 promile.

1 Cass. 24 okt. 2000, AR P.98.1173.N, AC, 2000, nr. 572.
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Blijkens de door (de verweerster) voorgelegde polis Familiale verzekering wordt onder 
artikel 4 c expliciet vermeld onder de gevallen waarin (de verweerster) geen dekking ver-
leen(t):  'de  persoonlijke  burgerlijke  aansprakelijkheid  voor  schadegevallen die  veroor-
zaakt zijn door grove schuld van een verzekerde die minstens 16 jaar oud is. Onder grove 
schuld wordt verstaan: (onder meer)... het zich bevinden in een staat van dronkenschap of 
alcoholintoxicatie ...'; wat ten deze bewezen is op grond van het gezag van gewijsde van 
het correctioneel vonnis van 9 februari 2001 voormeld.

Nu de Familiale verzekering een niet verplichte en dus facultatieve burgerlijke aanspra-
kelijkheidsverzekering is, vindt te dezen artikel 87, §2, van de Wet op de Landverzeke-
ringsovereenkomst van 25 juni 1992 toepassing, zoals de eerste rechter terecht stelde.

Daaruit volgt dat 'voor de andere (dus niet verplichte) burgerlijke aansprakelijkheids-
verzekeringen, de verzekeraar slechts de excepties, de nietigheid en het verval van recht 
voortvloeiend uit de wet op de overeenkomst aan de benadeelde slechts kan tegenwerpen, 
voor zover deze hun oorzaak vinden in een feit dat het schadegeval voorafgaat'. In casu is 
in de verzekeringspolis 'alcoholintoxicatie' conform artikel 8 wet op de Landverzekerings-
overeenkomst uitdrukkelijk voorzien in artikel c van de polis.

Weliswaar stelt het Hof van Cassatie in zijn arrest van 24 oktober 2000 dat in de alsdan 
voor het Hof voorgelegde zaak, de staat van alcoholintoxicatie die oorzaak of mede oor-
zaak is van het ongeval, geen feit is dat het schadegeval voorafgaat.

De rechtbank, als feitenrechter, is in casu evenwel van oordeel dat de manifeste alcoho-
lintoxicatie van 1,62 promille van de heer F.V.L. , wel degelijk een exceptie is die haar 
oorzaak vindt in een feit dat per definitie noodzakelijk aan het schadegeval voorafgaat.

Er anders over oordelen zou volstrekt onbegrijpelijk zijn, en erop neerkomen te stellen 
'dat de oorzaak na het gevolg komt'; wat uiteraard niet kan (cfr. L. Schuermans, Grondsla-
gen van het Belgisch verzekeringsrecht, 2001, pagina 349, nummer 528).

Uit artikel 147 Grondwet en de artikelen 608 e.v. Ger. W., volgt dat het Hof van Cassa-
tie niet in de beoordeling van de zaken zelf treedt, zodat zijn arresten doorgaans geen ge-
zag van gewijsde hebben, en de feitenrechter niet binden", (p. 3 en 4 van het bestreden 
tussenvonnis van 3 februari 2004)

en op grond van volgende overwegingen uit het bestreden eindvonnis van 22 februari 
2005:

3.5
Deze rechtbank heeft echter in haar eerder vonnis van 3 februari 2004 reeds geoordeeld 

dat de manifeste alcoholintoxicatie van 1,62 promille van F.V.L. wel degelijk een excep-
tie is die haar oorzaak vindt in een feit dat per definitie noodzakelijk aan het schadegeval 
voorafgaat.

(...)
3.7
(De verweerster) kan derhalve, in het kader van de niet verplichte familiale verzeke-

ring, op grond van artikel 87, §2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-
overeenkomst het verval van het recht voortvloeiend uit artikel 4 c van de familiale polis 
tegenwerpen aan (de eiser en mevr. W. ) nu eerder werd geoordeeld dat de alcoholintoxi-
catie haar oorzaak vindt in een feit dat het schadegeval voorafgaat.

(De verweerster) kan derhalve op grond van artikel 87, §2, van de wet van 25 juni 1992 
op de landverzekeringsovereenkomst en op grond van artikel 4 c van de familiale polis 
haar tussenkomst aan (de eiser en mevr. W. ) weigeren.

De oorspronkelijke vordering van (de eiser en mevr. W. ) tegen (de verweerster) is der-
halve ongegrond' (vierde, vijfde en zesde blad van het bestreden eindvonnis van 22 febru-
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ari 2005). 
Grieven
Krachtens artikel 87, §2, van de Wet Landverzekeringsovereenkomst kan de verzeke-

raar, voor de andere dan de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen, 
slechts de excepties, de nietigheid en het verval van recht, voortvloeiend uit de wet of de 
overeenkomst, aan de benadeelde persoon tegenwerpen voor zover deze hun oorzaak vin-
den in een feit dat het schadegeval voorafgaat.

De staat van alcoholintoxicatie die oorzaak of mede-oorzaak is van een ongeval, is geen 
feit dat het schadegeval voorafgaat waardoor de verzekeraar voor de andere dan de ver-
plichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen de excepties, de nietigheid en 
het verval van recht, voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst, aan de benadeelde per-
soon kan tegenwerpen.

Door te oordelen dat "de manifeste alcoholintoxicatie van 1,62 promille van de heer 
F.V.L. , wel degelijk een exceptie is die haar oorzaak vindt in een feit dat per definitie 
noodzakelijk aan het schadegeval voorafgaat" (p. 3 en 4 van het bestreden tussenvonnis 
van 3 februari 2004), dat de verweerster derhalve het verval van het recht voortvloeiend 
uit artikel 4 c van de familiale polis aan de eiser kan tegenwerpen en haar tussenkomst 
t.o.v. de eiser kan weigeren, zodat dat de vordering van de eiser tegen de verweerster on-
gegrond is, miskennen de appelrechters artikel 87, §2, van de Wet Landverzekeringsover-
eenkomst.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Derde middel
1. De verweerster voert volgende grond van niet-ontvankelijkheid aan: de be-

slissing van de appelrechters steunt ook op de zelfstandige en niet bekritiseerde 
redengeving dat de staat van alcoholintoxicatie in de polisvoorwaarde als een 
grove fout wordt aangemerkt in de zin van artikel 8 Wet Landverzekeringsover-
eenkomst.

De appelrechters oordelen in het eindvonnis van 22 februari 2005 dat alcohol-
intoxicatie in de polisvoorwaarde als een grond van verval wordt omschreven. 
Artikel 87, §2, van de Wet Landverzekeringsovereenkomst regelt ook de tegen-
werpelijkheid aan de benadeelde van de gronden van verval van recht voortvloei-
end uit de overeenkomst.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
2. Krachtens artikel 87, §2, Wet Landverzekeringsovereenkomst, kan, voor de 

andere dan de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen, de 
verzekeraar slechts de excepties, de nietigheid en het verval van recht, voort-
vloeiend uit de wet of de overeenkomst, aan de benadeelde persoon tegenwerpen 
voor zover deze hun oorzaak vinden in een feit dat aan het schadegeval vooraf-
gaat.

De staat van alcoholintoxicatie die oorzaak of medeoorzaak is van het ongeval, 
is geen feit dat aan het schadegeval voorafgaat waardoor de excepties, de nietig-
heid en het verval van recht, voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst, aan de 
benadeelde persoon kan worden tegengeworpen.

3. Krachtens artikel 4 c van de familiale polis wordt geen dekking verleend 
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voor grove schuld, waaronder met name wordt verstaan "de staat van dronken-
schap of alcoholintoxicatie".

4. Door te oordelen dat "de manifeste alcoholintoxicatie van 1,62 promille van 
de heer F.V.L. , wel degelijk een exceptie is die haar oorzaak vindt in een feit dat 
per definitie noodzakelijk aan het schadegeval voorafgaat" zodat de verweerster 
het verval van recht voortvloeiend uit artikel 4 c van de familiale polis aan de ei-
ser kan tegenwerpen, schenden de appelrechters artikel 87, §2, Wet Landverze-
keringsovereenkomst.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden vonnissen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ver-

nietigde vonnissen.
Houdt de kosten aan en laat de betwisting daaromtrent over aan de feitenrech-

ter.
Verwijst de zaak naar het Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, zitting 

houdende in hoger beroep.

25 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Dirix  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Thijs, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Simont en De Gryse.

Nr. 275

1° KAMER - 25 mei 2007

1º VERBINTENIS - OPSCHORTENDE VOORWAARDE - TOEKOMSTIGE EN ONZEKERE GEBEURTENIS 
- ZONDER BEPALING VAN TIJD - OGENBLIK WAAROP DE VOORWAARDE GEACHT WORDT ONVERVULD 
TE ZIJN

2º VERBINTENIS - OPSCHORTENDE VOORWAARDE - TOEKOMSTIGE EN ONZEKERE GEBEURTENIS 
- ZONDER BEPALING VAN TIJD - VOORWAARDE VOOR ONVERVULD GEHOUDEN - GEVOLGEN

1º  Wanneer  bij  overeenkomst  een  verbintenis  is  aangegaan  onder  de  opschortende  
voorwaarde  dat  een  gebeurtenis  zal  plaatshebben  en  geen  tijdspanne  is  bepaald 
waarbinnen de bedoelde gebeurtenis uiterlijk moet plaatshebben, kan die gebeurtenis in  
beginsel onbeperkt in de tijd plaatshebben en kan de voorwaarde pas voor onvervuld  
worden gehouden wanneer redelijkerwijze vaststaat dat  de bedoelde gebeurtenis niet  
meer zal plaatshebben; de feitenrechter kan oordelen dat gelet op het verloop van tijd  
redelijkerwijze vaststaat dat de bedoelde gebeurtenis niet meer zal plaatshebben1.  (Artt. 
1168, 1176 en 1181, eerste en tweede lid, B.W.)

2º  Wanneer  bij  overeenkomst  de  verbintenissen  zijn  aangegaan  onder  opschortende 
voorwaarde zonder bepaling van een tijdspanne en de voorwaarde voor onvervuld wordt 
gehouden,  krijgen  de  voorwaardelijke  verbintenissen  nooit  uitvoering  en  houdt  de 

1 Zie de conclusie O.M. 
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overeenkomst waarvan zij het voorwerp uitmaken, op te bestaan2.  (Artt. 1168, 1176 en 
1181, eerste en tweede lid, B.W.)

(L. T. A. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk THIJS:
I. DE FEITEN.
1. Bij onderhandse akte van 26 april 1994 koopt een echtpaar (de eiser tot cassatie en 

zijn echtgenote) een perceel grond van ander echtpaar (de verweerders in cassatie) onder 
de opschortende voorwaarden van het bekomen van een bouwvergunning, het verkrijgen 
van de toelating om een steenkapperij-bedrijf op te richten en het bekomen van een le-
ning.  Deze  verkoopovereenkomst  bepaalt  geen  termijn  waarbinnen  deze  voorwaarden 
moeten worden vervuld. 

De partijen zitten gedurende meer dan vijf jaar stil. 
Nadat de verkopers uiteindelijk hun voornemen kenbaar maken om het perceel aan een 

derde te verkopen, verklaren de kopers, bij aangetekende brief van 21 september 1999, 
afstand  te  doen  van  voormelde  voorwaarden  en  een  notaris  te  hebben  gelast  met  de 
voorbereiding van de authentieke akte. De verkopers weigeren gevolg te geven aan het 
verzoek  van de kopers  om de authentieke  akte  te  laten verlijden,  waarop  onderhavig 
geding wordt ingespannen.

II. DE BESTREDEN BESLISSING.
2. De appelrechter oordeelt dat gelet op de omstandigheden van het onderhavige geval 

en het verloop van tijd (meer dan vijf jaar), redelijkerwijze vaststaat dat de bedoelde ge-
beurtenissen (het bekomen van een bouwvergunning, het verkrijgen van de toelating om 
een steenkapperij-bedrijf op te richten en het bekomen van een lening) niet meer zullen 
plaatshebben3.

Op die grond beslist de appelrechter dat de opschortende voorwaarden voor onvervuld 
kunnen  worden  gehouden  en  de  verkoopovereenkomst  waarvan  zij  het  voorwerp 
uitmaken ophoudt te bestaan, zodat de kopers geen afstand meer konden doen van de 
voorwaarden.

Zodoende konden de kopers de verkopers niet meer dwingen om de authentieke akte te 
laten verlijden.

III. BEOORDELING.
3. Artikel 1168 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een verbintenis voorwaardelijk 

is, wanneer men deze doet afhangen van een toekomstige en onzekere gebeurtenis, hetzij 
door de verbintenis op te schorten totdat de gebeurtenis zal plaatshebben, hetzij door ze 
teniet te doen, naargelang de gebeurtenis plaatsheeft of niet plaatsheeft.

De voorwaarde als modaliteit van een verbintenis is geen geldigheidsvoorwaarde: zij 
heeft geen betrekking op de totstandkoming van de verbintenis. Zij bepaalt integendeel de 
uitvoerbaarheid en de afdwingbaarheid van de beloofde prestatie4. De voorwaarde impli-
ceert dat de uitvoerbaarheid en de afdwingbaarheid van de verbintenis van een toekomsti-
ge en onzekere gebeurtenis afhankelijk wordt of is gemaakt. 

2 Ibid.
3 Hoewel  de  appelrechter  het  (zoals  verder,  onder  randnummer  8  aangegeven)  wat  ongelukkig 
formuleert als zouden de niet aan een tijdspanne gekoppelde opschortende positieve voorwaarden 
binnen een redelijke termijn te vervullen zijn, bedoelt de appelrechter blijkbaar dat te dezen, gelet 
op het verloop van tijd (meer dan vijf jaar), redelijkerwijze vaststaat dat de bedoelde gebeurtenissen 
niet meer zullen plaatshebben.
4 Cass.  15  sept.  1983, Arr.  Cass. 1983-84,  41, J.T. 1985,  185, Pas. 1984,  I,  42,  conclusie  E. 
LIEKENDAEL, R.W. 1983-84, 2887.
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Artikel 1181, eerste en tweede lid van hetzelfde wetboek bepalen dat een verbintenis 
onder een opschortende voorwaarde aangegaan, in de eerste plaats die is welke afhangt 
van  een  toekomstige  en  onzekere  gebeurtenis  en  dat  de  verbintenis  niet  kan  worden 
uitgevoerd dan nadat de gebeurtenis heeft plaatsgehad. 

Maar ook pendente conditione is de verbintenis bestaande5, al is zij gebeurlijk niet uit-
voerbaar en evenmin afdwingbaar6.

De niet-vervulling van de opschortende voorwaarde heeft tot gevolg dat de voorwaar-
delijke verbintenis tenietgaat.

4. Artikel 1176 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, wanneer een verbintenis is aan-
gegaan onder voorwaarde dat een gebeurtenis binnen een bepaalde tijd zal plaatshebben, 
die voorwaarde voor onvervuld wordt gehouden, wanneer de tijd verlopen is zonder dat 
de gebeurtenis heeft plaatsgehad. Indien geen tijd bepaald is, kan de voorwaarde altijd 
vervuld worden en wordt zij pas geacht onvervuld te zijn, wanneer het zeker geworden is 
dat de gebeurtenis niet zal plaatshebben.

5. Uit voormelde bepalingen volgt dat,  wanneer bij overeenkomst een verbintenis is 
aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat een gebeurtenis zal plaatshebben7 en 
geen tijdspanne is bepaald waarbinnen de gebeurtenis uiterlijk moet plaatshebben8, die ge-
beurtenis in beginsel onbeperkt in de tijd kan plaatshebben en de voorwaarde pas voor on-
vervuld kan worden gehouden wanneer redelijkerwijze vaststaat dat de gebeurtenis niet 
meer zal plaatshebben9.

Dit laatste beoordeelt de feitenrechter op een in beginsel onaantastbare wijze in feite10. 
Zo kan hij, naargelang de omstandigheden van het geval, oordelen dat gelet op het ver-
loop van tijd (redelijkerwijze) vaststaat dat de bedoelde gebeurtenis niet meer zal plaats-
hebben11. Maar hij moet hoe dan ook uitmaken dat het (redelijkerwijze) vaststaat dat de 
bedoelde gebeurtenis niet meer zal plaatshebben.

Wanneer bij overeenkomst een verbintenis is aangegaan onder opschortende positieve 
voorwaarde zonder bepaling van een tijdspanne en de voorwaarde zodoende voor onver-
vuld  kan worden gehouden,  krijgt  de  voorwaardelijke  verbintenis  nooit  uitvoering  en 
houdt de overeenkomst, waarvan zij het voorwerp uitmaakt, op te bestaan. 

6. Voormelde zienswijze dat, wanneer bij overeenkomst een verbintenis is aangegaan 
onder de opschortende voorwaarde dat een gebeurtenis zal plaatshebben en geen tijdspan-
ne is bepaald waarbinnen de gebeurtenis uiterlijk moet plaatshebben, die gebeurtenis in 
beginsel onbeperkt in de tijd kan plaatshebben en de voorwaarde pas voor onvervuld kan 

5 Cass.  5  juni  1981,  A.P.T. 1984,  145,  noot  X.  DIEUX,  Arr.  Cass. 1980-81,  1157, J.T. 1982, 
344, Limb. Rechtsl. 1981, 109, Pas. 1981, I, 1149, R.C.J.B. 1983, 199, noot J. HERBOTS,  R.W. 1981-
82, 250, conclusie H. LENAERTS, Rec. gén. enr. not. 1986 (verkort), 387; Cass. 5 april 1993, Arr. Cass. 
1993, 356, J.L.M.B. 1993, 1370, Pas. 1993, I, 353, R.W. 1993-94, 465, Soc. Kron. 1994 (verkort), 87, 
noot, T.S.R. 1993, 172; Cass. 18 feb. 1993, Arr.  Cass. 1993, 202, Pas. 1993, I, 187, R.W. 1993-94, 
124, T.  Aann. 1994  (verkort),  96,  noot;  Cass.  8  dec.  2003,  Pas. 2003  (samenvatting),  I, 
1984, T.B.B.R. 2004, 515.
6 Cass. 21 jan. 2000, Act. jur. baux 2000, 121, Arr. Cass. 2000, 166, Huur 2000, 153, J.L.M.B. 2000, 
1324, noot J. SACE, Pas. 2000, I, 163, R.W. 2002-03, 1053, noot.
7 Bedoeld is dus het eerste geval van art. 1181 B.W., nl. de toekomstige onzekere gebeurtenis (en 
niet de gebeurtenis die reeds heeft plaatsgehad, maar aan partijen nog onbekend is).
8 Het gaat  dus om een zogeheten opschortende positieve voorwaarden zonder  bepaling van een 
tijdspanne (M. VAN QUICKENBORNE,  “Modaliteiten van verbintenissen – Voorwaarde”,  Comm. Bijz.  
Ov. 2005, p. 96, nr. 143).
9 Vgl.: L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, p. 196-198, 
nrs. 162-163; M. VAN QUICKENBORNE, l.c., p. 96-97, nr. 143.
10 L. CORNELIS, o.c., p. 196, nr. 162; Y. LOUSSOUARN, “Jurisprudence française en matière de droit civil 
– Obligations et contrats spéciaux”, R.T.D.civ. 1975, p. 706-707, nr. 9.
11 Noot onder Cass. Fr. 4 maart 1975, Rec. Dalloz 1975 (samenvatting), 73-74.
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worden gehouden wanneer (redelijkerwijze) vaststaat  dat de gebeurtenis  niet  meer zal 
plaatshebben, sluit nauw aan bij de tekst van artikel 1176 B.W. en heeft herhaaldelijk (zij 
het in een nog ietwat strengere versie) bevestiging gevonden in de rechtspraak van het 
Hof van Cassatie in Frankrijk, alwaar dezelfde bepaling geldt.

6.1. In een geval waarbij een verkoopovereenkomst geen termijn bepaalde waarbinnen 
de opschortende voorwaarde moest worden vervuld, vernietigde het Franse Hof van Cas-
satie bij arrest van 4 maart 1975 de beslissing dat het waarschijnlijk in de bedoeling van 
de partijen lag dat de voorwaarde binnen een redelijke termijn had moeten worden ver-
vuld (art. 1175 B.W.) en dat zij bij het verstrijken van deze redelijke termijn voor onver-
vuld kan worden gehouden12. Op die manier straft het Franse Hof van Cassatie een ge-
combineerde lezing van de artikelen 1175-1176 B.W. af en opteert het voor een vrij letter-
lijke lezing van artikel 1176 B.W. Waar artikel 1175 B.W. enkel de invulling kan betref-
fen van de wijze waarop de voorwaarde moet worden vervuld, gaat het in artikel 1176 
B.W. enkel om de termijn waarbinnen de voorwaarde moet worden vervuld. Nu deze laat-
ste bepaling duidelijk is, gaat het niet op aan de termijnkwestie te sleutelen in het licht van 
de waarschijnlijke bedoeling van de partijen.

6.2. In zijn arrest van 24 juni 1998 behandelt het Franse Hof van Cassatie een meer 
complex feitenrelaas13. 

Een gemeente doet ten behoeve van een vennootschap X een eenzijdige belofte tot 
verkoop van enkele terreinen onder enkele opschortende voorwaarden. De begunstigde 
vennootschap X heeft ongeveer vier en een half jaar tijd om op de belofte in te gaan, bij 
het  verstrijken  waarvan  de  gemeente  een  vergoeding  omwille  van  de  tijdelijke  niet-
verhandelbaarheid toekomt. 

Ongeveer  twee jaar  later  doet  vennootschap  X op  haar  beurt  ten behoeve van een 
andere vennootschap Y een eenzijdige belofte tot verkoop met betrekking tot dezelfde 
terreinen, zij het onder enkele opschortende voorwaarden, waaronder de voorwaarde dat 
de eerste verkoop doorgang vindt. De begunstigde vennootschap Y heeft ongeveer twee 
jaar tijd om op de belofte in te gaan, bij het verstrijken waarvan vennootschap X een 
vergoeding omwille van de tijdelijke niet-verhandelbaarheid toekomt. Kan deze verkoop 
niet  doorgaan  omdat  een  van  de  opschortende  voorwaarden  voor  onvervuld  wordt 
gehouden (inz. wanneer de eerste verkoop geen doorgang heeft gevonden), dan houdt de 
tweede verkoopbelofte op te bestaan zonder dat de partijen elkaar een vergoeding moeten 
betalen. De vergoeding omwille van de tijdelijke niet-verhandelbaarheid slaat enkel op de 
hypothese  dat,  niettegenstaande  de  opschortende  voorwaarden  voor  vervuld  worden 
gehouden, vennootschap Y niet op de belofte ingaat.

Punt is dat de termijn die vennootschap Y geniet om op de belofte in te gaan, verstrijkt 
(ongeveer een half jaar) vóór de termijn die vennootschap X geniet om op de te haren 
behoeve gedane belofte in te gaan. Vennootschap X geniet zodoende een termijn die deze 
van vennootschap Y overstijgt.

Nu blijkt de termijn die vennootschap Y geniet  om op de te haren behoeve gedane 
belofte in te gaan, is verstreken zonder dat deze vennootschap op die belofte is ingegaan. 
Hierop vordert vennootschap X ten laste van vennootschap Y de bedongen vergoeding 
omwille van de tijdelijke niet-verhandelbaarheid.

De feitenrechter wijst  deze vordering af omdat (minstens) een van de opschortende 
voorwaarden van de tweede verkoopbelofte voor onvervuld moet worden gehouden, nu 

12 Cass.  Fr.  4  maart  1975,  J.C.P. 1976  (M.-Fr.  NICOLAS),  II,  nr.  18510,  Rec.  Dalloz 1975 
(samenvatting),  73, noot,  Rép. du Notariat  Defrénois 1975 (J.-L.  AUBERT),  p.  1269-1271,  nr.  33, 
R.T.D.civ. 1975 (Y. LOUSSOUARN), p. 706-707, nr. 9.
13 Cass. Fr. 24 juni 1998, Bull. Arr. Cass. 1998, III, nr. 139, p. 92, Rép. du Notariat Defrénois 1998 
(D. MAZEAUD), p. 1411-1412, nr. 139.
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(bij het verstrijken van de termijn die vennootschap Y geniet om op de te haren behoeve 
gedane belofte in te gaan) de eerste verkoop geen doorgang heeft gevonden (omdat op dat 
ogenblik  vennootschap  X  op  de  te  haren  behoeve  gedane  belofte  nog  steeds  niet  is 
ingegaan) en de tweede verkoopbelofte zodoende heeft opgehouden te bestaan. En, zoals 
aangegeven,  moeten  de  partijen  elkaar  geen  vergoeding  betalen,  wanneer  de  tweede 
verkoop niet kan doorgaan omdat een van de opschortende voorwaarden voor onvervuld 
wordt gehouden.

Het Franse Hof van Cassatie vernietigt deze beslissing. De feitenrechter gaat er immers 
ten onrechte van uit dat, bij het verstrijken van de termijn die vennootschap Y geniet om 
op de te haren behoeve gedane belofte in te gaan, de eerste verkoop geen doorgang heeft 
gevonden (omdat op dat ogenblik vennootschap X op de te haren behoeve gedane belofte 
nog steeds niet  is  ingegaan).  Want op dat ogenblik is  de termijn die vennootschap X 
geniet  om op de  te  haren behoeve  door  de gemeente  gedane  belofte  in  te  gaan,  niet 
verstreken. Op dat ogenblik heeft vennootschap X nog ongeveer een half jaar de tijd om 
op deze belofte in te gaan. De feitenrechter kan dan ook bezwaarlijk oordelen dat, bij het 
verstrijken van de termijn die vennootschap Y geniet om op de te haren behoeve gedane 
belofte  in  te  gaan,  de  eerste  verkoop  geen  doorgang  heeft  gevonden  (omdat  op  dat 
ogenblik  vennootschap  X  op  de  te  haren  behoeve  gedane  belofte  nog  steeds  niet  is 
ingegaan).  De  feitenrechter  zou  dit  enkel  kunnen  wanneer  hij  vaststelt  dat,  bij  het 
verstrijken van de termijn die vennootschap Y geniet om op de te haren behoeve gedane 
belofte in te gaan, zeker is dat de eerste verkoop geen doorgang heeft gevonden,  quod 
non.

6.3. In zijn arrest van 19 december 2001 blijft het Franse Hof van Cassatie dezelfde 
zienswijze toegedaan, al is het feitenrelaas minder duidelijk14. 

Het echtpaar X verkoopt aan het echtpaar Y een deel van een ruimer perceel grond. De 
verkopers blijven eigenaar van het resterende deel en bedingen een erfdienstbaarheid van 
doorgang onder de ontbindende voorwaarde dat het resterende deel grond toegang krijgt 
tot de openbare weg dan wel dat de overheid een bijkomende openbare weg aanlegt. Tot 
zolang  zouden  de  verkopers  en  hun  rechtsopvolgers  zich  onthouden  van  enige 
bouwactiviteit op hun grond.

Nagenoeg veertig jaar verstrijken en nog steeds heeft het resterende deel grond van het 
echtpaar X geen toegang gekregen tot de openbare weg, evenmin heeft de overheid een 
bijkomende  openbare  weg  aangelegd.  De  heer  X,  die  intussen  de  enige  eigenaar  is 
geworden en zijn grond wil te gelde maken met mogelijkheid van een bouwactiviteit, acht 
zich gevangen door het blijvende bouwverbod met niet-verhandelbaarheid tot gevolg. Om 
het tegendeel te verkrijgen, dagvaardt de heer X het echtpaar Y. De feitenrechter gaat 
hierop in. De idee achter de litigieuze verkoopovereenkomst is, aldus de feitenrechter, hoe 
dan ook dat de toegang tot de openbare weg, gebeurlijk de aanleg van de bijkomende 
openbare weg,  zich binnen een redelijke termijn  zou realiseren.  Nu dit  niet  het  geval 
blijkt,  kunnen  voormelde  voorwaarden  voor  onvervuld  worden  gehouden,  wat  een 
ongeldig blijvend bouwverbod met niet-verhandelbaarheid tot gevolg heeft.

Het  Franse  Hof  van  Cassatie  vernietigt  die  beslissing.  Het  gaat  niet  op  om  een 
ontbindende positieve voorwaarde zonder bepaling van een tijdspanne aan een redelijke 
termijn te koppelen en vervolgens bij het enkele verstrijken van die redelijke termijn de 
voorwaarden voor  onvervuld te houden.  Wanneer bij  overeenkomst een verbintenis  is 
aangegaan onder de voorwaarde dat een gebeurtenis zal plaatshebben en geen tijdspanne 
is bepaald waarbinnen de gebeurtenis uiterlijk moet plaatshebben, kan die gebeurtenis in 
beginsel onbeperkt  in  de tijd  plaatshebben en kan de voorwaarde pas  voor  onvervuld 

14 Cass. Fr. 19 december 2001, Rec. Dalloz 2002, Jur., 1586, noot H. KENFACK.
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worden gehouden wanneer zeker is dat de gebeurtenis niet meer zal plaatshebben15.
7. Deze zienswijze en vaste rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie16 wordt sterk 

bekritiseerd door de zogeheten ‘antirigoristen’17. Zij zijn van oordeel dat een al te strenge 
lezing  van  artikel  1176  B.W.  de  rechtszekerheid  schade  toebrengt.  Oordelen  dat,  bij 
gebrek  aan  bepaling  van  een  tijdspanne  waarbinnen  de  bedoelde  gebeurtenis  uiterlijk 
moet plaatshebben, die gebeurtenis in beginsel onbeperkt in de tijd kan plaatshebben en 
de  voorwaarde  pas  voor  onvervuld  kan  worden  gehouden  wanneer  vaststaat  dat  de 
bedoelde gebeurtenis  niet  meer  zal  plaatshebben,  doet  de  betrokken partijen nodeloos 
lang, en desnoods eeuwigdurend, in de onzekerheid verkeren18.  Bovendien is het vaak 
moeilijk  en  kunstmatig  voor  de  feitenrechter  om  met  zekerheid  te  oordelen  dat  de 
bedoelde gebeurtenis niet meer zal plaatshebben19. De anti-rigoristen pleiten dan ook, zo 
niet voor een soepele lezing van artikel 1176 B.W., minstens voor een gecombineerde 
lezing  van  de  artikelen  1175-1176 B.W. Hebben  de  partijen  geen  tijdspanne  bepaald 
waarbinnen  de bedoelde gebeurtenis  uiterlijk  moet  plaatshebben,  dan moet  de  rechter 
nagaan  wat  de  partijen  aldus  ‘waarschijnlijk  gewild  en  verstaan  hebben’20 (art.  1175 
B.W.).

De  repliek  van  de  zogeheten  ‘rigoristen’  is  dan  dat  men  bezwaarlijk  aan  een  zo 
duidelijke wettekst als deze van artikel 1176 B.W. kan sleutelen om een misschien niet-
gewilde en niet-verstane maar misschien en evengoed een wel-gewilde en wel-verstane 
onzekere situatie te verhelpen21. Hoe dan ook staat een gebrek aan tijdspanne geenszins 
gelijk  met  de  eeuwigheid22.  De  aanhangers  wijzen  een  gecombineerde  lezing  van  de 
artikelen 1175-1176 B.W. af en opteren, met het Franse Hof van Cassatie, voor een vrij 
letterlijke lezing van artikel 1176 B.W. Waar artikel 1175 B.W. enkel de invulling kan 
betreffen van de wijze waarop de voorwaarde moet worden vervuld, gaat het in artikel 
1176 B.W. enkel om de termijn waarbinnen de voorwaarde moet worden vervuld23. En 
voor het overige,  moeten de partijen maar duidelijkere afspraken maken. In de marge 
wijzen zij nog op artikel 1178 B.W. dat de rechter toelaat de voorwaarde voor vervuld te 
houden, wanneer de schuldenaar die zich onder die voorwaarde verbonden heeft, zelf de 

15 Zie ook: Cass. Fr. 4 mei 2000, Bull. Arr. Cass. 2000, I, nr. 99, p. 66, R.D. Imm. 2000, 585, noot J.-
Cl. GROSLIÈRE, R.T.D.civ. 2000 (J. MESTRE en B. FAGES), p. 572-574, nr. 8.
16 Zie, benevens voormelde arresten, ook: Cass. Fr. 4 juni 1991, Bull. Arr. Cass. 1991, I, nr. 180, p. 
118, Rec. Dalloz 1992 (samenvatting), 267, noot E. FORTIS, Rec. Dalloz 1992 (M.-O. GAIN), Jur., 170-
172, Rép. du Notariat Defrénois 1992 (J.-L. AUBERT), p. 322-324, nr. 16, R.T.D.civ. 1991 (J. MESTRE), 
p. 737-738, nr. 6; Cass. Fr. 4 mei 2000, Bull. Arr. Cass. 2000, I, nr. 99, p. 66, R.D. Imm. 2000, 585, 
noot J.-Cl. GROSLIÈRE, R.T.D.civ. 2000 (J. MESTRE en B. FAGES), p. 572-574, nr. 8.
17 J.-L.  AUBERT,  “Chronique de jurisprudence civile  générale  –  Obligations ”,  Rép.  du Notariat  
Defrénois 1975, p. 1269-1271, nr. 33; M.-Fr. NICOLAS, noot onder Cass.  Fr. 4 maart 1975,  J.C.P. 
1976, II, nr. 18510.
18 A. BÉNABENT, Droit civil – Les obligations, Parijs, Montchrestien, 2005, p. 245, nr. 323.
19 Vgl. Cass. Fr. 9 okt. 1974, J.C.P. 1975, II, nr. 18149, noot H. THUILLIER.
20 Cass. Fr. 3 feb. 1982, Bull. Arr. Cass. 1982, III, nr. 37, p. 24, R.T.D.civ. 1983 (Fr. CHABAS), p. 131-
134, nr. 1; J.-L. AUBERT, “Chronique de jurisprudence civile générale – Obligations et protection des 
consommateurs”, Rép. du Notariat Defrénois 1992, p. 323-324, nr. 16; D. MAZEAUD, “Chronique de 
jurisprudence  civile  générale  –  Obligations et  protection  des  consommateurs”,  Rép.  du  Notariat 
Defrénois 1998, p. 1412, nr. 139.
21 H. KENFACK, “Défaillance de la condition: la Cour de Cassation maintient le cap dans l’application 
stricte de l’article 1176 du C.c.”, noot onder Cass. Fr. 19 dec. 2001, Rec. Dalloz 2002, 1586-1587.
22 Cass. Fr. 4 juni 1991, Bull. Arr. Cass. 1991, I, nr. 180, p. 118, Rec. Dalloz 1992 (samenvatting), 
267, noot E. FORTIS, Rec. Dalloz 1992 (M.-O. GAIN), Jur., 170-172, Rép. du Notariat Defrénois 1992 
(J.-L. AUBERT), p. 322-324, nr. 16,  R.T.D.civ. 1991 (J. MESTRE), p. 737-738, nr. 6; E. FORTIS, noot 
onder Cass. Fr. 4 juni 1991, Rec. Dalloz 1992, 268.
23 F. CHABAS, “Jurisprudence française en matière de droit civil – Obligations et contrats spéciaux”, 
R.T.D.civ. 1983, p. 131-132, nr. 1.
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vervulling ervan verhinderd heeft24.
8. In de lijn van de strenge rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie, lijkt de thans 

bestreden beslissing, althans prima facie, niet naar recht verantwoord. Uitgaande van een 
letterlijke lezing van het arrest, stelt de appelrechter immers vrij ongelukkig dat de niet 
aan een tijdspanne gekoppelde opschortende positieve voorwaarden binnen een redelijke 
termijn te vervullen zijn. Al was het in het licht van de waarschijnlijk achterliggende 
bedoeling  van  de  partijen,  kon  de  appelrechter  bezwaarlijk  oordelen  dat,  nu  bij  de 
verkoopovereenkomst  de  verbintenissen  zijn  aangegaan  onder  de  opschortende 
voorwaarden dat bepaalde gebeurtenissen zullen plaatshebben en hierbij geen tijdspanne 
is  bepaald  waarbinnen  de  gebeurtenissen  uiterlijk  moeten  plaatshebben,  die 
gebeurtenissen binnen een redelijke termijn moeten plaatshebben en dat bij het verstrijken 
van deze redelijke termijn de voorwaarden voor onvervuld kunnen worden gehouden. De 
verdere  beslissing  dat,  aangezien  de  bedoelde  gebeurtenissen niet  binnen de redelijke 
termijn  van meer  dan  vijf  jaar  hebben  plaats  gehad,  de  voorwaarden voor  onvervuld 
worden  gehouden,  zodat  de  verkoopovereenkomst  waarvan  de  voorwaardelijke 
verbintenissen het voorwerp uitmaken ophoudt te bestaan en de eiser geen afstand meer 
kan doen van de voorwaarden, zou dan artikel 1176 B.W. miskennen, steeds vanuit de 
optiek van een letterlijke lezing van bepaalde overwegingen uit het arrest. 

Niettemin blijkt uit de bestreden beslissing, in haar geheel gelezen25, dat de appelrechter 
impliciet doch zeker oordeelt dat te dezen, gelet op het verloop van tijd (meer dan vijf 
jaar),  redelijkerwijze  vaststaat  dat  de  bedoelde  gebeurtenissen  niet  meer  zullen 
plaatshebben. Anders dan op het eerste gezicht lijkt, laat de appelrechter niet na uit te 
maken  dat  het  (gelet  op  het  verloop  van  tijd,  redelijkerwijze)  vaststaat  dat  de 
gebeurtenissen  niet  meer  zullen plaatshebben,  zodat  hij  de  opschortende voorwaarden 
voor onvervuld kan houden.

Zodoende verantwoordt de appelrechter m.i. zijn beslissing naar recht.
9. Het  eerste  onderdeel van het  enig middel  tot  cassatie  kan  dan ook niet  worden 

aangenomen.
10. Uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt dat:
- de appelrechter oordeelt dat, gelet op het verloop van de redelijke termijn van vijf 

jaar, de opschortende voorwaarden voor onvervuld kunnen worden gehouden;
-  de  appelrechter  op  die  grond  beslist  dat  de  verkoopovereenkomst  waarvan  de 

voorwaardelijke verbintenissen het  voorwerp uitmaken ophoudt  te bestaan en de eiser 
geen afstand meer kan doen van de voorwaarden.

Het  tweede onderdeel, dat er van uitgaat dat de appelrechter beslist dat de eiser geen 
afstand  meer  kan  doen  van  de  voorwaarden  omdat  hij  gedurende  vijf  jaar  heeft  stil 
gezeten, mist feitelijke grondslag nu het berust op een verkeerde lezing van het bestreden 
arrest.

Ook het derde onderdeel mist feitelijke grondslag waar het er van uitgaat dat de appel-
rechter beslist dat de voorwaardelijke verbintenissen gelet op het verloop van tijd zijn te-
niet gegaan26.

Besluit  :   VERWERPING.

24 Cass. Fr. 9 januari 1963, Bull. Arr. Cass. 1963, I, nr. 24, p. 21; M.-O. GAIN, noot onder Cass. Fr. 4 
juni 1991, Rec. Dalloz 1992, Jur., 171-172.
25 De appelrechter oordeelt immers verder dat door tijdsverloop moet worden aangenomen dat de 
opschortende voorwaarden redelijkerwijze niet meer in vervulling zullen gaan.
26 De  appelrechter  beslist  immers  niet  dat  eens  uitvoerbare  verbintenissen  achteraf  zijn  teniet 
gegaan, maar wel dat de voorwaardelijke verbintenissen nooit uitvoering zullen krijgen.
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ARREST

(A.R. C.05.0588.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 maart 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Uit de vaststellingen in het bestreden arrest, blijken navolgende feiten:
- bij onderhandse akte van 26 april 1994 kopen de eiser en zijn echtgenote een 

perceel grond van de verweerders onder de opschortende voorwaarden van het 
verkrijgen van een bouwvergunning, van de toelating om een steenkapperij-be-
drijf op te richten en van een lening;

- de verkoopovereenkomst bepaalt geen termijn waarbinnen deze voorwaarden 
moeten worden vervuld;

- de partijen zitten gedurende meer dan vijf jaar stil;
- nadat de verweerders uiteindelijk hun voornemen kenbaar maken om het per-

ceel aan een derde te verkopen, verklaart de eiser, bij aangetekende brief van 21 
september 1999, afstand te doen van voormelde voorwaarden en een notaris te 
hebben gelast met de voorbereiding van de authentieke akte;

- de verweerders weigeren gevolg te geven aan het verzoek van de eiser om de 
authentieke akte te laten verlijden.

III. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1108, 1131, 1134, 1168, 1176, 1179, 1181, 1234, 1304, 2262 (zoals van 

kracht vóór de wetswijziging van 10 juni 1998) en 2262bis (zoals ingevoegd bij wet van 
10 juni 1998) van het Burgerlijk Wetboek;

- artikel 821 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel luidens hetwelk afstand van recht alleen kan worden af-

geleid uit feiten die voor geen andere uitleg vatbaar zijn;
-  het  algemeen  rechtsbeginsel  luidens  hetwelk  er  geen  nietigheid  bestaat  zonder 

(wet)tekst.
Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Antwerpen verklaart in het thans bestreden arrest van 14 maart 

2005 eisers hoger beroep slechts deels gegrond, hervormt het vonnis van de eerste rechter 
voor zover de oorspronkelijke tegenvordering van de verweerders deels gegrond werd 
verklaard en verklaart deze ongegrond, stelt vast dat de tussen partijen aangegane ver-
koopovereenkomst van 26 april 1994 van een perceel gelegen te Brecht aan de Dijkstraat, 
ten kadaster bekend onder wijk D nr. 762/B, teniet is gegaan en veroordeelt de eiser tot de 
kosten van het hoger beroep, en dit op volgende gronden:

"(De eiser), die voorhoudt een subjectief recht te hebben, heeft hoedanigheid en belang 
om de vordering in te stellen, ook al wordt dit recht betwist. Het onderzoek naar het be-
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staan of de draagwijdte van dit subjectief recht dat door (de eiser) wordt ingeroepen be-
treft niet de ontvankelijkheid maar de gegrondheid van de vordering. De omstandigheid 
dat de vordering niet werd ingesteld door de echtgenote van (de eiser), maakt de vorde-
ring niet onontvankelijk. Het incidenteel beroep is ongegrond.

Tussen partijen werd een geldige verkoopovereenkomst gesloten. De omstandigheid dat 
de aankoop eventueel ook door de echtgenote van (de eiser) had moeten geschieden (art. 
1418 B.W.), vormt een relatieve nietigheid, die enkel door de beschermde partij - de echt-
genote - kan worden ingeroepen. In hoger beroep brengen (de verweerders) een exem-
plaar van de onderhandse akte van verkoop in hun bezit voor, waaruit blijkt dat de echtge-
note van (de eiser) de onderhandse akte van aankoop heeft ondertekend.

Te dezen werd de uitvoering van de verbintenissen uit de koopovereenkomst gekoppeld 
aan een aantal opschortende voorwaarden. De koopovereenkomst zelf is onvoorwaardelijk 
en bindt de partijen.

In de onderhandse akte is er geen bepaling opgenomen van de termijn binnen dewelke 
de opschortende voorwaarden vervuld moeten zijn. Algemeen wordt (aan)genomen dat 
deze voorwaarden binnen een redelijke termijn moeten vervuld zijn. (De eiser) toont niet 
aan dat de opschortende voorwaarden in de periode van meer dan vijf jaar zich hebben 
vervuld. Integendeel doet (de eiser) afstand van de opschortende voorwaarden.

De opschortende voorwaarden zijn in het voordeel van de koper, zijnde (de eiser). Hij 
kan daarvan in principe afstand doen. Dit kan hij echter niet meer wanneer door tijdsver-
loop dient te worden aangenomen dat de opschortende voorwaarden redelijkerwijze niet 
meer in vervulling zullen gaan. (De eiser) heeft pas gereageerd op het ogenblik dat (de 
verweerders) het perceel in kwestie opnieuw te koop aanboden.

(De eiser) heeft nooit te gepasten tijde aangedrongen op de levering van het onroerend 
goed door aan te dringen op het verlijden van de notariële akte. Door zijn houding - meer 
dan vijf jaar stilzitten - is hij thans niet meer gerechtigd om de uitvoering van de overeen-
komst te vorderen. De door (de verweerders) ingeroepen grond van benadeling van meer 
dan (...) zeven twaalfden vergt geen nader onderzoek meer. De hoofdvordering van (de ei-
ser) blijft afgewezen.

(De verweerders) van hun kant hebben (de eiser) nooit in gebreke gesteld om hangende 
de opschortende voorwaarden hun contractuele verplichtingen na te komen. (De verweer-
ders) kunnen dan ook niet de ontbinding van de verkoop, die overigens teniet is gegaan, 
overeenkomstig art. 1184 B.W. vragen.

(De eiser) roept irrelevant art. 1178 B.W. in om te stellen dat er gedwongen uitvoering 
van de verbintenis is. Dit artikel geldt enkel in het voordeel van de schuldeiser, die we-
gens de fout van de koper de gedwongen uitvoering in natura van de verbintenis kan vra-
gen. Het hof kan enkel vaststellen dat door het niet in vervulling gaan van de opschorten-
de voorwaarden binnen een redelijke termijn de verkoopovereenkomst zelf is teniet ge-
gaan".

Grieven
Het hof van beroep stelde vast (arrest p. 3, "in feite" en p. 6, bovenaan) dat (1) bij on-

derhandse akte van 26 april 1994 de eiser en zijn echtgenote een perceel grond kochten 
van de verweerders, voor een welbepaalde prijs, waarop een voorschot werd betaald, (2) 
de verkoop werd gedaan onder de opschortende voorwaarden van het bekomen van een 
bouwvergunning, het verkrijgen van de toelating om een bedrijf klasse 2 op te richten en 
het bekomen van een lening, (3) in de onderhandse akte geen bepaling opgenomen is van 
de termijn binnen dewelke de opschortende voorwaarden vervuld moeten zijn, en (4) de 
verweerders bij aangetekende brief van 21 september 1999 werden ingelicht van het feit 
dat de eiser afstand deed van de in de overeenkomst voorziene opschortende voorwaarden 
en de eiser meedeelde een notaris gelast te hebben met de voorbereiding van de aankoop-
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akte.
Het hof van beroep oordeelt (arrest p. 5, "beoordeling", tweede en derde alinea en p. 6, 

tweede alinea) dat (1) tussen partijen een geldige verkoopovereenkomst werd gesloten, (2) 
de uitvoering van de verbintenissen uit de koopovereenkomst gekoppeld werd aan een 
aantal opschortende voorwaarden, (3) de koopovereenkomst zelf onvoorwaardelijk is en 
de partijen bindt en (4) de koper, in wiens voordeel de opschortende voorwaarden in de 
koopovereenkomst zijn opgenomen, in principe afstand kan doen van deze opschortende 
voorwaarden.

Eerste onderdeel
Luidens artikel  1168 van het  Burgerlijk  Wetboek is  een verbintenis  voorwaardelijk 

wanneer men deze doet afhangen van een toekomstige en onzekere gebeurtenis, hetzij 
door de verbintenis op te schorten totdat de gebeurtenis zal plaatshebben, hetzij (...).

Artikel 1181 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een verbintenis onder opschorten-
de voorwaarde aangegaan, die is welke afhangt ofwel van een toekomstige en onzekere 
gebeurtenis, ofwel van een gebeurtenis die reeds heeft plaatsgehad maar aan partijen nog 
onbekend is. In het eerste geval kan de verbintenis niet uitgevoerd worden dan nadat de 
gebeurtenis heeft plaatsgehad.

Naar luid van artikel 1176 van hetzelfde wetboek, wanneer een verbintenis is aange-
gaan onder voorwaarde dat een gebeurtenis binnen een bepaalde tijd zal plaatshebben, 
wordt die voorwaarde voor onvervuld gehouden, wanneer de tijd verlopen is zonder dat 
de gebeurtenis heeft plaatsgehad. Indien geen tijd bepaald is, kan de voorwaarde altijd 
vervuld worden en wordt zij eerst geacht onvervuld te zijn wanneer het zeker geworden is 
dat de gebeurtenis niet zal plaatshebben.

Luidens artikel 1179 van hetzelfde wetboek werkt de vermelde voorwaarde terug tot op 
de dag waarop de verbintenis is aangegaan.

Aldus wordt geenszins opgelegd dat de opschortende voorwaarde waaronder een ver-
bintenis werd aangegaan, vervuld moet worden binnen een "redelijke termijn".

Het louter verstrijken van een, zelfs "redelijke" termijn kan, wat betreft verbintenissen 
die onder opschortende voorwaarde doch zonder tijdsbepaling, werden aangegaan, niet tot 
gevolg hebben dat het zeker is geworden dat de gebeurtenis, die het voorwerp uitmaakt 
van de voorwaarde, niet meer zal plaatshebben. Zelfs de vaststelling dat men mag aanne-
men dat ingevolge tijdsverloop de opschortende voorwaarde "redelijkerwijze" niet meer 
in vervulling zal gaan, houdt niet in dat het zeker is geworden dat de gebeurtenis, die het 
voorwerp uitmaakt van de voorwaarde, niet meer zal plaatshebben.

Het louter stilzitten van de persoon in wiens voordeel de opschortende voorwaarde bij 
een overeenkomst werd opgenomen, gedurende een bepaalde, zelfs "redelijke termijn", 
kan derhalve niet met zich meebrengen dat de opschortende voorwaarde, waaraan de uit-
voering van de verbintenissen van de overeenkomst werd onderworpen, als niet vervuld 
moet worden geacht, dat de betreffende persoon geen afstand meer zou kunnen doen van 
de opschortende voorwaarde en dat hij niet meer gerechtigd zou zijn de uitvoering van de 
overeenkomst te vorderen.

Luidens artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek strekken wettig aangegane 
overeenkomsten hen die ze hebben aangegaan, tot wet.

Door te oordelen (1) dat de opschortende voorwaarde waaronder een verbintenis werd 
aangegaan, zich moet voordoen binnen een redelijke termijn, (2) dat men geen afstand 
kan doen van de opschortende voorwaarde wanneer door tijdsverloop dient te worden 
aangenomen dat de opschortende voorwaarde redelijkerwijze niet meer in vervulling zal 
gaan en (3) dat door zijn stilzitten de eiser niet meer gerechtigd is om de uitvoering van de 
overeenkomst te vorderen, miskent het hof van beroep dienvolgens alle in dit onderdeel 
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vermelde wetsbepalingen (schending van de artikelen 1134, 1168, 1176, 1179 en 1181 
van het Burgerlijk Wetboek).

(...)
IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 1168 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een verbintenis voor-

waardelijk is, wanneer men deze doet afhangen van een toekomstige en onzekere 
gebeurtenis, hetzij door de verbintenis op te schorten totdat de gebeurtenis zal 
plaatshebben, hetzij door ze teniet te doen, naargelang de gebeurtenis plaatsheeft 
of niet plaatsheeft.

Artikel 1181, eerste en tweede lid, van hetzelfde wetboek bepaalt dat een ver-
bintenis onder een opschortende voorwaarde aangegaan, die is welke afhangt of-
wel van een toekomstige en onzekere gebeurtenis, ofwel van een gebeurtenis die 
reeds heeft plaatsgehad, maar aan partijen nog onbekend is en dat, in het eerste 
geval, de verbintenis niet kan worden uitgevoerd dan nadat de gebeurtenis heeft 
plaatsgehad.

Artikel 1176 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, wanneer een verbintenis 
is aangegaan onder voorwaarde dat een gebeurtenis binnen een bepaalde tijd zal 
plaatshebben, die voorwaarde voor onvervuld wordt gehouden wanneer de tijd 
verlopen is zonder dat de gebeurtenis heeft plaatsgehad. Indien geen tijd bepaald 
is, kan de voorwaarde altijd vervuld worden. Zij wordt eerst geacht onvervuld te 
zijn wanneer het zeker geworden is dat de gebeurtenis niet zal plaatshebben.

2. Uit voormelde bepalingen volgt dat, wanneer bij overeenkomst een verbin-
tenis is aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat een gebeurtenis zal 
plaatshebben en geen tijdspanne is bepaald waarbinnen de bedoelde gebeurtenis 
uiterlijk moet plaatshebben, die gebeurtenis in beginsel onbeperkt in de tijd kan 
plaatshebben en de voorwaarde pas voor onvervuld kan worden gehouden wan-
neer redelijkerwijze vaststaat dat de bedoelde gebeurtenis niet meer zal plaats-
hebben.

De feitenrechter kan oordelen dat gelet op het verloop van tijd redelijkerwijze 
vaststaat dat de bedoelde gebeurtenis niet meer zal plaatshebben.

3. Wanneer bij overeenkomst de verbintenissen zijn aangegaan onder opschor-
tende voorwaarde zonder bepaling van een tijdspanne en de voorwaarde voor on-
vervuld wordt gehouden, krijgen de voorwaardelijke verbintenissen nooit uitvoe-
ring en houdt de overeenkomst waarvan zij het voorwerp uitmaken, op te be-
staan.

4. De appelrechter oordeelt dat op grond van de omstandigheden van het on-
derhavige geval en gelet op het verloop van tijd, redelijkerwijze vaststaat dat de 
bedoelde gebeurtenissen niet meer zullen plaatshebben.

Op die gronden beslist de appelrechter dat de opschortende voorwaarden voor 
onvervuld kunnen worden gehouden en dat de verkoopovereenkomst waarvan zij 
het voorwerp uitmaken, ophoudt te bestaan zodat de eiser geen afstand meer kan 
doen van de voorwaarden.
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5. Zodoende verantwoordt de appelrechter zijn beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum 
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep. 
Veroordeelt de eiser in de kosten.

25 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
Geinger.

Nr. 276

1° KAMER - 25 mei 2007

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNZEN - GEFABRICEERDE TABAK - FISCALE KENTEKENS - 
VERNIETIGING - TERUGGAAF VAN ACCIJNS - NATIONALE REGELING - AARD - NOODWENDIGHEDEN

2º DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNZEN - GEFABRICEERDE TABAK - FISCALE KENTEKENS - 
TERUGNAME OF OMRUILING DOOR DE ADMINISTRATIE - VERBOD - UITZONDERING - KENTEKENS DIE 
ONBRUIKBAAR ZIJN GEWORDEN - BEGRIP

1º  De  nationale  regeling  van teruggaaf  van  accijns  in  het  bijzondere  geval  waarin  de  
vernietiging van de fiscale kentekens geconstateerd wordt door de belastingautoriteiten  
van de lidstaat die ze heeft afgegeven, moet van die aard zijn dat zij misbruik en fraude  
niet  in  de  hand  mag  werken  en  de  teruggaaf  niet  mag  uitsluiten  in  gevallen  waar 
dergelijke  uitsluiting  onevenredig  zou  zijn  met  het  gestelde  doel;  een  verplichte 
constatatie door de belastingautoriteiten, vooraleer de goederen tot het verbruik worden 
uitgeslagen, is van aard alle misbruiken te vermijden en is evenredig met het gestelde  
doel1. (Art. 22, tweede lid, d, Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 feb. 1992; Art. 22, 
§§1 en 2, K.B. 29 dec. 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het 
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop)

2º Onder kentekens die door de administratie worden teruggenomen of omgeruild omdat ze  
onbruikbaar zijn geworden in de zin van artikel 46 van het M.B. van 1 augustus 1994  
betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, dienen de kentekens te worden 
verstaan die onbruikbaar werden vooraleer ze aangebracht werden op tabakswaren die  
voor het verbruik werden uitgeslagen; daaruit volgt dat de aangebrachte fiscale tekens op  
de tabakswaren, die, nadat zij tot verbruik waren uitgeslagen, zijn verbrand, niet kunnen 
worden omgeruild2. (Art. 46, M.B. 1 aug. 1994)

(BRITISH AMERICAN TOBACCO BELGIUM nv e.a. T. BELGISCHE STAAT, minister van Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk THIJS:
1. De feiten.
Op  29  december  1994  werden  een  aantal  tabaksproducten,  toebehorend  aan  eerste 

eiseres en voorzien van fiscale bandjes, getroffen door een magazijnbrand.

1 Zie de conclusie van het O.M. 
2 Ibid.
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Eerste  eiseres  deed  aangifte  van  dit  schadegeval  bij  haar  verzekeraars  en  richtte 
vervolgens  een  verzoek  tot  teruggaaf  van  de  waarde  van  de  fiscale  bandjes  aan  het 
hoofdbestuur der douane en accijnzen. Het hoofdbestuur weigerde op dit verzoek in te 
gaan, waarna eerste eiseres een procedure aanhangig maakte bij de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel.

Zowel in eerste aanleg als in graad van beroep werd beslist tot de ongegrondheid van 
de door eerste eiseres ingestelde eis tot teruggaaf.

2. In het  eerste middel voeren eiseressen aan dat de beslissing van de appelrechters 
berust  op  een  onjuiste  uitlegging  van  artikel  22,  tweede  lid,  littera  d)  van  de 
Accijnsrichtlijn van 25 februari 1992 en van het gelijkluidende artikel 22, paragraaf 2, d) 
van het K.B. van 29 december 1992 waarbij die richtlijn in de Belgische wetgeving werd 
omgezet.

Eiseressen  houden  inzonderheid  voor  dat  bedoelde  bepalingen  geenszins  als 
voorwaarde stellen dat de accijnsgoederen die in een lidstaat tot verbruik zijn uitgeslagen 
bestemd moeten zijn om in een andere Lidstaat te worden verbruikt. Zo dit het geval ware 
geweest, dan had artikel 22, littera d) van de accijnsrichtlijn eenvoudig kunnen verwijzen 
naar het eerste lid van artikel 22, waarin uitslag tot verbruik en verbruik in onderscheiden 
lidstaten geviseerd worden.

Littera  d)  van artikel  22  van de  Accijnsrichtlijn  bakent  volgens  eiseressen  zelf  het 
toepassingsgebied  van  deze  paragraaf  af  –  nl.  accijnspoducten  die  tot  verbruik  zijn 
uitgeslagen en waarop een fiscaal teken is aangebracht – en bepaalt vervolgens dat de 
lidstaat die dit fiscaal teken heeft afgegeven, de accijns kan teruggeven, voor zover de 
belastingautoriteiten  van  deze  lidstaat  de  vernietiging  van  de  fiscale  tekens  heeft 
vastgesteld.

3.  Ingevolge  de  Europese  reglementering  is  het  regime  van  de  accijnzen  grondig 
gewijzigd met ingang van 1 januari  1993.  De totstandbrenging en de werking van de 
interne markt en het daarin verbonden vrij  verkeer impliceerden immers ook het vrije 
verkeer van accijnsgoederen. In deze context is op 1 januari 1993 de zgn. “horizontale 
richtlijn”, de Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 december 1992 betreffende de 
algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan 
en de controles daarop (PB L 76, 23 maart 1992) in werking getreden. Deze richtlijn 
voorziet ten aanzien van de Europese accijnsgoederen (minerale olie, tabaksfabrikaten, 
alcohol  en alcoholhoudende dranken)  in  een geheel  van basisregels  die  een Europees 
eenvormig accijnsstelsel dienen te garanderen.

In  de  preambule  van  de  richtlijn  wordt  ter  zake  gepreciseerd  “dat,  om  de 
totstandbrenging en de werking van de interne markt te waarborden, de verschuldigheid  
van accijnzen in alle Lid-Staten gelijk moet worden geregeld”.

Als basisbeginsel wordt er vooropgesteld “dat elke levering, elk voorhanden hebben 
met het oog op de levering of elk gebruik voor een zelfstandig bedrijf dan wel voor een 
publiekrechtelijk orgaan, welke plaatsvindt in een andere Lid-Staat dan die van de uitslag 
tot  verbruik,  aanleiding geeft  tot  verschuldigdheid  van  de  accijns  in  die  andere Lid-
Staat”, en verder “dat de voldoening van de accijns in de Lid-Staat waar de uitslag tot  
verbruik heeft plaatsgevonden, aanleiding moet kunnen geven tot  teruggaaf van accijns 
indien de goederen niet voor verbruik in die Lid-Staat bestemd zijn”.

Advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer vestigde in zijn conclusie bij het arrest van het 
Hof van justitie van 2 april 1998 (C-296/95) de aandacht op het gegeven dat het vrije 
verkeer van goederen zou worden belemmerd indien de accijnsproducten dubbel zouden 
worden belast  in de Lid-Staten,  en dat,  juist  om die dubbele heffing te vermijden,  de 
richtlijn  in  detail  regelt  onder  welke  voorwaarden  de  accijnzen  verschuldigd  zijn  en 
voorziet zij in bepaalde gevallen in teruggaaf.
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Het is in deze context dat artikel 22, eerste lid, van de Accijnsrichtlijn bepaalt dat “voor 
de  tot  verbruik  uitgeslagen  accijnsproducten  in  daarvoor  in  aanmerking  komende 
gevallen en op verzoek van een bedrijf in het kader van de bedrijfsuitoefening de accijns  
(kan)  worden teruggegeven door de belastingautoriteiten van de Lid-Staat  waarin de  
uitslag tot verbruik heeft plaatsgevonden, wanneer die producten niet bestemd zijn om in  
die Lid-Staat te worden verbruikt.”

Het tweede lid van artikel 22 bepaalt het volgende:
“Voor de toepassing van lid 1 gelden onderstaande bepalingen:
(…)
d) voor de accijnspoducten die in een Lid-Staat tot verbruik zijn uitgeslagen en uit dien  

hoofde voorzien zijn van een fiscaal merkteken of een herkenningsteken van die Lid-Staat,  
kan de accijns die moet worden betaald bij de belastingautoriteiten van Lid-Staat welke  
deze fiscale merktekens of herkenningstekens heeft afgegeven, worden teruggegeven, voor  
zover de vernietiging van deze tekens geconstateerd wordt door de belastingautoriteiten  
van de Lid-Staat die ze heeft afgegeven.”

Artikel 22, eerste lid, formuleert aldus  de algemene regel dat de accijns kan worden 
teruggeven wanneer de tot verbruik uitgeslagen accijnsproducten niet bestemd zijn om te 
worden verbruikt in de Lid-Staat, waarin de uitslag tot verbruik heeft plaatsgevonden.

Artikel 22, tweede lid, somt  de voorwaarden op waaraan moet worden voldaan om 
beroep te kunnen doen op de teruggaaf waarin het eerste lid voorziet.

Zulks  blijkt  duidelijk  uit  de  aanhef  van  het  tweede  lid  waarin  uitdrukkelijk  wordt 
gestipuleerd dat “Voor de toepassing van lid 1 gelden onderstaande bepalingen: “

De toepassingsvoorwaarden waarin het tweede lid voorziet, kunnen zodoende niet los 
gekoppeld worden van het communautair verkeer van accijnspoducten dat in het eerste lid 
nader wordt geregeld.

Eiseressen gaan er terecht van uit dat het eerste lid van artikel 22 van de accijnsrichtlijn 
slechts situaties viseert die raakpunten hebben in meer dan één Lidstaat van de Europese 
Gemeenschap.

Doch eiseressen kunnen niet meer gevolgd worden waar zij voorhouden dat uit niets de 
bedoeling  blijkt  de  toepassing  van  artikel  22,  littera  d)  te  beperken  tot  situaties  van 
communautair verkeer van accijnspoducten.

In tegenstelling tot  hetgeen eiseres  poneert,  wordt  er  in  artikel  22,  tweede lid,  wel 
degelijk verwezen naar het eerste lid van dat artikel waarin de teruggaaf wordt geregeld in 
geval van uitslag tot verbruik en verbruik in onderscheiden Lidstaten. 

Het standpunt van eiseressen faalt dan ook naar recht.
In samenlezing met het eerste lid, kan de regel die onder het tweede lid, d) van artikel 

22 voorkomt, als volgt worden geïnterpreteerd:
accijns op tabaksproducten die in België tot verbruik zijn uitgeslagen, uit dien hoofde 

van  een  Belgisch  fiscaal  teken  zijn  voorzien  en  die  niet  bestemd  zijn  om in  België 
verbruikt te worden, kan worden teruggeven voor zover de Belgische belastingautoriteiten 
de vernietiging van die tekens hebben geconstateerd.

In casu stelden de appelrechters vast dat de uitslag tot verbruik van de tabaksproducten, 
dit is de fabricage, plaatsgreep in België, dat de Belgische accijns is betaald en dat de 
producten, voorzien van een Belgisch fiscaal kenteken, wel bestemd waren om in België 
te worden verbruikt.

De appelrechters  konden op die  grond dan ook wettig  tot  de  bevinding komen dat 
eiseres geen aanspraak kon maken op de bij artikel 22 van de Accijnsrichtlijn voorziene 
teruggaaf.
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Ten overvloede weze opgemerkt dat de bepaling van het tweede lid, lit. d) bovendien 
geenszins betrekking heeft op de vernieling van tabaksproducten door o.m. een brand. De 
bepaling legt enkel uit hoe (voor de toepassing van lid 1) teruggave kan bekomen worden 
van de betaalde accijns in geval van tabaksproducten waarop reeds een fiscaal merkteken 
werd aangebracht, doch die naderhand toch niet bestemd worden om te worden verbruikt 
in het land dat deze merktekens heeft afgegeven. In dat geval schrijft de bepaling voor dat 
deze tekens dienen vernietigd te  worden en dat  deze vernietiging dient  vastgesteld  te 
worden door de belastingautoriteiten van de Lid-Staat die ze heeft afgegeven.

De ratio legis van deze bepaling is duidelijk: vermijden dat bedoelde tabaksproducten 
voorzien van geldige fiscale tekens van een Lid-Staat, waarvoor teruggave van accijns 
wordt  gevraagd,  toch  nog  op  de  markt  zouden  worden  gebracht  onder  dekking  van 
bedoelde fiscale tekens zonder dat er uiteindelijk accijns voor wordt betaald. 

Mocht  de  Europese  regelgever  de  hypothese  van  vernietiging  van  tabaksproducten 
voorzien van fiscale tekens door brand op het oog hebben gehad, valt overigens niet in te 
zien  hoe  de  vernietiging  van  deze  tekens  zou  kunnen  geconstateerd  worden  door  de 
bevoegde belastingautoriteiten (cfr. J. VANDEWALLE, “Diefstal van tabaksproducten tijdens 
het  intracommunautair  verkeer:  accijnzen  terugbetaalbaar?  –  Bedenkingen  bij  het 
Belgisch regime”, Fiscaal praktijkboek, 2002-2003, 191 e.v.)

Bovenstaand  standpunt  dient  tevens  te  worden  gevolgd  voor  wat  betreft  de  door 
eiseressen  aangevoerde  schending  van  artikel  22  van  het  koninklijk  besluit  van  29 
december 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden 
hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, nu dit K.B. de omzetting uitmaakt 
van de Accijnsrichtlijn in de Belgische wetgeving in nagenoeg dezelfde bewoordingen.

Opgemerkt weze dat het K.B. van 29 december 1992 bekrachtigd werd voor de periode 
dat het uitwerking had bij artikel 43 van de Wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene 
regeling voor  accijnsproducten,  het  voorhanden hebben en het  verkeer  daarvan en de 
controles daarop (B.S., 1 augustus 1997).

Bedoeld  K.B.  van  29  december  1992,  dat  nog  toepasselijk  is  op  onderhavige 
betwisting,  werd opgeheven bij  artikel  44 van voormelde wet  van 10 juni  1997,  met 
ingang van 11 augustus 1997 (10 dagen na de publicatiedatum).

De bepalingen van artikel 22 K.B. 29 december 1992 zijn thans terug te vinden onder 
artikel 27 van Hoofdstuk IV – Teruggaaf, van de wet van 10 juni 1997. 

In het daarop volgende artikel 28 van de wet van 10 juni 1997, die krachtens haar 
artikel 3  op communautair  niveau toepasselijk is  op de accijnsproducten,  wordt  nader 
gestipuleerd in  welke limitatief  opgesomde gevallen tot  terugbetaling van accijns  kan 
worden overgegaan, nl. wanneer aangetoond wordt dat op het ogenblik van de betaling of 
boeking, het bedrag:

- betrekking heeft op accijnsproducten waarvoor geen accijns verschuldigd is;
- om welke reden dan ook hoger is dan het bedrag dat wettelijk mocht worden geïnd.
Artikel 28 voorziet  bijgevolg niet  in een mogelijkheid tot  teruggave in de gevallen 

waarin  de  accijnsgoederen  na  de  betaling  of  boeking  worden  vernietigd  ingevolge 
omstandigheden als brand of gestolen worden. 

Voorts  kan verwezen worden naar  de Wet van 3 april  1997 betreffende het  fiscaal 
stelsel van tabaksfabrikaten (B.S., 16 mei 1997) die de richtlijn 95/59/EEG van de Raad 
van  27  november  1995  betreffende  de  belasting,  andere  dan  omzetbelasting,  op  het 
verbruik van tabaksfabrikaten (PB L 291, 6 december 1995) in het Belgisch recht omzet.

Artikel  11  van  die  “Belgische  Wet  betreffende  tabaksfabrikaten”,  hoewel  het  een 
herhaling is van artikel 10 van het K.B. van 29 december 1992 betreffende het fiscaal 
stelsel  van  gefabriceerde  tabak,  maakt  in  feite  de  omzetting  uit  van  artikel  11  van 
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bedoelde richtlijn (cfr. de instructie D.I. 760 houdende de administratieve commentaar op 
de wetgeving tabaksfabricaten), en voorziet enkel in vrijstelling of teruggave van accijns 
op tabaksfabrikaten die:

a) worden gedenatureerd en gebruikt voor industriële of tuinbouwkundige doeleinden;
b) onder ambtelijk toezicht worden vernietigd;
c) uitsluitend zijn bestemd voor wetenschappelijke proefnemingen en voor tests in ver-

band met de kwaliteit van de producten;
d) door de producent opnieuw worden be- of verwerkt.
Ook hier is evenmin voorzien in de mogelijkheid om teruggave te vragen van accijns 

op  tabaksfabrikaten  die  anders  dan  onder  ambtelijk  toezicht  worden  vernietigd,  o.m. 
ingevolge brand.

De uitlegging die  eiseressen in cassatie geven,  is  ‘ten gronde’  hoe dan ook niet  in 
overeenstemming  te  brengen  met  de  Belgische  accijnswetgeving  op  tabaksfabrikaten 
zoals deze haar oorsprong vindt in de Europese richtlijnen van de Raad van 25 december 
1992 en 27 november 1995.

Overigens moet het nationale recht worden uitgelegd in het licht van het doel en de 
strekking van de richtlijn, ook al heeft de richtlijn krachtens het EG-verdrag geen directe 
werking.

Het eerste middel faalt, zoals gezegd, dan ook naar recht.
Gelet op de zgn. ‘acte clair’ theorie, komt het stellen van een prejudiciële vraag aan het 

Hof van justitie van de EG overbodig voor, nu artikel 22, tweede lid, littera d) in haar 
aanhef wel degelijk verwijst naar het eerste lid van artikel 22, waarin uitslag tot verbruik 
en verbruik in onderscheiden Lidstaten geviseerd worden zodat ook de toepassing van 
artikel 22, tweede lid, littera d) dient beperkt te worden tot situaties van communautair 
verkeer van accijnsproducten.

3. In het tweede middel tot cassatie voeren eiseressen schending aan van artikel 46 van 
het M.B. van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefrabiceerde tabak en 
van artikel 6 van de Accijnsrichtlijn van 25 februari 1992 nu het hof van beroep bij de 
beoordeling van haar verzoek tot terugname of omruiling geen rekening heeft gehouden 
met gebeurtenissen die na de uitslag tot verbruik hebben plaatsgevonden. In zover het 
arrest  zich bij  de  beoordeling van de onbruikbaarheid plaatst  op het  ogenblik  van de 
uitslag tot  verbruik en het latere tenietgaan van de goederen en de erop aangebrachte 
fiscale  tekens verwerpt,  miskent  het  arrest  volgens eiseressen het  begrip  ‘onbruikbaar 
geworden’ in de litigieuze bepalingen.

Luidens  artikel  46,  eerste  lid  van  het  Ministerieel  Besluit  worden  de  aan  de 
marktdeelnemers geleverde fiscale kentekens door de Administratie niet teruggenomen of 
omgeruild, tenzij de fiscale kentekens onbruikbaar zijn geworden door wijzigingen van de 
tabel van de fiscale kentekens of van de kleinhandelsprijzen; door beschadiging ofwel bij 
het  aanbrengen van de vermeldingen bedoeld bij  de artikelen 40 en 43, ofwel bij  het 
machinaal  snijden  van  de  kentekens  of  nog  bij  het  machinaal  aanbrengen  ervan;  of 
ingevolge andere bijzondere omstandigheden. 

Deze wetsbepaling heeft zodoende fiscale kentekens op het oog die “onbruikbaar zijn 
geworden”,  hetgeen  noodzakelijk  impliceert  dat  het  gaat  om  kentekens  die  naar  de 
toekomst toe niet meer kunnen worden gebruikt en aldus onbruikbaar zijn geworden nog 
vooraleer ze op de tabakswaren worden aangebracht.

Een  strikte  interpretatie  van  de  wettekst  dringt  zich  op  nu  het  gaat  om  een 
uitzonderingsbepaling  en  in  fiscalibus,  gelet  op  het  grondwettelijk  legaliteitsbeginsel, 
geen vrijstelling of vermindering van belasting kan verleend worden dan krachtens de 
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wet.3

In casu verwerpt het hof van beroep het middel van eiseressen gesteund op artikel 46 
van  het  M.B.  stellende  dat  “te  dezen  …de  fiscale  kentekens  niet  onbruikbaar  zijn  
geworden. Ze werden geplaatst en definitief gebruikt op het ogenblik dat de goederen  
werden  uitgeslagen.  Noch  voor  het  plaatsen,  noch  tijdens  het  plaatsen  werden  ze  
onbruikbaar  door  bijzondere  omstandigheden.  Het  is  pas  nadat  ze  geplaatst  en  al  
volledig gebruikt werden dat de goederen teniet gingen.” 

De appelrechters hebben zodoende artikel 46 correct toegepast.
Het standpunt van eiseressen volgens hetwelk artikel 46 geen beperking inhoudt met 

betrekking  tot  het  “later  tenietgaan  van  de  goederen  en  de  erop  aangebrachte  fiscale 
kentekens”, faalt dan ook naar recht.

Besluit: VERWERPING.

ARREST

(A.R. F.05.0020.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 oktober 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Uit het arrest blijkt dat:
1. op 29 december 1994, een brand in een opslagplaats de tabaksproducten die 

toebehoorden aan de eerste eiseres volledig vernielde;
2.  de tabaksproducten in België tot  verbruik waren uitgeslagen en uit  dien 

hoofde waren voorzien van een Belgisch fiscaal kenteken;
3. die fiscale kentekens reeds waren betaald;
4. de tabaksproducten bestemd waren voor verbruik in België.
III. CASSATIMIDDELEN
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 22 van de Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992 betreffende de 

algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan 
en de controles daarop;

artikel 22 van het koninklijk besluit van 29 december 1992 betreffende de algemene re-
geling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de con-
troles daarop.

3 In tegenstelling tot de expliciete wettekst laat de administratieve commentaar op het ministerieel 
besluit vervanging van fiscale kentekens wel toe in gevallen waarin de wet niet had voorzien en die 
in vrij algemene bewoordingen in een ministerieel besluit zijn omschreven als “andere bijzondere 
omstandigheden”. De vraag stelt zich dan ook naar de wettelijkheid en de verenigbaarheid met de 
Grondwet van de administratieve commentaar op artikel 46 van het M.B. (cfr. cfr. J. VANDEWALLE, 
“Diefstal van tabaksproducten tijdens het intracommunautair verkeer: accijnzen terugbetaalbaar? – 
Bedenkingen bij het Belgisch regime”, Fiscaal praktijkboek, 2002-2003, p. 213)
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Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep verwerpt de vordering tot teruggaaf die de eiseressen met toepas-

sing van de bovenvermelde Europese richtlijn en het koninklijk besluit van 29 december 
1992 instelden, op grond van de volgende overwegingen:

"BAT NV beroept zich in hoofdorde op artikel 22, 2, d) van de Richtlijn 92/12/EEG 
van de Raad van 25 februari 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproduc-
ten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.

Deze Richtlijn beoogt, zoals blijkt uit de eraan voorafgaande overwegingen met verwij-
zing naar het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen, het vrije verkeer 
van goederen,  ook van accijnsgoederen,  in  functie  van het  tot  stand brengen van een 
werkzame gemeenschappelijke markt; anders gezegd behelst de Richtlijn regels ter uit-
schakeling van belemmeringen van het intracommunautair verkeer die hun oorzaak vin-
den in accijnzen die geheven worden in de Lid-Staten.

Onder titel IV-Teruggaaf bevindt zich één enkel artikel, artikel 22, dat is onderverdeeld 
in vijf nummers. Enkel het eerste en het tweede nummer zijn in dit geval van belang.

Het eerste nummer stelt de algemene regel vast dat de accijns kan worden teruggegeven 
wanneer de tot verbruik uitgeslagen accijnsproducten niet bestemd zijn om te worden ver-
bruikt in de Lid-Staat, waarin de uitslag tot verbruik heeft plaatsgevonden.

Accijns is verschuldigd bij de uitslag tot verbruik en onder meer de fabricage van ta-
baksproducten wordt als uitslag tot verbruik beschouwd (zie artikel 6, 1, b van de Richt-
lijn).

In dit geval staat vast dat de uitslag tot verbruik, dit is de fabricage, plaatsgreep in Bel-
gië, dat de Belgische accijns is betaald en dat de producten wél bestemd waren om in Bel-
gië te worden verbruikt.

Het tweede nummer van artikel 22 van de Richtlijn somt de voorwaarden op waaraan 
moet worden voldaan om beroep te kunnen doen op de teruggaaf, die vermeld is in het 
eerste nummer.

Zo moet de afzender, vóór de verzending van de goederen, een verzoek om teruggaaf 
indienen en naar behoren aantonen dat de accijns voldaan is (littera a); het verkeer van de 
goederen moet geschieden door middel van een bepaald document (littera b); de afzender 
moet het teruggezonden document voorleggen aan de bevoegde instanties van zijn Lid-
Staat onder meer samen met een document waaruit blijkt dat betaling van de accijns is 
verzekerd in de Lid-Staat van verbruik (littera c).

Het is duidelijk dat al deze bepalingen, dit zijn de nummers 1 en 2 van artikel 22 van de 
Richtlijn en met name, onder nummer 2, de litterae a) tot en met c), betrekking hebben op 
het communautair verkeer van accijnsproducten, dit is het verkeer van accijnsproducten 
tussen Lid-Staten; zij zijn bijgevolg niet toepasselijk in onderhavig geschil, omdat de ac-
cijnsproducten in dit geval niet bestemd waren voor communautair verkeer maar wel voor 
verbruik in België.

Het tweede nummer van artikel 22 van de Richtlijn vermeldt, onder littera d), nog een 
bepaling die, zoals blijkt uit de aanhef van het tweede nummer, geldt voor de toepassing 
van de onder het eerste nummer voorziene mogelijkheid tot teruggaaf. Deze littera d) luidt 
als volgt:

'Voor de accijnsproducten die in een Lid-Staat tot verbruik zijn uitgeslagen en uit dien 
hoofde voorzien zijn van een fiscaal merkteken of een herkenningsteken van die Lid-
Staat, kan de accijns die moet worden betaald bij de belastingautoriteiten van de Lid-Staat 
welke deze fiscale merktekens of herkenningstekens heeft afgegeven, worden teruggege-
ven, voor zover de vernietiging van deze tekens geconstateerd wordt door de belastingau-
toriteiten van de Lid-Staat die ze heeft afgegeven'.
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In onderhavig geval zijn de tabaksproducten in België tot verbruik uitgeslagen en uit 
dien hoofde voorzien van een Belgisch fiscaal kenteken.

Luidens het vervolg van de geciteerde bepaling van de Richtlijn, bestaat er in dat geval 
mogelijkheid tot terugbetaling van de accijns door de Belgische belastingautoriteiten die 
de fiscale kentekens heeft afgegeven, voor zover doe belastingautoriteiten de vernietiging 
van deze kentekens hebben geconstateerd.

Wanneer deze regel wordt samen gelezen met de regel vervat in het eerste nummer van 
artikel 22 van de Richtlijn, luidt hij als volgt: accijns op tabaksproducten die in België tot 
verbruik zijn uitgeslagen, uit dien hoofde van een Belgisch fiscaal teken zijn voorzien en 
die niet bestemd zijn om in België verbruikt te worden, kan worden teruggegeven voor 
zover de Belgische belastingautoriteiten de vernietiging van die tekens hebben geconsta-
teerd.

Vermits vaststaat dat de tabaksproducten in dit geval wel bestemd waren voor verbruik 
in België, vervalt de mogelijkheid tot teruggaaf op grond van artikel 22 van de Richtlijn.

BAT NV houdt voor dat littera d) een zelfstandige bron van teruggaaf is, dit is ook toe-
passelijk is - en, volgens BAT NV, zelfs uitsluitend toepasselijk is - op accijnsproducten 
die bestemd zijn om in België te worden verbruikt.

Zij leidt dit af uit het feit dat littera d) in de oorspronkelijke projecten die hebben geleid 
tot de Richtlijn niet voorkwam en slechts 'op het allerlaatste ogenblik' is toegevoegd.

Zij voegt daaraan toe dat deze toevoeging slordig gebeurd is en formeel had moeten on-
dergebracht worden in een afzonderlijke categorie, dit is onderscheiden van de hypotheses 
voorzien bij artikel 22, nummers 1 en 2, litterae a) tot en met c).

Ten slotte beweert zij dat de bepaling, opgenomen in littera d), geen zin heeft indien zij 
wordt gelezen in samenhang met nummer 1 en nummer 2, litterae a) tot en met c): vernie-
tiging houdt, volgens haar, in dat de producten het land niet hebben verlaten, waarin zij tot 
verbruik zijn uitgeslagen.

Deze beweringen worden niet bewezen en zijn ongegrond.
Zelfs indien aangenomen wordt dat de bepaling; die is opgenomen onder littera d), op 

het allerlaatste ogenblik is toegevoegd, levert deze loutere vaststelling nog niet het bewijs 
op van het feit dat zij om die reden slordig is gebeurd, laat staan dat het bedoeling was 
van de richtlijn gever om een afzonderlijke categorie van teruggaaf te creëren, die losstaat 
van de reeds opgenomen categorieën tot teruggaaf.

Bovendien leest BAT NV de tekst van de bepaling verkeerd: littera d) is niet beperkt tot 
de vernietiging in het land waar de producten zijn uitgeklaard voor verbruik; samen gele-
zen met de overige bepalingen van artikel 22 betreft het de hypothese van vernietiging in 
een andere Lid-Staat dan de Lid-Staat waarin de producten tot verbruik zijn uitgeslagen.

Deze lezing stemt overeen met de bedoeling van de Richtlijn, met name het commu-
nautair verkeer inzake accijnsproducten te regelen, en, in dat kader, de teruggaaf van ac-
cijnzen in welbepaalde gevallen en onder welbepaalde voorwaarden.

Dezelfde redenering geldt in de mate dat de teruggaaf wordt gevorderd op grond van 
artikel 22, §2, d) van het koninklijk besluit..., omdat deze Belgische wet een letterlijke 
transcriptie is van het hiervoor geciteerde artikel 22 van de Richtlijn.

Deze Belgische wet mag geen ander toepassingsgebied hebben dan het toepassingsge-
bied dat de Europese Richtlijn gever voor ogen had.

Samengevat komt het voorgaande er op neer dat accijnsproducten die in België zijn uit-
geslagen tot verbruik en bestemd zijn om in België te worden verbruikt, en waarop ac-
cijnsrechten zijn betaald, niet in aanmerking komen voor teruggaaf in geval van vernieti-
ging van de fiscale kentekens door een brand in een opslagplaats in België, noch op grond 
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van artikel 22 van de geciteerde Richtlijn noch op grond van artikel 22 van het geciteerd 
koninklijk besluit.

De vordering tot teruggaaf op grond van deze wetsbepalingen is ongegrond". 
Grieven
Schending van artikel 22 van de Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992 

betreffende de algemene regeling voor accijnsprodukten, het voorhanden hebben en het 
verkeer daarvan en de controles daarop (hierna de Acciinsrichtlijn) en van artikel 22 van 
het koninklijk besluit van 29 december 1992 betreffende de algemene regeling voor ac-
cijnsprodukten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop 
(hierna het koninklijk besluit).

1. Artikel 22, eerste lid, van de Accijnsrichtlijn bepaalt dat "voor de tot verbruik uitge-
slagen accijnsproducten in daarvoor in aanmerking komende gevallen op verzoek van een 
bedrijf in het kader van de bedrijfsuitoefening de accijns (kan) worden teruggegeven door 
de belastingautoriteiten van de Lid-Staat waarin die uitslag tot verbruik heeft plaatsgevon-
den, wanneer die producten niet bestemd zijn om in die Lid-Staat te worden verbruikt. Het 
staat de Lid-Staten evenwel vrij niet in te gaan op dit verzoek om teruggaaf wanneer zij 
niet voldoet aan de regelmatigheidscriteria die zij vaststellen".

Artikel 22, tweede lid, d), van de Accijnsrichtlijn luidt als volgt: "Voor de accijnspro-
ducten die in een Lid-Staat tot verbruik zijn uitgeslagen en uit dien hoofde voorzien zijn 
van een fiscaal merkteken of een herkenningsteken van die Lid-Staat, kan de accijns die 
moet  worden  betaald  bij  de  belastingautoriteiten  van  de  Lid-Staat  welke deze  fiscale 
merktekens of herkenningstekens heeft afgegeven, worden teruggegeven, voor zover de 
vernietiging van deze tekens geconstateerd wordt door  de belastingautoriteiten van de 
Lid-Staat die ze heeft afgegeven".

Artikel 22, paragraaf 1, van het koninklijk besluit bepaalt dat, "wanneer zij niet be-
stemd zijn om hier te land te worden verbruikt, ... voor de tot verbruik uitgeslagen accijns-
producten, in daarvoor in aanmerking komende gevallen en op verzoek van een bedrijf in 
het kader van de bedrijfsuitoefening, de accijns (kan) worden teruggegeven".

Artikel 22, paragraaf 2, d), van het koninklijk besluit luidt als volgt: "Voor de accijns-
producten die hier te lande tot verbruik zijn uitgeslagen en uit dien hoofde voorzien zijn 
van een Belgisch fiscaal merkteken of een herkenningsteken, kan de accijns die moet wor-
den betaald in België, worden teruggegeven, voor zover de vernietiging van deze tekens 
geconstateerd wordt door de Administratie".

2. Het hof van beroep verwerpt de vordering van de eiseressen (vordering tot teruggaaf) 
en beslist dat "accijnsproducten die in België zijn uitgeslagen tot verbruik en bestemd zijn 
om in België te worden verbruikt, en waarop accijnsrechten zijn betaald, niet in aanmer-
king komen voor teruggaaf in geval van vernietiging van de fiscale kentekens door een 
brand in een opslagplaats in België, noch op grond van artikel 22 van de geciteerde richt 
in noch op grond van artikel 22 van het geciteerd koninklijk besluit" (cf. p. 8, achtste ali-
nea van het arrest).

3. Luidens artikel 22, eerste lid van de Accijnsrichtlijn kan aan een verzoek tot terug-
gaaf slechts gevolg worden verleend indien de uitslag tot verbruik en het verbruik in ver-
schillende Lid-Staten heeft plaatsgevonden.

Het eerste lid van artikel 22 van de Accijnsrichtlijn viseert derhalve slechts die situaties 
die raakpunten hebben in meer dan één Lid-Staat van de Europese Gemeenschap.

In dat verband stelt het arrest vast dat "al deze bepalingen, dit zijn de nummers 1 en 2 
van artikel 22 van de Richtlijn en met name, onder nummer 2, de litterae a) tot en met c), 
betrekking hebben op het communautair verkeer van accijnsproducten, dit is het verkeer 
van accijnsproducten tussen Lid-Staten" (cf. p. 6, in fine van het arrest).
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Zoals eiseressen voor het hof van beroep aanvoerden (cf. p. 17 e.v. van de samenvatten-
de beroepsconclusie van de eiseressen), heeft artikel 22, tweede lid, d), van de Accijns-
richtlijn evenwel een ruimere draagwijdte.

Littera d) van artikel 22 van de Accijnsrichtlijn bepaalt dat de aan accijns onderhevige 
goederen die in een Lid-Staat tot verbruik zijn uitgeslagen en door deze Lid-Staat van een 
fiscaal teken zijn voorzien, aanleiding kunnen geven tot teruggave van accijns door deze 
Lid-Staat, voor zover deze Lid-Staat de vernietiging van de fiscale tekens heeft vastge-
steld.

Het hof van beroep oordeelt ten onrechte dat "accijns op tabaksproducten die in België 
tot verbruik zijn uitgeslagen, uit dien hoofde van een Belgisch fiscaal teken zijn voorzien 
en die niet bestemd zijn om in België verbruikt te worden, kan worden teruggegeven voor 
zover de Belgische belastingautoriteiten de vernietiging van die tekens hebben geconsta-
teerd" (cf. p. 7, vijfde alinea, van het arrest).

Het arrest geeft aldus een te beperkende uitlegging van artikel 22, tweede lid, littera d), 
van de Accijnsrichtlijn.

Littera d) van artikel 22 van de Accijnsrichtlijn stelt geenszins als voorwaarde dat de 
accijnsgoederen die in een Lid-Staat tot verbruik zijn uitgeslagen bestemd moeten zijn om 
in een andere Lid-Staat te worden verbruikt.

Littera d) bepaalt daarentegen in algemene bewoordingen dat de Lid-staat die de fiscale 
tekens heeft uitgereikt de accijns kan teruggeven, voor zover deze Lid-Staat de vernieti-
ging van de fiscale tekens heeft vastgesteld.

Uit niets blijkt de bedoeling de toepassing van artikel 22, littera d), te beperken tot situ-
aties van communautair verkeer van accijnsproducten.

Zo dit het geval ware geweest, dan had artikel 22, littera d), van de Accijnsrichtlijn een-
voudig kunnen verwijzen naar het eerste lid van artikel 22, waarin uitslag tot verbruik en 
verbruik in onderscheiden Lid-Staten gesitueerd worden.

Littera d) van artikel 22 van de Accijnsrichtlijn bakent zelf het toepassingsgebied van 
deze paragraaf af - accijnsproducten die tot verbruik zijn uitgeslagen en waarop een fis-
caal teken is aangebracht - en bepaalt vervolgens dat de Lid-Staat die dit fiscaal teken 
heeft afgegeven, de accijns kan teruggeven, voor zover de belastingautoriteiten van deze 
Lid-Staat de vernietiging van de fiscale tekens heeft vastgesteld.

De toepassing van littera d) van artikel 22 van de Accijnsrichtlijn is dan ook niet afhan-
kelijk van het vereiste dat de accijnsproducten moeten bestemd zijn tot verbruik in een an-
dere Lid-Staat dan de Lid-Staat van uitslag tot verbruik.

De vaststelling dat  de aan accijns  onderhevige tabaksproducten niet  bestemd waren 
voor communautair verkeer, maar in België zouden worden verbruikt, (cf. p. 7, eerste en 
zesde alinea, van het arrest), stond aan "het verzoek van de eiseressen" tot teruggave met 
toepassing van artikel 22, tweede lid, littera d), van de Accijnsrichtlijn derhalve niet in de 
weg.

4. De toepassing van artikel 22, littera d), van de Accijnsrichtlijn blijft evenmin beperkt 
tot de situatie van vernietiging in een andere Lid-Staat dan de Lid-Staat waar de producten 
tot verbruik zijn uitgeslagen, zoals het hof van beroep ten onrechte aanneemt (cf. p. 8, 
vierde alinea, van het arrest).

Uit littera d) van artikel 22 blijkt niet dat de toepassing ervan beperkt dient te blijven tot 
de gevallen van vernietiging in een andere Lid-Staat dan de Lid-Staat van uitslag tot ver-
bruik.

Artikel 22, tweede lid, littera d), van de Accijnsrichtlijn kan eveneens toegepast worden 
indien de vernietiging van de fiscale tekens plaatsvindt in de Lid-Staat waar de goederen 
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tot verbruik werden uitgeslagen, op voorwaarde dat de vernietiging van de fiscale tekens 
wordt vastgesteld door de belastingautoriteiten van de Lid-Staat die deze fiscale tekens 
heeft afgegeven.

5. De beslissing van het hof van beroep dat "accijns op tabaksproducten die in België 
tot verbruik zijn uitgeslagen, uit dien hoofde van een Belgisch fiscaal teken zijn voorzien 
en die niet bestemd zijn om in België verbruikt te worden, kan worden teruggegeven voor 
zover de Belgische belastingautoriteiten de vernietiging van die tekens hebben geconsta-
teerd"; "...dat de tabaksproducten in dit geval wel bestemd waren voor verbruik in België, 
vervalt de mogelijkheid tot teruggaaf op grond van artikel 22 van de Richtlijn" (cf. p. 7, 
vijfde en zesde alinea, van het arrest) en verder dat littera d) van artikel 22 "samen gele-
zen met de overige bepalingen van artikel 22 ... de hypothese (betreft) van vernietiging in 
een andere Lid-Staat dan de Lid-Staat waarin de producten tot verbruik zijn uitgeslagen" 
(cf. p. 8, vierde alinea, van het arrest) berust op een onjuiste uitlegging van artikel 22, 
tweede lid, littera d), van de Accijnsrichtlijn en schendt 22, tweede lid, d), en artikel 22, 
eerste lid, van de Accijnsrichtlijn.

Het arrest verwerpt op diezelfde gronden (cf. p. 8, zesde alinea, van het arrest) de vor-
dering tot teruggaaf die eiseressen steunde op artikel 22, paragraaf 2, d), van het konink-
lijk besluit tot omzetting van de Accijnsrichtlijn en schendt derhalve tevens artikel 22, pa-
ragraaf 2, d), en artikel 22, paragraaf 1, van het koninklijk besluit.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 6 van de Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992 betreffende de 

algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan 
en de controles daarop;

artikel 46 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel 
van gefabriceerde tabak.

Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep verwerpt de vordering tot vervanging van de fiscale tekens die eise-

ressen in ondergeschikte orde instelden, op grond van de volgende overwegingen:
"BAT NV beweert dat in dit geval bijzondere omstandigheden voorhanden zijn: door 

de brand zijn de fiscale kentekens onbruikbaar geworden.
De Belgische Staat concludeert niet expliciet nopens artikel 46.
De eerste rechter oordeelde - zonder verdere motivering - dat BAT NV een 'al te exten-

sieve en onjuiste lezing' geeft door 'in de mogelijkheid van vervanging van de te plaatsen 
kentekens een recht te lezen op vervanging van de geplaatste kentekens op uitgeklaarde 
en verloren fabricaten'.

Te dezen zijn de fiscale kentekens niet onbruikbaar geworden. Ze werden geplaatst en 
definitief gebruikt op het ogenblik dat de goederen werden uitgeslagen. Noch vóór het 
plaatsen, noch tijdens het plaatsen worden ze onbruikbaar door bijzondere omstandighe-
den.

Het is pas nadat ze geplaatst en al volledig gebruikt werden dat de goederen teniet gin-
gen".

Grieven 
Schending van artikel 46 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende 

het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (hierna ministerieel besluit) en van artikel 6 van 
de van de Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992 betreffende de algemene 
regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de con-
troles daarop (hierna Accijnsrichtlijn).
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1. Luidens artikel 46, eerste lid, van het ministerieel besluit worden de aan de markt-
deelnemers geleverde fiscale kentekens door de Administratie niet teruggenomen of om-
geruild, tenzij de fiscale kentekens onbruikbaar zijn geworden door wijzigingen van de ta-
bel van de fiscale kentekens of van de kleinhandelsprijzen; door beschadiging ofwel bij 
het aanbrengen van de vermeldingen bedoeld bij de artikelen 40 en 43, ofwel bij het ma-
chinaal snijden van de kentekens of nog bij het machinaal aanbrengen ervan; of ingevolge 
andere bijzondere omstandigheden.

Artikel 6 van de Accijnsrichtlijn beschouwt als uitslag tot verbruik iedere vorm van 
onttrekking, ook op onregelmatige wijze, aan een schorsingsregeling, iedere fabricage, 
ook op onregelmatige wijze, van de producten buiten een schorsingsregeling en elke in-
voer, ook op onregelmatige wijze, van de producten, wanneer deze producten niet onder 
de schorsingsregeling worden geplaatst.

2. In hun beroepsconclusie voerden de eiseressen aan dat de fiscale tekens door bijzon-
dere  omstandigheden  onbruikbaar  geworden  waren,  zodat  zij  een  verzoek  tot 
vervanging/omruiling van de fiscale bandjes konden formuleren (cf. p. 35 e.v. van de sa-
menvattende beroepsconclusie van de eiseressen).

3. Het hof van beroep verwerpt het middel van de eiseressen gesteund op artikel 46 van 
het ministerieel besluit en beslist dat "te dezen ... de fiscale kentekens niet onbruikbaar 
(zijn) geworden. Ze werden geplaatst en definitief gebruikt op het ogenblik dat de goede-
ren werden uitgeslagen. Noch vóór het plaatsen, noch tijdens het plaatsen worden ze on-
bruikbaar door bijzondere omstandigheden. Het is pas nadat ze geplaatst en al volledig ge-
bruikt werden dat de goederen teniet gingen".

Volgens het hof van beroep waren de fiscale kentekens niet  onbruikbaar  geworden 
maar werden zij definitief gebruikt en geplaatst toen de goederen tot verbruik werden uit-
geslagen (cf. p. 13, eerste alinea, van het arrest).

4. Het hof van beroep houdt bij de uitlegging van het begrip "onbruikbaar geworden" 
ten onrechte geen rekening met het latere tenietgaan van de goederen en de erop aange-
brachte fiscale kentekens.

Uit de bewoordingen van artikel 46 van het ministerieel besluit blijkt immers dat de uit-
drukking "onbruikbaar geworden" een feitelijk begrip is, in tegenstelling tot het begrip 
"uitslag tot verbruik", zoals omschreven in artikel 6 van de Accijnsrichtlijn.

Bij de beoordeling van het verzoek tot terugname of omruiling beslist het hof van be-
roep dan ook niet wettig om geen rekening te houden met gebeurtenissen die na de uitslag 
tot verbruik hebben plaatsgevonden.

In zover het arrest zich bij de beoordeling van de onbruikbaarheid plaatst op het ogen-
blik van de uitslag tot verbruik en het latere tenietgaan van de goederen en de erop aange-
brachte fiscale tekens verwerpt (cf. p. 13, eerste alinea, van het arrest), miskent het arrest 
het begrip "onbruikbaar geworden" (schending van artikel 46 van het ministerieel besluit 
en, voor zoveel als nodig, van artikel 6 van de Accijnsrichtlijn).

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1. Artikel 22, §1, van het koninklijk besluit van 29 december 1992 betreffende 

de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het ver-
keer daarvan en de controles daarop, bepaalt dat wanneer zij niet bestemd zijn 
om hier te lande te worden verbruikt, voor de tot verbruik uitgeslagen accijnspro-
ducten, in daarvoor in aanmerking komende gevallen en op verzoek van een be-
drijf in het kader van de bedrijfsuitoefening, de accijns kan worden teruggege-
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ven.
Artikel 22, §2, van dit koninklijk besluit bepaalt: "Voor de toepassing van §1 

gelden onderstaande bepalingen: (...) d) voor de accijnsproducten die hier te lan-
de tot verbruik zijn uitgeslagen en uit dien hoofde voorzien zijn van een Belgisch 
fiscaal merkteken of een herkenningsteken, kan de accijns die moet worden be-
taald in België, worden teruggegeven, voor zover de vernietiging van deze te-
kens geconstateerd wordt door de Administratie".

Dit  artikel  is  de  uitvoering  in  de  Belgische  interne  orde  van  de  Richtlijn 
92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992 betreffende de algemene regeling 
voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de con-
troles daarop.

2. Artikel 22, lid 2, sub d, van die richtlijn voorziet in de mogelijkheid om bij 
de belastingautoriteiten van de lidstaat die de fiscale kentekens heeft afgegeven, 
teruggaaf te verkrijgen in het bijzondere geval waarin de vernietiging van deze 
tekens geconstateerd wordt door de belastingautoriteiten van de lidstaat die ze 
heeft afgegeven.

3. Uit het arrest van het Hof van Justitie van 15 juni 2006, C-494/04, blijkt dat 
de nationale regeling van teruggaaf van die aard moet zijn dat zij misbruik en 
fraude niet in de hand mag werken en de teruggaaf niet uitsluiten in gevallen 
waar dergelijke uitsluiting onevenredig zou zijn met het gestelde doel.

4. Een verplichte constatatie door de belastingautoriteiten, vooraleer de goede-
ren tot het verbruik worden uitgeslagen, is van aard alle misbruiken te vermijden 
en is evenredig met het gestelde doel.

5. Het middel gaat ervan uit dat de belastingautoriteiten de vernietiging van de 
tekens hebben geconstateerd, zodat elk misbruik uitgesloten was.

6. Het arrest stelt dit niet vast maar gaat er integendeel van uit dat de tekens 
vernietigd werden op een ogenblik dat de goederen al tot verbruik uitgeslagen 
waren.

7. Het middel vraagt een onderzoek van feiten, waarvoor het Hof niet bevoegd 
is en is mitsdien niet ontvankelijk.

Tweede middel
8. Krachtens artikel 46 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betref-

fende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, worden aan de marktdeelnemers 
geleverde fiscale kentekens door administratie niet teruggenomen of omgeruild.

Daarbij geldt echter een uitzondering voor de fiscale kentekens die onbruik-
baar zijn geworden: a) door wijzigingen van de tabel van de fiscale kentekens of 
van de kleinhandelsprijzen; b) door beschadiging ofwel bij het aanbrengen van 
de vermeldingen bedoeld bij de artikelen 40 en 43, ofwel bij het machinaal snij-
den van de kentekens of nog bij het machinaal aanbrengen ervan; c) ingevolge 
andere bijzondere omstandigheden.

9. Onder kentekens die onbruikbaar zijn geworden, dienen te worden verstaan 
de kentekens die onbruikbaar werden vooraleer ze aangebracht werden op ta-
bakswaren die voor het verbruik werden uitgeslagen.
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10. Daaruit volgt dat de te dezen aangebrachte fiscale tekens op de sigaretten, 
die, nadat zij tot verbruik waren uitgeslagen, zijn verbrand, niet kunnen worden 
omgeruild.

11. Het bestreden arrest vermocht derhalve naar recht te oordelen dat de fiscale 
kentekens niet  konden worden omgeruild aangezien de goederen tenietgingen 
nadat de fiscale kentekens geplaatst en definitief gebruikt werden.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum 
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.

25 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Gryse 
en Claeys Boúúaert.

Nr. 277

1° KAMER - 25 mei 2007

1º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - CASSATIEBEROEP - 
GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID - FEITELIJKE VRAAG - NOODZAAK TOT ONDERZOEK - 
BEVOEGDHEID VAN HET HOF

2º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — EXPLOOT - CASSATIEBEROEP - 
BURGELIJKE ZAKEN - BESTREDEN BESLISSING - BETEKENING OP EEN ACHTERHAALD ADRES - 
GEVOLG

3º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN VAN 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — DUUR, BEGIN EN EINDE - TERMIJN 
VAN CASSATIEBEROEP - BEGIN - BESTREDEN BESLISSING - BETEKENING OP EEN ACHTERHAALD 
ADRES - GEVOLG

1º Wanneer de voor het Hof van Cassatie opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van 
het  cassatieberoep een feitelijke  vraag opwerpt,  kan het  Hof  die vraag onderzoeken  
aangezien de regelmatigheid van het cassatieberoep ervan afhangt. 

2º  en  3º  De betekening  van de bestreden beslissing  aan de eiser  in  cassatie  op  een  
achterhaald adres, terwijl uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat  
de verweerder het juiste adres van de eiser kende, kan niet dienen als aanvang van de 
termijn van drie maanden waarbinnen het cassatieberoep moet worden ingesteld.  (Artt. 
42, 5° en 1073, eerste lid, Ger.W.)

(ETABLISSEMENTS L. LACROIX FILS nv en ACE EUROPEAN GROUP Ltd T. BELGISCHE STAAT, minister van 
Financiën)

ARREST

(A.R. F.05.0057.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 januari 2004 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De verweerder voert aan dat het cassatieberoep van de eerste eiseres niet 

ontvankelijk is aangezien deze buiten de wettelijke termijn zou zijn ingeleid.
Hij betoogt dat het bestreden arrest op 24 augustus 2004 aan de eerste eiseres 

is betekend, en dat het cassatieberoep, dat door de eerste eiseres op 26 mei 2005 
is betekend, laattijdig is.

De eerste eiseres voert aan dat de betekening van het bestreden arrest niet is 
verricht op haar maatschappelijke zetel.

De grond van niet-ontvankelijkheid werpt een feitelijke vraag op die het Hof 
kan onderzoeken, aangezien de regelmatigheid van het cassatieberoep ervan af-
hangt.

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- bij fusie op 30 april 1999, de BVBA Van Nelle Tobacco Belgium is overge-

nomen door de eerste eiseres met maatschappelijke zetel gelegen te 2610 Wil-
rijk, Sint-Bavostraat 66;

- in latere processtukken, van het verzoekschrift in hoger beroep tot en met de 
syntheseconclusies in hoger beroep, de door de NV Etablissements Lacroix over-
genomen BVBA Van Nelle Tobacco Belgium, met maatschappelijke zetel gele-
gen te Terbekehofdreef 24 te 2610 Wilrijk, als eerste eiseres was vermeld;

- in een daaropvolgend verzoekschrift tot bepaling van een nieuwe conclusie-
termijn, de eerste eiseres is aangeduid als de overnemende vennootschap, de NV 
Etablissements  Lacroix  met  maatschappelijke  zetel  gelegen  te  2610  Wilrijk, 
Sint-Bavostraat 66;

- zowel het hof van beroep als de verweerder dit juiste adres van de maat-
schappelijke zetel van de eerste eiseres kenden.

3. De betekening van het bestreden arrest aan de eerste eiseres, op het adres 
Terbekehofdreef 24 te 2610 Wilrijk kan dus niet dienen als aanvang van de bij 
artikel 1073, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde termijn van drie 
maanden.

4. Het cassatieberoep, ingesteld door de eerste eiseres op 26 mei 2005, is der-
halve ontvankelijk.

Het middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de eerste ei-
seres kan niet worden aangenomen.



Nr. 277 - 25.5.07 HOF VAN CASSATIE 1147 

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep in zoverre het uitgaat van de tweede 
eiseres

5. De verweerder voert eveneens aan dat het cassatieberoep van de tweede ei-
seres niet ontvankelijk is aangezien het buiten de wettelijke termijn zou zijn in-
gesteld.

6. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het bestreden 
arrest op 20 augustus 2004 aan de tweede eiseres werd betekend.

Het cassatieberoep is door de tweede eiseres ingesteld bij verzoekschrift dat op 
26 mei 2005 aan verweerster is betekend en op 30 mei 2005 ter griffie van het 
Hof is neergelegd.

7. De tweede eiseres heeft derhalve buiten de in artikel 1073, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalde termijn van drie maanden, haar cassatiebe-
roep ingesteld.

Het middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de tweede ei-
seres is gegrond.

Tweede middel
(...)
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten. 

25 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Gryse 
en Claeys Boúúaert.

Nr. 278

2° KAMER - 29 mei 2007

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE 
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - VERSCHIL TUSSEN HET GEZINSPENSIOEN EN 
HET PENSIOEN VOOR ALLEENSTAANDE

Het  is  niet  omdat  het  recht  op  een  rust-  of  overlevingspensioen  vreemd  is  aan  de 
verplichting van diegene die een onrechtmatige daad heeft begaan de schade volledig te  
vergoeden  dat  het  verschil  tussen  het  gezinspensioen  en  het  pensioen  voor  een 
alleenstaande na het overlijden van de echtgenote geen schade kan zijn die het gevolg is 
van de onrechtmatige daad1. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

(P. T. B. e.a.)

1 Zie: Cass. 16 jan. 1991, AR 8542, nr. 251.
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ARREST

(A.R. P.07.0084.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Antwerpen van 1 december 2006, op verwijzing gewezen in-
gevolge arrest van het Hof van 22 november 2005.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BEOORDELING
1. Het middel heeft kritiek op het bestreden vonnis daar dit oordeelt dat het 

niet langer genieten van een gezinspensioen geen vergoedbare schade is en dat 
de onderhoudskosten van het slachtoffer, berekend op het gezinsinkomen en niet 
op het gezinsinkomen vermeerderd met de econmische waarde van de huishou-
delijke arbeid van het overleden slachtoffer, enkel in mindering van het schade-
bedrag van die economische waarden moeten gebracht worden.

2. Het middel voert aan dat het verlies wegens de overschakeling van een ge-
zinspensioen naar een lager pensioen voor alleenstaande wel een vergoedbare 
schade is en dat de aftrek wegens besparing van onderhoudskosten, berekend op 
het gezinsinkomen vermeerderd met de economische waarde van de huishoude-
lijke arbeid van het slachtoffer, in de regel in mindering dient te worden gebracht 
van het totaalbedrag van de schade uit inkomstenverlies en verlies van de econo-
mische waarde van huishoudelijke arbeid. Het voert verder aan dat wanneer de 
besparing van onderhoudskosten gecompenseerd wordt door het pensioenverlies, 
zodat wegens dit verlies geen vergoeding wordt gevorderd, deze kosten niet kun-
nen worden afgetrokken van het bedrag van de huishoudelijke schade, daar dit 
zou neerkomen op een tweede aftrek wegens diezelfde besparing.

3. Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek moet degene die 
door zijn schuld aan een ander schade veroorzaakt, deze schade vergoeden.

4. Het recht op een rust- of overlevingspensioen is vreemd aan de verplichting 
van degene die een onrechtmatige daad heeft begaan, de schade volledig te ver-
goeden.

Dit houdt echter niet in dat het verschil tussen het gezinspensioen en het pensi-
oen voor een alleenstaande na het overlijden van de echtgenote, geen schade kan 
zijn die het gevolg is van de onrechtmatige daad.

Dit verschil vindt, ook al is het mede het gevolg van de pensioenwetgeving, 
immers zijn oorzaak in de onrechtmatige daad.

5. De appelrechters oordelen:
"Dat [de eiser] niet langer een gezinspensioen geniet maar wel een pensioen 

als alleenstaande, staat los van de economische waarde huishoudelijke arbeid en 
is geen vergoedbare schade in oorzakelijk verband met het ongeval".

Aldus schenden ze de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het oordeelt over "de aftrek eigen 

onderhoud".
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten en de verweersters in de overige 

helft. 
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Turnhout, 

zitting houdend in hoger beroep.

29 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Huybrechts, waarnemend 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Timperman, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. Geinger.

Nr. 279

2° KAMER - 29 mei 2007

1º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN - 
BELASTINGPLICHTIGE - RECHTSPERSOON - NIET NAKOMEN FISCALE VERPLICHTINGEN - NIET 
BETALEN VERSCHULDIGDE BELASTINGEN - VERANTWOORDELIJKE - GEVOLG

2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BELGISCHE STAAT - FISCALE FRAUDE - NIET 
BETALEN INKOMSTENBELASTINGEN - NIET BETALEN BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - 
SCHADE - BEGRIP

1º De omstandigheden dat de wet de belastingplichtige, zij het een natuurlijke persoon of 
een rechtspersoon,  die  bepaalde  fiscale  verplichtingen niet  nakomt  en  verschuldigde 
belastingen niet betaalt, strafbaar stelt, staat er niet aan in de weg dat de rechter deze  
misdrijven toerekent aan de persoon die in rechte of in feite de ware verantwoordelijke is  
voor het nakomen van die verplichtingen van de rechtspersoon en door zijn persoonlijk  
optreden schuld heeft aan het nalaten van de rechtspersoon. 

2º De Belgische Staat kan, los van de verschuldigde belasting en toebehoren, ingevolge de 
aan beklaagde verweten fiscale misdrijven nog andere eigen schade hebben geleden 
dan deze die kan hersteld worden door toepassing van de fiscale bepalingen1. (Artt. 3 en 
4, V.T.Sv.)

(W. T. BELGISCHE STAAT, minister  van Financiën)

ARREST

(A.R. P.07.0205.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Zie: Cass. 9 dec. 1997, AR P.95.0610.N, nr. 540; Cass. 14 feb. 2001, AR P.00.1350.F-P.00.1353.F-
P.00.1363.F, nr. 91
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 
correctionele kamer, van 11 januari 2007.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het bestreden arrest acht de eiser schuldig en verleent hem daarvoor gewone 

opschorting van de uitspraak gedurende drie jaar, om als zaakvoerder van een 
vennootschap: A. met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden een 
openstaand saldo van een vennootschapsbelasting niet te hebben betaald, en B. 
nagelaten te hebben de verplichte BTW-aangiften in te dienen en de verschul-
digd geworden BTW te voldoen binnen de wettelijke termijn. 

Het middel voert schending aan van artikel 449 WIB 1992 en artikel 79 Wet-
boek-BTW en voor zover als nodig schending van de motiveringsplicht van arti-
kel 149 Grondwet. 

Het middel stelt dat de eiser niet wettig kon veroordeeld worden wegens niet-
betaling van directe belasting en BTW waarvan hij niet de schuldenaar is. 

2. De omstandigheid dat de wet de belastingplichtige, zij het een natuurlijke 
persoon of een rechtspersoon, die bepaalde fiscale verplichtingen niet nakomt en 
verschuldigde belastingen niet betaalt, strafbaar stelt, staat niet eraan in de weg 
dat de rechter deze misdrijven toerekent aan de persoon die in rechte of in feite 
de ware verantwoordelijke is voor het nakomen van die verplichtingen van de 
rechtspersoon en door zijn persoonlijk optreden schuld heeft aan het nalaten van 
de rechtspersoon.

Het middel faalt in zoverre naar recht.
3. Met de overwegingen die het bestreden arrest vermeldt (achtste bladzijde) 

beantwoorden de appelrechters het verweer van de eisers betreffende het bestaan 
van het moreel element.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
(...)
Derde middel
7. Het bestreden arrest veroordeelt de eiser tot betaling van een schadevergoe-

ding van 150 euro. 
Het middel voert schending aan van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek. 
Het middel stelt dat de burgerlijke partij, los van de verschuldigde belasting en 

toebehoren, wegens de hem verweten fiscale misdrijven onmogelijk nog andere 
eigen schade kan hebben geleden.

8. Deze opvatting is onjuist.
Het middel faalt naar recht.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

29 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Huybrechts, waarnemend 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Timperman, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. Y. Tavernier, Brussel.

Nr. 280

2° KAMER - 29 mei 2007

1º CASSATIEBEROEP — ALLERLEI - RECHTSBIJSTAND - PERSOON DOOR WIE 
CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD

2º RECHTSBIJSTAND - CASSATIEBEROEP - PERSOON DOOR WIE CASSATIEBEROEP KAN 
WORDEN INGESTELD

1º en 2º Uit de artikelen 688 en 690 Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtsmiddelen  
tegen de beslissingen inzake rechtsbijstand volgt dat alleen de procureur-generaal bij het 
hof van beroep in die zaken cassatieberoep kan instellen en zulks uitsluitend in het bij de  
wet bepaalde geval1. (Artt. 688 en 690, Ger.W.)

(A.)

ARREST

(A.R. P.07.0661.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De beide cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep 

te Brussel , correctionele kamer, van 30 april 2007.

De eiser voert in een memorie twee middelen aan.

Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

(...)

Dictum

Het Hof,

1 Cass. 18 dec. 1985, AR 4715, nr. 270; Cass. 10 jan. 1990, AR 7927, nr. 289; Cass. 13 okt. 1992, 
AR 7065, nr. 664. 
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Verwerpt de cassatieberoepen.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

29 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever:  de h. Frère – Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. S. Kerkhofs, Brussel.

Nr. 281

2° KAMER - 30 mei 2007

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - ARTIKEL 6.1 
E.V.R.M. - ONPARTIJDIGE RECHTER - REDENEN TOT WRAKING

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONPARTIJDIGE RECHTER - REDENEN TOT WRAKING - 
CASSATIE - NIEUW MIDDEL

3º WRAKING - REDENEN - ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - ONPARTIJDIGE RECHTER - CASSATIE - 
NIEUW MIDDEL

1º, 2º en 3º Art. 6.1 E.V.R.M. verleent, in de regel, de rechtzoekende niet het recht om voor  
het  eerst  in  cassatie  redenen  tot  wraking  op  te  werpen  waarvan  hij  reeds  voor  de  
feitenrechter weet had1.

(H. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0198.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 12 januari 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
De eisers voeren eenzelfde middel aan in een memorie waarvan een voor eens-

luidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De eisers werden door de Correctionele Rechtbank te Luik vervolgd, die hen 

bij vonnis van 21 oktober 2004 heeft veroordeeld.
Bij arrest van 16 februari 2006 heeft het hof van beroep, dat het debat op de te-

rechtzitting van 18 januari 2006 had gesloten, de heropening ervan bevolen en de 
zaak op 10 mei 2006 vastgesteld, op grond "dat tijdens de beraadslaging is geble-
ken dat één van zijn leden in een andere hoedanigheid van de zaak kennis heeft 
genomen [...];  dat het  debat  bijgevolg volledig voor een anders samengesteld 

1 Cass. 29 april 1991, AR 8957, nr. 450.
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rechtscollege moet worden hervat".
Het debat werd ab initio op de terechtzitting van 6 december 2006 hervat voor 

een rechtscollege dat is samengesteld uit twee leden die op de terechtzitting van 
18 januari 2006 hebben gezeteld en een derde ter vervanging van het lid dat be-
slist had zich te onthouden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen die uit-

spraak doen over de strafvordering die tegen de eisers is ingesteld:
Over het middel:
Het middel voert aan dat het bestreden arrest niet door een onpartijdig gerecht 

werd gewezen in de zin van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden aangezien het met name 
door twee raadsheren was gewezen die "voordien - minstens gedeeltelijk - na het 
sluiten van het debat op 18 januari 2006, met een raadsheer hadden beraadslaagd 
die niet rechtmatig kon beslissen omdat hij bij de uitoefening van een ander ge-
rechtelijk ambt van de zaak kennis had genomen".

Aldus voert het middel t.a.v. twee raadsheren van het hof van beroep, welke de 
bestreden beslissing hebben gewezen,  feiten aan op grond waarvan de  eisers 
voor het hof van beroep de wraking wegens gewettigde verdenking konden vra-
gen.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat de eisers dit 
middel voor de appelrechters hebben aangevoerd.

Artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden verleent, in de regel, de rechtzoekende niet het recht 
om voor het eerst in cassatie redenen tot wraking op te werpen waarvan hij reeds 
voor de feitenrechter weet had.

Het middel is niet ontvankelijk.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen "het beschikkende gedeel-

te waarin het bestreden arrest de eventuele burgerlijke belangen aanhoudt":
De eisers doen afstand van hun cassatieberoep.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen in zoverre zij gericht zijn 

tegen "het beschikkende gedeelte waarin het bestreden arrest de eventuele bur-
gerlijke belangen aanhoudt".

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep.

30 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
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raal – Advocaten: mrs. Draps en Oosterbosch.

Nr. 282

2° KAMER - 30 mei 2007

1º MISDRIJF — GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - BUITENLANDSE DADER - 
BUITENLANDS SLACHTOFFER - SEKSUEEL MISDRIJF GEPLEEGD OP EEN MINDERJARIGE - 
ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING - VOORWAARDE

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - STRAFWET - MISDRIJF GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - 
BUITENLANDSE DADER - BUITENLANDS SLACHTOFFER - SEKSUEEL MISDRIJF GEPLEEGD OP EEN 
MINDERJARIGE - ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING - VOORWAARDE

3º STRAFVORDERING - MISDRIJF GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - BUITENLANDSE DADER - 
BUITENLANDS SLACHTOFFER - SEKSUEEL MISDRIJF GEPLEEGD OP EEN MINDERJARIGE - 
ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING - VOORWAARDE

4º MISDRIJF — GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - BUITENLANDSE DADER - 
BUITENLANDS SLACHTOFFER - SEKSUEEL MISDRIJF GEPLEEGD OP EEN MINDERJARIGE - 
ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING - VOORWAARDE - AANWEZIGHEID VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE IN BELGIË - BEGRIP

5º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - STRAFWET - MISDRIJF GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - 
BUITENLANDSE DADER - BUITENLANDS SLACHTOFFER - SEKSUEEL MISDRIJF GEPLEEGD OP EEN 
MINDERJARIGE - ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING - VOORWAARDE - AANWEZIGHEID 
VAN DE INVERDENKINGGESTELDE IN BELGIË - BEGRIP

6º STRAFVORDERING - MISDRIJF GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - BUITENLANDSE DADER - 
BUITENLANDS SLACHTOFFER - SEKSUEEL MISDRIJF GEPLEEGD OP EEN MINDERJARIGE - 
ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING - VOORWAARDE - AANWEZIGHEID VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE IN BELGIË - BEGRIP

7º MISDRIJF — GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - BUITENLANDSE DADER - 
BUITENLANDS SLACHTOFFER - SEKSUEEL MISDRIJF GEPLEEGD OP EEN MINDERJARIGE - 
ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING - VOORWAARDE - AANWEZIGHEID VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE IN BELGIË - AANWEZIGHEID VAN DE INVERDENKINGGESTELDE NA HET 
INSTELLEN VAN DE VERVOLGINGEN - UITWERKING

8º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - STRAFWET - MISDRIJF GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - 
BUITENLANDSE DADER - BUITENLANDS SLACHTOFFER - SEKSUEEL MISDRIJF GEPLEEGD OP EEN 
MINDERJARIGE - ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING - VOORWAARDE - AANWEZIGHEID 
VAN DE INVERDENKINGGESTELDE IN BELGIË - AANWEZIGHEID VAN DE INVERDENKINGGESTELDE NA 
HET INSTELLEN VAN DE VERVOLGINGEN - GEVOLG

9º STRAFVORDERING - MISDRIJF GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - BUITENLANDSE DADER - 
BUITENLANDS SLACHTOFFER - SEKSUEEL MISDRIJF GEPLEEGD OP EEN MINDERJARIGE - 
ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING - VOORWAARDE - AANWEZIGHEID VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE IN BELGIË - AANWEZIGHEID VAN DE INVERDENKINGGESTELDE NA HET 
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INSTELLEN VAN DE VERVOLGINGEN - GEVOLG

1º, 2º en 3º Art. 10ter, 2°, V.T.Sv., maakt de vervolging mogelijk in België van eenieder die 
zich buiten het grondgebied van het Rijk, op een minderjarige, schuldig maakt aan één 
van de misdrijven bepaald in de artt. 372 tot 377 en 409 Sw., op voorwaarde dat de  
verdachte in België wordt gevonden1. (Art. 12, eerste lid, V.T.Sv.)

4º,  5º  en  6º  Opdat  zou  worden  beschouwd  dat  de  inverdenkinggestelde  in  België  is  
gevonden, is niet vereist dat de verdachte, die zich op het ogenblik van het instellen van  
de vervolgingen op het grondgebied van het Rijk bevindt, daar op het ogenblik van het  
vonnis nog steeds verblijft; het volstaat, maar dit is wel noodzakelijk, dat de dader na het  
misdrijf  waarvan hij  wordt verdacht,  naar België is gekomen en er  is aangetroffen of  
gevonden, ook al heeft hij  het grondgebied nog vóór de eerste procedurehandelingen 
verlaten2. 

7º, 8º en 9º De voorwaarde van aanwezigheid op het Belgisch grondgebied, die aan de  
ontvankelijkheid van de strafvordering is gekoppeld, moet vervuld zijn op het ogenblik dat 
die vordering wordt ingesteld en de latere aanwezigheid van de verdachte op Belgische  
bodem kan geen vervolging ontvankelijk maken welke het niet was op het ogenblik dat zij  
werd ingesteld3.

(K. e.a. T. R. e.a.)

Advocaat-generaal D. Vandermeersch heeft in substantie gezegd:
Het eerste middel voert  de schending aan van artikel 149 van de Grondwet, samen 

gelezen met artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden.

De eisers verwijten de bestreden beslissing dat zij niet antwoordt op de verschillende 
door hen in conclusie aangevoerde middelen.

In hun appelconclusie voerden de eisers in hoofdzaak het volgende aan:
- geen  enkele  internationaal-  of  internrechtelijke  bepaling  belet  dat  de  Belgische 

gerechtelijke  overheid  ten  aanzien  van  een  inverdenkinggestelde  bij  verstek  een 
opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek opent;

- rechtsleer  en  rechtspraak  zijn  het  erover  eens  dat  het  voor  de  naleving  van  het 
voorschrift van artikel 12 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, 
noodzakelijk is  en volstaat  dat  de inverdenkinggestelde na het misdrijf  naar  België is 
gekomen, ook al is dit maar kort, en er werd aangetroffen of gevonden;

- de  mogelijkheid  tot  optreden  van  de  Belgische  strafgerechten  wordt  weliswaar 
beperkt door de voorwaarde die bij artikel 12 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek 
van Strafvordering is opgelegd,  doch deze uitzondering dient strikt  en zelfs  restrictief 
geïnterpreteerd te worden;

- bijgevolg is het feit dat de vermoedelijke dader van de feiten naar België is gekomen 
en daar na het plegen van het misdrijf werd aangetroffen of gevonden, een noodzakelijke 
en  voldoende  voorwaarde  opdat  de  tegen  hem  ingestelde  vervolgingen  ontvankelijk 
worden verklaard, zelfs als die voorwaarde alleen door de aanwezigheid van de eerste 
verweerder na het instellen van de strafvordering vervuld zou zijn geweest.

De appelrechters beantwoorden die conclusie met name door de overweging dat de 
vereiste van aanwezigheid van de vermoedelijke dader  op Belgisch grondgebied geen 
omstandigheid is die betrekking heeft op de bevoegdheid maar een voorwaarde voor de 
ontvankelijkheid  van  de  strafvordering  en  dat  de  ontvankelijkheid  van  een  daad  van 

1 Zie concl. adv.-gen. D. VANDERMEERSCH.
2 Ibid.
3 Ibid.
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vervolging noodzakelijk en uitsluitend moet worden beoordeeld de dag dat die handeling 
wordt  gesteld  en  niet,  als  deze  voorwaarde  niet  vervuld  is,  retroactief  mag tot  stand 
gebracht worden en als dusdanig gelden voor het geval een latere omstandigheid of een 
volgend feit opduikt.

Vervolgens oordeelt de bestreden beslissing, door vast te stellen dat de voorwaarde van 
de aanwezigheid van de verweerder op het grondgebied niet vervuld was op het tijdstip 
van de burgerlijke partijstelling, d.i. op 2 april 2002, dat de vervolgingen niet ontvankelijk 
zijn.

Met deze overwegingen beantwoorden de appelrechters volgens mij de conclusie van 
de eisers en omkleden zij hun beslissing naar recht.

Bijgevolg mist het middel volgens mij feitelijke grondslag.
Het  tweede  middel  voert  de  schending  aan  van  de  artikelen  10ter en  12  van  de 

Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, samen gelezen met artikel 6.1 
van  het  Verdrag tot  Bescherming van de Rechten  van  de  Mens  en de Fundamentele 
Vrijheden.

In  dit  middel  betogen  de  eisers  dat  artikel  12  van  de  Voorafgaande  Titel  van  het 
Wetboek van Strafvordering nergens bepaalt  op welk tijdstip de aanwezigheid van de 
inverdenkinggestelde op het grondgebied van het Rijk vereist is en dat de appelrechters, 
door de ontvankelijkheid van de vervolgingen afhankelijk te maken van de aanwezigheid 
van de inverdenkinggestelde op het grondgebied op het ogenblik van het instellen van de 
vervolgingen,  op  onwettige  wijze  de  toepassingsvoorwaarden  van  de  universele 
bevoegdheid inperken, dit tegen het door de wetgever nagestreefde doel in.

Naar luid van artikel 4 van het Strafwetboek, is de extraterritoriale bevoegdheid van de 
Belgische gerechten uitzonderlijk en beperkt tot de gevallen die bij wet zijn bepaald. Deze 
materie wordt geregeld door de artikelen 6 tot  14 van de Voorafgaande Titel  van het 
Wetboek  van  Strafvordering  en  deze  bepalingen  moeten  bijgevolg  restrictief  worden 
geïnterpreteerd4.
Deze  uitzonderingen  die  bij  wet  zijn  bepaald  kunnen  volgens  vier  criteria  worden 
ingedeeld5:

- het reële bevoegdheidsbeginsel;
- het actief personaliteitsbeginsel;
- het passief personaliteitsbeginsel;
- het universaliteitsbeginsel;
De  universele  bevoegdheid  waarvan  sprake  in  de  onderhavige  zaak,  bestaat  in  de 

wettelijke mogelijkheid voor een rechter om van een misdrijf kennis te nemen ongeacht 
de plaats waar het werd gepleegd en ongeacht de nationaliteit van de dader en van het 
slachtoffer6.

De  universele  bevoegdheid  onderscheidt  zich  van  de  traditionele  extraterritoriale 
bevoegdheidscriteria (actieve personaliteit,  passieve personaliteit en reële bevoegdheid) 
door het minder streng maken en zelfs het afschaffen van ieder aanknopingspunt met het 
land waar de rechtsvordering is ingesteld. Zij wordt niet rechtstreeks gedicteerd door de 

4 H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Brussel, Die Keure, 2005, p. 82.
5 Over de klassieke criteria van de extraterritoriale bevoegdheid, zie B. SPRIET, “(Extra)territoriale 
werking van de Belgische strafwet, met enkele “klassieke” extraterritoriale jurisdictiegronden uit de 
voorafgaande  titel  van  het  wetboek van strafvordering”,  Poursuites  pénales  et  extraterritorialité, 
Brugge, Die Keure, 2002, p. 1-38.
6 E. DAVID, “Une règle à valeur de symbole”, Politique-Revue de débats, Brussel, 2002, nr. 23, p. 12. 
Zie ook de gemeenschappelijke uitgave in Annales de droit de Louvain en in de Revue de droit de 
l’ULB verschenen in 2004 onder de titel “La compétence universelle”.
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noodzaak  van  beveiliging  van  nationale  belangen  maar  beroept  zich  veeleer  op  de 
bekommernis om waarden en belangen te verdedigen die nationaal en internationaal als 
fundamenteel worden beschouwd en op de wil van de overheid om een zo ruim mogelijke 
bestraffing te waarborgen van misdrijven die deze belangen aantasten7.

De toepassing van de universele  bevoegdheid kan afhankelijk gemaakt  worden van 
sommige uitvoeringsvoorwaarden, zoals de aanwezigheid van de vermoedelijke dader op 
het grondgebied van de Staat waar de rechtsvordering is ingesteld, het vereiste van de 
dubbele strafbaarstelling, de toepassing van de regel non bis in idem ….

Daar  waar  het  Belgisch  recht  voorheen,  in  de  Wet  van  16  juni  1993  betreffende 
misdaden  tegen  het  internationaal  humanitair  recht,  het  beginsel  van  de  universele 
bevoegdheid “in zuivere staat” huldigde, zonder enige maatstaf van een aanknopingspunt 
met de Staat waar de rechtsvordering is ingesteld,  heeft  de Wet van 5 augustus 2003 
betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht,  de universele 
bevoegdheid van de Belgische rechter aanzienlijk beperkt in de vorm van een verruimd 
actief personaliteitsbeginsel (buitenlandse dader met hoofdverblijfplaats in België) of van 
een verruimd passief personaliteitsbeginsel (buitenlands slachtoffer gevlucht naar België 
of er minstens drie jaar verblijvend op het ogenblik van de feiten) of met toepassing van 
een criterium van universele bevoegdheid volgens het principe “ofwel uitwijzen, ofwel 
berechten”  (“aut  dedere,  aut  iudicare”)  of  gegrond  op  een  aanknopingspunt 
voortvloeiende uit de aanwezigheid van de inverdenkinggestelde op Belgische bodem.

Deze wet  weerspiegelt  de  wil  van de wetgever  om zich  opnieuw te  richten  op  de 
klassieke  bevoegdheidscriteria  door  een  persoonlijk  (dader  en/of  slachtoffer)  of 
territoriaal aanknopingspunt te eisen met de Staat waar de rechtsvordering is ingesteld.

In zake verkrachting en aanranding van de eerbaarheid gepleegd op de persoon van een 
minderjarige,  kent  artikel  10ter van  de  Voorafgaande  Titel  van  het  Wetboek  van 
Strafvordering universele bevoegdheid toe aan de Belgische gerechten om van dergelijke 
feiten kennis te nemen die in het buitenland ten aanzien van een buitenlands slachtoffer 
door  een  buitenlandse  dader  zouden  zijn  gepleegd.  Artikel  12  van  de  voormelde 
Voorafgaande Titel doet deze vervolgingen evenwel afhangen van de voorwaarde dat de 
inverdenkinggestelde in België wordt gevonden.

Dit vereiste van de aanwezigheid van de vermoedelijke dader op het grondgebied is 
geen omstandigheid die betrekking heeft op de bevoegdheid maar is een voorwaarde voor 
de ontvankelijkheid van de strafvordering8.

Hier dient te worden nagegaan wat onder het begrip verdachte “in België gevonden”, 
zoals bepaald bij artikel 12 van de Voorafgaande Titel, dient begrepen te worden. Is de 
aanwezigheid van de inverdenkinggestelde  vereist  onmiddellijk  na het  plegen van het 
misdrijf, op het tijdstip van het instellen van de vervolgingen, op het tijdstip dat het bevel 
tot aanhouding wordt uitgevaardigd of nog, wanneer de zaak wordt berecht?

De voorwaarde van aanwezigheid van de inverdenkinggestelde op Belgische bodem 
moet  volgens  mij  in  de  ruime  zin  worden  opgevat:  opdat  de  inverdenkinggestelde 
beschouwd wordt als zijnde in België gevonden, is het noodzakelijk en volstaat het dat de 
inverdenkinggestelde na het misdrijf en vóór het instellen van de vervolgingen of, ten 
laatste, precies op het ogenblik ervan, naar België is gekomen en er is aangetroffen of 
gevonden,  ook al  heeft  hij  het  grondgebied nog  vóór  de  eerste  procedurehandelingen 
verlaten9. De ratio legis van deze voorwaarde zou aldus erin bestaan dat men vermijdt dat 

7 H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, op.cit., p. 90.
8 Brussel, (k.i.), 16 april 2002, J.L.M.B., 2002, p. 918; Brussel (k.i.), 26 juni 2002, ref. 1981, in zake 
GBAGBO e.a., aangehaald door H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH,  op.cit., p. 99; M. FRANCHIMONT, A. 
JACOBS en A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Brussel, Larcier, 2006, p. 1259.
9 Brussel (k.i.), 9 nov. 2000, Rev.dr.pén.crim., 2001, p. 761; C. HENNAU en J. VERHAEGEN, Droit pénal 
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de  dader  van  een  in  het  buitenland  gepleegd  misdrijf  zich  ongestraft  op  Belgisch 
grondgebied bevindt en dat die straffeloosheid een reden van gevaar, onrust en schandaal 
zou betekenen10.

Het  begrip  “in  België gevonden” is een feitelijke  kwestie  die aan de onaantastbare 
beoordeling van de feitenrechter wordt overgelaten. Aldus werd beslist dat het feit dat een 
vermoedelijke  dader  in  het  kader  van  een  handelsmissie  werkelijk  aanwezig  is  op 
Belgisch grondgebied geenszins de aanwezigheid in België betekent in de zin van artikel 
12  van  de  Voorafgaande  Titel11.  Zo  ook  heeft  het  Hof  geoordeeld  dat  de  periodieke 
aanwezigheid in België van een topman van een buitenlands bedrijf (voor het bijwonen 
van  bestuursvergaderingen)  onvoldoende  was  om  daaruit  te  besluiten  dat  de 
inverdenkinggestelde in België werd gevonden (te dezen ging het om de toepassing van 
de artikelen 23 en 62bis, Sv.)12.

Opdat  volgens  mij  de  inverdenkinggestelde  kan  beschouwd  worden  als  “in  België 
gevonden” in de zin van het voormelde artikel 12, volstaat het dat hij er na de feiten 
voldoende  lang  heeft  verbleven  opdat  zijn  aanhoudende  straffeloze  aanwezigheid  op 
Belgische  bodem  een  gevoel  van  onrechtvaardigheid  en  schandaal  zou  verwekken. 
Daarnaast is niet vereist dat de betrokkene daadwerkelijk op Belgisch grondgebied werd 
aangehouden of  gearresteerd vermits  iedere  arrestatie  en elk  bevel  tot  aanhouding  de 
vaststelling vereisen van ernstige aanwijzingen van schuld wat een opsporingsonderzoek 
of een voorafgaand gerechtelijk onderzoek inhoudt. Het zou overigens tegenstrijdig zijn 
om te menen dat na een langdurig verblijf in België, het voor de verdachte, die vreest dat 
hij daar zal worden lastig gevallen of aangehouden, zou volstaan om naar het buitenland 
te vluchten teneinde aan iedere vorm van vervolging vanwege de Belgische overheid te 
ontsnappen.

Aangezien het de ontvankelijkheid van de strafvordering betreft, moet de voorwaarde 
van de aanwezigheid van de inverdenkinggestelde in België vervuld zijn op het ogenblik 
van  het  instellen  van  de  vervolgingen  aangezien  de  latere  aanwezigheid  van  de 
inverdenkinggestelde op Belgische bodem het instellen van de strafvordering niet “met 
terugwerkende kracht” [kan] regulariseren13. Indien daarentegen aan deze vereiste op het 
ogenblik van het instellen van de vervolgingen is voldaan, vormt de latere afwezigheid 
van  de  beklaagde  geen  beletsel  om  hem  bij  verstek  te  vonnissen  of  een 
uitleveringsverzoek in te dienen.

Ik meen bijgevolg dat het middel naar recht faalt wanneer het aanvoert dat louter door 
de aanwezigheid van de inverdenkinggestelde na het instellen van de vervolgingen, aan de 
voorwaarde is voldaan die bij artikel 12 van de Voorlopige Titel van het Wetboek van 
Strafvordering is gesteld.

Subsidiair  verzoeken de eisers het Hof om een prejudiciële vraag te stellen aan het 
Grondwettelijk  Hof  over  de  grondwettelijkheid  van  artikel  12,  eerste  lid,  van  de 
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, krachtens welke de uitoefening 
van de extraterritoriale bevoegdheid van de Belgische rechter, in de regel afhangt van de 
vereiste  dat  de  inverdenkinggestelde  aanwezig  is  op  Belgische  bodem  “terwijl  deze 
voorwaarde niet meer vereist is in de andere gevallen van universele bevoegdheid”.

Zoals ik hierboven heb vermeld kenmerkt zich de hervorming, die bij de Wet van 5 
augustus 2003 is ingevoerd, door de wil van de wetgever om voor de uitoefening van de 

général, 3de uitg., Brussel, Bruylant, 2003, p. 79; H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH,  op.cit., p. 99; 
M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, op.cit., p. 1259.
10 Zie M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, op.cit., p. 1259.
11 Brussel (k.i.), 26 juni 2002, in zake SHARON e.a., J.T., 2002, p. 539.
12 Cass. 5 mei 2004, A.R. P.04.0482.F, A.C., 2004, nr. 237.
13 H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, op.cit., p. 99; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, op.cit., 
p. 1259. 
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universele bevoegdheid een aanknopingspunt te vereisen met het Belgisch grondgebied in 
de  vorm  van  een  verruimd  actief  personaliteitsbeginsel  (buitenlandse  dader  met 
hoofdverblijfplaats in België) of een verruimd passief personaliteitsbeginsel (buitenlands 
slachtoffer naar België gevlucht of er minstens drie jaar verblijvend op het ogenblik van 
de feiten) of voortvloeiende uit de aanwezigheid van de inverdenkinggestelde op Belgisch 
grondgebied.

In de uitzonderingen die bij artikel 12 van de Voorafgaande Titel zijn bepaald, namelijk 
de gevallen van de artikelen 6, 1°, 1°bis en 2°, 10, 1°, 1°bis en 2°, 10bis en 12bis van de 
voormelde  Voorafgaande  Titel,  wordt  de  uitoefening  van  de  universele  bevoegdheid 
afhankelijk  gemaakt  van  andere  voorwaarden  zoals  de  Belgische  nationaliteit  van  de 
dader of van het slachtoffer, de hoofdverblijfplaats van de buitenlandse dader op Belgisch 
grondgebied, de omstandigheid dat het slachtoffer de hoedanigheid van erkend politiek 
vluchteling had in België op het ogenblik van de feiten, het minstens drie jaar effectief, 
gewoonlijk  en  wettelijk  in  België  verblijven,  het  bestaan  van  specifieke  Belgische 
belangen (beginsel van de reële bevoegdheid), het feit dat de dader deel uitmaakt van de 
Belgische  Strijdkrachten,  het  bestaan  van  een  internationale  door  België  aangegane 
verbintenis of ten slotte het instellen van de vervolgingen door de federale procureur.

In tegenstelling tot wat het middel betoogt,  bepaalt artikel 12 van de Voorafgaande 
Titel  en de bepalingen die  het  beoogt,  geen gevallen waarin een burgerlijke partij  de 
strafvordering op gang kan  brengen  tegen  iemand die  niet  in  België  werd gevonden, 
zonder dat een bijkomende voorwaarde wordt opgelegd.

Bijgevolg berust de prejudiciële vraag op een foutief juridisch uitgangspunt en is er 
volgens mij geen reden om ze te stellen.

De  tweede prejudiciële  vraag  die  door  de eisers  wordt  voorgesteld,  heeft  eveneens 
betrekking  op  artikel  12  van  de  Voorafgaande  Titel  omdat  het  deze  bepaling  aan 
duidelijkheid en voorspelbaarheid zou ontbreken daar zij de burgerlijke partij niet in staat 
zou  stellen  te  vatten  op  welk  ogenblik  zij  op  nuttige  en  ontvankelijke  wijze  een 
strafrechtelijke klacht kan indienen.

De vraag geeft evenwel niet aan hoe het verwijt tegen de wijze waarop de bepaling is 
opgesteld, aanleiding zou kunnen zijn tot ongelijke behandeling of discriminatie.

Bijgevolg is er evenmin reden om deze vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen.
Ik besluit tot de verwerping van de cassatieberoepen.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0216.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 24 januari 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eisers voeren twee middelen aan en werpen twee prejudiciële vragen op in 

een memorie waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is 
gehecht.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de in zake van de eerste 

verweerder gewezen beslissing:
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Over het eerste middel:
Uit de omstandigheid alleen dat een beslissing van het vonnisgerecht niet re-

gelmatig met redenen zou zijn omkleed, kan geen schending van artikel 6 van 
het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden worden afgeleid.

Het middel faalt in zoverre naar recht.
De eisers hebben een conclusie neergelegd waarin zij in hoofdzaak aanvoeren 

dat wanneer de ontvankelijkheid van een vervolging bij wet afhangt van het feit 
dat de beklaagde in België wordt aangetroffen, aan deze voorwaarde is voldaan 
door diens aanwezigheid op het grondgebied van het Rijk nadat de strafvordering 
op gang is gebracht.

Het arrest antwoordt op die conclusie
- dat de aanwezigheid van de inverdenkinggestelde op het grondgebied van het 

Rijk een voorwaarde is voor de ontvankelijkheid van de strafvordering;
- dat deze voorwaarde bijgevolg moet worden vastgesteld op het ogenblik dat 

de daad van vervolging waartoe de eisers het initiatief hebben genomen, werd 
verricht;

- dat indien deze voorwaarde niet vervuld is op het ogenblik dat de strafvorde-
ring wordt op gang gebracht, de latere aanwezigheid van de inverdenkinggestel-
de op het grondgebied de vervolging niet met terugwerkende kracht geldig kan 
verklaren;

- dat de eisers toegeven dat de eerste verweerder zich niet in België bevond op 
het ogenblik dat zij zich, op 2 april 2002, tegen hem burgerlijke partij hebben ge-
steld;

- dat de vervolgingen bijgevolg niet ontvankelijk zijn.
De appelrechters beantwoorden aldus de conclusie van de eisers en omkleden 

hun beslissing regelmatig met redenen.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Over het tweede middel:
Naar luid van artikel 4 van het Strafwetboek wordt het misdrijf, buiten het 

grondgebied van het Rijk door Belgen of door vreemdelingen gepleegd, in Bel-
gië niet gestraft dan in de gevallen bij de wet bepaald.

Artikel 10ter, 2°, van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvorde-
ring, maakt de vervolging mogelijk in België van eenieder die zich buiten het 
grondgebied van het Rijk schuldig maakt aan een van de misdrijven bepaald in 
de artikelen 372 tot 377 en 409 van het Strafwetboek. Deze vervolging heeft 
evenwel, naar luid van artikel 12, eerste lid, van de Voorafgaande Titel, alleen 
plaats wanneer de verdachte in België wordt gevonden.

Er wordt niet vereist dat de verdachte, die zich op het ogenblik van het instel-
len van de vervolgingen op het grondgebied van het Rijk bevindt, daar op het 
ogenblik van het vonnis nog steeds verblijft. Het volstaat, maar dit is wel nood-
zakelijk, dat de dader, na het misdrijf waarvan hij wordt verdacht, naar België is 
gekomen en er is aangetroffen of gevonden, ook al heeft hij het grondgebied nog 
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vóór de eerste procedurehandelingen verlaten.
Deze voorwaarde die aan de ontvankelijkheid van de strafvordering is gekop-

peld, moet vervuld zijn op het ogenblik dat de voormelde vordering wordt inge-
steld. De latere aanwezigheid van de verdachte op Belgische bodem kan geen 
vervolging ontvankelijk maken welke het niet was op het ogenblik dat zij werd 
ingesteld.

Het middel dat het tegendeel aanvoert faalt naar recht.
Over de prejudiciële vragen:
De eisers verzoeken dat aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag ge-

steld wordt over de grondwettelijkheid van artikel 12, eerste lid, van de Vooraf-
gaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, krachtens welk de uitoefening 
van de strafvordering wegens misdaden of wanbedrijven die buiten het grondge-
bied van het Rijk zijn gepleegd, in de regel, afhangen van de voorwaarde dat de 
verdachte in België wordt gevonden, "terwijl deze voorwaarde niet meer vereist 
is in andere gevallen van universele bevoegdheid".

In de gevallen die bij de artikelen 6, 1°, 1°bis en 2°, 10, 1°, 1°bis en 2°, 10bis 
en 12bis van de Voorafgaande Titel zijn bepaald, moet de verdachte inderdaad 
niet in België worden gevonden.

De uitoefening van de strafvordering hangt in deze gevallen evenwel af van de 
Belgische nationaliteit van de dader of van het slachtoffer, van de hoofdverblijf-
plaats van de dader op het grondgebied van het Rijk, van het effectief, gewoon-
lijk en wettelijk verblijf van het slachtoffer in België sedert minstens drie jaar, 
van het bestaan van specifieke Belgische belangen die door het misdrijf zijn ge-
schaad, van het behoren van de dader tot de Belgische strijdkrachten of van de 
aanhangigmaking van de zaak bij de onderzoeksrechter door de federale procu-
reur.

Artikel 12, eerste lid, van de Voorafgaande Titel en de bepalingen waarnaar 
het verwijst, voorzien niet in een geval waarin een burgerlijke partij zelf de straf-
vordering op gang kan brengen voor misdrijven, buiten het grondgebied van het 
Rijk gepleegd en daarmee volgens geen van de hoger opgesomde criteria een 
aanknopingspunt hebbende, welke iemand zouden worden ten laste gelegd die er 
niet werd gevonden.

De prejudiciële vraag die aan de wettekst  een verschil  in behandeling toe-
schrijft die hij niet bevat, gaat van een verkeerde juridische veronderstelling uit. 
Er is bijgevolg geen grond om deze te stellen.

De tweede prejudiciële vraag heeft eveneens betrekking op artikel 12, eerste 
lid, van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering. Zij steunt 
op de bewering dat deze bepaling duidelijkheid en voorspelbaarheid mist in zo-
verre zij "de burgerlijke partij niet in staat stelt te vatten [...] op welk ogenblik zij 
op nuttige en ontvankelijke wijze klacht kan indienen".

De artikelen 12, tweede lid, en 14 van de Grondwet afzonderlijk of samen ge-
lezen met de artikelen 6 en 7 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, waarvan de schending wordt aange-
voerd, waarborgen alle burgers dat geen enkel gedrag strafbaar is en dat geen en-
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kele straf wordt opgelegd dan krachtens de regels die door een vertegenwoordi-
gend lichaam zijn goedgekeurd, maar hebben niet tot doel de rechten van de bur-
gerlijke partij te beschermen.

Aangezien een dergelijke vraag geen verband houdt met het arrest moet zij 
evenmin worden gesteld.

B. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing die in zake 
van de tweede verweerder is gewezen:

De eisers voeren geen middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep.

30 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. M. Faska, Luik.

Nr. 283

2° KAMER - 30 mei 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — AFSTAND — BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - ADVOCAAT - 
VOORWAARDEN

2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - CASSATIEBEROEP VAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ - MEMORIE - AFSTAND VAN DE MIDDELEN - AFSTAND GEPAARD GAANDE 
MET DE AFSTAND VAN HET CASSATIEBEROEP

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — ALGEMEEN - FOUT - 
SCHADE - VERGOEDING - ADVOCATENKOSTEN EN -HONORARIUM - VOORWAARDE - 
NOODZAKELIJKHEID

4º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING INGESTELD 
VOOR DE STRAFRECHTER - SCHADE DOOR HET MISDRIJF VEROORZAAKT - VERGOEDING - 
ADVOCATENKOSTEN EN -HONORARIUM - VOORWAARDE - NOODZAKELIJKHEID

1º en 2º Het Hof slaat geen acht op de afstand van het cassatieberoep van een burgerlijke  
partij  door  een advocaat  die geen advocaat  is  bij  het  Hof  van Cassatie  of  die  geen 
houder is van een bijzondere volmacht, gegeven het feit dat het bestreden arrest haar 
vordering  gedeeltelijk  verwerpt  en  de  afstand  van  haar  cassatieberoep  in  dat  geval 
gelijkstaat  met  een  afstand  van  haar  vordering;  het  Hof  slaat  evenmin  acht  op  de  
intrekking  door  de  voormelde  advocaat  van  de  middelen  die  deze  in  zijn  memorie  
aanvoert, wanneer zij kennelijk met die afstand samenhangt1.

3º  en 4º De kosten en het  honorarium van een advocaat  die de benadeelde van een  
strafrechtelijke  fout  heeft  betaald,  kunnen,  op  grond  van  art.  1382  B.W.,  een  te  
vergoeden bestanddeel van de schade uitmaken, in zoverre ze noodzakelijk zijn om de 

1 Cass. 16 juni 1999, AR. P.98.1528.F, nr 364. 
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benadeelde de mogelijkheid te bieden zijn  rechten op vergoeding van zijn  schade te 
doen gelden; de vaststelling dat het bedrag van de aan de burgerlijke partij toegekende  
vergoeding veel meer aanleunt bij dat wat door de beklaagde is berekend dan bij het  
bedrag dat door de burgerlijke partij wordt gevorderd, heeft niet tot gevolg dat de door  
haar gedragen kosten en honoraria niet noodzakelijk waren2.

(C. e.a. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0243.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 16 januari 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
De eisers voeren drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Met brieven die op 7 en 22 mei ter griffie van het Hof zijn ingekomen, heeft 

Meester Philippe Charpentier,  raadsman van de eisers,  meegedeeld dat zij  af-
stand doen van hun cassatieberoep en de middelen intrekken die in hun memorie 
worden aangevoerd.

Het Hof slaat geen acht op die afstand, verricht door een advocaat die geen ad-
vocaat is bij het Hof van Cassatie en die geen houder blijkt te zijn van een bij-
zondere volmacht, nu het bestreden arrest hun vordering gedeeltelijk verwerpt en 
de afstand van hun cassatieberoep in dat geval gelijkstaat met een afstand van 
hun vordering.

Het slaat evenmin acht op de voormelde intrekking van de middelen, die ken-
nelijk met die afstand samenhangt.

Over het eerste middel:
Het middel verwijt het arrest dat het de artikelen 6 van het Verdrag tot Be-

scherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 149 van 
de Grondwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt, door te weige-
ren de verweerkosten van de eisers te vergoeden.

De kosten en het  honorarium van een advocaat die  de benadeelde van een 
strafrechtelijke fout heeft betaald, kunnen, op grond van het voormelde artikel 
1382, een te vergoeden bestanddeel van de schade uitmaken, in zoverre ze nood-
zakelijk zijn om de benadeelde de mogelijkheid te bieden zijn rechten op vergoe-
ding van zijn schade te doen gelden. 

Uit de vaststelling dat het bedrag van de door de appelrechters toegekende ver-
goeding veel dichter aanleunt bij dat wat door de verweerder is berekend dan bij 
dat wat door de eisers wordt gevorderd, kunnen de appelrechters niet naar recht 
afleiden dat de door hen gedragen kosten en honoraria niet noodzakelijk waren.

2 Zie Cass. 16 nov. 2006, AR C.05.0124.F, nr. 568 met concl. O.M. in Pas. 
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Het middel is in zoverre gegrond.
Over het tweede middel:
Het middel verwijt het arrest dat het de artikelen 149 van de Grondwet alsook 

1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt door te weigeren de materiële 
schade te vergoeden die door de tweede eiser wordt aangevoerd en die voort-
vloeit uit het verlies van een schooljaar. 

Nadat de appelrechters een morele schade hebben aangenomen die, uit hoofde 
van de eiser, voortvloeit uit het verlies op een redelijke kans om zonder zitten-
blijven zijn schooljaar tot een goed einde te brengen, vermelden zij  dat  deze 
"geen enkel gegeven aandraagt dat toelaat om de materiële schade die [hij] aan-
voert geloofwaardig te maken, welke bijgevolg zuiver hypothetisch blijft, aange-
zien hij geen inlichtingen verstrekt over zijn schoolloopbaan na 1991, over zijn 
beroepskeuze en over zijn huidige toestand en zich beperkt tot het vorderen van 
een bedrag dat hoger ligt dan de zakencijfers die hij in 1999 en 2000 heeft ver-
wezenlijkt in [zijn] toenmalige beroepsbezigheid als zelfstandige".

Met deze overwegingen beantwoordt het arrest, dat niet door tegenstrijdigheid 
is aangetast, de conclusie van de eiser en omkleedt het zijn beslissing regelmatig 
met redenen.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
De appelrechters stellen aldus door een feitelijke beoordeling vast dat het mis-

lukken van een schooljaar geen verlies aan economische waarde van de beroeps-
bezigheid van de eiser had doen ontstaan en bijgevolg geen materiële schade had 
veroorzaakt. Daaruit volgt dat zij hun beslissing om daarvoor geen vergoeding 
toe te kennen, naar recht verantwoorden.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Over het derde middel:
Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek is diegene 

door wiens schuld aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht deze te ver-
goeden en de getroffene heeft, in de regel, recht op de volledige vergoeding van 
de geleden schade.

De eerste rechter heeft de verweerder veroordeeld om de eisers definitieve ver-
goedingen te betalen, vermeerderd met compensatoire interest, en heeft de voor-
lopige tenuitvoerlegging van het vonnis bevolen. Deze bedragen werden vermin-
derd door de rechters in hoger beroep, welke eveneens hebben beslist dat ze zou-
den worden uitbetaald "na aftrek van de reeds gestorte provisionele bedragen en 
de creditrente daarop, berekend tegen de wettelijke rentevoet, vanaf de datum 
van de uitkeringen".

Door aldus te beslissen dat de door de verweerder betaalde bedragen in hun to-
taliteit creditrente zullen opbrengen, vergoeden de appelrechters de schade van 
de eisers niet volledig.

Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
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Vernietigt het arrest in zoverre het uitspraak doet over de verweerkosten van 
de eisers en in zoverre het beslist dat van de hen toegekende bedragen de provi-
sie wordt afgetrokken die door de verweerder is gestort en de creditrente daarop.

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt ieder van de eisers in een vierde van de kosten van zijn cassatiebe-

roep en de verweerder in de helft ervan.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen. 

30 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. Ph. Charpentier, Hoei.

Nr. 284

2° KAMER - 30 mei 2007

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BEWIJSVOERING - INLICHTINGEN UIT 
EEN ANDER NIET GEVOEGD ONDERZOEKSDOSSIER - INLICHTINGEN VERMELD IN EEN AAN EEN 
TEGENSPREKELIJK DEBAT ONDERWORPEN PROCES-VERBAAL - VERPLICHTING OM EEN AFSCHRIFT TE 
VOEGEN VAN HET DOSSIER DAT NIET BIJ DE RECHTER AANHANGIG IS GEMAAKT

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - 
INLICHTINGEN UIT EEN ANDER NIET GEVOEGD ONDERZOEKSDOSSIER - INLICHTINGEN VERMELD IN EEN 
AAN EEN TEGENSPREKELIJK DEBAT ONDERWORPEN PROCES-VERBAAL - VERPLICHTING OM EEN 
AFSCHRIFT TE VOEGEN VAN HET DOSSIER DAT NIET BIJ DE RECHTER AANHANGIG IS GEMAAKT

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - LOYAUTEIT - RECHT OP EEN 
EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - RECHT VAN VERDEDIGING - INLICHTINGEN UIT EEN ANDER 
NIET GEVOEGD ONDERZOEKSDOSSIER - INLICHTINGEN VERMELD IN EEN AAN EEN TEGENSPREKELIJK 
DEBAT ONDERWORPEN PROCES-VERBAAL - VERPLICHTING OM EEN AFSCHRIFT TE VOEGEN VAN HET 
DOSSIER DAT NIET BIJ DE RECHTER AANHANGIG IS GEMAAKT

4º BEWIJS — STRAFZAKEN — VERMOEDENS - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR 
DE FEITENRECHTER - VOORWAARDEN

1º,  2º  en  3º  Het  vermelden  van  inlichtingen,  in  een  aan  een  tegensprekelijk  debat 
onderworpen proces-verbaal, uit een onderzoek dat met de zaak geen verband houdt,  
vindt steun in de artt. 44/1 en 44/4, van de Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt  
en, door het enkele feit dat dit ander onderzoek niet bij het dossier is gevoegd, miskent  
het het algemeen rechtsbeginsel betreffende de loyaliteit van de bewijsvoering niet; noch  
het  recht  op  een  eerlijke  behandeling  van  de zaak,  noch het  recht  van verdediging  
verplichten de rechter om het afschrift  van een dossier dat niet bij  hem aanhangig is 
gemaakt bij het dossier te doen voegen, alleen omdat één van de stukken die hem zijn  
voorgelegd, dat dossier als bron vermeldt van de inlichtingen die dat stuk aandraagt1.

1 Zie:  L.  HUYBRECHTS,  “Het gebruik in  het  strafproces  van een ander  strafdossier”,  in:  Om deze 
redenen, Liber Amicorum Armand VANDEPLAS, 283.
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4º De gevolgtrekkingen die de rechter, bij wijze van vermoedens, uit de door hem bewezen  
verklaarde feiten maakt, worden aan zijn oordeel en beleid overgelaten en worden door 
hem  op  onaantastbare  wijze  beoordeeld,  op  voorwaarde  dat  hij  uit  die  feiten  geen 
gevolgtrekkingen maakt die daarmee geen verband houden of  die op grond daarvan 
onmogelijk te verantwoorden zijn. 

(M. e.a. T. DEXIA BANK nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0421.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 23 februari 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
De eiser H. M. voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eens-

luidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
De eiser C. O. voert vier middelen aan in een memorie die op 29 mei 2007 op 

de griffie van het Hof is ingekomen.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. ESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van H. M.:
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring:
Over het middel:
Wat de eerste drie onderdelen betreft:
De conclusie waarvan de eiser het arrest verwijt dat het deze niet beantwoordt, 

voerde in hoofdzaak aan
- dat een proces-verbaal in het strafdossier naar een afzonderlijk onderzoek 

verwijst in zake van een inverdenkinggestelde waarmee de eiser in verbinding 
zou hebben gestaan; dat dit een bewering is waartegen de eiser zich niet kan ver-
weren aangezien dat onderzoek niet bij het dossier is gevoegd;

- dat tegen de eiser een observatiemaatregel was uitgevaardigd waarvan het ge-
detailleerd verslag zich niet in het dossier bevindt en die geen enkel bewijskrach-
tig gegeven heeft opgeleverd;

- dat aan de getuigen een fotoalbum werd voorgelegd, uitsluitend samengesteld 
uit foto's van personen die bij de speurders als verdacht gesignaleerd staan;

- dat de politie door een robottekening, voor één van de misdrijven die de eiser 
ten laste zijn gelegd, een andere verdachte heeft kunnen identificeren wiens iden-
titeit niet werd onthuld en tegen wie het onderzoek niet werd vervolgd;

- dat voor de feiten die op 23 januari 2004 te Oreye zijn gepleegd (telastleggin-
gen B.7, E.15, F.22 en G.30), de speurders een album met 37 foto's hadden sa-
mengesteld welke zich niet in het dossier bevinden en waartussen de getuigen 
personen hebben aangewezen die niet met de eiser te vereenzelvigen zijn.
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Om de telastleggingen ondanks de ontkenningen van de eiser bewezen te ver-
klaren, neemt het arrest aan

- dat het slachtoffer van de op 3 januari 2004 te Glons gepleegde feiten (telast-
legging A.3), die hier verweerder is, duidelijk de gelaatstrekken van één van de 
twee daders heeft gezien, dat hij daarvan een nauwkeurige herinnering heeft be-
waard en de eiser tussen talrijke foto's heeft herkend, en vervolgens bij een con-
frontatie achter spiegelglas;

- dat de getuigen van de op 13 maart 2004 te Fléron gepleegde feiten (telast-
leggingen A.4, E.16 en F.23) de eiser tussen de hen voorgelegde foto's of tijdens 
de confrontatie achter spiegelglas aanwijzen, waarbij één van deze getuigen ver-
klaart dat ook de stem van de eiser hem is opgevallen;

- dat de slachtoffers van de op 23 januari 2004 te Oreye gepleegde feiten (te-
lastleggingen B.7, E.15, F.22 en G.30) de schoenen die bij een andere inverden-
kinggestelde zijn gevonden, hebben geïdentificeerd als zijnde de schoenen die de 
eiser droeg en hemzelf, in zeer stellige bewoordingen, op foto en bij de confron-
tatie hebben herkend;

- dat de eiser op foto en bij de confrontatie werd aangewezen door de slachtof-
fers van de op 23 april 2004 te Flémalle gepleegde feiten (telastleggingen C.8, 
E.17 en F.24);

- dat niet blijkt dat de hierboven opgesomde ambtsverrichtingen werden ver-
richt op een wijze die het recht van verdediging miskent;

- dat de levensstijl van de eiser na de feiten niet verenigbaar lijkt met de in-
komsten die hij aangeeft (bladzijden 12, 13, 20 en 25 van het arrest);

- dat de eiser anderen die voor gelijkaardige feiten als deze waarvoor hij zich 
moet verantwoorden, kende of met hen in verbinding stond.

Door er aldus andere of ermee strijdige gegevens tegenover te stellen, beant-
woorden de appelrechters de conclusie van de eiser en omkleden zij hun beslis-
sing regelmatig met redenen.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat de hierbo-
ven samengevatte gegevens die de appelrechters hebben doen besluiten om de te-
lastleggingen bewezen te verklaren, aan de tegenspraak van de partijen werden 
onttrokken. Uit de kritiek, geformuleerd in de conclusie die namens de eiser op 
de terechtzitting van het hof van beroep van 10 januari 2007 is neergelegd, blijkt 
integendeel dat deze inzage heeft gekregen van de tegen hem aangevoerde stuk-
ken, met name van de fotografische documentatie op grond waarvan identifica-
ties gebeurden alsook van de processen-verbaal van de confrontaties en de getui-
genverhoren.

De eiser voert een miskenning aan van het recht op een eerlijke behandeling 
van de zaak, van zijn recht van verdediging en van het algemeen rechtsbeginsel 
betreffende de loyaliteit van de bewijsvoering. Hij leidt die miskenning af uit de 
omstandigheid dat hij geen inzage heeft gekregen van het onderzoek met betrek-
king tot  een andere inverdenkinggestelde  waarvan  een  proces-verbaal  uit  het 
dossier zegt dat hij daarmee in contact staat, noch van het proces-verbaal met het 
resultaat van de door de onderzoeksrechter bevolen observaties, noch van één 
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van de fotoalbums die aan de slachtoffers en de getuigen zijn voorgelegd. 
Krachtens artikel 44/1 van de Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, 

kunnen de politiediensten inlichtingen inwinnen, meer bepaald met betrekking 
tot personen die een concreet belang vertonen voor de uitoefening van hun op-
drachten van gerechtelijke politie overeenkomstig de artikelen 28bis, 28ter, 55 
en 56 van het Wetboek van Strafvordering.

Deze inlichtingen, die kunnen worden medegedeeld aan de overheden bedoeld 
in het derde lid van het voormelde artikel 44/1, worden in een gegevensbank ver-
werkt die de gerechtelijke overheden en de politiediensten volgens artikel 44/4 
van de Wet van 5 augustus 1992 mogen raadplegen.

Het vermelden van inlichtingen, in een aan een tegensprekelijk debat onder-
worpen proces-verbaal, uit een onderzoek dat met de zaak geen verband houdt, 
vindt steun in de voormelde wetsbepalingen en, door het enkele feit dat dit ander 
onderzoek niet bij het dossier is gevoegd, miskent het het algemeen rechtsbegin-
sel betreffende de loyaliteit van de bewijsvoering niet.

De overige algemene beginselen die door de eiser zijn aangevoerd verplichten 
de rechter niet om het afschrift van een dossier dat niet bij hem aanhangig is ge-
maakt bij het debat te doen voegen, alleen omdat één van de stukken die hem 
zijn voorgelegd, dat dossier als bron vermeldt van de inlichtingen die dat stuk 
aandraagt.

Overigens blijkt noch uit het arrest noch uit het middel zelf, dat de appelrech-
ters, om de telastleggingen bewezen te verklaren, zich op de reeks van 37 foto's 
hebben gegrond, waarvan de eiser beweert geen inzage te hebben gekregen maar 
tegelijkertijd aanvoert dat zijn foto daarin moet voorkomen.

Het arrest vermeldt evenmin politiële inlichtingen volgens welke de eiser wa-
pens en bivakmutsen in een autobox opborg. Wat de vermelding onderaan blad-
zijde 12 van het arrest betreft, volgens welke de eiser samen met een andere in-
verdenkinggestelde werd opgemerkt terwijl zij zich naar garageboxen te Cheratte 
begaven, deze komt niet uit een proces-verbaal dat, in strijd met artikel 47sep-
ties, §2, van het Wetboek van Strafvordering, niet bij het strafdossier zou zijn ge-
voegd. Immers, volgens het uittreksel uit de conclusie, weergegeven in het twee-
de onderdeel, lijkt deze vermelding afkomstig uit een stuk dat zich in het straf-
dossier bevindt waarvan de eiser inzage heeft gekregen vermits hij het aanhaalt.

Ten slotte is de twijfel die de beklaagde ten goede moet komen deze die naar 
het oordeel van de rechter betrekking heeft op de schuld van de voormelde be-
klaagde aan de hem ten laste gelegde feiten. De gevolgtrekkingen die de rechter, 
bij wijze van vermoedens, uit de door hem bewezen verklaarde feiten maakt, 
worden aan zijn oordeel en beleid overgelaten en worden door hem op onaantast-
bare wijze beoordeeld, op voorwaarde dat hij uit die feiten geen gevolgtrekkin-
gen maakt die daarmee geen verband houden of die op grond daarvan onmoge-
lijk te verantwoorden zijn.

Uit de motivering van het arrest blijkt dat het hof van beroep geen enkele twij-
fel heeft geuit. Er volgt integendeel uit dat er volgens hen voldoende bepaalde en 
met elkaar overeenstemmende vermoedens waren om de aan de eiser ten laste 
gelegde feiten bewezen te verklaren.
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Het onderdeel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep(en).

30 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal –  Advocaten: mrs. J.-Ph. Mayence, Charleroi,  J. Vossen, Brussel en Ph. Zevenne, 
Luik.

Nr. 285

1° KAMER - 31 mei 2007

HANDELSPAPIER - WISSELBRIEF - AVAL - GEEN VERMELDING VOOR WIE HET AVAL IS GEGEVEN 
- WAARBORG

Wanneer niet wordt vermeld voor wie het aval is gegeven, waarborgt het aval de eventuele  
wisselverbintenis van de trekker. (Art. 31, vierde lid, Boek I, Titel VIII, W.Kh.)

(K. T. ROMA BELGIUM nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0147.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 november 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 31, inzonderheid vierde lid, van titel VIII van boek I van het Wetboek van 

Koophandel, houdende de wetten op wisselbrieven en orderbriefjes gecoördineerd bij de 
wet van 31 december 1955 tot verbetering en interpretatie van verschillende bepalingen 
van de wet van 10 augustus 1953 betreffende de invoering in de nationale wetgeving van 
de eenvormige wet op de wisselbrieven en orderbriefjes en betreffende haar inwerkingtre-
ding, en tot coördinatie van deze wetgeving met de eenvormige wet.

Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep stelt eerst vast dat de verweerster, trekker, verscheidene wisselbrie-

ven heeft getrokken op de vennootschap naar Luxemburgs recht, betrokkene, waarvoor de 
eiser, afgevaardigd bestuurder van Jarrel Business, voor aval heeft getekend, dat Jarrel 
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Business failliet  werd verklaard bij  vonnis van 18 september 2002 van de arrondisse-
mentsrechtbank. Nadat het heeft kennisgenomen van de vordering van de verweerster, in 
haar hoedanigheid van trekker van de wisselbrieven, tot veroordeling van de eiser tot be-
taling van de wisselbrieven, in zijn hoedanigheid van avalgever ervan, wijst het de vorde-
ring van de verweerster toe en, met bevestiging van het beroepen vonnis, veroordeelt het 
de  eiser  tot  betaling  van  de  litigieuze  wisselbrieven,  zijnde  het  totale  bedrag  van 
123.334,33 euro vermeerderd met interest, alsook met de protestkosten van de brieven, 
zulks op grond van al zijn redenen die geacht worden hier te zijn weergegeven.

Inzonderheid wijst het arrest, nadat het ontkent dat de wisselbrieven vervalst zijn en het 
op een dergelijke vervalsing gegronde verweer van de eiser heeft afgewezen, op het vol-
gende:

"(De eiser) betwist niet dat hij wel degelijk de betwiste wissels heeft ondertekend in 
zijn hoedanigheid van avalgever.

(De eiser) heeft voor aval getekend zonder te preciseren voor wie het was gegeven.
Hij heeft niet verklaard dat hij als lasthebber optrad.
Het bepaalde in artikel 31, vierde lid, van de wet op wisselbrieven, krachtens hetwelk, 

het aval, indien het niet vermeldt voor wie het is gegeven, geacht wordt voor de trekker te 
zijn gegeven, is dwingend en laat in geen geval het tegenbewijs toe".

Grieven
Artikel 31, vierde lid, van titel VIII van boek I van het Wetboek van Koophandel luidt 

als volgt: "In het aval moet worden vermeld voor wie het is gegeven. Bij gebreke hiervan 
wordt het geacht voor de trekker te zijn gegeven".

Luidens die tekst waarborgt het aval, zonder vermelding van de ondertekenaar "voor 
wie het is gegeven" de wisselschuld van de trekker en niet van de betrokkene. De regel is 
dwingend en laat geen tegenbewijs toe: het vermoeden dat hij instelt is onweerlegbaar.

Hieruit volgt dat het arrest, doordat het vaststelt, enerzijds, dat de verweerster trekker is 
van de litigieuze wisselbrieven en dat Jarrel Business de betrokkene ervan is, anderzijds 
dat de eiser, die deze brieven voor aval heeft ondertekend, niet vermeldt voor wie dat aval 
is gegeven, niet naar recht de eiser heeft kunnen veroordelen tot betaling van die brieven 
aan de verweerster.

Weliswaar geeft het hof van beroep de wettekst weer of parafraseert het die.
Maar het arrest begaat een tegenstrijdigheid in zijn uitlegging wanneer het, tot staving 

van de veroordeling van de eiser, oordeelt dat de woorden "wordt het geacht voor de trek-
ker te zijn gegeven" betekenen "wordt het geacht ten gunste, ten voordele van de trekker 
te zijn gegeven". Indien daarentegen het hof [van beroep] een juiste uitlegging van die 
tekst in aanmerking neemt, is de toepassing die het ervan maakt, door toch [de] veroorde-
ling van de eiser uit te spreken, in tegenspraak met de tekst.

Hoe dan ook, en welke uitlegging het hof van beroep ook aanneemt, schendt het hof 
van beroep de bedoelde wetsbepaling wanneer het de eiser veroordeelt, in zijn hoedanig-
heid van avalgever van de litigieuze brieven, ten voordele van de verweerster, in haar hoe-
danigheid van trekker.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 31, vierde lid, van titel VIII van boek I van het Wetboek van Koophan-

del bepaalt dat in het aval moet worden vermeld voor wie het is gegeven en dat 
bij gebreke hiervan het geacht wordt voor de trekker te zijn gegeven.

Krachtens die tekst waarborgt het aval, wanneer de voornoemde vermelding er 



Nr. 285 - 31.5.07 HOF VAN CASSATIE 1171 

niet in voorkomt, de eventuele wisselverbintenis van de trekker.
Het arrest stelt vast dat de verweerster de trekker van de wisselbrieven is en 

dat de eiser, die de avalgever is, niet vermeld heeft voor wie hij borg stond.
Door de eiser te veroordelen om de bedragen van de wisselbrieven en de pro-

testkosten aan de verweerster te betalen, schendt het arrest de voornoemde bepa-
ling.

Het middel is gegrond.
De cassatie die hieruit voortvloeit, leidt tot de vernietiging de beslissing die af-

wijzend beschikt op de tussenvordering van de eisers, die het gevolg is van de 
vernietigde beslissing.

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

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

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

31 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met op-
dracht – Advocaten: mrs. T'Kint en Gérard.

Nr. 286

1° KAMER - 31 mei 2007

RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
TEGENSTELBAAR KARAKTER

Het gezag van gewijsde in strafzaken staat niet eraan in de weg dat een partij die niet bij  
het strafgeding was betrokken, de elementen betwist die uit het strafproces zijn afgeleid1 
2. (Art. 4, V.T.Sv.)

(I. e.a. T. S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0494.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 15 december 2005 in laatste 

aanleg gewezen door de Politierechtbank te Doornik.

1 Zie concl. O.M. in Pas. 2007, nr. 286.
2 Art. 4, V.T.Sv. voor de wijziging ervan bij W. 13 april 2005
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Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

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

- de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorlopige titel van het 
Wetboek van Strafvordering;

- de artikelen 63, 66 en 67 van het Wetboek van Strafvordering;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- algemeen beginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt eerst vast dat het voertuig van de eisers op 2 oktober 2003 

door een ander voertuig beschadigd werd op een parkeerterrein; dat de eerste eiser klacht 
indiende bij de politie; dat de verweerder vervolgd werd wegens vluchtmisdrijf in overtre-
ding van artikel  8.3,  tweede lid,  van het  Wegverkeersreglement;  dat  de  Correctionele 
Rechtbank te Doornik in hoger beroep bij vonnis van 14 januari 2005 de verweerder heeft 
vrijgesproken wegens het bestaan van twijfel en de burgerlijkepartijstelling van de eisers 
niet-ontvankelijk heeft verklaard omdat zij voor het eerst in hoger beroep is gedaan; dat 
de vordering die de eisers bij exploot van 22 februari 2005 hebben ingesteld ertoe strekt 
de verweerder tot schadevergoeding te veroordelen,

en vervolgens erkent het bestreden vonnis het gezag van gewijsde erga omnes in straf-
zaken van het vonnis van 14 januari 2005 en beschikt het afwijzend op de vordering van 
de eisers om de verweerder te doen veroordelen tot vergoeding van de schade die op 2 ok-
tober 2003 aan hun voertuig is toegebracht

Het bestreden vonnis grondt die beslissing op de volgende redenen:
"De huidige rechtspraak van het Hof van Cassatie oordeelt inderdaad dat het in artikel 

6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrij-
heden neergelegde recht op een eerlijk proces primeert op de regel van het gezag van ge-
wijsde in strafzaken op het burgerlijk proces en dat zulks impliceert dat ieder persoon die 
geen partij was in de zaak voor de strafrechter het recht behoudt om vrij voor de burgerlij-
ke rechter verweer te voeren; de eisers zouden aldus, op grond van dat beginsel, kunnen 
bewijzen dat de verweerder betrokken was bij de aanrijding van 2 oktober 2003, indien zij 
geen partij waren geweest in het strafproces en indien zij er niet vrij hun belangen hadden 
kunnen doen gelden. Er kan wel niet worden gesteld dat zulks hier het geval zou zijn ge-
weest; als klagers waren de eisers immers noodzakelijkerwijs van meet af aan partij in het 
strafproces; normalerwijs hoorden zij ervan door het parket op de hoogte gebracht te zijn 
dat de verweerder werd verwezen naar de politierechtbank en dat de rechtsdag van de 
strafzaak werd vastgesteld; ook al hadden zij die informatie niet gekregen, dan nog had-
den zij, desgevallend, persoonlijk navraag kunnen doen over wat er met hun klacht was 
gebeurd. De eisers kunnen uiteraard slechts zichzelf terechtwijzen indien zij hun rechten, 
in het kader van de strafzaak niet tijdig hebben aangevoerd en indien zij zich geen burger-
lijke partij hebben gesteld in hoger beroep. De omstandigheden zijn van dien aard dat niet 
kan worden aangenomen dat aan de eisers, in deze zaak, het recht op een eerlijk proces in 
de zin van artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden zou zijn ontzegd".
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Grieven
Eerste onderdeel
In de regel verbiedt het algemeen beginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken, 

waarvan artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering toepassing maakt, dat de beslissingen van een strafrechter op 
de strafvordering, naar aanleiding van een later burgerlijk proces, opnieuw worden be-
twist. Die regel moet echter worden samen gelezen met het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging en artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden dat het recht op een eerlijk proces waarborgt. In 
die lezing belet het gezag van gewijsde in strafzaken niet dat een partij, tijdens een later 
burgerlijk proces, de mogelijkheid krijgt om bestanddelen van het strafproces te betwisten 
in zoverre zij, ofwel, geen partij was in het strafgeding, ofwel, niet vrij haar belangen 
heeft kunnen doen gelden.

Het bestreden vonnis, dat, om de vordering van de eisers niet-gegrond te verklaren, hen 
confronteert met het gezag erga omnes van het rechterlijk gewijsde in strafzaken van het 
vonnis van de Correctionele Rechtbank te Doornik van 14 januari 2005 zonder vast te 
stellen dat zij vrij hun belangen hadden kunnen doen gelden voor de strafrechter ondanks 
de niet-ontvankelijkheid van hun burgerlijkepartijstelling die zij voor het eerst in hoger 
beroep deden, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht (schending van de artikelen 6.1 
van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijhe-
den ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 
1955 en 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorlopige titel van het Wetboek 
van Strafvordering en miskenning van de in het middel aangewezen algemene rechtsbe-
ginselen).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste onderdeel
Het gezag van gewijsde in strafzaken staat niet eraan in de weg dat een partij, 

in een later burgerlijk proces, de mogelijkheid krijgt om elementen te betwisten 
die uit het strafproces zijn afgeleid, in zoverre zij geen partij was in het strafge-
ding of er niet vrij haar belangen heeft kunnen doen gelden.

Blijkens het bestreden vonnis heeft de Correctionele Rechtbank te Doornik in 
hoger beroep, bij een vonnis van 14 januari 2005, enerzijds de verweerder vrijge-
sproken van verkeersinbreuken waarop de eisers hun herstelvordering gronden, 
en anderzijds, de burgerlijkepartijstelling die de eisers voor het eerst in hoger be-
roep hebben gedaan, niet-ontvankelijk verklaard.

Door aan de eisers het gezag van gewijsde tegen te werpen van het vrijspraak-
vonnis van 14 januari 2005 op grond dat de eisers zich in eerste aanleg burgerlij-
ke partij hadden kunnen stellen en dat zij, in hun hoedanigheid van partij in het 
strafgeding, vrij hun belangen voor de appelrechters hebben kunnen doen gelden, 
hoewel hun burgerlijkepartijstelling door die rechters niet-ontvankelijk werd ver-
klaard, verantwoordt het bestreden vonnis zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis;
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
nietigde vonnis;

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

Verwijst de zaak naar de Politierechtbank te Bergen.

31 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met op-
dracht – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Geinger.
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Nr. 287

1° KAMER - 1 juni 2007

1º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — EXPLOOT - DAGVAARDING - 
VERPLICHTE VERMELDINGEN - VERZUIM - NIETIGHEID - AKTE VAN VERZET - NIETIGHEID NIET 
OPGEWORPEN - GEVOLGEN

2º DAGVAARDING - VERPLICHTE VERMELDINGEN - VERZUIM - NIETIGHEID - AKTE VAN VERZET 
- NIETIGHEID NIET OPGEWORPEN - GEVOLGEN

3º VERZET - DAGVAARDING - VERPLICHTE VERMELDINGEN - VERZUIM - NIETIGHEID - AKTE VAN 
VERZET - NIETIGHEID NIET OPGEWORPEN - GEVOLGEN

1º, 2° en 3° Wanneer het exploot van dagvaarding nietig is omdat het niet de dag van de  
terechtzitting vermeldt, doch deze nietigheid niet wordt ingeroepen in de akte van verzet,  
is de nietigheid gedekt en kan zij derhalve niet voor het eerst worden voorgedragen in  
een latere conclusie. (Artt. 702, 5°, en 864, eerste lid, Ger.W.)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT T. ALFA AURIGAE bvba e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0460.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 mei 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 700, 702, 860, 861, 864 en 867 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen 
Het bestreden arrest:
"Doet het bestreden vonnis van 16 juli 2003 teniet; Derhalve opnieuw oordelende:
Verklaart het exploot van dagvaarding in faillissement, betekend op 27 februari 2003 

door gerechtsdeurwaarder R.R., nietig;
Doet het verstekvonnis van 9 april 2003 teniet en trekt het faillissement in; 
Veroordeelt de Belgische Staat tot de gedingkosten, begroot:
- in hoofde van (de eerste verweerster) op:
- 196,06 euro dagvaarding en rolzetting verzetsprocedure
- 167,31 euro rechtsplegingsvergoeding eerste procedure
- 55, 76 euro uitgavenvergoeding hoger beroep
- 186,00 euro rolrecht hoger beroep
- 228,06 euro rechtsplegingsvergoeding hoger beroep
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- in hoofde van (de tweede verweerder) op:
17,10 euro kosten expeditie
122,70 euro betekeningskosten
p.m. kosten en ereloon (de tweede verweerder)",
op grond van de motieven:
"4. Het vonnis a quo stelt terecht vast dat de dagvaarding in faillissement aan (de eerste 

verweerster) werd betekend op 7 (lees 27) februari 2003 om te verschijnen voor de Recht-
bank van Koophandel te Veurne op 12 maart 2002 om 9.00 uur in plaats van 12 maart 
2003.

Er is geen betwisting over dat gerechtsdeurwaarder R. zich in dit exploot m.b.t. de da-
tum van inleidende zitting van jaartal heeft vergist.

Uit het origineel van het exploot van dagvaarding blijkt dat het afschrift niet ter hand 
werd gesteld van (de eerste verweerster) of een afgevaardigde, doch in de brievenbus on-
der gesloten omslag werd achtergelaten.

Op de inleidende zitting van 12 maart 2003 was de zaakvoerder van de gefailleerde af-
wezig. Hij verklaarde voor de eerste rechter (op verzet) en voor het hof van beroep dat hij 
niet op de hoogte was gebracht van deze zitting en naderhand op 9 april 2003 kompleet 
verrast werd door het bezoek van de curator en de rechter-commissaris die het zopas uit-
gesproken faillissement meedeelden, alsook dat hij zijn zaak onmiddellijk moest sluiten.

Inzake het (achteraf teruggevonden) afschrift van het betrokken exploot van dagvaar-
ding, verklaarde de zaakvoerder (die heel regelmatig betekeningen en dagvaardingen ont-
ving van schuldeisers) dat dit exploot - ingevolge de hierop voorkomende datum - in zijn 
administratie was geklasseerd geworden bij de stukken van 2002.

5.
Op de zitting van 12 maart 2003 werd door de Procureur des Konings verstek en vonnis 

gevorderd, hetgeen resulteerde in het verstekvonnis van 9 april 2003 waarbij (de eerste 
verweerster) failliet werd verklaard.

Volgens art. 702, 5°, Ger. W. dient het exploot van dagvaarding, op straffe van nietig-
heid, de plaats, de dag en het uur van de terechtzitting te vermelden. In het inleidende ex-
ploot was de inleidende zitting van 12 maart 2003 niet vermeld.

De vermelde datum was een onmogelijke datum (in het verleden) en dit dient gelijkge-
steld te worden met het niet vermelden van de plaats, de dag en het uur van de terechtzit-
ting.

De voorziene nietigheid is een relatieve nietigheid, gezien ze niet ressorteert onder de 
beperkende opsomming van art. 862, §1, Ger. W.

Art. 861 Ger. W. stelt dat de rechter een proceshandeling alleen dan kan nietig verkla-
ren, indien de aangeklaagde onregelmatigheid de belangen schaadt van de partij die de ex-
ceptie opwerpt.

Art. 867 Ger. W. stelt dat de onregelmatigheid van de vorm van een proceshandeling 
(met inbegrip van de niet-naleving van de op straffe van nietigheid voorgeschreven ter-
mijnen) of van de vermelding van een vorm, niet tot nietigheid kan leiden wanneer uit de 
gedingstukken blijkt ofwel dat de handeling het doel heeft bereikt dat de wet ermee be-
oogt, ofwel dat de niet-vermelde vorm werkelijk in acht is genomen.

6.
In casu kan vermoed worden dat de vermelding van een verkeerde datum van verschij-

ning in het exploot van dagvaarding rechtstreeks in causaal verband staat met het verstek 
laten gaan op deze zitting. Het tegendeel wordt door (de eiser) niet aangetoond.
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Waar de zaakvoerder van (de eerste verweerster) in de eerste weken na het faillisse-
ment in de waan verkeerde dat hij in zijn administratie een bepaald exploot verkeerd had 
gelezen (wat zijn aanvankelijke verklaring aan de curator uitlegt),  is naderhand uit  de 
stukken gebleken dat de eigenlijke fout werd begaan door de gerechtsdeurwaarder.

De zaakvoerder van (de eerste verweerster) was herhaaldelijk verschenen wanneer zijn 
vennootschap voordien was opgeroepen door de kamer voor handelsonderzoeken en het 
was totaal onlogisch dat (de eerste verweerster) (die thans verzet en hoger beroep instelt) 
de kans op verdediging tegen een dagvaarding, faillietverklaring niet zou aangegrepen 
hebben.

Het normdoel van de inleidende dagvaarding, nl. dat de zaakvoerder van (de eerste ver-
weerster) op de inleidende zitting van 12 maart 2003 zou kunnen verschijnen en zijn ver-
weer laten gelden (om bv. een betalingsplan te kunnen voorstellen om faillissement te ver-
mijden) werd niet bereikt. Door een onmogelijke zittingsdatum in het verleden te vermel-
den werd het informatief doel conform art. 867 Ger. W. niet bereikt.

De belangenschade in hoofde van (de eerste verweerster) is duidelijk, vermits zij uit het 
kwestieuze exploot niet kon vernemen op welke datum zij zich ter zitting moest aanbie-
den. Een schending van de uitoefening van de rechten van verdediging wordt als belan-
genschade aanzien (Brussel, 13 februari 1990, JLMB 1990, 847).

De naderhand gevoerde verzetsprocedure dekt de nietigheid niet van de onregelmatige 
inleidende akte met belangenschade tot gevolg (cfr. Cass., 10 februari 1975, Arr. Cass. 
1975, 648).

Op het ogenblik dat (de eerste verweerster) in deze verzetsprocedure haar middelen 
heeft kunnen laten beoordelen, was ze reeds een paar maand failliet en was haar zaak ge-
sloten. Ze kreeg de mogelijkheid niet meer zich onverwijld te verdedigen tegen een vorde-
ring tot faillietverklaring op een ogenblik dat ze nog niet failliet was en nog haar bedrijf 
zelf exploiteerde. Haar belangen werden definitief geschaad door het verstekvonnis.

Het hof weerhoudt dan ook de nietigheid van het inleidend exploot, betekend op 27 fe-
bruari 2003.

Doordat het gedinginleidend stuk nietig is, dient het verstekvonnis waarbij het faillisse-
ment werd uitgesproken - ook nietig te worden verklaard".

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 864, lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek zijn de nietigheden die tegen 

de proceshandelingen kunnen worden ingeroepen op grond van de artikelen, 702, 860 en 
861 van hetzelfde wetboek gedekt, indien zij niet tegelijk en vóór enig ander middel wor-
den voorgedragen.

Blijkens de authentieke vermelding in het vonnis a quo op p. 2 "(bevestigde) ter zitting 
van 11 juni 2003 (...) de zaakvoerder van (de eerste verweerster) tijdig kennis te hebben 
gekregen van de inhoud van de dagvaarding, bijgevolg voor de zitting van 12 maart 2003, 
zodat in principe niets haar verhinderde voor de rechtbank te verschijnen. "waaruit volgt 
dat de eerste verweerster op het ogenblik van het inleiden van haar verzetsakte bij exploot 
van 15 mei 2003 in het bezit was van de oorspronkelijke inleidende dagvaarding van 27 
februari 2003, terwijl het bestreden arrest hetzelfde vaststelt op folio 761, weze het onder 
de precisering dat de zaakvoerder niet op de hoogte was gebracht van de zitting van 12 
maart 2003.

Evenwel in haar verzetsakte van 15 mei 2003 bracht de eerste verweerster geen nietig-
heid van de oorspronkelijke inleidende dagvaarding dd. 27 februari 2003 naar voor, maar 
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beperkte zich te stellen dat de voorwaarden van het faillissement niet voldaan waren.
Het is pas in besluiten, neergelegd op 28 mei 2003 ter griffie van de Rechtbank van 

Koophandel te Veurne door de eerste verweerster, dat zij voor het eerst opwerpt op p. 1 
"Aangezien de inleidende dagvaardingsakte behept was en is met een nietigheid aange-
zien er werd gedagvaard voor de zitting van 12 maart 2002".

Hieruit volgt dat de vermeende nietigheid van het exploot van 27 februari 2003 gedekt 
is, omdat de nietigheid niet voor enig ander verweer werd opgeworpen door eerste ver-
weerster en bijgevolg het bestreden arrest artikel 864 van het Gerechtelijk Wetboek mis-
kent, dat deze dekking instelt (schending van de artikelen 700, 702, 5°, 860, 861 en 864, 
lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek).

Derde onderdeel
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Tweede onderdeel
1. Artikel 702, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het exploot van 

dagvaarding op straffe van nietigheid de plaats, de dag en het uur van de terecht-
zitting moet bevatten.

2. Op deze nietigheid is artikel 864, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
van toepassing.

3. Artikel 864, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de nietig-
heden die tegen de proceshandelingen kunnen worden ingeroepen, gedekt zijn 
indien zij niet tegelijk en voor enig ander middel worden voorgedragen.

4. Uit die bepalingen volgt dat de nietigheid die niet wordt ingeroepen in de 
akte van verzet, gedekt is en derhalve niet voor het eerst kan worden voorgedra-
gen in een latere conclusie.

5. Het bestreden arrest stelt vast dat de gedinginleidende akte de dag van de te-
rechtzitting niet vermeldt.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eerste ver-
weerster de nietigheid van de gedinginleidende akte ten gevolge van de niet-ver-
melding van de dag van de terechtzitting niet heeft voorgedragen in de dagvaar-
ding in verzet van 15 mei 2003, maar in die dagvaarding wel andere middelen 
heeft voorgedragen.

6. De aangevoerde nietigheid van de gedinginleidende akte ten gevolge van de 
niet-vermelding van de dag van de terechtzitting werd derhalve niet voor enig 
ander middel voorgedragen en is dan ook gedekt.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
7. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

kelijk verklaart.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

1 juni 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-gene-
raal.

Nr. 288

1° KAMER - 1 juni 2007

1º VERDELING - ERFRECHTELIJKE VERDELING - MEDE-ERFGENAAM - BENADELING VOOR MEER 
DAN EEN VIERDE - VORDERING TOT VERNIETIGING - DRAAGWIJDTE

2º VERDELING - ERFRECHTELIJKE VERDELING - MEDE-ERFGENAAM - BENADELING VOOR MEER 
DAN EEN VIERDE - VORDERING TOT VERNIETIGING - VOORWERP

3º VERDELING DOOR BLOEDVERWANTEN IN DE OPGAANDE LIJN - 
BENADELING VOOR MEER DAN EEN VIERDE - VORDERING TOT VERNIETIGING - DRAAGWIJDTE

4º VERDELING DOOR BLOEDVERWANTEN IN DE OPGAANDE LIJN - 
BENADELING VOOR MEER DAN EEN VIERDE - VORDERING TOT VERNIETIGING - VOORWERP

1º en 3° De vordering tot vernietiging wegens benadeling voor meer dan een vierde van de 
verdeling door de bloedverwant in opgaande lijn gemaakt, waarin artikel 1079 van het  
Burgerlijk  Wetboek  voorziet,  staat  gelijk  met  de  in  de  artikelen  887 tot  892 van dat  
wetboek bepaalde vordering tot vernietiging van een erfrechtelijke verdeling uitgaande 
van een mede-erfgenaam die bewijst dat hij voor meer dan een vierde is benadeeld. (Artt. 
887 tot 892, en 1079, B.W.)

2° en 4° Wanneer de verdeling is gespreid over meerdere afzonderlijke  akten die  een 
geheel uitmaken en slechts één verdeling inhouden, kan de vordering tot vernietiging van 
deze verdeling wegens benadeling van meer dan een vierde niet gericht worden tegen 
slechts  één van deze akten  nu de grondslag  van dergelijke  vordering  de  principiële  
gelijkheid  betreft  van  de  kavels  van  de  deelgenoten,  zodat  de  vernietiging  van  de  
verdeling alleen de gehele verdeling kan betreffen. (Artt. 887 tot 892, en 1079, B.W.)

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

ARREST

(A.R. C.05.0383.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 april 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel gaat, enerzijds, er van uit dat:
- de partijen in de akte van verdeling van 7 februari 1972 een opleg die door de 

deelgenoten later zal bepaald worden, hebben bedongen en dat derhalve de over-
eenkomst van 27 november 1999 waarin de deelgenoten die opleg hebben be-
paald, een geheel vormt met de notariële akte van verdeling van 7 februari 1972;

- artikel 1079 juncto artikel 887, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek toela-
ten de vernietiging te vorderen wegens benadeling van meer dan een vierde van 
een verdeling en de uitoefening van die vordering strekt tot behoud van de ge-
lijkheid tussen de deelgenoten.

Het onderdeel gaat, anderzijds, ervan uit dat de voormelde artikelen van het 
Burgerlijk Wetboek toelaten alleen de overeenkomst van 27 november 1999 over 
de te betalen opleg te vernietigen wegens benadeling van meer dan een vierde.

2. Krachtens artikel 1079 van het Burgerlijk Wetboek kan de verdeling, door 
de bloedverwant in opgaande lijn gemaakt, worden betwist uit hoofde van bena-
deling voor meer dan een vierde.

Deze vordering wegens benadeling staat gelijk met de in de artikelen 887 tot 
892 van hetzelfde wetboek bepaalde vordering tot vernietiging van een erfrechte-
lijke verdeling uitgaande van een mede-erfgenaam die bewijst dat hij voor meer 
dan een vierde is benadeeld.

De grondslag van de vordering tot vernietiging wegens benadeling is de princi-
piële gelijkheid van de kavels van de deelgenoten.

Aldus kan de vernietiging van de verdeling op grond van artikel 1079 van het 
Burgerlijk Wetboek alleen de gehele verdeling betreffen.

3. Het onderdeel dat er van uitgaat dat de voormelde artikelen toelaten een 
overeenkomst van verdeling wegens benadeling van meer dan een vierde te ver-
nietigen en, hoewel de notariële akte van 7 februari 1972 en de overeenkomst 
van 27 november 1999 één geheel vormen en één akte van verdeling uitmaken, 
die artikelen toelaten slechts een deel van de overeenkomst van verdeling, met 
name in zoverre zij de opleg bepaalt, wegens dergelijke benadeling te vernieti-
gen, faalt naar recht.

Tweede, derde en vierde onderdeel
4. De onderdelen komen op tegen de uitlegging die het arrest geeft aan de akte 

van 27 november 1999, te weten als dading.
5. Nu de onderdelen enkel zijn gericht tegen de uitlegging van de overeen-

komst van 27 november 1999, volgt uit het antwoord op het eerste onderdeel dat 
zij niet kunnen worden aangenomen.
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Dictum 
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep. 
Veroordeelt de eisers in de kosten.
De kosten zijn begroot op de som van 558,99 euro jegens de eisende partijen 

en op de som van 295,45 euro jegens de verwerende partij. 

1 juni 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Heenen en Geinger.

Nr. 289

1° KAMER - 1 juni 2007

BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEKENTENIS - BUITENGERECHTELIJKE 
BEKENTENIS - BEGRIP

Voor het aannemen van een buitengerechtelijke bekentenis is niet vereist dat tussen de 
partijen reeds een ontstane en actuele betwisting bestaat1. (Art. 1354, B.W.)

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

ARREST

(A.R. C.05.0385.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 maart 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...)
6. De grief onder randnummer 3.2 van het middel gaat ervan uit dat slechts een 

omstandig stilzwijgen dat volgt op een aanvoering in rechte door de tegenpartij 
desgevallend als een bekentenis kan worden opgevat.

Voor het aannemen van een buitengerechtelijke bekentenis is niet vereist dat 
tussen de partijen reeds een ontstane en actuele betwisting bestaat.

1 Cass., 7 maart 1991, AR 7197, nr 358, en voetnoot (1)
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De grief faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
De kosten zijn begroot op de som van 1057,47 euro jegens de eisende partijen 

en op de som van 295,45 euro jegens de verwerende partij.

1 juni 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. De Gryse en Geinger.

Nr. 290

1° KAMER - 1 juni 2007

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — BURGERLIJKE 
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - RECHTBANK VAN KOOPHANDEL - RECHTER IN 
HANDELSZAKEN - BESTUURDER VAN VENNOOTSCHAP DIE PROCESPARTIJ IS - ONPARTIJDIGHEID - 
GEVOLG

De  enkele  omstandigheden  dat  een  rechter  in  handelszaken  in  de  rechtbank  van  
koophandel tevens bestuurder is van een vennootschap die in het geding, dat door die  
rechtbank wordt behandeld, gewikkeld is en steeds aanwezig zou zijn op terechtzittingen 
waarop zaken die deze vennootschap aanbelangen behandeld worden, kunnen noch bij  
de tegenpartij noch bij derden een gewettigde verdenking doen ontstaan over de strikte  
onpartijdigheid van de rechters die over deze zaak uitspraak moeten doen1. (Art. 648, 2°, 
Ger.W.)

(WOLUWE CORNER PROPERTY nv T. MULTIMAS nv)

ARREST

(A.R. C.07.0209.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De verzoekster heeft bij verzoekschrift ondertekend door advocaten de ont-

trekking gevraagd van de zaak AR C/07/59 aan de Voorzitter van de Rechtbank 
van Koophandel te Brussel wegens wettige verdenking.

Bij arrest van 11 mei 2007 heeft het Hof het verzoek niet kennelijk onontvan-
kelijk verklaard.

De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel heeft op 24 mei 
2007 onderaan het arrest een verklaring gesteld.

De NV Multimas heeft op 31 mei 2007 een conclusie neergelegd.

1 Zie Cass., 5 okt. 2001, AR C.01.0282.F, nr 526; Cass., 24 okt. 2002, AR C.02.0499.F, nr 569.
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Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Het verzoek vraagt de onttrekking van de zaak aan de Voorzitter van de 

Rechtbank van Koophandel te Brussel.
Gelet op de aard van de procedure, een vordering in kort geding tot aanstelling 

van een deskundige, wordt hiermede bedoeld de onttrekking aan de volledige 
rechtbank van koophandel en de verwijzing naar een andere rechtbank van koop-
handel om aldaar in kort geding te worden behandeld.

2. Het verzoek wordt gebaseerd op de omstandigheden dat D.M., rechter in 
handelszaken in de Rechtbank van Koophandel te Brussel, tevens bestuurder is 
van een vennootschap die in het voormelde geding dat door die rechtbank wordt 
behandeld is gewikkeld. Hij zou steeds aanwezig zijn in de zittingszaal op de te-
rechtzittingen waarop de zaken die deze vennootschap aanbelangen behandeld 
worden.

3. Die enkele omstandigheden kunnen noch bij de eiseres noch bij derden een 
gewettigde verdenking doen ontstaan over de strikte onpartijdigheid van de rech-
ters die over deze zaak uitspraak moeten doen.

4. Het verzoek moet worden verworpen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek.
Veroordeelt de verzoekster in de kosten.
De kosten zijn begroot op de som van nul euro.

1 juni 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. L. Cor-
nelis, Brussel, V. Sagaert, Brussel, D. Blommaert, Brussel, D. Bracke, Brussel en J.-P. 
Brusseleers, Brussel.

Nr. 291

3° KAMER - 4 juni 2007

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEWAARDER - VERMOEDEN - 
PERSONEN DIE ZICH DAAROP KUNNEN BEROEPEN

Het vermoeden dat hij die de bewaring heeft over een gebrekkige zaak aansprakelijk is op 
grond van artikel 1384, eerste lid, B.W., werd ingevoerd ten gunste van de schadelijders;  
het bestaat slechts ten gunste van deze schadelijders en kan slechts door hen worden  
aangevoerd1. (Art. 1384, eerste lid, B.W.)

1 Cass., 2 sept. 1976, AC, 1977, 6; zie Cass., 26 sept. 2002, AR C.00.0444.F, nr 484.
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(WAALS GEWEST T. GEMEENTE MALMEDY)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0112.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, dat op 20 juni 2005 in laatste 

aanleg is gewezen door de Politierechtbank te Verviers.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 15 mei 2007 verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser stelt volgend middel voor:
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 1384, inzonderheid eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest stelt vast dat E.D. op 30 augustus 2002 rond 21 uur te Ligneuville, 

bij het verlaten van de rijksweg en teneinde een gemeenteweg aan zijn rechterkant in te 
slaan, met de onderkant van zijn voertuig het wegdek heeft geraakt, dat de rijbaan een 
hoogteverschil vertoonde dat te wijten was aan "een vervorming (...) van de rijksweg ter 
hoogte van de aansluiting met de gemeenteweg" die "het hoogteverschil tussen de twee 
wegen" heeft verhoogd, waaruit het afleidt dat er sprake is van een gebrek van de rijbaan - 
de rijksweg, niet de gemeenteweg - in de zin van de bedoelde bepaling, wat de aansprake-
lijkheid van de eiser in het gedrang brengt, maar dat de verweerster, al wordt de staat van 
de weg niet in vraag gesteld, een fout heeft begaan omdat zij over de veiligheid van de 
weggebruikers moet waken, wat zij niet heeft gedaan, wijst er daarenboven op dat E.D. 
geen enkele fout heeft begaan, en zegt vervolgens voor recht dat zowel de eiser, op grond 
van het gebrek van de weg die zij onder haar bewaring heeft, als de verweerster, op grond 
van de fout die zij heeft begaan, aansprakelijk zijn voor de schade van E.D. en veroordeelt 
de eiser en de verweerster in solidum tot vergoeding van E.D.

Op de door de verweerster tegen de eiser ingestelde rechtsvordering tot vrijwaring, ver-
oordeelt het bestreden vonnis de eiser om de verweerster te vrijwaren voor de helft van de 
bedragen waarvoor de veroordeling wordt uitgesproken, op de volgende gronden :

"Deze rechtsvordering is gedeeltelijk gegrond, in zoverre elk van de twee rechtsperso-
nen gedeeltelijk aansprakelijk is voor het ongeval.

Aangezien eenieder de helft van de gevolgen ervan moet dragen, is (verweersters) vor-
dering tot vrijwaring tot beloop van de helft gegrond".

Grieven
Het vermoeden van aansprakelijkheid dat door artikel 1384, eerste lid, van het Burger-

lijk Wetboek, aan de bewaarder van een gebrekkige zaak wordt opgelegd, is ingevoerd 
om een efficiëntere  bescherming te  bieden aan  de lijders  van  schade die  veroorzaakt 
wordt door zaken die men onder zijn bewaring heeft en bestaat slechts ten gunste van de 
personen die rechtstreeks schade lijden en kan dus slechts door hen worden aangevoerd.

In geval van een veroordeling in solidum, ten voordele van de schadelijder, van de be-
waarder van een gebrekkige zaak die deze schade heeft veroorzaakt, en van diegene wiens 
fout dezelfde schade mee heeft veroorzaakt, heeft laatstgenoemde niet het recht om, op de 



Nr. 291 - 4.6.07 HOF VAN CASSATIE 1185 

rechtsvordering tot vrijwaring die hij tegen de bewaarder van de zaak instelt, de - zelfs 
maar gedeeltelijke -  veroordeling van die bewaarder te vorderen om hem te vrijwaren 
voor elke veroordeling die jegens hem wordt uitgesproken.

Het bestreden vonnis, dat vaststelt dat de schade van E.D. werd veroorzaakt door zowel 
het gebrek van de rijbaan die de eiser onder haar bewaring heeft als door de fout van de 
verweerster, kon de eiser op de door de verweerster tegen hem ingestelde rechtsvordering 
tot vrijwaring bijgevolg niet veroordelen om de verweerster tot beloop van de helft te vrij-
waren voor de veroordeling die tegen haar, in het voordeel van E.D., uitgesproken werd.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Het bestreden vonnis, dat oordeelt dat het ongeval te wijten is aan een gebrek 

van de rijbaan die de eiser onder zijn bewaring heeft en aan een fout van de ver-
weerster en die partijen in solidum veroordeelt tot vergoeding van de schadelij-
der, veroordeelt de eiser, wegens zijn aansprakelijkheid voor het ongeval, vervol-
gens om de verweerster tot beloop van de helft van de aan de schadelijder ver-
schuldigde sommen te vrijwaren.

Het vermoeden van aansprakelijkheid, ingevoerd door artikel 1384, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, is ingegeven door de bekommernis om een efficiën-
tere bescherming te bieden aan de lijders van schade die veroorzaakt wordt door 
zaken die men onder zijn bewaring heeft. Het bestaat slechts ten gunste van de 
personen die rechtstreeks schade lijden en kan slechts door hen worden aange-
voerd.

Het bestreden vonnis schendt bijgevolg voormeld artikel door het voordeel van 
dit vermoeden van aansprakelijkheid aan de verweerster toe te kennen.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de gegrond-

heid van de door de verweerster tegen de eiser ingestelde vordering tot vrijwa-
ring en over de kosten van die partijen in hun onderlinge betrekkingen.

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Politierechtbank te Luik.

4 juni 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advo-
caat:  mr. T'Kint.

Nr. 292

3° KAMER - 4 juni 2007

ARBEIDSONGEVAL — RECHTSPLEGING — HERZIENING - NIEUW FEIT - KENNIS 
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- BEGRIP

De rechter die kennisneemt van de nieuwe vordering die de rechtsvordering tot herziening  
is, moet, teneinde de voorheen berechte zaak niet te schaden, onderzoeken of de rechter  
bij wie de oorspronkelijke vordering aanhangig is gemaakt, kennis had of kon hebben van  
de feiten  die  tot  staving  van de eis  tot  herziening zijn  aangevoerd1.  (Artt.  24 en  72, 
Arbeidsongevallenwet)

(FORTIS AG nv T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0031.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 26 september 2005 is ge-

wezen door het Arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres stelt de volgende drie middelen voor :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 24, 26 en 28 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 24 (zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 285 van 31 maart 1984 

en door de wetten van 22 december 1989 en 29 december 1990, en vóór de wijziging er-
van bij de wet van 12 augustus 2000 en bij de programmawet van 24 december 2002) en 
72 (zoals gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1985 en bij het koninklijk besluit nr. 530 
van 31 maart 1987, en vóór de wijziging ervan bij de programmawet van 24 december 
2002) van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres ongegrond, bevestigt het beroepen 

vonnis en verklaart de eis ontvankelijk die de verweerder op grond van artikel 72 van de 
wet van 10 april 1971 heeft ingesteld tot herziening van de vergoedingen die hem zijn toe-
gekend door het verstekvonnis van 3 november 1999 van de Arbeidsrechtbank te Charle-
roi.

Het arrest grondt die beslissingen met name op de overwegingen dat "de termijn van 
herziening te dezen is ingegaan op 31 december 1999, d.w.z. te rekenen van de datum 
waarop de rechterlijke beslissing van 3 november 1999, die op 30 november 1999 is bete-
kend, gezag van gewijsde heeft verkregen (één maand na zijn betekening)", dat "dit ver-
stekvonnis hem is betekend op 30 november 1999 zodat het, bij ontstentenis van beroep 
(van de verweerder), op 31 december 1999 gezag van gewijsde heeft verkregen" en dat, 
"volgens (de eiseres), hieruit dus moet worden afgeleid dat de eis tot herziening, in zover-
re hij op dit 'nieuw' element gegrond is, niet ontvankelijk is, aangezien de termijn van her-
ziening te dezen pas is ingegaan op 31 december 1999, dus op het tijdstip dat het vonnis 

1 Zie Cass., 10 feb. 1997, AR S.96.0095.N, nr 74; art. 24, Arbeidsongevallenwet, zoals dit artikel van 
toepassing  was  vóór  de  wijziging  ervan  bij  W.  12  aug.  2000  en  art.  72,  zoals  dit  artikel  van 
toepassing was vóór de wijziging bij Programmawet 24 dec. 2002 (I).
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van 3 november 1999 in kracht van gewijsde is gegaan".
Grieven
Krachtens artikel 24 van het Gerechtelijk Wetboek heeft iedere eindbeslissing gezag 

van gewijsde vanaf de uitspraak, en artikel 26 van het Gerechtelijk Wetboek preciseert dat 
het gezag van het rechterlijk gewijsde blijft bestaan zolang de beslissing niet ongedaan is 
gemaakt.

Hieruit volgt dat het arrest, nu het beslist dat het verstekvonnis van 3 november 1999 
pas een maand na zijn betekening, op 31 december 1999, gezag van gewijsde heeft ver-
kregen, het wettelijk begrip gezag van gewijsde miskent (schending van de artikelen 24 en 
26 van het Gerechtelijk Wetboek) en, nu het dit begrip verwart met het wettelijk begrip 
kracht van gewijsde, zoals gedefinieerd in artikel 28 van het Gerechtelijk Wetboek, het dit 
laatstgenoemde wettelijk begrip miskent en bijgevolg voormeld artikel 28 schendt.

Het arrest is tegenstrijdig in zoverre het beslist dat, eensdeels, het vonnis van 3 novem-
ber 1999 gezag van gewijsde heeft verkregen op 31 december 1999 en dat, anderdeels, dit 
vonnis op deze datum in kracht van gewijsde is gegaan.

Door die tegenstrijdigheid is het arrest noch regelmatig met redenen omkleed (schen-
ding van artikel 149 van de Grondwet) noch naar recht verantwoord (schending van de ar-
tikelen 24, 26 en 28 van het Gerechtelijk Wetboek).

Die onwettigheden leiden bijgevolg tot  de onwettigheid van de beslissing op grond 
waarvan het arrest verweerders eis tot herziening ontvankelijk verklaart (schending van 
alle in het middel bedoelde bepalingen, inzonderheid van de artikelen 24 en 72 van de wet 
van 10 april 1971).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 24 (zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 285 van 31 maart 1984 

en bij de wetten van 22 december 1989 en 29 december 1990, en vóór de wijziging ervan 
bij de wet van 12 augustus 2000 en bij de programmawet van 24 december 2002) en 72 
(zoals gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1985 en bij het koninklijk besluit nr. 530 van 
31 maart 1987, en vóór de wijziging ervan bij de programmawet van 24 december 2002) 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.

Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres ongegrond, bevestigt het beroepen 

vonnis en verklaart de eis ontvankelijk die de verweerder op grond van artikel 72 van de 
wet van 10 april 1971 heeft ingesteld tot herziening van de vergoedingen die hem zijn toe-
gekend door het verstekvonnis van 3 november 1999 van de Arbeidsrechtbank te Charle-
roi.

Het arrest wijst erop dat het element waarop de eis tot herziening was gegrond, te weten 
een uitgebreide verlamming die een ingreep had vereist op 21 december 1999, dus voor-
dat het vonnis van 3 november 1999 in kracht van gewijsde was gegaan, en grondt die be-
slissingen vervolgens op de volgende redenen :

"Een rechtsvordering die strekt tot wijziging van de graad van ongeschiktheid in het ka-
der van een eis tot herziening, is slechts ontvankelijk indien het vonnis dat de rechten van 
de getroffene vastgesteld heeft, in kracht van gewijsde is gegaan;

Om een wijziging van de graad van ongeschiktheid te eisen voordat het vonnis dat de 
rechten van de getroffene vastgesteld heeft, in kracht van gewijsde is gegaan, moet de ge-
troffene een rechtsmiddel (verzet of hoger beroep) tegen die beslissing aanwenden;

Eens het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, staat evenwel niets eraan in de weg 
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dat de getroffene een nieuw element aanvoert dat vóór de termijn van herziening is opge-
treden en waarvan de rechtbank in het kader van zijn beraadslaging niet heeft kunnen ken-
nisnemen;

Immers, 'het gezag van gewijsde strekt zich enkel uit tot hetgeen de rechter over een ge-
schilpunt heeft beslist en tot hetgeen, gelet op het geschil dat voor de rechter is gebracht 
en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, zij het impliciet, de noodza-
kelijke grondslag van zijn beslissing vormt' (Cass., 5 november 1990, Pas., I, 240).

Te dezen heeft het verstekvonnis van 3 november 1999 onmogelijk rekening kunnen 
houden met het nieuwe element dat op 21 november 1999, dus na de uitspraak van dat 
vonnis, is opgetreden en de door (de verweerder) ingestelde rechtsvordering tot herziening 
moet bijgevolg ontvankelijk worden verklaard".

Grieven
Het arrest bevestigt het beroepen vonnis, met inbegrip van de deskundigenopdracht die 

aan dokter Boxus was toevertrouwd en die laatstgenoemde gelastte "te zeggen of er in de 
loop van de termijn van drie jaar, bepaald in artikel 72 van 10 april 1971 betreffende de 
eisen tot herziening van de vergoedingen, een nieuw en onvoorzienbaar element van ana-
tomische of fysiologische aard is opgetreden dat deze letsels heeft gewijzigd".

Het arrest beslist aldus dat de nieuwe elementen die optreden in de loop van de termijn 
van drie jaar van de eis tot herziening, bepaald in artikel 72 van de wet van 10 april 1971, 
deze eis kunnen staven.

Het arrest beslist daarenboven echter ook, om de in het middel weergegeven redenen, 
dat het nieuw element dat verweerders eis tot herziening staaft de verergering van zijn 
toestand is, welke een ingreep op 21 december 1999 heeft vereist, en dit element dus is 
opgetreden vóór het ingaan van de termijn bepaald in artikel 72 van de wet van 10 april 
1971.

Het arrest is tegenstrijdig in zoverre het beslist, eensdeels, met bevestiging van de door 
de eerste rechter bevolen deskundigenopdracht, dat de elementen die in de loop van de 
termijn van drie jaar zijn opgetreden, verweerders eis tot herziening staven en, anderdeels, 
dat die rechtsvordering tot herziening ontvankelijk moet worden verklaard wegens een 
nieuw element dat vóór het ingaan van de voormelde termijn van drie jaar is opgetreden.

Door die tegenstrijdigheid is het arrest noch regelmatig met redenen omkleed (schen-
ding van artikel 149 van de Grondwet) noch naar recht verantwoord (schending van de ar-
tikelen 24 en 72 van de wet van 10 april 1971).

Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 24 (zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 285 van 31 maart 1984 

en bij de wetten van 22 december 1989 en 29 december 1990, en vóór de wijziging ervan 
bij de wet van 12 augustus 2000 en bij de programmawet van 24 december 2002) en 72 
(zoals gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1985 en bij het koninklijk besluit nr. 530 van 
31 maart 1987, en vóór de wijziging bij de programmawet van 24 december 2002) van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.

Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres ongegrond, bevestigt het beroepen 

vonnis en verklaart de eis ontvankelijk die de verweerder op grond van artikel 72 van de 
wet van 10 april 1971 heeft ingesteld tot herziening van de vergoedingen die hem zijn toe-
gekend door het verstekvonnis van 3 november 1999 van de Arbeidsrechtbank te Charle-
roi.

Het arrest grondt die beslissingen op de volgende vaststellingen en overwegingen:
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"I. De feiten
Toen (de verweerder) niet instemde met het consolidatieverslag van de adviserend ge-

neesheer van de arbeidsongevallenverzekeraar, dat op 22 september 1998 was opgemaakt 
ten gevolge van het arbeidsongeval dat hem overkomen was terwijl hij in dienst van de 
naamloze vennootschap Randstad Interim aan het werken was, heeft de (eiseres) (de ver-
weerder) voor de Arbeidsrechtbank te Charleroi gedagvaard en heeft zij een verstekvonnis 
verkregen waarin haar aanbod 'bevredigend' werd verklaard;

Dit verstekvonnis is hem op 30 november 1999 betekend en heeft het, aangezien (de 
verweerder) hiertegen geen enkel rechtsmiddel heeft aangewend, op 31 december 1999 
gezag van rechterlijk gewijsde verkregen;

II. Voorafgaande rechtspleging
(De verweerder) heeft de (eiseres) bij dagvaarding van 30 juli 2002 voor (de) arbeids-

rechtbank gedagvaard omdat zijn toestand was verergerd sinds 5 augustus 1998, d.i. de 
datum van consolidatie die door de adviserend geneesheer van de (eiseres) was bepaald;

(De verweerder) heeft zijn eis in de loop van de procedure verduidelijkt door te precise-
ren dat deze betrekking had op een eis tot herziening van de vergoedingen die hem waren 
toegekend bij het vonnis van 3 november 1999, een eis die gegrond was op artikel 72 van 
de wet van 10 april 1971;

Met het bestreden vonnis heeft de arbeidsrechtbank de eis ontvankelijk verklaard en, al-
vorens de gegrondheid ervan te onderzoeken, dokter Boxus als geneesheer-deskundige 
aangewezen met de gebruikelijke opdracht in geval van een eis tot herziening; 

III. Aanhangigmaking van de zaak bij het (arbeids)hof
De (eiseres) stelt hoger beroep tegen dit vonnis in, op grond dat die eis tot herziening, 

die gegrond is op een uitgebreide verlamming die zich rond de elleboogzenuw ontwikkeld 
heeft en een ingreep (neurolyse) heeft vereist, welke op 21 december 1999 is uitgevoerd 
door dokter Nubourgh, niet ontvankelijk was omdat zij gegrond was op een 'nieuw' gege-
ven dat was opgetreden voordat het vonnis van 3 november 1999 in kracht van gewijsde 
was gegaan, d.i. te rekenen van 31 december 1999;

Zij vordert bijgevolg de wijziging van het beroepen vonnis en vraagt het (arbeids)hof 
om de oorspronkelijke rechtsvordering niet-ontvankelijk of, op zijn minst, ongegrond te 
verklaren;

(De verweerder) erkent dat dit door de eerste rechter in aanmerking genomen element 
inderdaad is opgetreden vóór het ingaan van de termijn van herziening, maar dat er tijdens 
de termijn van herziening niettemin andere elementen zijn opgetreden waarnaar de eerste 
rechter verwezen heeft (ingrepen op 5 december 2000 en op 8 januari 2001) en die door 
het onderzoek van professor Godaux van 3 juni 2000 en door de verslagen van dokter 
Despontin van 19 februari 2002 en 19 juni 2003 aan het licht zijn gebracht;

Hij vordert bijgevolg de bevestiging van het beroepen vonnis;
IV. Het recht- Discussie
1. De eis tot herziening moet ingediend worden binnen de termijn van drie jaar, bepaald 

bij artikel 72 van de wet van 10 april 1971, die ingaat:
- te rekenen van de datum van het ongeval, indien de getroffene zonder blijvende ar-

beidsongeschiktheid genezen is en zijn tijdelijke arbeidsongeschiktheid niet meer dan ze-
ven dagen bedraagt;

- te rekenen van de kennisgeving van de genezing zonder blijvende arbeidsongeschikt-
heid, indien de tijdelijke arbeidsongeschiktheid meer dan zeven dagen bedraagt;

- vanaf de goedkeuring van het akkoord door het Arbeidsongevallenfonds, indien de 
grondslag voor de regeling van de blijvende arbeidsongeschiktheid tussen de getroffene 
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en de arbeidsongevallenverzekeraar is  overeengekomen en dit akkoord is goedgekeurd 
door het Arbeidsongevallenfonds;

- te rekenen van de datum waarop de rechterlijke beslissing die de datum van consoli-
datie en de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid bepaalt, in kracht van gewijsde is 
gegaan, in geval van een gerechtelijke procedure;

Te dezen is de termijn van herziening ingegaan op 31 december 1999, d.w.z. te rekenen 
van de datum waarop de rechterlijke beslissing van 3 november 1999, die betekend werd 
op 30 november 1999, in gezag van gewijsde is gegaan (één maand na zijn betekening);

Aangezien de rechtsvordering tot herziening is ingesteld op 30 juli 2002, is de termijn 
van drie jaar van artikel 72 van de wet van 10 maart 1971 nageleefd;

2. Uit het onderzoek van het dossier van de partijen volgt dat (verweerders) eis tot her-
ziening met name gegrond is op een ingreep van dokter Nubourgh, vereist ten gevolge 
van de verergering van (verweerders) gezondheidstoestand, d.i. een feit dat plaatsgevon-
den heeft voordat de rechterlijke beslissing van 3 november 1999 in gezag van gewijsde is 
gegaan;

Deze vergeefse ingreep van 21 december 1999 (derde neurolyse) vormt volgens (de 
verweerder) een van de nieuwe elementen waarop zijn eis is gegrond;

Volgens (de eiseres) is dit nieuwe element opgetreden op een tijdstip dat er tegen het 
vonnis van 3 november 1999 nog steeds een rechtsmiddel (verzet of hoger beroep) kon 
worden ingesteld;

Bijgevolg kan het (arbeids)hof met dit element geen rekening houden, aangezien enkel 
elementen van verergering die na het ingaan van de termijn van herziening zijn opgetre-
den, in aanmerking kunnen worden genomen;

Volgens (de eiseres) moet hieruit dus worden afgeleid dat de eis tot herziening, in zo-
verre hij op dit 'nieuw' element gegrond is, niet ontvankelijk is, aangezien de termijn van 
herziening te dezen pas is ingegaan op 31 december 1999, dus op het tijdstip dat het von-
nis van 3 november 1999 in kracht van gewijsde is gegaan;

3. Een rechtsvordering die strekt tot wijziging van de graad van ongeschiktheid in het 
kader van een eis tot herziening, is slechts ontvankelijk indien het vonnis dat de rechten 
van de getroffene vastgesteld heeft, in kracht van gewijsde is gegaan;

Om een wijziging van de graad van ongeschiktheid te eisen voordat het vonnis, dat de 
rechten van de getroffene vastgesteld heeft, in kracht van gewijsde is gegaan, moet de ge-
troffene een rechtsmiddel (verzet of hoger beroep) tegen die beslissing aanwenden;

Eens het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, staat evenwel niets eraan in de weg 
dat de getroffene een nieuw element aanvoert dat vóór de termijn van herziening is opge-
treden en waarvan de rechtbank in het kader van zijn beraadslaging niet heeft kunnen ken-
nisnemen;

Immers, 'het gezag van gewijsde strekt zich enkel uit tot hetgeen de rechter over een ge-
schilpunt heeft beslist en tot hetgeen, gelet op het geschil dat voor de rechter is gebracht 
en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, zij het impliciet, de noodza-
kelijke grondslag van zijn beslissing vormt' (Cass., 5 november 1990, Pas., I, 240).

Te dezen heeft het verstekvonnis van 3 november 1999 onmogelijk rekening kunnen 
houden met het nieuw element dat is opgetreden op 21 november 1999, dus na de uit-
spraak van dat vonnis, en de door (de verweerder) ingestelde rechtsvordering tot herzie-
ning moet bijgevolg ontvankelijk worden verklaard".

Grieven
De eis tot herziening van de vergoedingen, gegrond op een wijziging van het verlies 

van arbeidsgeschiktheid van de getroffene, moet krachtens artikel 72 van de wet van 10 



Nr. 292 - 4.6.07 HOF VAN CASSATIE 1191 

april 1971 worden ingesteld binnen de drie jaar die volgen op de datum van de in artikel 
24 bedoelde beslissing.

Daarenboven kan een dergelijke eis alleen worden ingesteld op grond van nieuwe feiten 
die op de datum van de in voormeld artikel 24 bedoelde beslissing niet gekend waren.

Dit is een beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan (artikel 24, tweede lid in fine, 
van de wet van 10 april 1971), hetgeen enkel geschiedt door de betekening van het vonnis 
en bij ontstentenis van hoger beroep.

De voorwaarden waaraan cumulatief moet worden voldaan om de herziening van de 
graad van blijvende ongeschiktheid te verkrijgen, zijn bijgevolg dat de wijziging van de 
fysieke toestand van de getroffene ten gevolge van het ongeval binnen de driejarige ter-
mijn van herziening moet zijn opgetreden en dat een rechtsvordering tot herziening bin-
nen diezelfde termijn moet zijn ingesteld.

Het arrest stelt vast dat de driejarige termijn van herziening op 31 december 1999 is in-
gegaan en dat, derhalve, "aangezien de rechtsvordering tot herziening is ingesteld op 30 
juli 2002, de termijn van artikel 72 van de wet van 10 maart 1971 is nageleefd".

Het arrest erkent evenwel dat het nieuwe element dat op 21 november (lees : december) 
1999 is opgetreden, in aanmerking kon worden genomen om de eis tot herziening van de 
bij het vonnis van 3 november 1999 vastgestelde graad van ongeschiktheid te staven, op 
grond dat het vonnis onmogelijk rekening heeft kunnen houden met het nieuwe element 
dat na de uitspraak ervan is opgetreden.

Die overweging verantwoordt het arrest niet naar recht.
Een nieuw element dat volgens de vaststellingen van het arrest is opgetreden op 31 de-

cember 1999, datum waarop de bij artikel 72 voorgeschreven termijn van drie jaar is inge-
gaan, kon immers niet als een nieuw feit worden aangemerkt, aangezien het op de datum 
van de beslissing, bedoeld in artikel 24 van de wet van 10 april 1971, niet gekend was of 
niet gekend kon zijn.

De verweerder moest vóór 31 december 1999 tegen het vonnis van 3 november 1999 
hoger beroep instellen om de herziening van de bij dit vonnis vastgestelde graad van on-
geschiktheid te verkrijgen.

Het arrest is bijgevolg niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 24 en 72 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het arrest verklaart verweerders eis tot herziening van de vergoedingen ont-

vankelijk, welke hem ten gevolge van een arbeidsongeval waren toegekend door 
het vonnis van 3 november 1999, dat hem op 30 december 1999 is betekend en 
waartegen hij geen rechtsmiddel heeft aangewend, terwijl hij tot staving van die 
eis een feit aanvoert dat op 21 december 1999 heeft plaatsgevonden.

Derde middel
Hoewel, krachtens de artikelen 24 en 72 van de Arbeidsongevallenwet, de ter-

mijn van drie jaar waarbinnen de rechtsvordering tot herziening van de vergoe-
dingen, gegrond op een wijziging van het verlies van arbeidsgeschiktheid van de 
getroffene door de gevolgen van het ongeval, begint te lopen te rekenen van de 
dag waarop het vonnis dat vastgesteld heeft dat de arbeidsongeschiktheid blij-
vend was geworden, in kracht van gewijsde is gegaan, volgt hieruit niet dat al-
leen feiten die na het ingaan van die termijn hebben plaatsgevonden, tot staving 
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van die vordering kunnen worden aangevoerd.
De rechter die kennisneemt van de nieuwe vordering die de rechtsvordering tot 

herziening is, moet, teneinde de voorheen berechte zaak niet te schaden, onder-
zoeken of de rechter bij wie de oorspronkelijke vordering aanhangig is gemaakt, 
kennis had of kon hebben van de feiten die tot staving van de eis tot herziening 
zijn aangevoerd.

Het arrest, dat oordeelt dat "het (...)vonnis van 3 november 1999 onmogelijk 
rekening heeft  kunnen houden met het  nieuwe element dat op 21 (december) 
1999, dus na de uitspraak van dat vonnis, is opgetreden", verantwoordt zijn be-
slissing om verweerders eis tot herziening ontvankelijk te verklaren naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Eerste middel
De door het middel aangeklaagde tegenstrijdigheid, die de uitlegging van de 

artikelen 24, 26 en 28 van het Gerechtelijk Wetboek veronderstelt, is vreemd aan 
artikel 149 van de Grondwet.

Voor het overige blijkt uit de gronden van het arrest dat het arrest de aanvang 
van de termijn van de rechtsvordering tot herziening bepaalt door de datum van 
betekening van het oorspronkelijke vonnis na te gaan en het gezag van gewijsde 
van dat vonnis, dat het arbeidshof moet eerbiedigen, beoordeelt door het tijdstip 
in aanmerking te nemen waarop die beslissing is gewezen, zodat de verwarring 
tussen het gezag van gewijsde en de kracht van gewijsde, geen weerslag heeft op 
de wettigheid van zijn beslissing volgens welke de eis tot herziening ontvanke-
lijk is.

De vermeende schending van de artikelen 24 en 72 van de wet van 10 april 
1971, ten slotte, is uitsluitend afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending 
van de andere, in het middel bedoelde bepalingen.

Het middel is niet ontvankelijk.
Tweede middel
Het arrest is niet tegenstrijdig wanneer het, eensdeels, verweerders rechtsvor-

dering tot herziening ontvankelijk verklaart, in zoverre deze "met name gegrond 
is op een" heelkundige "ingreep" die werd uitgevoerd voordat de termijn waar-
binnen die rechtsvordering ingesteld moest worden, is ingegaan en, anderdeels, 
de onderzoeksmaatregel bevestigt die de eerste rechter bevolen had teneinde te 
onderzoeken of er in de loop van die termijn "een nieuw en onvoorzienbaar ele-
ment van anatomische of fysiologische aard (was) opgetreden dat (de) letsels 
(had) gewijzigd".

De aangevoerde schending van de artikelen 24 en 72 van de wet van 10 april 
1971 is, voor het overige, geheel afgeleid uit de door het middel vergeefs gevoer-
de tegenstrijdigheid.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.



Nr. 292 - 4.6.07 HOF VAN CASSATIE 1193 

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

4 juni 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advo-
caten:  mrs. Simont en Draps

Nr. 293

3° KAMER - 4 juni 2007

1º ARBEIDSONGEVAL — OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS - 
RECHTSPLEGING - VERJARING - TERMIJN - AANVANG - VERENIGING VAN GEMEENTEN - 
VERGOEDINGEN - BETALING - RECHTSVORDERING - BETWISTE ADMINISTRATIEVE RECHTSHANDELING 
- BEGRIP

2º ARBEIDSONGEVAL — RECHTSPLEGING — VERJARING - TERMIJN - AANVANG 
- OVERHEIDSPERSONEEL - VERENIGING VAN GEMEENTEN - VERGOEDINGEN - BETALING - 
RECHTSVORDERING - BETWISTE ADMINISTRATIEVE RECHTSHANDELING - BEGRIP

1º en 2° De administratieve rechtshandeling waarvan de kennisgeving de in artikel  20,  
eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, bepaalde verjaring doet ingaan, is  
niet uitsluitend de beslissing van de overheid die bedoeld wordt in artikel 10, K.B. 13 juli  
1970, betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van 
provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van 
gemeenten, voor arbeidsongevallen, maar kan, indien de vordering tot betaling van de  
vergoedingen vóór het nemen van die beslissing ingesteld wordt, ook het in de artikelen 
8 en 9 van datzelfde besluit bedoelde voorstel van de geneeskundige dienst zijn1.  (Art. 
20, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel; Artt. 8, 9 en 10, K.B. 13 juli 
1970)

(L. T. Intercommunale d'incendie de Liège et environs – Service régional d'incendie,  burgerlijke vennootschap in de vorm 
van een cvba )

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0082.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 28 maart 2006 is gewezen 

door het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 4, §§1, eerste lid, 2, derde lid, 19 en 20 van de wet van 3 juli 1967 be-

treffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongeval-
len op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector;

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr.293.
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- de artikelen 3, 1°, 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de 
schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, 
agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappe-
lijk welzijn, diensten van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en dien-
sten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en openbare kassen van le-
ning, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk;

- het artikel 579, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
-  het  algemeen  rechtsbeginsel,  beschikkingsbeginsel  genaamd,  volgens  hetwelk  de 

rechter het voorwerp van de vordering niet ambtshalve mag wijzigen, zoals vastgelegd in 
de artikelen 702, 3°, 807 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk maar ongegrond, bevestigt het beroe-

pen vonnis en verklaart de oorspronkelijke vordering van de eiser bijgevolg niet-gegrond 
want laattijdig, op de daarin vermelde redenen en op grond van de redenen van het beroe-
pen vonnis,  die  thans als  volledig weergegeven worden beschouwd, en met  name op 
grond van de volgende redenen :

"1. Artikel 20, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de 
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het 
werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, zoals gewijzigd bij artikel 7 van de 
wet van 20 mei 1997 houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken (in werking 
getreden op 1 augustus 1997), bepaalt dat de rechtsvorderingen tot betaling van vergoe-
dingen verjaren na het verstrijken van een termijn van drie jaar te rekenen van de dag 
waarop de betwiste administratieve rechtshandeling ter kennis werd gebracht;

2. Hetzelfde artikel 20, tweede lid, bepaalt dat de verjaringen die gelden voor de in het 
voorgaande lid bedoelde vorderingen gestuit of geschorst worden op dezelfde wijze en op 
dezelfde gronden als bepaald door de wetgeving op de arbeidsongevallen of door de wet-
geving op de beroepsziekten;

3. Artikel 8 van de wet van 20 mei 1997 bepaalt dat artikel 7 van toepassing is op de ar-
beidsongevallen, op de ongevallen op de weg naar en van het werk en op de beroepsziek-
ten die zijn aangegeven voor de datum van inwerkingtreding van deze wet en waarover 
nog geen gerechtelijke beslissing is genomen die in kracht van gewijsde is gegaan;

4. Het arbeidsongeval is te dezen wel degelijk aangegeven vóór 1 augustus 1997 en 
hierover is klaarblijkelijk nog geen rechterlijke beslissing genomen die in kracht van ge-
wijsde is gegaan;

5. Artikel 8 onderwerpt de terugwerkende kracht die het aan het nieuwe artikel 20, eer-
ste lid, van de wet van 3 juli 1967 verleent, niet aan de voorwaarde dat het ongeval het 
voorwerp moet hebben uitgemaakt van een rechtsvordering die is ingesteld vóór te zijn 
verjaard met toepassing van voormeld artikel 20, eerste lid, zoals het daarvoor was gesteld 
[...];

6. Bijgevolg moet het nieuwe artikel 20 van de wet van 3 juli 1967 op deze zaak wor-
den toegepast;

7. De memorie van toelichting van de wet van 20 mei 1997 verstaat onder 'betwiste ad-
ministratieve rechtshandeling' elke beslissing die door de werkgever of de administratieve 
gezondheidsdienst in de loop van de administratieve procedure genomen wordt (Gedr. St., 
Kamer, 1995-1996, nr. 277/1; cf. Arbrb. Luik, 27 oktober 2003, H. t/ Waals Gewest & 
Belgische Staat, A.R. nr. 6.860/01; Jean Jacqmain, 'La prescription de l'action en réparati-
on d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans le secteur public', Soc. 
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Kr., 1998, 417);
8. Te dezen heeft de administratieve gezondheidsdienst [de eiser] op 23 maart 1993 me-

degedeeld dat zijn letsels geconsolideerd waren zonder gedeeltelijke blijvende arbeidson-
geschiktheid  en  is  de  vordering  verjaard,  aangezien  de  gedinginleidende  dagvaarding 
slechts op 25 februari 2005, dus buiten de termijn van drie jaar, is betekend en er geen en-
kele verjaringsstuitende akte is aangevoerd of aangetoond;

9. [De verweerster] onderstreept terecht dat zij niet begrijpt waarom [de eiser] verwijst 
naar de artikelen 8 en 9 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schade-
vergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten ..., voor 
arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, die voorzien in 
een procedure tot het verkrijgen van een beslissing over de vergoeding, terwijl de vraag 
die te dezen beantwoord moet worden, niet is wie bevoegd was om een dergelijke beslis-
sing over de consolidatie van het arbeidsongeval te nemen, maar welke administratieve 
akte voldoende is om de bij artikel 20 van de wet van 7 (lees : 3) juli 1967 bepaalde ter-
mijn te doen ingaan;

10. Het hoger beroep is bijgevolg niet gegrond en het beroepen vonnis moet bevestigd 
worden".

Grieven
Eerste onderdeel
Luidens artikel 1 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schade-

vergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en 
voor beroepsziekten in de overheidssector, wordt de bij deze wet vastgestelde regeling 
voor het herstel van schade ten gevolge van arbeidsongevallen, ongevallen op de weg naar 
en van het werk en ten gevolge van beroepsziekten door de Koning, bij in Ministerraad 
overlegd besluit, onder de voorwaarden en binnen de perken die Hij bepaalt, toepasselijk 
verklaard op de leden van het vast, stagedoend, tijdelijk, hulppersoneel of het personeel 
dat in dienst wordt genomen door een arbeidsovereenkomst, die behoren tot de in dat arti-
kel opgesomde besturen.

Artikel 4 van dezelfde wet bepaalt, in zijn eerste paragraaf, de regels voor de vaststel-
ling van de rente wegens arbeidsongeschiktheid. Het derde lid van de tweede paragraaf 
van dat artikel 4 bepaalt dat de Koning, onverminderd artikel 19, de wijze vaststelt waar-
op de arbeidsongeschiktheid wordt bepaald.

Artikel 19 van deze wet bepaalt dat alle geschillen met betrekking tot de toepassing van 
deze wet,  ook die over de vaststelling van het  percentage van blijvende arbeidsonge-
schiktheid, verwezen worden naar de rechterlijke overheid die bevoegd is om kennis te 
nemen van de vorderingen met betrekking tot de vergoedingen, waarin de wetgeving inza-
ke herstel van schade uit arbeidsongevallen of uit beroepsziekten voorziet. Artikel 579, 
1°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de arbeidsrechtbank kennisneemt van de 
vorderingen betreffende de vergoeding van schade voortkomende uit arbeidsongevallen, 
uit ongevallen op de weg naar en van het werk en uit beroepsziekten.

Het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van 
sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van ge-
meenten,  verenigingen  van gemeenten,  openbare  centra  voor  maatschappelijk  welzijn, 
diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten van het Col-
lege van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en diensten van het College van de Franse 
Gemeenschapscommissie en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor 
ongevallen op de weg naar en van het werk, genomen ter uitvoering van de wet van 3 juli  
1967, regelt de te volgen procedure voor elk ongeval dat als een arbeidsongeval of als een 
ongeval op de weg naar en van het werk kan worden aangemerkt.
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De aldus vastgelegde administratieve procedure voorziet in de aangifte van het ongeval 
(eerste afdeling, artikelen 6 en 7), het geneeskundig onderzoek (tweede afdeling, artikelen 
8 en 8bis), het administratief onderzoek van het dossier (derde afdeling, artikel 9), de be-
slissing omtrent de betaling van een rente (vierde afdeling, artikel 10) en de eventuele her-
ziening van de beslissing (vijfde afdeling, artikelen 11 tot 17).

Luidens artikel 8 van dit koninklijk besluit oordeelt de geneeskundige dienst met be-
trekking tot het geneeskundig onderzoek of er een oorzakelijk verband bestaat tussen het 
ongeval en de letsels. Hij bepaalt overeenkomstig de voorschriften van het door de Soci-
aal-Medische Rijksdienst toegepast reglement betreffende de arbeidsongevallen, het per-
centage van de blijvende invaliditeit die het gevolg is van het fysiologisch letsel dat door 
het ongeval werd veroorzaakt (eerste lid). Hij maakt aan de overheid zijn oordeel over het 
oorzakelijk verband tussen het ongeval en de letsels, zomede zijn met redenen omklede 
beslissing omtrent de vaststelling van het percentage van de blijvende invaliditeit bekend.

De geneeskundige dienst onderzoekt het dossier dus in zijn medische aspecten, wat uit-
mondt in een oordeel of een advies dat aan de bevoegde overheid voorgelegd moet wor-
den.

Luidens artikel 9 van hetzelfde koninklijk besluit, gaat de overheid, met betrekking tot 
het administratief onderzoek van het dossier, na of de voorwaarden tot toekenning van de 
vergoedingen vervuld zijn. In bevestigend geval onderzoekt zij de bestanddelen van de 
overkomen schade en oordeelt zij of er aanleiding bestaat het percentage van de blijvende 
invaliditeit, vastgesteld door de geneeskundige dienst, te verhogen (eerste lid). Indien het 
ongeval een blijvende invaliditeit tot gevolg heeft gehad, stelt de overheid bij een ter post 
aangetekende brief, aan het slachtoffer of aan diens rechthebbenden de betaling van een 
rente voor. Dat voorstel moet melding maken van de bezoldiging, welke als grondslag 
dient voor de berekening van de rente, de aard van het letsel, de verminderde arbeidsge-
schiktheid en de datum van de consolidatie (tweede lid). Indien het ongeval geen blijven-
de invaliditeit  tot  gevolg heeft gehad, deelt de overheid bij een ter post aangetekende 
brief, het resultaat van haar onderzoek, waarbij geen enkele verminderde arbeidsgeschikt-
heid is vastgesteld, aan het slachtoffer of aan diens rechthebbenden, voor akkoordbevin-
ding mede (derde lid).

Die overheid zal dus, zonder door het advies van de geneeskundige dienst gebonden te 
zijn, een beslissing nemen over het bestaan van een arbeidsongeval (of van een ongeval 
op de weg naar en van het werk) dat aanleiding geeft tot vergoeding, over de eventuele 
blijvende invaliditeit en over het bedrag van de basisbezoldiging. Die administratieve be-
slissing zal ter goedkeuring aan het slachtoffer voorgesteld worden.

Artikel 10 van het koninklijk besluit bepaalt dat wanneer het slachtoffer of zijn recht-
verkrijgenden met het voorstel, bedoeld in artikel 9, instemmen, het voorstel integraal op-
genomen wordt in een beslissing van de overheid, dat aan de getroffene of aan zijn recht-
verkrijgenden bij een ter post aangetekende brief ter kennis wordt gebracht.

De eiser betoogde, zonder dienaangaande te worden tegengesproken, dat de in artikel 
10 van dat koninklijk besluit bedoelde kennisgevingsbrief hem nooit was toegezonden en 
dat de door hem "betwiste administratieve rechtshandeling" bijgevolg nog niet bestond, 
aangezien [de verweerster] de in dat artikel bepaalde "beslissing" niet had genomen.

De eiser betoogde dat hij bij de arbeidsrechtbank een rechtsvordering heeft ingesteld 
die er hoofdzakelijk toe strekte "voor recht te doen zeggen dat de gevolgen van eisers ar-
beidsongeval op geen enkel tijdstip door de overheid zijn geconsolideerd" en dat hij het 
advies van de administratieve gezondheidsdienst niet betwistte maar de overheid verweet 
geen administratieve rechtshandeling te hebben gesteld.

De eiser preciseerde dat hij bijgevolg verplicht was de arbeidsgerechten overeenkom-
stig artikel 19 van de wet van 3 juli 1967 te vragen een beslissing te nemen over zijn 
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graad van blijvende invaliditeit en over de hem toekomende rente.
In deze omstandigheden heeft het arrest, op grond van de hiervoor vermelde redenen en 

van de redenen van de eerste rechter, niet wettig kunnen besluiten dat artikel 20 van de 
wet van 3 juli 1967 te dezen toegepast moest worden, aangezien dit artikel betrekking 
heeft op de rechtsvordering tot betaling van vergoedingen na kennisgeving van de betwis-
te rechtshandeling.

Het arrest schendt aldus
- de artikelen 1, 4, §§1, eerste lid, en 2, derde lid, 19 en 20 van de wet van 3 juli 1967; 
- de artikelen 3, 1°, 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970;
- artikel 579, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Tweede onderdeel
Voor zover het arrest wettig heeft kunnen oordelen dat de rechtsvordering van de eiser, 

in tegenstelling tot wat het eerste onderdeel van het middel aanvoert, als een rechtsvorde-
ring tot betaling van vergoedingen in de zin van artikel 20 van de wet van 3 juli 1967 aan-
gemerkt moest worden, heeft het evenmin wettig kunnen beslissen dat de rechtsvordering 
van de eiser verjaard was.

Luidens artikel 1 van de wet van 3 juli 1967, wordt de bij deze wet vastgestelde rege-
ling door de Koning, bij in Ministerraad overlegd besluit, onder de voorwaarden en bin-
nen de perken die Hij bepaalt, toepasselijk verklaard op de leden van het vast, stagedoend, 
tijdelijk, hulppersoneel of het personeel dat in dienst wordt genomen door een arbeids-
overeenkomst, die tot de in dat artikel opgesomde besturen behoren.

Artikel 4 van dezelfde wet bepaalt, in zijn eerste paragraaf, de regels voor de vaststel-
ling van de rente wegens arbeidsongeschiktheid. Het derde lid van de tweede paragraaf 
van dat artikel 4 bepaalt dat de Koning, onverminderd artikel 19, de wijze vaststelt waar-
op de arbeidsongeschiktheid wordt bepaald.

Artikel 3, 1°, van het koninklijk besluit van 13 juli 1970, genomen ter uitvoering van de 
wet van 3 juli 1967, bepaalt dat, voor de toepassing van dit besluit, onder "de overheid" de 
overheid wordt verstaan die op het tijdstip van het ongeval het personeelslid in dienst had.

Artikelen 6 tot 17 van dat koninklijk besluit regelen de te volgen administratieve proce-
dure voor elk ongeval dat als een arbeidsongeval of als een ongeval op de weg naar en 
van het werk kan worden aangemerkt.

De aldus vastgestelde administratieve procedure voorziet in de aangifte van het ongeval 
(eerste afdeling, artikelen 6 en 7), het geneeskundig onderzoek (tweede afdeling, artikelen 
8 en 8bis), het administratief onderzoek van het dossier (derde afdeling, artikel 9), de be-
slissing omtrent de betaling van een rente (vierde afdeling, artikel 10) en de eventuele her-
ziening van de beslissing (vijfde afdeling, artikelen 11 tot 17).

Luidens artikel 8 van dit koninklijk besluit, dat betrekking heeft op het geneeskundig 
onderzoek, oordeelt de geneeskundige dienst of er een oorzakelijk verband bestaat tussen 
het ongeval en de letsels. Hij bepaalt overeenkomstig de voorschriften van het door de So-
ciaal-Medische  Rijksdienst  toegepast  reglement  betreffende  de  arbeidsongevallen,  het 
percentage van de blijvende invaliditeit die het gevolg is van het fysiologisch letsel dat 
door het ongeval werd veroorzaakt (eerste lid). Hij maakt aan de overheid zijn oordeel 
over het oorzakelijk verband tussen het ongeval en de letsels, zomede zijn met redenen 
omklede beslissing omtrent de vaststelling van het percentage van de blijvende invaliditeit 
bekend.

De geneeskundige dienst onderzoekt het dossier dus in zijn medische aspecten, wat uit-
mondt in een beoordeling of een advies dat aan de bevoegde overheid voorgelegd moet 
worden.
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Luidens artikel 9 van hetzelfde koninklijk besluit, gaat de overheid, met betrekking tot 
het administratief onderzoek van het dossier, na of de voorwaarden tot toekenning van de 
vergoedingen vervuld zijn. In bevestigend geval onderzoekt zij de bestanddelen van de 
overkomen schade en oordeelt zij of er aanleiding bestaat het percentage van de blijvende 
invaliditeit, vastgesteld door de geneeskundige dienst, te verhogen (eerste lid). Indien het 
ongeval een blijvende invaliditeit tot gevolg heeft gehad, stelt de overheid bij een ter post 
aangetekende brief, aan het slachtoffer of aan diens rechthebbenden de betaling van een 
rente voor. Dat voorstel moet melding maken van de bezoldiging, welke als grondslag 
dient voor de berekening van de rente, de aard van het letsel, de verminderde arbeidsge-
schiktheid en de datum van de consolidatie (tweede lid). Indien het ongeval geen blijven-
de invaliditeit  tot  gevolg heeft gehad, deelt de overheid bij een ter post aangetekende 
brief, het resultaat van haar onderzoek, waarbij geen enkele verminderde arbeidsgeschikt-
heid is vastgesteld, aan het slachtoffer of aan diens rechthebbenden, voor akkoordbevin-
ding mede (derde lid).

Die overheid zal dus, zonder door het advies van de geneeskundige dienst gebonden te 
zijn, een beslissing nemen over het bestaan van een arbeidsongeval (of van een ongeval 
op de weg naar en van het werk) dat recht geeft op vergoeding, over de eventuele blijven-
de invaliditeit en over het bedrag van de basisbezoldiging. Die administratieve beslissing 
zal ter goedkeuring aan het slachtoffer voorgesteld worden.

Artikel 10 van het koninklijk besluit bepaalt dat wanneer het slachtoffer of zijn recht-
verkrijgenden met het voorstel, bedoeld in artikel 9, instemmen, het voorstel integraal op-
genomen wordt in een beslissing van de overheid, die aan de getroffene of aan zijn recht-
verkrijgenden bij een ter post aangetekende brief ter kennis wordt gebracht.

Het voorstel  dat door de administratieve gezondheidsdienst geformuleerd wordt,  dat 
aan het slachtoffer van het ongeval ter kennis wordt gebracht en dat betrekking heeft op 
de datum van de consolidatie en het mogelijk bestaan van een invaliditeit of van een blij-
vende arbeidsongeschiktheid, kan dus niet "de betwiste administratieve rechtshandeling" 
zijn in de zin van artikel 20 van de wet van 3 juli 1967.

Het arrest heeft bijgevolg niet wettig kunnen beslissen dat, aangezien de administratie-
ve gezondheidsdienst de eiser op 23 maart 1993 heeft medegedeeld dat zijn letsels op 10 
maart 1993, zonder blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit, geconsolideerd waren, 
en de gedinginleidende dagvaarding pas op 25 februari 2005 werd betekend, de vordering 
verjaard was.

Het arrest schendt aldus 
- de artikelen 1, 4, §§1, eerste lid, 2, derde lid, en 20 van de wet van 3 juli 1967;
- de artikelen 3, 1°, 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970.
Derde onderdeel
Voor zover het arrest wettig heeft kunnen beslissen - quod non - dat, in tegenstelling tot 

wat het eerste onderdeel van het middel betoogt, de rechtsvordering van de eiser als een 
rechtsvordering tot betaling van vergoedingen in de zin van artikel 20 van de wet van 3 
juli 1967 aangemerkt moest worden, en dat, in tegenstelling tot wat het tweede onderdeel 
van het middel betoogt, de kennisgeving van het voorstel van de administratieve gezond-
heidsdienst in de zin van artikel 8 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970, een betwiste 
administratieve rechtshandeling in de zin van artikel 20 van de wet van 3 juli 1967 kan 
opleveren, heeft het niet wettig kunnen beslissen dat de rechtsvordering van de eiser ver-
jaard was.

Krachtens het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, mag de rechter 
het voorwerp van de rechtsvordering niet ambtshalve wijzigen. De artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek verbieden de rechter de bewijskracht van de akten te 
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miskennen door aan een akte een uitlegging te geven die volstrekt onverenigbaar is met de 
bewoordingen en de draagwijdte ervan.

De eiser betoogde voor het arbeidshof, in zijn verzoekschrift van hoger beroep en in 
zijn conclusie, dat hij niet het advies van de administratieve gezondheidsdienst betwistte, 
maar wel het feit dat er geen enkele behoorlijke beslissing was genomen.

De eiser betoogde dat hij bij de arbeidsrechtbank een rechtsvordering had ingesteld die 
er hoofdzakelijk toe strekte "voor recht te doen zeggen dat de gevolgen van eisers arbeids-
ongeval nooit door de overheid zijn geconsolideerd" en dat hij het advies van de admini-
stratieve gezondheidsdienst niet betwistte maar de administratieve overheid verweet geen 
administratieve rechtshandeling te hebben gesteld. Het voorwerp van zijn vordering be-
stond er dus in de graad van blijvende invaliditeit te doen bepalen met het oog op de beta-
ling van de vergoedingen.

Het arrest, nu het oordeelt dat de rechtsvordering die de eiser op 25 februari 2005 heeft 
ingesteld, verjaard is omdat die rechtsvordering de administratieve rechtshandeling be-
twist die gevormd wordt door de kennisgeving van het voorstel van de administratieve ge-
zondheidsdienst op 23 maart 1993, geeft aan het verzoekschrift in hoger beroep een uit-
legging die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en schendt de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek. Het arrest miskent aldus op zijn minst het alge-
meen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk de rechter het voor-
werp van de vordering niet ambtshalve mag wijzigen, zoals dit algemeen rechtsbeginsel is 
vastgelegd in de artikelen 702, 3°, 807 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Artikel 20, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van 

of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar 
en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, bepaalt dat de 
vorderingen tot betaling van vergoedingen verjaren na het verstrijken van een 
termijn van drie jaar te rekenen van de dag waarop de betwiste administratieve 
rechtshandeling ter kennis werd gebracht.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiser, voor de 
feitenrechter, de betaling heeft gevorderd van de rente die hem ten gevolge van 
het arbeidsongeval waarvan hij op 3 februari 1993 het slachtoffer is geworden, 
zou zijn verschuldigd krachtens de artikelen 3, 1°, b), en 4 van dezelfde wet.

Het arrest, dat de verjaring van die rechtsvordering onderzoekt in het licht van 
artikel 20, eerste lid, van die wet, schendt die bepaling niet, evenmin als enig an-
dere wettelijke bepaling die in dat onderdeel bedoeld wordt.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Zoals in antwoord op het eerste onderdeel van het middel is gezegd, begint de 

in artikel 20, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967 bepaalde verjaring te lopen te 
rekenen van de datum waarop de betwiste administratieve rechtshandeling ter 
kennis wordt gebracht.

Uit geen enkele wettelijke bepaling waarvan dit onderdeel de schending aan-
voert, kan worden afgeleid dat het slachtoffer van een arbeidsongeval dat gere-
geld wordt door de wet van 3 juli 1967, alvorens bij de arbeidsrechtbank een 
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rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen aanhangig te maken, zou moe-
ten wachten tot de overheid de beslissing heeft genomen die bedoeld wordt in ar-
tikel 10 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoe-
ding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglo-
meraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, instellingen en verenigingen voor 
maatschappelijk  welzijn,  diensten  van  het  College  van  de  Vlaamse Gemeen-
schapscommissie en diensten van het College van de Franse Gemeenschapscom-
missie en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor ongeval-
len op de weg naar en van het werk.

De administratieve rechtshandeling waarvan de kennisgeving de in artikel 20, 
eerste lid, bepaalde verjaring doet ingaan, is niet uitsluitend de beslissing van de 
overheid die bedoeld wordt in artikel 10 van het koninklijk besluit van 13 juli 
1970 maar kan, indien de vordering tot betaling van de vergoedingen vóór het 
nemen van die beslissing ingesteld wordt, ook het in de artikelen 8 en 9 van dat-
zelfde besluit bedoelde voorstel van de geneeskundige dienst zijn.

Het onderdeel, dat het tegendeel betoogt, faalt naar recht.
Derde onderdeel
Het arrest stelt vast dat de administratieve gezondheidsdienst de eiser op 23 

maart 1993 zijn voorstel heeft medegedeeld met zijn oordeel dat het ongeval 
geen blijvende invaliditeit heeft veroorzaakt.

Aangezien uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat, zoals 
dit onderdeel vermeldt, de rechtsvordering van de eiser ertoe strekte de graad van 
blijvende invaliditeit voor recht te doen bepalen met het oog op de betaling van 
de vergoedingen, geeft het arrest aan het verzoekschrift in hoger beroep en aan 
de conclusie van de eiser die in dit onderdeel bedoeld worden, geen uitlegging 
die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en wijzigt het niet het voorwerp 
van zijn vordering door de rechtshandeling die op 23 maart 1993 door de admini-
stratieve gezondheidsdienst aan de eiser ter kennis is gebracht, als de administra-
tieve rechtshandeling aan te merken die de verjaring van zijn rechtsvordering tot 
betaling van de vergoedingen doet ingaan.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Gelet op artikel 16 van de wet van 3 juli 1967, veroordeelt de verweerster in 

de kosten.

4 juni 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advo-
caten:  mrs. Geinger en Van Eeckhoutte.
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Nr. 294

2° KAMER - 5 juni 2007

STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING 
VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID 
- VORDERING INGELEID VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN DE HOGE RAAD VOOR HET 
HERSTELBELEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER NA DE INWERKINGTREDING VAN DE HOGE 
RAAD VOOR HET HERSTELBELEID - GEEN VERPLICHT VOORAFGAAND EENSLUIDEND ADVIES - 
VORDERING INGELEID NA DE INWERKINGTREDING VAN DE HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID - 
VERPLICHT VOORAFGAAND EENSLUIDEND ADVIES - BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 10 EN 11 
VAN DE GRONDWET

Artikel 198bis Stedenbouwdecreet, dat bepaalt dat de bepalingen met betrekking tot het  
eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, zoals bedoeld in artikel  
149, §1, en artikel 153, pas in werking treden nadat de Hoge Raad voor het Herstelbeleid  
is  opgericht  en  het  huishoudelijke  reglement  is  goedgekeurd  en  dat  de  rechter 
ingediende vorderingen voor inbreuken, (die dateren van vóór 1 mei 2000 maar) die nog 
niet  voor  eensluidend  advies  werden  voorgelegd  aan  de  Hoge  Raad  voor  het  
Herstelbeleid, alsnog kan voorleggen voor eensluidend advies aan de Hoge Raad voor  
het Herstelbeleid, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet1.

(V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0543.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Gent, correctionele kamer, van 10 maart 2006.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, één middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING 
1. Bij arrest van 5 september 2006 heeft het Hof, in antwoord op het aange-

voerde middel,  geoordeeld dat  artikel  149,  §1,  eerste  lid,  Stedenbouwdecreet 
1999 niet toepasselijk was op de herstelvorderingen van de stedenbouwkundige 
inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen die vóór de inwer-
kingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid werden ingediend, en dat 
krachtens de overgangsbepaling van artikel 198bis Stedenbouwdecreet 1999 de 
rechter in dit geval niet verplicht was het eensluidend advies van de Hoge Raad 

1 Arbitragehof nr 71/2007, 26 april 2007, http://www.arbitrage.be. Het Hof oordeelde in het arrest 
van 5 sept. 2006, AR P.06.0543.N, nr.388, waarbij de prejudiciële vraag werd gesteld die in het arrest 
nr 71/2007 van het Arbitragehof wordt beantwoord, dat in de context van de vernietiging van de 
bewoordingen "vóór 1 mei 2000" in artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet door het arrest nr 14/2005 
van  het  Arbitragehof,  deze  bevoegdheid  van  de  rechter  eveneens  geldt  voor  de  ingediende 
herstelvorderingen voor inbreuken vanaf 1 mei 2000. Dit betekent dat het Hof van oordeel is dat de 
gelijkluidende bewoordingen "vóór 1 mei 2000" ook in het artikel 198bis Stedenbouwdecreet moeten 
worden weggelaten: het is over deze interpretatie van artikel 198bis Stedenbouwdecreet door het Hof 
van Cassatie dat het Arbitragehof uitspraak doet in zijn arrest nr 71/2007. Zie ook Cass., 5 juni 2007, 
AR P.06.1012.N, nr.295 en AR P.06.1327.N, nr.296. 
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in te winnen vooraleer het herstel te kunnen bevelen. 
Voorts werd aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag gesteld over de 

in het middel opgeworpen discriminatie betreffende artikel 198bis Stedenbouw-
decreet 1999. 

Bij  arrest  nr.71/2007 van 26 april  2007 heeft  het  Grondwettelijk  Hof deze 
vraag beantwoord. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Middel
2. De eisers voeren aan dat artikel 198bis Stedenbouwdecreet 1999 de artike-

len 10 en 11 Grondwet schendt. 
3. Bij arrest nr.71/2007 van 26 april 2007 zegt het Grondwettelijk Hof voor 

recht: 
“Artikel 198bis van het decreet van het Vlaamse Gewest van 18 mei 1999 hou-

dende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals ingevoegd bij artikel 11  
van het decreet van 4 juni 2003, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet  
niet”. 

Het middel faalt naar recht. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof, 
Verwerpt de cassatieberoepen. 
Veroordeelt de eisers in de kosten. 

5 juni 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Ad-
vocaat:  mr. Maes.

Nr. 295

2° KAMER - 5 juni 2007

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - HOGE RAAD VOOR HET 
HERSTELBELEID - VERPLICHT EENSLUIDEND ADVIES - BASISREGEL VAN ARTIKEL 149, §1, 
STEDENBOUWDECREET - OVERGANGSREGELING VAN ARTIKEL 198BIS, STEDENBOUWDECREET - 
VERSCHIL IN TOEPASSINGSGEBIED

2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - HOGE RAAD VOOR HET 
HERSTELBELEID - VERPLICHTEND EENSLUIDEND ADVIES - BASISREGEL VAN ARTIKEL 149, §1, 
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STEDENBOUWDECREET - OVERGANGSREGELING VAN ARTIKEL 198BIS, STEDENBOUWDECREET - 
CRITERIUM VAN ONDERSCHEID VOOR DE TOEPASSING - DATUM VAN INDIENING VAN DE 
HERSTELVORDERING DOOR HET BEVOEGDE BESTUUR

3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - HOGE RAAD VOOR HET 
HERSTELBELEID - VORDERING INGELEID VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN DE HOGE RAAD VOOR 
HET HERSTELBELEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER NA DE INWERKINGTREDING VAN DE HOGE 
RAAD VOOR HET HERSTELBELEID - ARREST NR 14/2005 VAN 19 JANUARI 2005 VAN HET 
ARBITRAGEHOF - VERNIETIGING VAN DE BEWOORDINGEN "VÓÓR 1 MEI 2000" IN ARTIKEL 149, §1 
STEDENBOUWDECREET - OVERGANGSREGELING VAN ARTIKEL 198BIS, STEDENBOUWDECREET - 
GEVOLG

1º  Artikel  198bis  Stedenbouwdecreet,  dat  geldt  als  overgangsbepaling  voor  de  
herstelvordering die door het bevoegde bestuur wordt ingediend nog vooraleer de Hoge  
Raad  voor  het  Herstelbeleid,  bij  gebrek  aan  oprichting  en  goedkeuring  van  zijn  
huishoudelijk  reglement,  advies kan verlenen,  beoogt  een andere rechtstoestand dan 
artikel 149, §1, eerste lid van dit decreet, dat zowel in zijn versie vóór als in zijn versie na  
het vernietigingsarrest nr 14/2005 van het Arbitragehof, de herstelvordering beoogt die 
na de oprichting van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid en de goedkeuring van haar 
huishoudelijk reglement door het bestuur wordt ingediend. 

2º Niet het tijdstip van de beoordeling van de herstelvordering door de rechter vóór of na de 
inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, maar de datum van indiening  
van deze herstelvordering door het bestuur vóór of na deze inwerkingtreding vormt het  
criterium  van  onderscheid  voor  de  toepassing  van  hetzij  artikel  149,  §1,  eerste  lid,  
Stedenbouwdecreet, hetzij de overgangsbepaling van artikel 198bis van dit decreet. 

3º  Artikel  198bis,  tweede lid,  Stedenbouwdecreet  bepaalt  dat de rechter  de ingediende 
herstelvorderingen voor inbreuken die dateren van vóór 1 mei 2000 en die nog niet voor  
eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, alsnog 
aan deze Raad "kan" voorleggen voor eensluidend advies, maar in de context van de 
vernietiging  van  de  bewoordingen  "vóór  1  mei  2000"  in  artikel  149,  §1,  
Stedenbouwdecreet  door  het  arrest  nr  14/2005  van  het  Arbitragehof,  geldt  deze  
bevoegdheid  van  de  rechter  eveneens  voor  de  ingediende  herstelvorderingen  voor 
inbreuken vanaf  1 mei  2000; uit  die bepalingen volgt evenwel  niet  dat de rechter  de 
ingediende herstelvorderingen die nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd  
aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid,  alsnog voor eensluidend advies aan deze 
Raad moet voorleggen1.

(M. T. GEMEENTE BEERSE e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.1012.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 31 mei 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF

1 Zie Cass., 5 sept. 2006, AR P.06.0534.N, nr.388; 5 juni 2007, AR P.06.1327.N, nr.296. 
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Beoordeling
Middel
1. De eiser voert aan dat na het vernietigingsarrest nr. 14/2005 van 19 januari 

2005 van het Grondwettelijk Hof en de inwerkingtreding van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 16 december 2005 waarbij het huishoudelijk reglement 
van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid is goedgekeurd, krachtens de artikelen 
149, §1, en 198bis Stedenbouwdecreet 1999 voor elke herstelvordering het voor-
afgaand eensluidend advies van deze instelling is vereist, zodat de appelrechters 
die het herstel in de oorspronkelijke toestand bevelen zonder voorafgaand dit ad-
vies in te winnen, voormelde wetsbepalingen schenden.

2. Sedert het arrest nr. 14/2005 van 19 januari 2005 van het Arbitragehof be-
paalt artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 dat de verschillende 
herstelmaatregelen door de rechtbank worden bevolen op vordering van de ste-
denbouwkundig inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen, en 
"indien deze inbreuken dateren van [] is voorafgaand eensluidend advies van de  
Hoge Raad voor het Herstelbeleid vereist".

3. Luidens artikel 198bis, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 treden de bepa-
lingen met betrekking tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid, zoals bedoeld in artikel 149, §1, en artikel 153, pas in werking na-
dat de Hoge Raad voor het Herstelbeleid is opgericht en het huishoudelijke re-
glement is goedgekeurd. 

Artikel 198bis, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt dat de rechter de 
ingediende vorderingen voor inbreuken, die dateren van vóór 1 mei 2000 maar 
die nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor 
het Herstelbeleid, alsnog "kan" voorleggen voor eensluidend advies aan de Hoge 
Raad voor het Herstelbeleid. 

4. Artikel 198bis Stedenbouwdecreet 1999 geldt als overgangsbepaling voor 
de herstelvordering die door het bevoegde bestuur wordt ingediend nog vooral-
eer de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, bij gebrek aan oprichting en goedkeu-
ring van zijn huishoudelijk reglement, advies kan verlenen. 

Het beoogt bijgevolg een andere rechtstoestand dan artikel 149, §1, eerste lid, 
Stedenbouwdecreet 1999, dat zowel in zijn versie vóór als in zijn versie na het 
vernietigingsarrest nr. 14/2005 van het Grondwettelijk Hof, de herstelvordering 
beoogt die  na de oprichting van de Hoge Raad voor het  Herstelbeleid en de 
goedkeuring van haar huishoudelijk reglement door het bestuur wordt ingediend. 

Niet het tijdstip van de beoordeling van de herstelvordering door de rechtbank 
vóór of na de inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, maar 
de datum van indiening van deze herstelvordering door het bestuur vóór of na 
deze inwerkingtreding vormt het criterium van onderscheid voor de toepassing 
van hetzij artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999, hetzij de over-
gangsbepaling van artikel 198bis Stedenbouwdecreet 1999.

5. De vernietiging door het Grondwettelijk Hof van de woorden "vóór 1 mei 
2000", die alleen betrekking hebben op het tijdstip van de telastleggingen en niet 
op de datum van het instellen van de herstelvordering, heeft niet tot gevolg dat 
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artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999 ook toepasselijk wordt op de herstel-
vorderingen die werden ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot goedkeuring van het 
huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid. 

Zolang de Hoge Raad voor het Herstelbeleid niet is opgericht en zijn huishou-
delijk reglement niet is goedgekeurd, rijst de vraag op welke wijze het bevoegde 
bestuur het advies van deze raad zou kunnen inwinnen vooraleer de herstelvorde-
ring in te stellen. 

Precies  om die  reden  bepaalt  artikel  198bis,  eerste  lid,  Stedenbouwdecreet 
1999, dat de bepalingen van artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999 met be-
trekking tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid tot 
zolang niet toepasselijk zijn. 

6. Artikel 198bis, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt dat de rechter 
de ingediende vorderingen voor inbreuken,  die  dateren van vóór 1  mei 2000 
maar die nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad 
voor het Herstelbeleid, alsnog "kan" voorleggen voor eensluidend advies aan de 
Hoge Raad voor het Herstelbeleid. In de context van de vernietiging van de be-
woordingen "vóór 1 mei 2000" in artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999 door 
het arrest nr. 14/2005 van het Grondwettelijk Hof, geldt deze bevoegdheid van 
de rechter eveneens voor de ingediende herstelvorderingen voor inbreuken vanaf 
1 mei 2000.

7. Uit die bepalingen volgt evenwel niet dat de rechter de ingediende vorderin-
gen die nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad 
voor het Herstelbeleid, alsnog voor eensluidend advies "moet" voorleggen aan de 
Hoge Raad voor het Herstelbeleid. 

Het middel faalt naar recht. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

5 juni 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Ad-
vocaten:  mrs. Verbist, De Baets en R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 296

2° KAMER - 5 juni 2007

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
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BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - HOGE RAAD VOOR HET 
HERSTELBELEID - VORDERING INGELEID VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN DE HOGE RAAD VOOR 
HET HERSTELBELEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER NA DE INWERKINGTREDING VAN DE HOGE 
RAAD VOOR HET HERSTELBELEID - ARREST NR 14/2005 VAN 19 JANUARI 2005 VAN HET 
ARBITRAGEHOF - VERNIETIGING VAN DE BEWOORDINGEN "VÓÓR 1 MEI 2000" IN ARTIKEL 149, §1 
STEDENBOUWDECREET - GEVOLG

2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - HOGE RAAD VOOR HET 
HERSTELBELEID - VORDERING INGELEID VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN DE HOGE RAAD VOOR 
HET HERSTELBELEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER NA DE INWERKINGTREDING VAN DE HOGE 
RAAD VOOR HET HERSTELBELEID - ARREST NR 14/2005 VAN 19 JANUARI 2005 VAN HET 
ARBITRAGEHOF - VERNIETIGING VAN DE BEWOORDINGEN "VÓÓR 1 MEI 2000" IN ARTIKEL 149, §1 
STEDENBOUWDECREET - OVERGANGSREGELING VAN ARTIKEL 198BIS, STEDENBOUWDECREET - 
WEGLATING VAN DE BEWOORDINGEN "VÓÓR 1 MEI 2000" IN ARTIKEL 198BIS, TWEEDE LID, 
STEDENBOUWDECREET - GEVOLG

1º De vernietiging door het Arbitragehof van de woorden "vóór 1 mei  2000",  die alleen 
betrekking  hebben op het  tijdstip  van  de telastlegging  en niet  op  de  datum van het  
instellen  van  de  herstelvordering,  heeft  niet  tot  gevolg  dat  artikel  149,  §1, 
Stedenbouwdecreet  ook  toepasselijk  wordt  op  de  herstelvorderingen  die  werden 
ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering  
van 16 december 2005 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge  
Raad voor het Herstelbeleid. 

2º  Het weglaten van de bewoordingen "vóór 1 mei  2000" in  artikel  198bis,  tweede lid,  
ingevolge  de  vernietiging  van  de  gelijkluidende  bewoordingen  in  artikel  149,  §1,  
Stedenbouwdecreet  door  het  arrest  nr  14/2005  van  het  Arbitragehof,  heeft  enkel  
betrekking  op  de  datum  van  de  inbreuken  en  verandert  verder  niets  aan  de  
overgangsregeling van artikel 198bis, tweede lid, dat de rechter toelaat vrij te oordelen 
omtrent het alsnog voor eensluidend advies voorleggen van de ingediende vordering aan 
de  Hoge  Raad  voor  het  Herstelbeleid,  telkens  wanneer  het  bestuur  de  ingediende  
herstelvordering  niet  kon  voorleggen  aan  deze  Raad  omdat  deze  toen  nog  niet  
functioneerde; die weglating heeft wel tot gevolg dat deze vrije appreciatie voortaan geldt  
voor alle inbreuken, ook deze gepleegd vanaf 1 mei 20001.

(V.)

ARREST

(A.R. P.06.1327.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Gent, correctionele kamer, van 8 september 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
De eiseres voert geen middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling

1 Zie Cass., 5 sept. 2006, AR P.06.0543.N, nr.294; 5 juni 2007, AR P.06.1012.N, nr.295. 
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Middel
Eerste onderdeel
1. De eiser 1 voert aan dat na het vernietigingsarrest nr. 14/2005 van 19 januari 

2005 van het Grondwettelijk Hof en de inwerkingtreding van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 16 december 2005 waarbij het huishoudelijk reglement 
van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid is goedgekeurd, krachtens de artikelen 
149, §1, en 198bis Stedenbouwdecreet 1999 voor elke herstelvordering het voor-
afgaand eensluidend advies van deze instelling is vereist, zodat de appelrechters 
die het herstel in de oorspronkelijke toestand bevelen zonder voorafgaand dit ad-
vies in te winnen, voormelde wetsbepalingen schenden.

2. Sedert het arrest nr. 14/2005 van 19 januari 2005 van het Arbitragehof be-
paalt artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 dat de verschillende 
herstelmaatregelen door de rechtbank worden bevolen op vordering van de ste-
denbouwkundig inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen, en 
"indien deze inbreuken dateren van [] is voorafgaand eensluidend advies van de 
Hoge Raad voor het Herstelbeleid vereist".

3. Luidens artikel 198bis, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 treden de bepa-
lingen met betrekking tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid, zoals bedoeld in artikel 149, §1, en artikel 153, pas in werking na-
dat de Hoge Raad voor het Herstelbeleid is opgericht en het huishoudelijke re-
glement is goedgekeurd. 

Artikel 198bis, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt dat de rechter de 
ingediende vorderingen voor inbreuken, die dateren van vóór 1 mei 2000 maar 
die nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor 
het Herstelbeleid, alsnog "kan" voorleggen voor eensluidend advies aan de Hoge 
Raad voor het Herstelbeleid. 

4. Artikel 198bis Stedenbouwdecreet 1999 geldt als overgangsbepaling voor 
de herstelvordering die door het bevoegde bestuur wordt ingediend nog vooral-
eer de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, bij gebrek aan oprichting en goedkeu-
ring van zijn huishoudelijk reglement, advies kan verlenen. 

Het beoogt bijgevolg een andere rechtstoestand dan artikel 149, §1, eerste lid, 
Stedenbouwdecreet 1999, dat zowel in zijn versie vóór als in zijn versie na het 
vernietigingsarrest nr. 14/2005 van het Grondwettelijk Hof, de herstelvordering 
beoogt die  na de oprichting van de Hoge Raad voor het  Herstelbeleid en de 
goedkeuring van haar huishoudelijk reglement door het bestuur wordt ingediend. 

Niet het tijdstip van de beoordeling van de herstelvordering door de rechtbank 
vóór of na de inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, maar 
de datum van indiening van deze herstelvordering door het bestuur vóór of na 
deze inwerkingtreding vormt het criterium van onderscheid voor de toepassing 
van hetzij artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999, hetzij de over-
gangsbepaling van artikel 198bis Stedenbouwdecreet 1999.

5. De vernietiging door het Grondwettelijk Hof van de woorden "vóór 1 mei 
2000", die alleen betrekking hebben op het tijdstip van de telastleggingen en niet 
op de datum van het instellen van de herstelvordering, heeft niet tot gevolg dat 
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artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999 ook toepasselijk wordt op de herstel-
vorderingen die werden ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot goedkeuring van het 
huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid. 

Het onderdeel faalt naar recht. 
Tweede onderdeel
6. Het onderdeel voert aan dat artikel 198bis Stedenbouwdecreet 1999, gelezen 

in de context van artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999, na het vernietigings-
arrest nr. 14/2005 van het Grondwettelijk Hof, de rechter, die vaststelt dat aan de 
ingestelde herstelvordering geen eensluidend advies van de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid is gehecht, van het inwinnen van dit advies niet vrijstelt maar hem 
verplicht dit ontbrekend advies vooralsnog in te winnen. 

Het Grondwettelijk Hof heeft immers met betrekking tot de datum van 1 mei 
2000 aangegeven dat, indien de decreetgever het nodig acht om, met het oog op 
de coherentie van het herstelbeleid, de herstelvordering te laten voorafgaan door 
een eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, niet in te zien 
is waarom dit voor bepaalde inbreuken zou gelden en niet voor andere. Meer be-
paald - aldus het onderdeel - blijkt niet in welk opzicht voor de inbreuken waar-
van de herstelvordering aanhangig werd gemaakt bij de strafrechter vóór de in-
werkingtreding van de bepalingen met betrekking tot de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid maar waaromtrent de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan bij 
de inwerkingtreding van deze bepalingen, een mindere behoefte aan een coherent 
herstelbeleid zou bestaan dan voor de inbreuken waaromtrent de herstelvordering 
pas wordt ingeleid na de inwerkingtreding van de bepalingen met betrekking tot 
de Hoge Raad voor het Herstelbeleid.

7. Zolang de Hoge Raad voor het Herstelbeleid niet is opgericht en zijn huis-
houdelijk reglement niet is goedgekeurd, rijst de vraag op welke wijze het be-
voegde bestuur het advies van deze raad zou kunnen inwinnen vooraleer de her-
stelvordering in te stellen.

Precies  om die  reden  bepaalt  artikel  198bis,  eerste  lid,  Stedenbouwdecreet 
1999, dat de bepalingen van artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999 met be-
trekking tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid tot 
zolang niet toepasselijk zijn. 

8. Artikel 198bis, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt dat de rechter 
de ingediende vorderingen voor inbreuken, die  dateren van vóór 1 mei  2000 
maar die nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad 
voor het Herstelbeleid, alsnog "kan" voorleggen voor eensluidend advies aan de 
Hoge Raad voor het Herstelbeleid. 

9. De vernietiging van de bewoordingen "vóór 1 mei 2000" in artikel 149, §1, 
Stedenbouwdecreet door het arrest nr. 14/2005 van het Grondwettelijk Hof heeft 
enkel betrekking op de datum van de inbreuken. Het weglaten van de gelijklui-
dende bewoordingen "voor 1 mei 2000" in artikel 198bis, tweede lid, betreft al-
dus eveneens enkel de datum van de inbreuken. Het verandert verder niets aan de 
overgangsregeling van artikel 198bis, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 dat 
de rechter toelaat vrij te oordelen telkens wanneer het bestuur de ingediende her-
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stelvordering niet kon voorleggen aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid om-
dat deze toen nog niet functioneerde. Die weglating heeft wel tot gevolg dat deze 
vrije appreciatie voortaan geldt voor alle inbreuken, ook deze gepleegd vanaf 1 
mei 2000. 

10. Uit die bepalingen volgt dus niet dat de rechter de ingediende vorderingen 
die nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor 
het  Herstelbeleid,  alsnog  voor  eensluidend  advies  "moet"  voorleggen  aan  de 
Hoge Raad voor het Herstelbeleid. 

Het onderdeel faalt naar recht. 
Prejudiciële vraag
11. Met toepassing van artikel 26, §2, van de Bijzondere Wet van 6 januari 

1989 op het Arbitragehof verzoekt de eiser de volgende prejudiciële vraag te 
stellen aan het Grondwettelijk Hof:

"Schendt artikel 198bis van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organi-
satie van de ruimtelijke ordening, zoals ingevoegd bij artikel 11 van het decreet 
van 4 juni 2003 en samen gelezen met artikel 149, §1 van datzelfde decreet, de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat eruit volgt dat voor herstelvorderin-
gen die werden ingeleid vóór de inwerkingtreding van de bepalingen met betrek-
king tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid waar-
over de rechter pas na de inwerkingtreding van de bepalingen met betrekking tot 
het eensluidend advies uitspraak doet, de verplichting van het voorafgaand eens-
luidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid niet van toepassing is, 
terwijl deze beslissing wel geldt voor herstelvorderingen die werden ingeleid na 
de inwerkingtreding van de bepalingen met betrekking tot het eensluidend advies 
van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid en deze verplichting krachtens artikel 
149, §1 van datzelfde decreet een algemene draagwijdte heeft?"

Bij arrest nr. 71/2007 van 26 april 2007 zegt het Arbitragehof voor recht:
"Artikel 198bis van het decreet van het Vlaamse Gewest van 18 mei 1999 hou-

dende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals ingevoegd bij artikel 11 
van het decreet van 4 juni 2003, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
niet".

Het middel faalt naar recht. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

5 juni 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Ad-
vocaat:  mr. Verbist.

Nr. 297
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2° KAMER - 5 juni 2007

1º STRAF — VRIJHEIDSSTRAFFEN - GEVANGENISSTRAF VAN ÉÉN MAAND - DUUR

2º STRAF — VRIJHEIDSSTRAFFEN - GEVANGENISSTRAF VAN ÉÉN JAAR - DUUR

1º en 2° Uit artikel 25, derde lid, Strafwetboek, dat bepaalt dat de duur van een maand  
gevangenisstraf dertig dagen is, volgt dat de duur van een gevangenisstraf van twaalf  
maanden 360 dagen bedraagt en dat deze duur aldus niet gelijk is aan de duur van een  
gevangenisstraf van één jaar dat 365 dagen telt1.

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

ARREST

(A.R. P.07.0121.N)

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

correctionele kamer, van 5 december 2006.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1.  Uit  artikel  25,  derde lid,  Strafwetboek,  dat  bepaalt  dat  de duur van een 

maand gevangenisstraf dertig dagen is, volgt dat de duur van een gevangenisstraf 
van twaalf maanden 360 dagen bedraagt.

Deze duur is aldus niet gelijk aan de duur van een gevangenisstraf van één 
jaar. 

2. Het bestreden arrest veroordeelt de verweerder met toepassing van artikel 
65, eerste lid, Strafwetboek, wegens de vermengde telastleggingen A, B.1, B.2, 
C.1, C.2, D.1, F.3, G.3, I.1, I.2, J.1, K en L tot een hoofdgevangenisstraf van 
twaalf maanden, met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende drie jaar, en een 
geldboete van duizend euro, te verhogen met 45 opdeciemen, waarvan negen-
honderd euro met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende drie jaar. 

3. Evenwel blijft overeenkomstig de artikelen 2bis, §§1 en 4, a), Drugwet en 
80,  derde lid,  Strafwetboek, de zwaarste  telastlegging,  zijnde de verkoop,  te-
koopstelling of aflevering van cannabis met de omstandigheid dat het misdrijf 
gepleegd werd ten aanzien van een kind dat geen volle twaalf jaar oud is (telast-
legging A), ook na de toepassing van verzachtende omstandigheden nog steeds 
strafbaar met gevangenisstraf van ten minste één jaar.

Het middel, dat enkel gericht is tegen de straftoemeting, maar niet de schuldig-
verklaring betreft, is gegrond.
1 Cass.,  23  sept.  1901,  Pas.,  1901,  I,  361;  15  okt.  1986,  AR  5354,  nr  91;  9  okt.  2001,  AR 
P.00.0026.N, nr 535. 
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de schuldigverklaring
4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, alleen wat de uitgesproken straffen betreft.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

5 juni 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.

Nr. 298

2° KAMER - 5 juni 2007

1º JACHT - JACHTDECREET - ARTIKEL 2, 3 EN 19, EERSTE EN TWEEDE LID, JACHTDECREET - 
DOEL - DRAAGWIJDTE - TOEPASSINGSGEBIED

2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - VERSCHILLENDE MISDRIJVEN 
- EEN ENKELE STRAF - MIDDEL ENKEL GERICHT TEGEN SOMMIGE VAN DIE MISDRIJVEN - KEUZE VAN 
DE STRAF EN DE STRAFMAAT GESTEUND OP ALLE BEWEZENVERKLAARDE MISDRIJVEN - 
ONTVANKELIJKHEID

3º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — 
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - VERSCHILLENDE 
MISDRIJVEN - EENHEID VAN OPZET - VEROORDELING TOT ÉÉN ENKELE STRAF VOOR DE VERMENGDE 
FEITEN - ONWETTIGE SCHULDIGVERKLARING VOOR SOMMIGE MISDRIJVEN - BEPERKTE VERNIETIGING 
- GEDEELTELIJKE VERNIETIGING VAN DE SCHULDIGVERKLARING - VERNIETIGING VAN DE STRAF

4º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING — BEKLAAGDE - VERSCHILLENDE 
MISDRIJVEN - ONWETTIGE SCHULDIGVERKLARING VOOR SOMMIGE MISDRIJVEN - WETTIGE 
SCHULDIGVERKLARING VOOR ANDERE MISDRIJVEN - BESLISSING OP DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING GESTEUND OP HET NIET VERNIETIGD GEDEELTE VAN DE SCHULDIGVERKLARING - 
GEVOLG

1º Gelezen in de context van de artikelen 2 en 3 Jachtdecreet, beogen de bepalingen van 
artikel 19, eerste en tweede lid, van dit decreet een eerlijke jacht op het wild door het  
verbieden en bestraffen van alle middelen die niet tot de gedulde jachtpraktijken kunnen 
worden gerekend; zij willen het abnormale doden of vangen van wild, dit zijn de dieren 
behorend tot de categorieën vermeld in artikel 3 van dit decreet, voorkomen1. 

1 ULRIX,  L.,  A.P.R.,  Jacht, p.  67, nr 185. Deze commentaar heeft betrekking op artikel 8 van de 
Jachtwet  van  1882,  die  gelijkaardige  bepalingen  inhield  als  artikel  19,  eerste  en  tweede  lid, 
Jachtdecreet. 
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2º  Wanneer  één  enkele  straf  is  uitgesproken  wegens  verschillende  misdrijven,  is  het  
middel, dat enkel gericht is tegen sommige van die misdrijven, ontvankelijk, hoewel de  
uitgesproken straf  naar recht  verantwoord  blijft  door  het  bewezen verklaren  van een  
ander  misdrijf,  indien  uit  de  redenen  van  de  bestreden  beslissing  blijkt  dat  bij  de  
vaststelling van die straf alle feiten in aanmerking zijn genomen2. (Artt. 411 en 414, Sv.)

3º en 4° Wanneer één enkele straf uitgesproken is wegens verschillende misdrijven, heeft  
de onterechte schuldigverklaring voor sommige van die misdrijven, enkel de vernietiging  
van dat onterechte gedeelte van de schuldigverklaring en van de straf voor het geheel  
van  de  misdrijven  tot  gevolg,  maar  niet  de  vernietiging  van  de  beslissing  op  de 
civielrechtelijke  vordering  die  gesteund  is  op  de  andere  misdrijven,  waarvoor  de 
schuldigverklaring niet door enige onwettigheid is aangetast, en die aldus niet het gevolg  
is van de onterechte schuldigverklaring3.

(D. T. H.)

ARREST

(A.R. P.07.0245.N)

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

correctionele kamer, van 17 januari 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, acht middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikelen 2, 3 en 19, eerste en tweede lid, Jachtdecreet.
1. De eiser wordt schuldig bevonden aan, onder meer, "C. te eniger tijd netten, 

strikken, stroppen, lokaas, giftige stoffen of enig ander tuig geschikt om jaagbaar 
wild te vangen, te doden of om het vangen of doden van dat wild te vergemakke-
lijken, bij zich te hebben gehouden (artikel 19.2°lid Jachtdecreet) met name het 
product Temic", alsook "D. te eniger tijd gebruik te hebben gemaakt van netten, 
strikken,  stroppen, lokaas,  giftige stoffen of  van enig ander  tuig geschikt  om 
jaagbaar wild te vangen, te doden of om het vangen of doden van dat wild te ver-
gemakkelijken (artikel 19.1°lid Jachtdecreet)." 

2. Artikel 19, eerste en tweede lid, Jachtdecreet bepaalt: "Het is te allen tijde 
verboden op straffe van een geldboete van honderd tot tweehonderd frank en van 
een gevangenisstraf van acht dagen tot één maand, gebruik te maken van netten, 
strikken, stroppen, lokaas,  giftige stoffen en van enig ander tuig geschikt  om 
jaagbaar wild te vangen, te doden of om het vangen of het doden van dat wild te 
vergemakkelijken. 

2 Cass., 17 juni 1992, AR 9660, nr 543.
3 Zie Cass., volt. zitt., 8 feb. 2000, AR nr 98, met concl. van eerste advocaat-generaal dU JARDIN; 30 
mei 2000, AR P.98.0405.N, nr 329. 
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Het vervoer en het bij zich houden van de voormelde tuigen worden gestraft 
met een geldboete van honderd frank tot tweehonderd frank". 

3. Gelezen in de context van de artikelen 2 en 3 Jachtdecreet, beogen deze be-
palingen een eerlijke jacht op het wild door het verbieden en bestraffen van alle 
middelen die niet tot gedulde jachtpraktijken kunnen worden gerekend. Zij wil-
len het abnormale doden of vangen van wild, dit zijn de dieren behorend tot de 
categorieën vermeld in artikel 3 Jachtdecreet, voorkomen.

4. Met overneming van de redenen van het beroepen vonnis oordelen de appel-
rechters: "als jager meende [de eiser] belang te hebben bij het vergiftigen van 
honden en katten die het wild opjaagden of opschrikten (...). Het is bijzonder cy-
nisch dat de [eiser] zijn jachtgebied - waar hij uiteindelijk wild via de jacht be-
oogde te kunnen doden - wil beschermen door het anoniem en ongecontroleerd 
vergiftigen van honden van nietsvermoedende wandelaars."

5. De appelrechters stellen aldus niet vast dat de aan de eiser verweten hande-
lingen gericht waren tegen dieren die behoren tot één der categorieën in de zin 
van artikel 3 Jachtdecreet, en verantwoorden hun beslissing voor de telastleggin-
gen C en D niet naar recht. 

(...)
Overige middelen
8. De middelen van de eiser kunnen niet leiden tot een ruimere cassatie of tot 

een cassatie zonder verwijzing en behoeven geen antwoord. 
Omvang van de vernietiging
9. De appelrechters spreken één enkele straf uit voor alle tegen de eiser bewe-

zen verklaarde feiten, bij de bepaling van de strafmaat uitdrukkelijk erop wij-
zend: "alleszins heeft de [eiser] aangetoond ook als jager een gevaar te beteke-
nen". 

10. De onterechte schuldigverklaring van de eiser aan de telastleggingen C en 
D heeft aldus de vernietiging tot gevolg van de straf voor het geheel der telast-
leggingen.

11. Wat de schuldigverklaring van de overige telastleggingen betreft die door 
de appelrechters bewezen zijn verklaard, werden de substantiële of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven  rechtsvormen in  acht  genomen en is  de  beslissing 
overeenkomstig de wet gewezen.

De vernietiging van de beslissing over de schuldigverklaring van de telastleg-
gingen C en D en over de straf heeft niet de vernietiging tot gevolg van de beslis-
sing op de civielrechtelijke vordering van de verweerder, die niet het gevolg er-
van is.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser schuldig verklaart aan de 

telastleggingen C en D en in zoverre het uitspraak doet over het geheel van de 
straf. 

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige. 
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

Veroordeelt de eiser tot de helft van de kosten. Laat de overige kosten ten laste 
van de Staat. 

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

5 juni 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Ad-
vocaat:  mr. J. Haentjens, Dendermonde..

Nr. 299

2° KAMER - 5 juni 2007

STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING 
VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - HERSTELVORDERING VAN DE 
STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR EN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - GEEN BEOORDELING VAN DE OPPORTUNITEIT VAN DERGELIJKE 
HERSTELVORDERING - BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 10 EN 11 VAN DE GRONDWET

Artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet schendt niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,  
gelezen in samenhang met artikel 6.1 E.V.R.M. en artikel 144 van de Grondwet, doordat  
het  de  rechter  niet  toestaat  de  opportuniteit  van  de  herstelvordering  van  de 
stedenbouwkundige  inspecteur  en  het  college  van  burgemeester  en  schepenen  te 
beoordelen1.

(J.)

ARREST

(A.R. P.07.0254.N)

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

sel, correctionele kamer, van 24 januari 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Vierde middel

1 Arbitragehof nr 152/2002, 15 okt. 2002, B.S. 13 nov. 2002, 51.041. Een dergelijke beoordeling van 
de opportuniteit van de herstelvordering is, krachtens artikel 150 Stedenbouwdecreet, wel mogelijk 
indien  de  herstelvordering  van  de  burgerlijke  partij  enerzijds  en  die  van  stedenbouwkundige 
inspecteur of het  college van burgemeester en schepenen anderzijds  niet  overeenstemmen: in dat 
geval bepaalt de rechtbank de gevorderde herstelmaatregel die ze passend acht. 
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4. Het middel voert aan dat de appelrechters hun weigering om de opportuni-
teit van de herstelvordering van de stedenbouwkundig inspecteur te beoordelen 
ten onrechte laten steunen op artikel 149 Stedenbouwdecreet 1999, daar dit arti-
kel in vergelijking tot artikel 150 Stedenbouwdecreet 1999 dat in het geval van 
een burgerlijke partij een opportuniteitsoordeel wel toestaat, strijdig is met de ar-
tikelen 10 en 11 Grondwet. 

5. Zoals blijkt uit het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 152/2002 van 15 
oktober 2002, schendt artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999 niet de artikelen 
10 en 11 van de Grondwet gelezen in samenhang met artikel 6.1 EVRM en arti-
kel 144 Grondwet, doordat het de rechter niet toestaat de opportuniteit van de 
herstelvordering van de stedenbouwkundige inspecteur en het college van burge-
meester en schepenen te beoordelen.

Het middel faalt naar recht. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

5 juni 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Ad-
vocaat:  mr. J. Stijns, Leuven.

Nr. 300

2° KAMER - 5 juni 2007

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - TELEFOONTAP - VOORAFGAANDE 
MACHTIGING BIJ MET REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - MACHTIGING 
VERLEEND VOOR EEN PERIODE DIE DE DAGTEKENING VAN DE BESCHIKKING VOORAFGAAT - GEVOLG

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GERECHTELIJK ONDERZOEK - TELEFOONTAP - 
VOORAFGAANDE MACHTIGING BIJ MET REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING VAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER - MACHTIGING VERLEEND VOOR EEN PERIODE DIE DE DAGTEKENING VAN DE 
BESCHIKKING VOORAFGAAT - GEVOLG

3º ONDERZOEKSRECHTER - ONDERZOEKSVERRICHTINGEN - TELEFOONTAP - 
VOORAFGAANDE MACHTIGING BIJ MET REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING - MACHTIGING VERLEEND 
VOOR EEN PERIODE DIE DE DAGTEKENING VAN DE BESCHIKKING VOORAFGAAT - GEVOLG

1º, 2° en 3° Geen verdragsbepaling noch enige andere wetsbepaling staan eraan in de weg 
dat,  in  zoverre de in het artikel  90quater,  Wetboek van Strafvordering op straffe van 
nietigheid  voorgeschreven  voorafgaande  machtiging  tot  een  bewakingsmaatregel  op  
grond van artikel 90ter van dat wetboek wordt verleend voor een periode die aanvangt  
vóór de dagtekening van die beschikking, de daaruit volgende nietigheid alleen de aan 
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die datum voorafgaande bewakingsmaatregelen treft en geen betrekking heeft op deze 
die vanaf dan wel regelmatig zijn uitgevoerd. 

(E.)

ARREST

(A.R. P.07.0291.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het Hof van Beroep te Ant-

werpen, correctionele kamer, van 22 december 2006 en 2 februari 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan. 
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel 
Eerste onderdeel
5. Geen verdragsbepaling noch enige andere wetsbepaling staan eraan in de 

weg dat, in zoverre de in het artikel 90quater Wetboek van Strafvordering op 
straffe  van nietigheid voorgeschreven voorafgaande machtiging tot  een bewa-
kingsmaatregel op grond van artikel 90ter van dat wetboek wordt verleend voor 
een periode die aanvangt vóór de dagtekening van die beschikking, de daaruit 
volgende nietigheid alleen de aan die datum voorafgaande bewakingsmaatrege-
len treft en geen betrekking heeft op deze die vanaf dan wel regelmatig zijn uit-
gevoerd.

6. Het middel dat aanvoert dat de nietigheid van de aan de machtiging vooraf-
gaande bewakingsmaatregelen de nietigheid tot gevolg heeft van de volledige 
beschikking als dusdanig, faalt naar recht.

(...)
Vierde middel
Eerste onderdeel
11. Het onderdeel voert aan dat de appelrechters door te beslissen tot verbeurd-

verklaring van het vermogensvoordeel conform de vordering van het openbaar 
ministerie, rekening houden met de bij hun beslissing omtrent de strafvordering 
als onregelmatig aangewezen en als dusdanig geweerde gegevens, verkregen in-
gevolge de telefoontap uitgevoerd tijdens de periode van 13 tot en met 16 januari 
2006.

12. Uit de geschreven "aanvullende vordering inzake de verbeuring", neerge-
legd door het openbaar ministerie ter rechtszitting van het hof van beroep van 1 
september 2006, blijkt dat de berekening van het bedrag van de gelden die als 
wederrechtelijk  verkregen vermogensvoordeel  zijn  aangewezen, gebeurt  "con-
form de stukken van het dossier: stuk 1203-1205".
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De desbetreffende stukken 1203-1205 van het strafdossier bevatten de door het 
openbaar  ministerie  overgenomen berekening  door  de  politiediensten  van  het 
vermogensvoordeel op basis van:

- de "tap 1", aangewezen als deze uitgevoerd tijdens de vier dagen 13, 14, 15 
en 16 januari 2006, 

- de "tap 2", aangewezen als deze uitgevoerd tijdens de drie dagen 18, 19 en 20 
januari 2006.

13. In zoverre de appelrechters, met verwijzing naar de vordering van de pro-
cureur des Konings en naar de stukken 1203 tot en met 1207 van het strafdossier, 
de  beslissing  tot  verbeurdverklaring  van  onrechtmatig  verkregen  vermogens-
voordeel mede laten steunen op bewijsgegevens verkregen ingevolge de "tap 1" 
die de rechters bij hun oordeel over de strafvordering als onregelmatig verkregen 
hebben geweerd, is de beslissing tot verbeurdverklaring niet naar recht verant-
woord. 

Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel 
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 2 februari 2007 in zoverre het de eiser ver-

oordeelt tot verbeurdverklaring van wederrechtelijk verkregen vermogensvoor-
deel. 

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Zegt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-

telijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in vier vijfden van de kosten en laat de overige kosten ten 

laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

5 juni 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advo-
caat:  mr. P. Vandemeulebroucke, Antwerpen.

Nr. 301

2° KAMER - 5 juni 2007

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - HOF 
VAN ASSISEN - VERZOEK TOT BEWAREND BESLAG OP DE GOEDEREN VAN DE BESCHULDIGDE - 
VERLOF TOT BEWAREND BESLAG VERLEEND AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ DOOR DE BESLAGRECHTER 
- ZELFDE BESLAGRECHTER DIE NADIEN ALS RECHTER-ASSESSOR ZETELT IN HET HOF VAN ASSISEN - 
GEVOLG

2º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - HOF VAN 
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ASSISEN - VERZOEK TOT BEWAREND BESLAG OP DE GOEDEREN VAN DE BESCHULDIGDE - VERLOF 
TOT BEWAREND BESLAG VERLEEND AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ DOOR DE BESLAGRECHTER - 
ZELFDE BESLAGRECHTER DIE NADIEN ALS RECHTER-ASSESSOR ZETELT IN HET HOF VAN ASSISEN - 
GEVOLG

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTER - 
STRAFVORDERING - HOF VAN ASSISEN - VERZOEK TOT BEWAREND BESLAG OP DE GOEDEREN VAN 
DE BESCHULDIGDE - VERLOF TOT BEWAREND BESLAG VERLEEND AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ DOOR 
DE BESLAGRECHTER - ZELFDE BESLAGRECHTER DIE NADIEN ALS RECHTER-ASSESSOR ZETELT IN HET 
HOF VAN ASSISEN - GEVOLG

1º, 2° en 3° Nu krachtens de artikelen 1415, 1429 en 1494, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek  
geen verlof om bewarend beslag op roerend en onroerend goed te leggen kan worden  
verleend dan wegens een schuldvordering die zeker en opeisbaar is en die vaststaande 
is of  vatbaar voor een voorlopige raming, geeft  de beslagrechter die een verzoek tot  
bewarend beslag tot zekerheidstelling van een vordering inzake aansprakelijkheid buiten  
overeenkomst,  ontvankelijk  en  gegrond  verklaart,  noodzakelijkerwijze  zijn  mening  te  
kennen over de door de verzoeker aangeklaagde feiten die de grondslag vormen voor  
die  vordering;  de  omstandigheid  dat  diezelfde  beslagrechter  nadien,  in  de  andere  
hoedanigheid van rechter-assessor, deel uitmaakt van het hof van assisen dat oordeelt  
over de strafvordering wegens dezelfde feiten ten laste van de beslagene, is van aard om 
bij  de beschuldigde gewettigde twijfel  te  wekken betreffende de geschiktheid van die  
rechter-assessor  om de zaak met  de vereiste  onafhankelijkheid  en  onpartijdigheid  te 
behandelen. (Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens; Art. 292, Ger.W.)

(S.)

ARREST

(A.R. P.07.0294.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Assisen van de 

provincie Limburg van 9 februari 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en miskenning van 

het recht van de beklaagde op de behandeling van zijn zaak door een onafhanke-
lijke en onpartijdige rechter,  op de grond dat  de rechter  H. D.,  rechter in de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren, als assessor in de zaak ten laste van 
de eiser, het veroordelend arrest mede heeft uitgesproken nadat hij eerder, in zijn 
hoedanigheid van beslagrechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren, 
op het  verzoek van de  verweerders,  bij  beschikking van 23 september 2005, 
machtiging heeft verleend om bewarend beslag te leggen op een in het verzoek-
schrift nader omschreven onroerend goed ten laste van de eiser, evenals op alle 
voor beslag vatbare lichamelijke goederen van de eiser.
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2. Uit de door de eiser thans overgelegde stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan, inzonderheid de kopie van het op 20 september 2005 ter griffie van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren neergelegde eenzijdig verzoekschrift 
tot het leggen van bewarend beslag op onroerend en roerend goed van de eiser, 
evenals de kopie van de voor eensluidend verklaarde uitgifte van de daarop vol-
gende beslissing van de beslagrechter H. D. van 23 september 2005, volgt dat het 
verzoek van de verweerders betrekking heeft op de door hen van de eiser te vor-
deren  schadevergoeding,  wegens  feiten  in  het  verzoekschrift  omschreven  als 
moord op de persoon van S. V., gepleegd te Nieuwerkerken op 7 augustus 2005. 

3. Het arrest dat mede is uitgesproken door de rechter-assessor H. D., veroor-
deelt de eiser wegens de bewezen verklaarde feiten om te Nieuwerkerken op 7 
augustus 2005 opzettelijk met het oogmerk om te doden en met voorbedachten 
rade S. V., geboren te Sint-Truiden op 6 augustus 1972, gedood te hebben, tot 
dertig jaren dwangarbeid. 

4. Krachtens de artikelen 1415, 1429 en 1494, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek 
kan verlof om bewarend beslag op roerend en onroerend goed te leggen, niet 
worden verleend dan wegens een schuldvordering die zeker en opeisbaar is en 
die vaststaande is of vatbaar voor een voorlopige raming. 

5. In zoverre de beslagrechter een verzoek tot bewarend beslag tot zekerheids-
stelling van een vordering inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst, ont-
vankelijk en gegrond verklaart, geeft hij aldus noodzakelijkerwijze zijn mening 
te kennen over de door de verzoeker aangeklaagde feiten die de grondslag vor-
men voor die vordering. 

6. De omstandigheid dat die beslagrechter nadien, in de andere hoedanigheid 
van rechter-assessor, deeluitmaakt van het hof van assisen dat oordeelt over de 
strafvordering wegens dezelfde feiten ten laste van de beslagene, is van aard om 
bij de beschuldigde gewettigde twijfel  te  wekken betreffende de geschiktheid 
van die rechter -assessor de zaak met de vereiste onafhankelijkheid en onpartij-
digheid te behandelen. 

Het middel is gegrond. 
7. De vernietiging van de beslissing op de tegen de eiser ingestelde strafvorde-

ring heeft de vernietiging tot gevolg van de daarop gestoelde beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van de verweerders tegen de eiser bij arrest van het 
Hof van Assisen van de provincie Limburg van 13 februari 2007, dat het gevolg 
ervan is. 

De omstandigheid dat tegen de laatstgenoemde beslissing geen cassatieberoep 
is ingesteld, doet daaraan niet af.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt de arresten van het Hof van Assisen van de provincie Limburg van 

9 februari 2007 en 13 februari 2007.
Zegt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernie-

tigde arresten.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
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Verwijst de zaak naar het Hof van Assisen van de provincie Antwerpen.

5 juni 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advo-
caten:  mrs. S. Geerdens, Hasselt en G. Jaspaert, Hasselt.

Nr. 302

2° KAMER - 5 juni 2007

1º VERLATING VAN FAMILIE - VEROORDELING TOT BETALING VAN EEN 
ONDERHOUDSBIJDRAGE INGEVOLGE EEN NEDERLANDSE RECHTERLIJKE BESLISSING - VERDRAG VAN 
27 SEPTEMBER 1968 - UITVOERBAARVERKLARING VAN DE NEDERLANDSE RECHTERLIJKE 
BESLISSING IN BELGIË - ONDERHOUDSPLICHTIGE MET VERBLIJFPLAATS IN BELGIË - SCHULDIGE 
NIET-UITVOERING VAN DE UITKERING TOT ONDERHOUD - PLAATS VAN HET MISDRIJF

2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID - 
BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE RECHTBANK - VERLATING VAN FAMILIE - VEROORDELING TOT 
BETALING VAN EEN ONDERHOUDSBIJDRAGE INGEVOLGE EEN NEDERLANDSE RECHTERLIJKE 
BESLISSING - VERDRAG VAN 27 SEPTEMBER 1968 - UITVOERBAARVERKLARING VAN DE 
NEDERLANDSE RECHTERLIJKE BESLISSING IN BELGIË - ONDERHOUDSPLICHTIGE MET VERBLIJFPLAATS 
IN BELGIË - SCHULDIGE NIET-UITVOERING VAN DE UITKERING TOT ONDERHOUD

3º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALLERLEI - VERDRAG VAN 
27 SEPTEMBER 1968 - RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID EN TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN 
IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN - VEROORDELING TOT BETALING VAN EEN ONDERHOUDSBIJDRAGE 
INGEVOLGE EEN NEDERLANDSE RECHTERLIJKE BESLISSING - UITVOERBAARVERKLARING IN BELGIË - 
ONDERHOUDSPLICHTIGE MET VERBLIJFPLAATS IN BELGIË - SCHULDIGE NIET-UITVOERING VAN DE 
UITKERING TOT ONDERHOUD - TOEPASSING

1º, 2° en 3°  Uit de artikelen 3 en 391bis, Strafwetboek, 23, Wetboek van Strafvordering en  
31,  eerste  lid,  van  het  Verdrag  van  27  september  1968  betreffende  de  rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken,  
volgt  dat  de  veroordeling  tot  betaling  van  een  onderhoudsbijdrage  ingevolge  een  
Nederlandse rechterlijke beslissing,  na uitvoerbaarverklaring in  België met  toepassing 
van het vermelde verdrag, ten uitvoer kan worden gelegd door de uitkeringsgerechtigde  
die daarom verzoekt, in de verblijfplaats in België van de onderhoudsplichtige; in geval  
van  schuldige  niet-uitvoering  is  deze  verblijfplaats  de  plaats  waar  het  misdrijf  wordt  
gepleegd.

(V. T. D.)

ARREST

(A.R. P.07.0462.N)

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

werpen, kamer van inbeschuldigingstellig, van 8 maart 2007. 
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee midde-

len aan.
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Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Voorafgaande rechtspleging
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- de eiser bij arrest van het Gerechtshof te 's Hertogenbosch (Nederland) van 

12 juli 2000 is veroordeeld tot betaling aan de verweerster van een maandelijkse 
onderhoudsuitkering van 3.176,46 euro.

- het vermelde arrest ten verzoeke van de verweerster, met toepassing van de 
artikelen 31 en volgende van het Verdrag van Brussel van 27 september 1968, 
bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt van 11 juni 2001, in 
België uitvoerbaar is verklaard.

-  de  verweerster  zich bij  de  onderzoeksrechter  te  Hasselt  burgerlijke  partij 
heeft gesteld tegen de eiser wegens feiten omschreven als verlating van familie 
zoals bedoeld in artikel 391bis Strafwetboek, gepleegd te Hamont-Achel.

- het onderzoeksgerecht de eiser op grond van die telastlegging naar de Cor-
rectionele Rechtbank te Hasselt verwijst. 

Eerste middel
1. Het middel voert aan dat het in artikel 391bis Strafwetboek bedoelde mis-

drijf verlating van familie, wordt gepleegd op de plaats waar, bij uitvoering van 
de onderhoudsbijdrage, de betaling dient te geschieden. 

Daaruit leidt de eiser af dat, vermits hij veroordeeld is tot het betalen van een 
onderhoudsuitkering ingevolge een Nederlandse rechterlijke beslissing die uit-
voerbaar is op het adres van de verweerster in Nederland, in België lastens hem 
geen wettige strafvervolging wegens verlating van familie mogelijk is, ongeacht 
de uitvoerbaarverklaring in België van die in Nederland gegeven beslissing. 

2. Artikel 3 Strafwetboek bepaalt dat het misdrijf, op het grondgebied van het 
Rijk door Belgen of door vreemdelingen gepleegd, wordt gestraft overeenkom-
stig de bepalingen van de Belgische wetten. 

Krachtens artikel 23 Wetboek van Strafvordering zijn, territoriaal gezien, be-
voegd de rechtbanken van de plaats waar: 

- het misdrijf wordt gepleegd;
- de beklaagde zijn verblijfplaats heeft;
- de verdachte werd gevonden. 
Het misdrijf verlating van familie wordt gepleegd op de plaats waar de onder-

houdsplichtige meer dan twee maanden vrijwillig in gebreke blijft de uitkering 
tot onderhoud waartoe hij verplicht is, uit te voeren.

3. Artikel 31, eerste lid, van het Verdrag van 27 september 1968 tussen de Sta-
ten-Leden van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de rechter-
lijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en han-
delszaken, van het protocol en van de gemeenschappelijke verklaring onderte-
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kend te Brussel, goedgekeurd bij wet van 13 januari 1971 zegt: "de beslissingen 
die in een Verdragsluitende Staat gegeven zijn en daar uitvoerbaar zijn, kunnen 
in een andere verdragsluitende Staat ten uitvoer worden gelegd, nadat zij aldaar, 
ten verzoeke van iedere belanghebbende partij, uitvoerbaar zijn verklaard".

Hieruit volgt dat de veroordeling tot betaling van een onderhoudsbijdrage in-
gevolge een Nederlandse rechterlijke beslissing, na uitvoerbaarverklaring in Bel-
gië met toepassing van het vermelde Verdrag, ten uitvoer kan worden gelegd 
door de uitkeringsgerechtigde partij die daarom verzoekt, te dezen in de verblijf-
plaats in België van de onderhoudsplichtige.

In geval van schuldige niet-uitvoering is dit derhalve de plaats waar het mis-
drijf wordt gepleegd. 

Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
4. Het middel dat geheel uitgaat van de gegrondheid van het in het eerste mid-

del vergeefs door de eiser aangevoerde grief, is niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

5 juni 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advo-
caat:  mr. I. Van Loock, Antwerpen.

Nr. 303

2° KAMER - 5 juni 2007

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GERECHTELIJK ONDERZOEK - VERHOOR VAN 
PERSONEN DOOR DE POLITIE - NIET-NALEVING VAN DE REGELS EN VORMVEREISTEN DIE DOOR DE 
WET ZIJN OPGELEGD - SAMENVATTING VAN EEN GETUIGENVERHOOR - ARTIKEL 47BIS SV. - 
ARTIKEL 70BIS SV. - GEVOLG

2º POLITIE - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GERECHTELIJK ONDERZOEK - VERHOOR VAN 
PERSONEN DOOR DE POLITIE - NIET-NALEVING VAN DE REGELS EN VORMVEREISTEN DIE DOOR DE 
WET ZIJN OPGELEGD - SAMENVATTING VAN EEN GETUIGENVERHOOR - ARTIKEL 47BIS SV. - 
ARTIKEL 70BIS SV. - GEVOLG

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
VASTSTELLING VAN HET BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN - VERWIJZINGSBESCHIKKING - HOGER 
BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BEVOEGDHEID
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1º en 2° Niets belet een verbalisant het verhoor van een getuige in het proces-verbaal  
samen te vatten; die enkele omstandigheid brengt geen nietigheid van dit bewijsmiddel  
mee,  maar  het  staat  aan de rechter  dan de bewijswaarde van dit  proces-verbaal  te  
beoordelen1. 

3º  In  hoger  beroep  tegen  een  verwijzingsbeschikking  kan  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling enkel uitspraak doen in de gevallen bepaald in artikel 135, §2, 
Wetboek van Strafvordering; zij  kan daarbij  in de regel geen uitspraak doen over het  
bestaan van voldoende bezwaren2. 

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

ARREST

(A.R. P.07.0566.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 20 maart 2007.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
De eiseres II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen 

aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste middel van de eiser I 
Eerste onderdeel
(...)
Tweede middel van de eiser I 
(...)
Tweede onderdeel
9. Niets belet een verbalisant het verhoor van een getuige in het proces-verbaal 

samen te vatten. Die enkele omstandigheid brengt geen nietigheid van dit bewijs-
middel mee, maar het staat de rechter de bewijswaarde van dit proces-verbaal te 
beoordelen.

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

10. In zoverre het onderdeel kritiek heeft op de overweging van het arrest dat 
het  proces-verbaal  waarin het  verhoor van een getuige door de verbalisanten 

1 Cass.,  19  okt.  2005,  AR  P.05.1182.F,  nr  524;  HUYBRECHTS,  L.,  Twee  jaar  wet  Franchimont, 
Antwerpen, C.B.R., 2000, p. 21; BOSLY, H.-D. en VANDERMEERSCH D., Droit de la procédure pénale, 4e 
ed., 2005, p. 384. 
2 Zie Cass., 28 juni 2005, AR P.05.0658.N, nr 380 met concl.  adv.-gen. Vandermeersch; 5 april 
2006, AR P.06.0098.F, nr 203; 28 nov. 2006, AR P.06.1234.N, nr.608.; VERSTRAETEN, R., Handboek 
Strafvordering, 4de uitgave, Maklu, 2005, p. 617, nr 1286. 
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wordt  samengevat,  authentieke  kracht  heeft  tot  inschrijving  wegens  valsheid, 
komt het op tegen een overtollige reden en is het bijgevolg niet ontvankelijk. 

(...)
Middel van de eiseres II
13. Anders dan het middel aanvoert, heeft de eiseres voor de kamer van inbe-

schuldigingstelling niet aangevoerd dat de verwijzingsbeschikking met betrek-
king tot het bestaan van voldoende bezwaren niet gemotiveerd is.

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
14.  Voor de kamer van inbeschuldigingstelling concludeerde de eiseres dat 

ook dit onderzoeksgerecht het bestaan van voldoende bezwaren moet onderzoe-
ken en dat de constitutieve bestanddelen van de ten laste gelegde misdrijven hier 
niet verenigd zijn. Door dat verweer beoogde de eiseres enkel het bestaan van de 
bezwaren in hoger beroep opnieuw te doen beoordelen.

In hoger beroep tegen een verwijzingsbeschikking kan de kamer van inbe-
schuldigingstelling enkel uitspraak doen in de gevallen bepaald in artikel 135, 
§2, Wetboek van Strafvordering. Zij kan bij die gelegenheid in de regel geen uit-
spraak doen over het bestaan van voldoende bezwaren.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht. 
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

5 juni 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advo-
caten:  mrs. L. Arnou, Brugge en H. Dekeyzer, Brugge.

Nr. 304

2° KAMER - 5 juni 2007

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - RECHTEN VERSCHULDIGD BIJ INVOER OF BIJ UITVOER - 
MISDRIJVEN - FRAUDES - OVERTREDINGEN - VASTSTELLING - BOEKING VAN DE DOUANESCHULD - 
WIJZE - DOEL

2º DOUANE EN ACCIJNZEN - INVOER VAN PLANTAARDIGE OLIËN - VERMELDING VAN 
ONJUISTE CODES - ONTDUIKING VERPLICHTE ZEKERHEIDSTELLING - AARD - GEVOLG - 
SCHADEVERGOEDING

3º DOUANE EN ACCIJNZEN - INVOER VAN PLANTAARDIGE OLIËN - ONTDUIKING VERPLICHTE 
ZEKERHEIDSTELLING - BELGISCH INTERVENTIE- EN RESTITUTIEBUREAU - GEVOLG - SCHADE

4º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANESCHULD - MEDEDELING AAN DE BELASTINGSCHULDIGE 
- RECTIFICATIES - GELDIGHEID
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5º DOUANE EN ACCIJNZEN - ALGEMENE WET OP DE DOUANE EN ACCIJNZEN - MISDRIJVEN - 
OVERTREDINGEN - VASTSTELLING - PROCES-VERBAAL - TERMIJN BINNEN DEWELKE PROCES-
VERBAAL MOET WORDEN OPGESTELD

6º DOUANE EN ACCIJNZEN - INVOER VAN PLANTAARDIGE OLIËN - ONTDUIKING VERPLICHTE 
ZEKERHEIDSTELLING - BELGISCH INTERVENTIE- EN RESTITUTIEBUREAU - VORDERING TOT 
SCHADEVERGOEDING TEGEN DE STRAFRECHTELIJK VERVOLGDE PERSOON - AARD

7º DOUANE EN ACCIJNZEN - MISDRIJVEN - FRAUDES - OVERTREDINGEN - 
STRAFVORDERING - STRAFVERVOLGING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - OVERLIJDEN VAN DE 
BEKLAAGDE IN DE LOOP VAN HET GEDING - GEVOLG

8º DOUANE EN ACCIJNZEN - RECHTEN VERSCHULDIGD BIJ INVOER OF BIJ UITVOER - 
MISDRIJVEN - FRAUDES - OVERTREDINGEN - VASTSTELLING - BOEKING VAN DE DOUANESCHULD - 
MEDEDELING - WIJZE - BOEKING EN MEDEDELING BIJ NOTIFICATIE VOORAFGAAND HET PROCES-
VERBAAL - TOELAATBAARHEID

1º Misdrijven, fraudes of overtredingen van de wet in verband met de rechten verschuldigd  
bij  invoer  of  bij  uitvoer  worden  vastgesteld,  dit  is  geboekt,  bij  een  proces-verbaal  
opgesteld  door  daartoe  bevoegde  personen  waarvan,  indien  de  bekeurde  bij  het  
opmaken niet aanwezig is, hem een afschrift moet worden toegestuurd met als doel zijn  
rechten van verdediging te waarborgen en de mededeling van de douaneschuld aan de 
belastingschuldige  te  verzekeren1 2.  (Artt.  217.1,  218.1,  218.3,  221.1  en  221.3, 
Communautair Douanewetboek; Artt. 220 tot en met 224, 227, 229, en 267 tot en met 
285, A.W.D.A.)

2º Het door een strafbaar feit invoeren van een door de Verordening (E.E.G.) nr 2828/93  
van 15 oktober 1993 bedoeld product onder een andere GN-code, zodat de verplichte 
zekerheidstelling  wordt  ontdoken,  is  een door  artikel  281,  A.W.D.A.  bedoelde  fraude  
zodat de strafrechter die kennis neemt van dat strafbare feit ook bevoegd is kennis te 
nemen van de vordering in schadevergoeding wegens de daarmee verband houdende 
ontduiking van zekerheidstelling. (Artt. 1, 2 en 3, E.E.G.-Verordening nr 2828/93 van de 
Commissie van 15 okt. 1993; Artt. 1382 en 1383, B.W.; Artt. 3 en 4, V.T.Sv.; Art. 283, 
A.W.D.A.)

3º Het strafbare feit  van niet-naleving van de wettelijk  verlichte zekerheidstelling,  zodat  
geen zekerheid kan worden ingehouden wanneer de door de Verordening (E.E.G.) nr  
2828/93 van 15 oktober 1993 gestelde voorwaarden daartoe vervuld zijn, kan op zich  
voor het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau schade veroorzaken.  (Artt. 1, 2 en 3, 
E.E.G.-Verordening nr 2828/93 van de Commissie van 15 okt. 1993; Artt. 1382 en 1383, 
B.W.)

4º Artikel 221.3, C.D.W. staat er niet aan in de weg dat na een regelmatige mededeling van  
de  douaneschuld  achteraf  rectificaties  worden  verricht,  onder  meer  betreffende  de 
verantwoordelijke bestuurder van de belastingschuldige vennootschap of betreffende het  
bedrag van de ontdoken invoerheffingen3. (Art. 221.3, Communautair Douanewetboek)

1 Het  Hof  van Justitie  besliste  eerder  dat  de  boeking  van de  douaneschuld  een  administratieve 
handeling is die niet noodzakelijk bestaat in de inschrijving in de boeken van het betrokken bedrag 
door de douaneautoriteit (H.v.J. 11 okt. 2001, C-30/00, Jur. H.v.J. 2001, I, 7513) en dat de lidstaten 
niet  verplicht  zijn  specifieke  regels  vast  te  stellen  met  betrekking  tot  de  mededeling  van  de 
douaneschuld wanneer dit kan gebeuren volgens interne procedureregels van algemene strekking die 
de nodige garantie bieden (H.v.J. 23 feb. 2006, C-201/04, Jur. H.v.J., 2006, I, 2049)
2 Artt. 217.1, 218.1, 218.3, 221.1 en 221.3, Communautair Douanewetboek zoals van toepassing 
vóór de wijziging bij Verordening (EG) nr 2700/2000 van het Europees parlement en de Raad van 16 
nov. 2000.
3 Art. 221.3, Communautair Douanewetboek zoals van toepassing vóór de wijziging bij Verordening 
(E.G.) nr 2700/2000 van het Europees parlement en de Raad van 16 nov. 2000.
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5º  De  artikelen  267  en  271,  A.W.D.A.,  die  toelaten  telkens  wanneer  misdrijven  of  
overtredingen van de wet worden vastgesteld een proces-verbaal op te stellen dat binnen  
vijf dagen ter kennis moet gebracht worden aan de overtreders, bevatten geen beperking  
in tijd4. (Artt. 267, 268, 269, 270, 271 en 272, A.W.D.A.)

6º De vordering tot schadevergoeding door de ter zake bevoegde instantie, in casu het  
Belgisch  Interventie-  en  Restitutiebureau,  wegens  het  niet-stellen  van  de  zekerheid 
bedoeld in de Verordening (E.E.G.) nr 2828/93 van 15 oktober 1993, tegen de persoon  
die strafrechtelijk vervolgd wordt wegens misdrijven, fraudes of overtredingen waarvan 
de zekerheidstelling schadelijke gevolgen moest beperken, behoort tot  de door artikel  
283, A.W.D.A. bedoelde burgerlijke rechtsvordering. (Artt. 1, 2 en 3, E.E.G.-Verordening 
nr 2828/93 van de Commissie van 15 okt.  1993; Artt.  1382 en 1383, B.W.; Art.  283, 
A.W.D.A.)

7º Het overlijden van de beklaagde in de loop van de regelmatig tegen hem ingestelde  
strafvervolging wegens overtredingen, fraudes of misdrijven bedoeld in artikel 281, §1,  
A.W.D.A., stelt geen einde aan de bevoegdheid van de strafrechter om te oordelen over  
de op artikel 283, A.W.D.A. gestoelde burgerlijke rechtsvorderingen. (Artt. 1382 en 1383, 
B.W.; Artt. 3 en 4, V.T.Sv.; Artt. 281, §1, en 283, A.W.D.A.)

8º Ofschoon misdrijven, fraudes of overtredingen van de wet in verband met de rechten 
verschuldigd bij invoer of bij uitvoer worden vastgesteld, dit is geboekt, met het proces-
verbaal van daartoe bevoegde personen zoals bedoeld door de artikelen 267 en 268,  
A.W.D.A.,  dat  aan  de  belastingschuldige  wordt  medegedeeld  overeenkomstig  de  
artikelen 267 en 268, A.W.D.A., belet geen enkele bepaling van het C.D.W. of van de 
A.W.D.A. dat de douaneschuld door de bevoegde ambtenaren reeds wordt geboekt en 
aan de belastingschuldige wordt medegedeeld bij  een afzonderlijke notificatie vóór de  
opstelling  van  het  proces-verbaal5 6.  (Artt.  217.1,  218.1,  218.3,  221.1  en  221.3, 
Communautair Douanewetboek; Artt. 220 tot en met 224, 227, 229, en 267 tot en met 
285, A.W.D.A.)

(H. e.a. T. BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën)

ARREST

(A.R. P.06.1404.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 27 september 2006.
De eisers I voeren in een memorie drie middelen aan. 
De eisers II voeren in een memorie twee middelen aan. 
De eisers III voeren in een memorie drie middelen aan. 
Al deze memories zijn aan dit arrest gehecht.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.

4 Zie Cass., 9 okt. 1984, AR 8718, nr 104.
5 (1) Het Hof van Justitie besliste eerder dat de boeking van de douaneschuld een administratieve 
handeling is die niet noodzakelijk bestaat in de inschrijving in de boeken van het betrokken bedrag 
door de douaneautoriteit (H.v.J. 11 okt. 2001, C-30/00, Jur. H.v.J. 2001, I, 7513) en dat de lidstaten 
niet  verplicht  zijn  specifieke  regels  vast  te  stellen  met  betrekking  tot  de  mededeling  van  de 
douaneschuld wanneer dit kan gebeuren volgens interne procedureregels van algemene strekking die 
de nodige garantie bieden (H.v.J. 23 feb. 2006, C-201/04, Jur. H.v.J., 2006, I, 2049).
6 Artt.  217.1, 218.1, 218.3, 221.1 en 221.3, Communautair Douanewetboek zoals van toepassing 
vóór de wijziging bij Verordening (EG) nr 2700/2000 van het Europees parlement en de Raad van 16 
nov. 2000.
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Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN 
1. Naar aanleiding van inlichtingen over mogelijke fraude in de sector van plant-
aardige oliën werd door de opsporingsdienst van de douane een onderzoek opge-
start. Uit dat onderzoek is gebleken dat de uit Turkije komende ladingen olie die 
in Antwerpen werden gelost, aldaar voor het vrije verkeer of voor verbruik wer-
den aangegeven als  zonnebloemzaadolie,  terwijl  het  in  werkelijkheid niet  om 
zonnebloemzaadolie ging. De feiten deden zich voor in de periode tussen 25 mei 
1994 en 30 april 1995.
Een deel van de ladingen bestond uit geraffineerde olijfolie waarvoor een invoer-
certificaat was vereist en waarvoor hogere invoerrechten waren verschuldigd dan 
voor zonnebloemzaadolie. Een ander deel bestond uit hazelnotenolie waarvoor 
weliswaar dezelfde invoerrechten waren verschuldigd als voor zonnebloemzaad-
olie maar waarvoor een T5-document diende overgelegd en zekerheid diende ge-
steld om te vermijden dat die olie een niet-toegelaten bestemming zou krijgen, 
meer bepaald dat die olie later als olijfolie zou worden uitgevoerd met genot van 
consumptiesteun.
Het was de Ierse firma Samson Ltd die de Nederlandse vennootschap Thionville 
Surveying Company bv (de oorspronkelijk zevende gedaagde),  vertegenwoor-
digd door A. O. (de rechtsvoorganger van de eisers III.1 en 2), opdracht had ge-
geven te zorgen voor de opslag, de douaneaangiftes en het vervoer van de goede-
ren. Voor de douaneformaliteiten in België heeft de Thionville Surveying Com-
pany bv (de oorspronkelijk zevende gedaagde) beroep gedaan op T.I. Liquid Di-
vision nv (de eiseres II.4) die een erkenning had als douane-expediteur, en die er 
haar zusteronderneming T.I. nv (de eiseres II.3) mee belastte. Wijlen H. H. (de 
rechtsvoorganger van de eiseressen I.1 en 2) was gedelegeerd bestuurder van die 
beide vennootschappen en J. V. H. en B. S. (de eisers II.1 en 2) waren de werk-
nemers ervan die de douaneformulieren hadden ingevuld en ondertekend.
Van de feiten werd op 5 februari 1997 door de douaneautoriteiten een aanvanke-
lijk proces-verbaal opgesteld ten laste van onder meer de vennootschap toen aan-
geduid als "T.I. Liquid nv" (de eiseres II.4) en Thionville Surveying Company 
bv (de oorspronkelijk zevende gedaagde), dat op dat ogenblik werd ter kennis 
gebracht van onder meer R. C., (x.) toenmalig bestuurder-directeur van T.I. Li-
quid nv (de eiseres II.4) en A. O. (de rechtsvoorganger van de eisers III.1 en 2), 
toenmalig directeur van Thionville Surveying Company bv (oorspronkelijk ze-
vende gedaagde). Op 30 maart 2000 volgde een aanvullend proces-verbaal hou-
dende de ondervraging van B. S. en J. V. H. (de eisers II.1 en 2) en van H. H. (de 
rechtsvoorganger van de eiseressen I.1  en 2).  Dit  aanvullende proces-verbaal 
werd, samen met het oorspronkelijk proces-verbaal, overgemaakt aan H. H., (de 
rechtsvoorganger van de eiseressen I.1 en 2). 
2. Op 11 januari 2002 ging de Belgische Staat over tot rechtstreekse dagvaarding 
voor de correctionele rechtbank van H. H., B. S., J. V. H., A. O. (de rechtsvoor-
ganger van de eiseressen I.1 en 2, de eisers II.1 en 2, en de rechtsvoorganger van 
de eisers III.1 en 2) als beklaagden wegens de als volgt geformuleerde feiten:
Feit 1
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het in het vrije verkeer brengen en aangeven ten verbruik met verkeerde bena-
ming van geraffineerde olijfolie van tarief post 15.09.9000 (aangegeven als zon-
nebloemzaadolie) met de hierna vermelde documenten vermeld onder de rubriek 
"Documenten-luik olijfolie".
Feit 2
het  niet-voorleggen  van  een  invoercertificaat  bij  de  invoer  van  geraffineerde 
olijfolie van tariefpost 15.09.9000. De voorlegging van dit certificaat was nood-
zakelijk om de invoer van de goederen toe te staan. Daar uit het onderzoek blijkt 
dat er bewust foutieve aangiften werden ingereikt, moeten de goederen worden 
beschouwd als zijnde niet aangegeven.
Feit 3
het in het vrije verkeer brengen en aangeven ten verbruik met verkeerde bena-
ming  van  hazelnotenolie  van  tarief  post  15.15.9059  (aangegeven  als  zonne-
bloemzaadolie) met de documenten vermeld onder de rubriek "Documenten-luik 
hazelnotenolie".
Tevens werden de T.I nv, T.I. Liquid Division nv ( de eiseressen II.3 en 4) en 
Thionville Surveying Company bv (de oorspronkelijk zevende gedaagde) gedag-
vaard als burgerlijk aansprakelijke partijen. De burgerlijke rechtsvordering die 
de Belgische Staat, de eerste verweerder, tegen de gedaagden instelde was be-
perkt tot de invoerrechten die tengevolge van feit 1 waren ontdoken.
Ter  terechtzitting  van  de  correctionele  rechtbank  van  2  mei  2002  stelde  het 
BIRB, de tweede verweerder, zich burgerlijke partij tegen de gedaagden teneinde 
vergoeding te bekomen van de schade die het beweerde geleden te hebben tenge-
volge van feit 3 en die zou neerkomen op het bedrag van de zekerheid die had 
moeten worden gesteld tot waarborg dat de ingevoerde hazelnotenolie geen ver-
boden bestemming zou krijgen.
3. Het vonnis van 30 mei 2002 van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen 
verklaarde de strafvordering tegen A. O. (de rechtsvoorganger van de eisers III.1 
en 2) vervallen ingevolge diens overlijden, verklaarde H. H. (de rechtsvoorgan-
ger van de eiseressen I.1 en 2) schuldig voor feit 1 (beschouwd als een inbreuk 
op de artikelen 138 en 139 Algemene Wet Douane en Accijnzen (AWDA) en 
strafbaar gesteld door artikel 202 AWDA), sprak hem vrij voor de feiten 2 en 3 
en sprak B. S. en J. V. H. (de eisers II.1 en 2) vrij voor de feiten 1, 2 en 3.
Op strafgebied werd H. H. (de rechtsvoorganger van de eiseressen I.1 en 2) ver-
oordeeld tot betaling van een geldboete van 1.817.366,67 €, zijnde tien maal de 
ontdoken invoerheffingen, verminderd met de reeds betaalde invoerrechten, dit 
met uitstel gedurende 3 jaar.
Op burgerlijk gebied stelde de rechtbank vast  dat  het  recht  van de Belgische 
Staat tot invordering van de ontdoken invoerrechten vervallen was wegens niet-
tijdige mededeling van de douaneschuld overeenkomstig artikel 221, §3, AW-
DA.
Wat de burgerlijke rechtsvordering van het BIRB, de tweede verweerder, betreft, 
verklaarde de correctionele rechtbank zich onbevoegd wegens de vrijspraak voor 
feit 3.
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4. Tegen dit vonnis tekende achtereenvolgens de Belgische Staat (de eerste ver-
weerder) en het BIRB (de tweede verweerder), de beklaagde H. H. en de gedaag-
den T.I. nv en T.I. Liquid Division nv (de rechtsvoorganger van de eiseressen I.1 
en 2, en de eiseressen II.3 en 4) hoger beroep aan. Het Openbaar Ministerie te-
kende hoger beroep aan tegen H. H., B. S. en J. V. H. (de rechtsvoorganger van 
de eiseressen I.1 en 2 en de eiseres II.1 en 2). 
Nadien overleed H. H. (de rechtsvoorganger van de eiseressen I.1 en 2) zodat de 
strafvordering tegen hem is komen te vervallen. Zijn erfgenamen zetten het ge-
ding verder op burgerlijk gebied.
Bij tussenarrest van 15 juni 2005 besliste het Hof van Beroep te Antwerpen de 
debatten te heropenen teneinde de partijen toe te laten hun standpunt kenbaar te 
maken met betrekking tot een eventuele heromschrijving van de feiten 1 en 3 als 
een inbreuk op artikel 220, §1, AWDA (geen aangifte met het oog op ontduiking 
of sluikinvoer) in plaats van als een inbreuk op de artikelen 138 en 139 AWDA 
(aangifte onder een verkeerde benaming) en met betrekking tot de rechtsgrond 
betreffende het ontstaan van de douaneschuld (artikel 201 of 202 Communautair 
Douanewetboek (CDW)). 
Na feit 1 te hebben heromschreven als "sluikinvoer van geraffineerde olijfolie" 
en feit 3 als "sluikinvoer van hazelnotenolie" en dus als een inbreuk op de artike-
len 220 tot en met 224, 227 en 229 AWDA, oordeelde het Hof van Beroep te 
Antwerpen in zijn thans bestreden eindarrest, met eenparigheid van stemmen, dat 
wijlen H. H. (de rechtsvoorganger van de eiseressen I.1 en 2) zich wel degelijk 
schuldig had gemaakt aan alle hem ten laste gelegde feiten 1, 2 en 3.
Het hof van beroep verleende akte aan de vervolgende partij van haar afstand 
van rechtsvervolging ten aanzien van B. S. en J. V. H. (eisers II.1 en 2) en stelde 
vast dat, ingevolge die afstand, het hoger beroep van het Openbaar Ministerie, in 
zoverre het de hoofdgevangenisstraf betreft en gericht is tegen die eisers, zonder 
voorwerp is geworden. 
Vervolgens nam het hof van beroep kennis van de burgerlijke rechtsvorderingen 
van de Belgische Staat, de eerste verweerder, van het BIRB, de tweede verweer-
der, tegen de erfgenamen van H. H., (de eiseressen I.1 en 2), T.I. nv, T.I. Liquid 
Division nv (de eiseressen II.3 en 4), Thionville Surveying Company bv (de oor-
spronkelijke zevende gedaagde) en de erfgenamen van A. O. (de eiseressen III.1 
en 2). Deze beide vorderingen werden, in tegenstelling tot de eerste aanleg, ont-
vankelijk en gegrond verklaard.
Wat de vordering van de Belgische Staat, de eerste verweerder, betreft, veroor-
deelde het hof van beroep de erfgenamen van H. H., (de eiseressen I.1 en 2), T.I. 
nv, T.I. Liquid Division nv (de eiseressen II.3 en 4), Thionville Surveying Com-
pany bv (de oorspronkelijke zevende gedaagde) tot betaling van de door feit 1 
ontdoken invoerheffingen van 93.381,02 € (documenten 1 tot en met 6) en van 
88.355,65 € (documenten 7 tot en met 12), zijnde in totaal 181.736,67 €.
Wat de vordering van het BIRB, de tweede verweerder, betreft, oordeelde het 
hof van beroep dat door de inbreuk geviseerd in feit 3, het BIRB de te stellen ze-
kerheid heeft moeten ontberen, waarna het hof de erfgenamen van H. H. (de ei-
seressen I.1 en 2) T.I. nv, T.I. Liquid Division n.v., B. S., J. V. H., (de eisers II.1, 
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2, 3 en 4) en de erfgenamen van A. O. (de eisers III.1 en 2) solidair veroordeelde 
tot betaling aan het BIRB, de tweede verweerder, van de gevorderde 1 € provisi-
oneel, te vermeerderen met de intresten.
III. BESLISSING VAN HET HOF 
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
5. Het bestreden arrest verklaart de tegen de eiseressen II.3 en 4 ingestelde straf-
vordering niet ontvankelijk, stelt vast dat de tegen de rechtsvoorganger van de ei-
seressen I.1 en 2 en tegen de rechtsvoorganger van de eisers III.1 en 2 ingestelde 
strafvordering vervallen is door hun overlijden, verleent de vervolgende partij, 
dit is de eerste verweerder, akte van afstand van haar rechtsvervolging tegen de 
eisers II.1 en 2, en stelt vast dat het hoger beroep van het openbaar ministerie te-
gen hen geen voorwerp meer heeft.
In zoverre de cassatieberoepen tegen deze beslissingen zijn gericht, zijn ze bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Beoordeling
(...) 
Tweede middel van de eiseressen I.1 en 2
Eerste onderdeel 
10. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 217.1, 218.1 en 3, en 
221.1 CDW. Het concludeert:
"Het bestreden arrest kan bijgevolg niet wettig oordelen dat de door de eiseres-
sen ingeroepen en de door de administratie der douane en accijnzen niet betwiste 
afwezigheid van boeking van het bedrag van de douaneschuld vooraleer die aan 
wijlen [de oorspronkelijke beklaagde] werd medegedeeld, zonder invloed was op 
het recht van de administratie om tot invordering van de douaneschuld over te 
gaan".
11. Artikel 217.1 CDW bepaalt: 
"Elk bedrag aan rechten bij invoer of aan rechten bij uitvoer dat voortvloeit uit 
een douaneschuld, hierna 'bedrag aan rechten' genoemd, dient door de douaneau-
toriteiten te worden berekend zodra deze over de nodige gegevens beschikken en 
dient door deze autoriteiten in de boekhouding of op iedere andere drager die als 
zodanig dienst doet, te worden geregistreerd (boeking)".
Zoals het Hof van Justitie in zijn beschikking van 11 oktober 2001 (William Hin-
ton & Sons LDa tegen Fazenda Pública) Zaak C-30/00, op een verzoek om een 
prejudiciële beslissing met betrekking tot het vroegere gelijkaardige artikel 4.1 
en 2 van de Verordening nr. 1697/79 van de Raad van 24 juli 1979 inzake navor-
dering van de rechten bij invoer of bij uitvoer die niet van de belastingschuldige 
zijn  opgeëist  voor  goederen  welke  zijn  aangegeven  voor  een  douaneregeling 
waaruit de verplichting tot betaling van dergelijke rechten voortvloeide (PB L 
197, blz. 1), voor recht heeft verklaard (punt 1 van het dictum), is de boeking van 
het oorspronkelijk van de belastingschuldige opgeëiste bedrag een administratie-
ve handeling, die voorafgaat aan de kennisgeving van de navordering zelf en die 
niet noodzakelijk bestaat in de inschrijving in de boeken of met gebruikmaking 
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van enige andere drager, van het betrokken bedrag door de douaneautoriteit. 
Anderzijds, zoals het Hof van Justitie in zijn arrest van 23 februari 2006 (Molen-
bergnatie) Zaak nr. C-201/04, op een verzoek om een prejudiciële beslissing be-
treffende de uitleggingen van de bepalingen van het CDW die de invordering 
van het bedrag van de douaneschuld regelen, voor recht heeft verklaard (punt 4 
van het dictum), zijn de lidstaten niet verplicht specifieke procedureregels vast te 
stellen betreffende de wijze waarop het bedrag van de rechten bij invoer of bij 
uitvoer aan de schuldenaar dient te worden meegedeeld, wanneer op deze mede-
deling interne procedureregels van algemene strekking kunnen worden toegepast 
die de schuldenaar van de douaneschuld passende informatie waarborgen en hem 
in staat stellen zijn rechten met kennis van zaken te verdedigen.
12. In België worden de misdrijven, fraudes of overtredingen van de wet in ver-
band met rechten verschuldigd bij invoer of bij uitvoer vastgesteld en ingevor-
derd overeenkomstig de artikelen 267 tot en met 285 AWDA. 
Overeenkomstig artikel 267 AWDA worden de misdrijven, fraudes of overtre-
dingen vastgesteld bij processen-verbaal door daartoe bevoegde personen. Over-
eenkomstig artikel 268 AWDA moet het proces-verbaal een beknopte en nauw-
keurige beschrijving bevatten van de feitelijke vaststellingen en de identificatie 
van de betrokken personen, eventueel met in achtneming van wat is voorgeschre-
ven bij artikel 176 AWDA betreffende de visitaties. De douaneschuld kan bij dit 
proces-verbaal worden vastgesteld.
Overeenkomstig artikel 271 AWDA moet de bekeurde uitgenodigd worden om 
ook tegenwoordig te zijn bij het opmaken van het proces-verbaal. Indien hij niet 
aanwezig is moet hem een afschrift van het proces-verbaal worden toegestuurd. 
Dit voorschrift heeft onder meer tot doel het recht van verdediging van de be-
keurde te waarborgen. Het verzekert ook de mededeling van de douaneschuld 
aan de belastingschuldige.
De navordering ten slotte gebeurt overeenkomstig de artikelen 279 tot en met 
285 AWDA. 
13. Het bestreden arrest oordeelt dat ingevolge aangifte onder vermelding van 
een onjuiste benaming invoerheffingen werden ontdoken. Het overweegt in dit 
verband verder:
"Wat wijlen [de oorspronkelijke beklaagde en de eiseressen II.1 en 2] betreft, 
stelt het hof [van beroep] vast:

- dat [x.], die bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de 
[eiseres II.4, douane-expediteur en verantwoordelijke voor het opmaken van de 
aangiften en de inklaringsdocumenten] de dato 31 maart 1992 was benoemd tot 
bestuurder van deze vennootschap [...],  in die hoedanigheid werd uitgenodigd 
om de lezing en afsluiting bij te wonen van het proces-verbaal van de administra-
tie der douane en accijnzen de dato 5 februari 1997, waarin, onder meer, een 
overzicht werd gegeven van de verschuldigdheden;

- dat de douaneschuld aan wijlen [de oorspronkelijke beklaagde en de eiseres-
sen II.3 en 4] (alsmede aan [de eisers II.1 en 2)] werd medegedeeld middels het 
proces-verbaal van de administratie der douane en accijnzen de dato 30 maart 
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2000, waarin ook de voormelde rechtspersonen, waarvan [de oorspronkelijke be-
klaagde]  alsdan  de  gedelegeerd-bestuurder  was,  duidelijk  werden  geïdentifi-
ceerd.
Derhalve is, wat laatstgenoemden betreft, de mededeling van de douaneschuld 
niet geschied binnen de termijn van drie jaar na het ontstaan van de douane-
schuld. 
Nu evenwel te dezen, zoals hierboven uiteengezet, vaststaat dat een strafrechte-
lijk vervolgbare handeling aan de basis lag van het ontstaan van deze douane-
schuld, is de termijn van drie jaar niet van toepassing zodat ook na het verstrij-
ken ervan op rechtsgeldige wijze mededeling kon geschieden van deze schuld, 
mededeling die in casu tijdig geschied is op 30 maart 2000".
Met deze overwegingen oordeelt het bestreden arrest onaantastbaar in feite dat 
de opgeëiste bedragen aan ontdoken invoerheffingen aan de eiseres II.4, de ver-
antwoordelijke douane-expediteur, in de persoon van haar bestuurder-directeur 
werden medegedeeld nadat ze waren berekend en geregistreerd in het door de 
daartoe bevoegde ambtenaren op 5 februari 1997 opgestelde proces-verbaal, en 
verantwoordt het zijn beslissing naar recht.
Het onderdeel dat niet tot cassatie kan leiden, is niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
14. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 217.1, 218.1 en 3, en 
221.3 CDW, vóór de wijziging bij Verordening (EG) nr. 2700/2000 van het Eu-
ropees Parlement en de Raad van 16 november 2000 (artikel 221.3 (oud) CDW). 
Het onderdeel stelt met name:
"Zoals eiseressen in hun regelmatig voor het hof van beroep genomen synthese-
conclusies hadden aangevoerd, is in casu vast te stellen dat de douaneadministra-
tie minstens vanaf 5 februari 1997, d.i. de datum van het oorspronkelijk proces-
verbaal, over alle nodige gegevens beschikte om het bedrag van de douaneschuld 
tengevolge van de door de douane-expediteur verrichte aangiftes onder een ver-
keerde benaming te bepalen en de verantwoordelijken binnen het douane-expedi-
tiebedrijf te identificeren. Zoals eiseressen hadden aangevoerd, bevatte het aan-
vankelijk proces-verbaal van de administratie der douane en accijnzen reeds een 
nauwkeurige omschrijving van de onjuiste aangiftes en een precieze berekening 
van de daaraan verbonden invoerheffingen (zie concl. P. 19, voorl. al, en p. 21, 
eerste al. en voorl. al) en was ook de betrokken douane-expediteur reeds aange-
duid zodat het volstond de publieke statuten en andere vennootschapsrechtelijke 
informatie te raadplegen om tot nadere identificatie van de verantwoordelijken 
over te gaan (zie concl. p. 21, laatste al. t/m p. 22, vierde al.).
In het licht van de hoger geanalyseerde verordeningsbepalingen en van de uit het 
aanvankelijk proces-verbaal blijkende en door eiseressen ingeroepen omstandig-
heden, kon het bestreden arrest bijgevolg niet op wettige wijze, zonder te onder-
zoeken of de administratie niet reeds minstens op datum van het oorspronkelijk 
proces-verbaal van 5 februari 1997 over alle gegevens beschikte die toelieten het 
bedrag van de douaneschuld te bepalen en [de oorspronkelijk beklaagde] als dou-
aneschuldenaar te identificeren, besluiten tot tijdige mededeling van de douane-
schuld aan wijlen [de oorspronkelijke beklaagde] bij wijze van mededeling op 30 
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maart 2000 van het navolgend proces-verbaal van dezelfde datum. Het bestreden 
arrest schendt derhalve de artikelen 217.1, 218. 1 en 3 en 221.3 CDW zoals van 
kracht ten tijde van de feiten.
Mocht [het] Hof de door eiseressen aan het (oude) artikel 221.3 CDW gegeven 
interpretatie niet delen, vragen eiseressen dat [het] Hof, vooraleer over het mid-
del uitspraak te doen, de volgende prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie te 
willen stellen: 
'Moet artikel 221.3 (oud) van de Verordening (EG) 2913/92 van de Raad van 12 
oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek zoals van 
kracht vóór de wijziging bij Verordening nr.2700/2000 van het Europees Parle-
ment. en de Raad van 16 november 2000, en voor zoveel als nodig ook zoals van 
kracht na die wijziging opgenomen in artikel 221.4 (nieuw), in die zin worden 
uitgelegd dat in geval de douaneschuld ingevolge een strafrechtelijk vervolgbare 
handeling is ontstaan, de mededeling van de douaneschuld aan de douaneschul-
denaar niet is onderworpen aan een termijn van 3 jaar te rekenen vanaf het ogen-
blik waarop de douaneautoriteiten de facto over alle gegevens beschikken om die 
schuld te bepalen en de schuldenaar aan te wijzen, wat niet noodzakelijk samen-
valt met het einde van het douanerechtelijk of strafrechtelijk onderzoek, of zelfs 
aan geen enkele termijn meer is onderworpen?'"
15. Het door het onderdeel ingeroepen artikel 221.3 (oud) CDW bepaalt: 
"3. De mededeling aan de schuldenaar mag niet meer geschieden na het verstrij-
ken van een termijn van drie jaren te rekenen vanaf de datum waarop de douane-
schuld is ontstaan. Wanneer de douaneautoriteiten evenwel ingevolge een straf-
rechtelijk vervolgbare handeling niet in staat waren het juiste bedrag van de wet-
telijk verschuldigde rechten vast te stellen, mag de vorenbedoelde mededeling, 
voor zover de geldende bepalingen daarin voorzien, nog na het verstrijken van de 
genoemde termijn van drie jaar worden gedaan".
16. Het bestreden arrest overweegt zoals hoger in het antwoord op het eerste on-
derdeel is vermeld. Daardoor oordeelt het bestreden arrest onaantastbaar dat de 
opgeëiste bedragen aan ontdoken invoerheffingen aan de eiseres II.4, de verant-
woordelijke douane-expediteur, in de persoon van haar bestuurder-directeur wer-
den medegedeeld nadat ze waren berekend en geregistreerd in het door de daar-
toe bevoegde ambtenaren op 5 februari 1997 opgestelde proces-verbaal. Het on-
derdeel bekritiseert dit oordeel van het bestreden arrest niet. 
Dat het bestreden arrest vervolgens oordeelt dat de douaneschuld later bij proces-
verbaal van 30 maart 2000 ook nog werd medegedeeld aan de gedelegeerd be-
stuurder van de eiseressen II.3 en II.4, doet geen afbreuk aan de door de appel-
rechters bevonden regelmatigheid van de vaststelling, registratie en mededeling 
van 5 februari 1997. 
Het onderdeel dat niet tot cassatie kan leiden, is niet ontvankelijk. 
17. Zoals het Hof van Justitie in zijn arrest van 6 oktober 1982 (Cilfit e.a./Minis-
terie van Volksgezondheid) Zaak nr. 283/81, op verzoek om een prejudiciële be-
slissing over de uitlegging van het toenmalige artikel 117, lid 3, E.E.G.-Verdrag, 
thans artikel 234, voor recht heeft verklaard, is, ter verzekering van de juiste toe-
passing en de eenvormige uitlegging van het gemeenschapsrecht in alle lidstaten, 
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een rechterlijke instantie waarvan de beslissingen niet vatbaar zijn voor hoger 
beroep, verplicht een vraag van gemeenschapsrecht te verwijzen, tenzij zij heeft 
vastgesteld dat de opgeworpen vraag niet relevant is voor de oplossing van het 
geschil, of dat de betrokken gemeenschapsbepaling vroeger reeds door het Hof is 
uitgelegd, of dat de juiste toepassing van het gemeenschapsrecht zo evident is dat 
redelijkerwijze geen ruimte voor twijfel kan bestaan. Bij de laatste uitzondering 
moet  rekening  worden  gehouden  met  de  eigen  kenmerken  van  het  gemeen-
schapsrecht, de bijzondere moeilijkheden bij de uitlegging ervan en het gevaar 
van uiteenlopende rechtspraak binnen de Gemeenschap.
Daar het onderdeel niet ontvankelijk is, hoeft het Hof het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschap niet om een prejudiciële beslissing te verzoeken. 
Derde middel van de eiseressen I. 1 en 2
Eerste onderdeel
18. Het onderdeel betreft de veroordeling van de eiseressen om samen met ande-
ren solidair aan de burgerlijke partij, de tweede verweerder, de som van 1,00 € 
provisioneel te betalen te vermeerderen met vergoedende en gerechtelijke inte-
resten. Het onderdeel voert de schending aan van artikel 283 AWDA, de artike-
len 3 en 4 van Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en artikel 
1382 Burgerlijk Wetboek. Het stelt dat het bestreden arrest niet wettig kon be-
slissen toch uitspraak te doen over de vordering die het BIRB, de tweede ver-
weerder, voor de strafrechter tegen de eiseressen stelde.
19. De Verordening (EEG) nr. 2828/93 van 15 oktober 1993 bepaalt:
"Artikel 1 
Oliën van de GN-codes 1515 90 59 en 1515 90 99 mogen slechts in het vrije ver-
keer worden gebracht indien een controle-exemplaar T 5 is afgegeven overeen-
komstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 3566/92. 
Het douanekantoor waar de douaneformaliteiten voor het  in het  vrije verkeer 
brengen worden vervuld, geeft het controle-exemplaar T 5 af nadat een zeker-
heid is gesteld die overeenkomt met het verschil tussen het betaalde bedrag aan 
douanerechten en het bedrag van de minimumheffing die op de dag van aanvaar-
ding van de aangifte ten invoer geldt voor olijfolie van GN-code 1509 10 10, 
verhoogd  met  het  bedrag  van  de  in  artikel  17  van  Verordening  (EEG)  nr. 
2677/85 van de Commissie bedoelde zekerheid die op dezelfde datum voor dit 
laatste product geldt. 
Artikel 2 
De Lid-Staten nemen alle nodige maatregelen om te waarborgen dat: 

- de controle op de bestemming en/of het gebruik van de olie plaatsvindt;
- de in het vrije verkeer gebrachte producten niet met andere oliën en vetten 

worden opgeslagen.
Artikel 3 
Voor de in het vrije verkeer gebrachte producten worden de voorschriften inzake 
het gebruik en/of de bestemming geacht te zijn nageleefd wanneer deze produc-
ten, behoudens overmacht, binnen een termijn van twaalf maanden:
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- in ongewijzigde staat of na verwerking als andere olie dan olijfolie zijn ver-
pakt in verpakkingen met een inhoud van ten hoogste 5 liter;

of
- zijn gebruikt in of verwerkt tot andere producten dan olijfolie. 

Het interventiebureau wordt ermee belast het gebruik en/of de bestemming van 
de betrokken producten te controleren, tenzij de bevoegde autoriteiten van de 
Lid-Staat een andere controle-instantie aanwijzen.
De in artikel 1 bedoelde zekerheid wordt vrijgegeven tegen overlegging van het 
controle-exemplaar T 5 dat naar behoren is gecertificeerd door de instanties die 
controle hebben uitgeoefend op de werkzaamheden waarvoor het controle-exem-
plaar T 5 is afgegeven".
20. Artikel 283 AWDA bepaalt dat wanneer de overtredingen, fraudes, misdrij-
ven of misdaden, in de artikelen 281 en 282 bedoeld, onverminderd de strafvor-
dering, tevens tot betaling van rechten en accijnzen, en alzo tot een civiele actie 
aanleiding geven, de kennisneming en de berechting daarvan in beide opzichten 
tot de bevoegde criminele of correctionele rechter behoren. Onder de kennisne-
ming van de burgerlijke rechtsvordering tot betaling van ontdoken rechten en ac-
cijnzen, vallen alle burgerlijke rechtsvorderingen die daarmee verband houden.
Het door een strafbaar  feit  invoeren van een door de Verordening (EEG) nr. 
2828/93 bedoeld product onder een andere GN-code, zodat de verplichte zeker-
heidstelling wordt ontdoken, is een door artikel 281 AWDA bedoelde fraude. De 
strafrechter die kennis neemt van dat strafbaar feit, is bevoegd kennis te nemen 
van de vordering in schadevergoeding wegens de daarmee verband houdende 
ontduiking van zekerheidstelling.
Het onderdeel faalt naar recht.
(...)  
Derde onderdeel
23. Het onderdeel betreft de schade. Het onderdeel concludeert: 
"Het bestreden arrest kon bijgevolg niet op wettige wijze de door het BIRB inge-
roepen schade bestaande in het bedrag van de zekerheid die had moeten worden 
gesteld aannemen, zonder zich te bekommeren over de vraag of de als zonne-
bloemzaadolie aangegeven hazelnotenolie werd uitgevoerd als olijfolie met con-
sumptiesteun of minstens zonder de omvang van die aangevoerde schade tot die 
mogelijke consumptiesteun te hebben beperkt (schending van de artikelen 1 en 3 
van de Verordening (EEG) nr. 2828/93 van de Commissie van 15 oktober 1993 
tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen voor de controle op het ge-
bruik en/of de bestemming van ingevoerde producten van de GN-codes 1515 90 
59 en 1515 90 99 en van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek)."
24. Bij niet-naleving van de wettelijke verplichte zekerheidstelling kan geen ze-
kerheid worden ingehouden dan wanneer  de door  de  Verordening  (EEG) nr. 
2828/93 gestelde voorwaarden daartoe zijn vervuld.
Dit strafbare feit alleen kan voor het BIRB die door de Verordening (EEG) nr. 
2828/93 bedoelde specifieke schade veroorzaken. In zoverre het onderdeel berust 
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op een andere rechtsopvatting faalt het naar recht.
25. Voor het overige kent het bestreden arrest de tweede verweerder op zijn vor-
dering slechts een voorschot van 1 euro toe, zonder zich uit te spreken over de 
omvang van de door de tweede verweerder in werkelijkheid geleden schade.
In zoverre het onderdeel een beslissing bekritiseert die het bestreden arrest niet 
bevat,  berust  het  op een onjuiste  lezing ervan en mist  het  derhalve feitelijke 
grondslag.
Eerste middel van de eisers II.1, 2, 3 en 4
(...)
Tweede onderdeel
28. Het onderdeel voert aan: 
"Aldus de vorenbedoelde mededeling binnen de drie jaar na het ontstaan van de 
douaneschuld moet worden gedaan zo de autoriteiten in staat waren tijdens deze 
termijn de wettelijk verschuldigde rechten vast te stellen, ondanks een strafrech-
telijk vervolgbare handeling. Bij het verstrijken van de voormelde termijn van 
drie jaar na het ontstaan van de douaneschuld verjaart de vordering tot invorde-
ring van de douaneschuld, onverminderd de in het aangehaald artikel 221, lid 3 
CDW vastgestelde uitzondering, hetgeen gelijk staat met de verjaring en dus met 
het tenietgaan van de schuld zelf. In casu stelde eerste verweerder in het proces-
verbaal van 5 februari 1997 op p. 34 het juiste bedrag van de wettelijk verschul-
digde rechten vast in tabelvorm en vermeldde: 'Het totale bedrag aan invoerhef-
fing voor olijfolie bedraagt 7.885.171,- Bfr.' Het na te vorderen bedrag bedraagt 
7.331.239,- Bfr'. Welke cijfers nadien geen wijziging meer ondergingen blijkens 
de vermelding op p. 15 in het midden van de besluiten naar aanleiding van de 
heropening der debatten van eerste verweerder: 'Voor de olijfolie diende een in-
voerheffing te worden betaald. Dit resulteerde in een navordering van 7.331.232 
BEF (181. 738,74 EUR). Ook de appelrechters stellen op p. 49 vast: '(...) het pro-
ces-verbaal  van  de  administratie  der  douane  en  accijnzen  de  dato  5  februari 
1997, waarin, onder meer, een overzicht werd gegeven van de verschuldigdhe-
den', waartoe zij derde en vierde eisers veroordelen, hetzij 93.381,02 + 88.355,65 
= 181.738,67 €".
Het onderdeel concludeert: 
"Hieruit volgt dat het bestreden arrest derde en vierde eisers onwettig solidair 
veroordeelt tot het betalen van 93.381,02 € en 88.355,65 € invoerrechten op ge-
raffineerde  olijfolie,  verminderd  met  de  reeds  betaalde  invoerrechten  en  ver-
meerderd met de nalatigheidsintresten, op grond van een als tijdig aanziene me-
dedeling van de verschuldigde rechten gedaan op 30 maart 2000 (Schending van 
artikel 221, lid 1 CDW), terwijl eerste verweerder reeds in zijn proces-verbaal 
van 5 februari  1997 die verschuldigdheden kon vaststellen voor de  litigieuze 
sluikinvoer in de periode van 14 tot 17 februari 1995, (Schending van artikel 
221, lid 3 CDW), zodat de vordering tot invordering van die douaneschuld ver-
jaard was uiterlijk drie [jaar ?] later, hetzij uiterlijk in elk geval op 17 februari 
1998 en meteen na  die  datum geen mededeling meer mocht  gedaan worden. 
(Schending van de aangehaalde artikelen 217, lid 1 in fine, 221, lid 1 en lid 3 
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CDW)".
29. Uit het antwoord op het eerste onderdeel van het tweede middel van de eise-
ressen I.1 en 2 en uit het antwoord op het hierboven vermelde eerste onderdeel 
blijkt dat het bestreden arrest oordeelt dat de douaneschuld aan de eiseres II.4, de 
verantwoordelijke douane-expediteur, regelmatig werd medegedeeld bij het pro-
ces-verbaal van 5 februari 1997.
Artikel 221.3 CDW staat er niet aan in de weg dat na een regelmatige medede-
ling achteraf rectificaties worden verricht, onder meer zoals hier betreffende de 
verantwoordelijke bestuurder van de belastingschuldige vennootschap of betref-
fende het bedrag van de ontdoken invoerheffingen. 
Het onderdeel kan niet aangenomen worden.
(...) 
Vierde onderdeel
34. Het onderdeel voert aan dat geen van de geldende bepalingen in het AWDA 
in de mogelijkheid voorziet om de in artikel 221.3 (oud) in fine CDW vermelde 
mededeling van de douaneschuld nog te verrichten na het verstrijken van de in 
dat artikel genoemde termijn van drie jaar.
35. De artikelen 267 en 271 AWDA laten toe een proces-verbaal op te stellen en 
het binnen de vijf dagen ter kennis te brengen van de bekeurde, telkens wanneer 
misdrijven of overtredingen van de wet worden vastgesteld. De artikelen bevat-
ten geen beperking in tijd betreffende de vaststelling en laten derhalve toe de 
vaststelling en de daarop volgende mededeling nog te verrichten na het verstrij-
ken van de termijn van drie jaar vermeld in artikel 221.3 (oud) in fine CDW. 
Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede middel van de eisers II.1, 2, 3 en 4
Eerste onderdeel
36. Het onderdeel voert aan dat de schade die de tweede verweerder vorderde, 
geen vordering is tot betaling van ontdoken rechten die rechtstreeks gegrond is 
op de fiscale wet, maar een vordering in schadevergoeding voortspruitend uit een 
misdrijf. Het onderdeel concludeert: 
"Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig beslist dat de vordering van twee-
de verweerder 'een civiele actie uitmaakt in de zin van de artikelen 281, 282 en 
283 AWDA'".
37. Artikel 283 AWDA bepaalt: 
"Wanneer de overtredingen, fraudes, misdrijven of misdaden, in de artikelen 281 
en 282 bedoeld, onverminderd de strafvordering, tevens tot betaling van rechten 
of accijnzen, en alzo tot een civiele actie aanleiding geven, zal de kennisneming 
en berechting daarvan in beide opzichten tot de bevoegde criminele of correctio-
nele rechter behoren".
De vordering tot schadevergoeding door de ter zake de bevoegde instantie, hier 
de tweede verweerder, wegens het niet-stellen van de zekerheid bedoeld in de 
Verordening (EEG) nr.  2828/93 tegen de persoon die strafrechtelijk vervolgd 
wordt wegens misdrijven, fraudes of overtredingen waarvan de zekerheidstelling 
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schadelijke gevolgen moest beperken, behoort tot de door artikel 283 AWDA be-
doelde burgerlijke rechtsvordering.
Het onderdeel faalt naar recht.
(...) 
Derde onderdeel
40. Het onderdeel voert aan dat het verval van de strafvordering ingevolge over-
lijden of afstand van de vervolgende partij een einde stelt aan de uitoefening van 
de strafvordering, waardoor de strafrechter onbevoegd wordt om nog kennis te 
nemen van de burgerlijke rechtsvordering voortspruitend uit het misdrijf.
41. Het overlijden van de beklaagde in de loop van de regelmatig tegen hem in-
gestelde strafvervolging wegens overtredingen, fraudes en misdrijven bedoeld in 
artikel 281, §1, AWDA, stelt geen einde aan de bevoegdheid van de strafrechter 
om te oordelen over de op artikel 283 AWDA gestoelde burgerlijke rechtsvorde-
ringen. 
In zoverre het onderdeel het overlijden van de rechtsvoorgangers van de eiseres-
sen II.3 en 4 bedoelt, faalt het naar recht.
42. In zoverre het onderdeel een afstand van de vervolgende partij bedoelt zon-
der die nader te preciseren, is het wegens onnauwkeurigheid niet ontvankelijk.
(...)
Derde middel van de eisers III.1 en 2
50. Het middel voert aan en concludeert:
"1.3. Het Hof van Beroep te Antwerpen oordeelde op 27 september 2006 ener-
zijds wel terecht dat het niet of laattijdig inboeken geen invloed heeft op het 
recht van de douaneautoriteiten om tot navordering over te gaan. Dat volgt im-
mers op logische wijze uit de vaststelling dat de mededeling in overeenstemming 
met artikel 221, lid 1 Communautair douanewetboek geen voorwaarde is voor 
het verschuldigd zijn van het bedrag. Anderzijds had het hof van beroep eigenlijk 
moeten nagaan of überhaupt een mededeling van het bedrag door de autoriteiten 
was gedaan in overeenstemming met artikel 221, lid 1 om te kunnen oordelen of 
dat bedrag geïnd kon worden. Dit alles is van belang met het oog op de verval-
termijn van drie jaar die bepaald is in artikel 221, lid 3 van het Communautair 
douanewetboek (rekening houdende met de uitzondering op deze vervaltermijn). 
Het hof van beroep beperkt zich ertoe te stellen dat in het onderhavige geval op 2 
oktober 1996 door de administratie bij ter post aangetekende brieven tijdig en 
rechtsgeldig deze mededeling werd gedaan. Nergens wordt echter verduidelijkt 
wanneer de boeking heeft plaatsgevonden, zodat niet kan uitgemaakt worden of 
deze mededeling wel degelijk rechtsgeldig geschied is. Nochtans werd dit punt 
wel degelijk uitdrukkelijk aan het oordeel van het Hof van Beroep te Antwerpen 
voorgelegd in de vervangende beroepsconclusie voor eisers in cassatie na hero-
pening van het debat d.d. 31 mei 2006.
2. Het bestreden arrest maakt derhalve enerzijds, door laatstgenoemde onduide-
lijkheid, de wettigheidscontrole van [het] Hof onmogelijk (schending van artikel 
149 G.W.) en houdt anderzijds een schending van artikel 221 van het Commu-
nautair douanewetboek in, onder meer door te oordelen dat artikel 221, lid 1 niet 
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van invloed is op de relaties tussen de lidstaten en hun rechtsonderhorige.
3. In het geval [het] Hof enige twijfel zou hebben omtrent de betekenis en draag-
wijdte van artikel 221, lid 1 van het Communautair douanewetboek, is het gepast 
hierover prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie. Eisers zijn dan 
ook zo vrij [het] Hof de volgende formulering voor te stellen:

- moet de in artikel 221, lid 1 van het Communautair douanewetboek voorge-
schreven mededeling steeds geschieden na de boeking van het bedrag van rech-
ten, of, met andere woorden, moet de in artikel 221 van het Communautair doua-
newetboek voorgeschreven mededeling steeds door de boeking van het bedrag 
van de rechten worden voorafgegaan?

- indien het antwoord op deze eerste vraag ja is, kan dan op basis van een on-
geldige mededeling - d.w.z. een mededeling die niet is voorafgegaan door de 
boeking van het bedrag van de rechten - dat bedrag worden nagevorderd van de 
rechtsonderhorige door de betreffende lidstaat?"
51. Zoals uit het antwoord op het eerste onderdeel van het tweede middel van de 
eiseressen I.1 en 2 blijkt, worden de misdrijven, fraudes of overtredingen van de 
wet in verband met rechten verschuldigd bij invoer of bij uitvoer vastgesteld, dit 
is geboekt, met het proces-verbaal van daartoe bevoegde personen zoals bedoeld 
door de artikelen 267 en 268 AWDA, dat aan de belastingschuldige wordt mede-
gedeeld overeenkomstig de artikelen 267 en 268 AWDA. Geen bepaling van het 
CDW of het AWDA belet evenwel dat de douaneschuld door de bevoegde amb-
tenaren reeds wordt geboekt en aan de belastingschuldige wordt medegedeeld bij 
een afzonderlijke notificatie vóór de opstelling van het proces-verbaal. 
Het bestreden arrest overweegt: 
"Te dezen werd op 2 oktober 1996 door de administratie der douane en accijnzen 
te Antwerpen (opsporingsinspectie) bij ter post aangetekende brieven tijdig en 
rechtsgeldig notificatie gedaan van de douaneschuld aan de B.V. Thionville Sur-
veying Company [de oorspronkelijk zevende gedaagde] en aan wijlen A. O. [de 
rechtsvoorganger van de eisers] (de feiten zich situerende in de periode tussen 25 
mei 1994 en 30 april 1995, zoals voormeld) (cfr. bijlagen sub 33 en 34 bij voor-
meld proces-verbaal van de administratie der douane en accijnzen de dato 5 fe-
bruari 1997 en het bezwaarschrift de dato 26 augustus 1999 van de B.V. Thion-
ville Surveying Company [de oorspronkelijk zevende gedaagde] op blz. 2 mel-
ding makend van deze notificatie - stukken door de vervolgende partij neerge-
legd ter terechtzitting van dit [hof van beroep] de dato 23 februari 2005)".
Met deze overweging stelt het bestreden arrest vast dat de douaneschuld van de 
oorspronkelijk zevende gedaagde regelmatig werd geboekt en medegedeeld bij 
de notificatie van 2 oktober 1996. 
Het middel kan niet worden aangenomen.
52. Hieruit blijkt dat de opgeworpen prejudiciële vragen niet relevant zijn voor 
het antwoord op het besproken middel, en is er derhalve geen grond om ze aan 
het Hof van Justitie te stellen.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun respectieve cassatieberoepen.

5 juni 2007 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Huybrechts, waarnemend 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advoca-
ten:  mrs. De Baets, D. Dewandeleer, Brussel, De Bruyn, Wouters en Maes.

Nr. 305

2° KAMER - 5 juni 2007

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALLERLEI - 
VERNIETIGING VAN EEN WET DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF - VERZOEK TOT INTREKKING VAN 
EEN OP EEN VERNIETIGDE REGEL GESTEUNDE VEROORDELING - DOEL - GEVOLG

2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — ALLERLEI - STRAFZAKEN - BIJZONDERE WET 
GRONDWETTELIJK HOF - ARTIKEL 10 - VERZOEK TOT INTREKKING VAN EEN OP EEN VERNIETIGDE 
REGEL GESTEUNDE VEROORDELING - DOEL - GEVOLG

3º GRONDWETTELIJK HOF - BIJZONDERE WET GRONDWETTELIJK HOF - ARTIKEL 10 - 
STRAFZAKEN - VERZOEK TOT INTREKKING VAN EEN OP EEN VERNIETIGDE REGEL GESTEUNDE 
VEROORDELING - DOEL - GEVOLG

4º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - BIJZONDERE WET 
GRONDWETTELIJK HOF - ARTIKEL 10 - VERZOEK TOT INTREKKING VAN EEN OP EEN VERNIETIGDE 
REGEL GESTEUNDE VEROORDELING - VONNIS - BESLISSING OVER DE HERSTELVORDERING - HOGER 
BEROEP VAN DE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR - ONTVANKELIJKHEID

5º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - BIJZONDERE WET GRONDWETTELIJK HOF - 
ARTIKEL 10 - VERZOEK TOT INTREKKING VAN EEN OP EEN VERNIETIGDE REGEL GESTEUNDE 
VEROORDELING - VONNIS - BESLISSING OVER DE HERSTELVORDERING - STEDENBOUWKUNDIG 
INSPECTEUR - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID

6º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
BIJZONDERE WET GRONDWETTELIJK HOF - ARTIKEL 10 - VERZOEK TOT INTREKKING VAN EEN OP 
EEN VERNIETIGDE REGEL GESTEUNDE VEROORDELING - VONNIS - DEFINITIEVE BESLISSING OVER DE 
STRAFVORDERING - HOGER BEROEP VAN DE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR TEGEN DE 
BESLISSING OVER DE HERSTELVORDERING - OPDRACHT VAN DE APPELRECHTER

7º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - BIJZONDERE WET GRONDWETTELIJK HOF - 
ARTIKEL 10 - VERZOEK TOT INTREKKING VAN EEN OP EEN VERNIETIGDE REGEL GESTEUNDE 
VEROORDELING - VONNIS - DEFINITIEVE BESLISSING OVER DE STRAFVORDERING - HOGER BEROEP 
VAN DE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR TEGEN DE BESLISSING OVER DE HERSTELVORDERING - 
OPDRACHT VAN DE APPELRECHTER

8º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - BIJZONDERE WET GRONDWETTELIJK HOF - 
ARTIKEL 10 - VERZOEK TOT INTREKKING VAN EEN OP EEN VERNIETIGDE REGEL GESTEUNDE 
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VEROORDELING - VONNIS - DEFINITIEVE INTREKKING VAN DE BESLISSING OP STRAFGEBIED - 
GEVOLG VOOR DE BESLISSING OVER DE HERSTELVORDERING - BEVOEGDHEID VAN DE 
STRAFRECHTER - VOORWAARDE

9º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
INTREKKING VAN DE BESLISSING OP STRAFGEBIED - HERSTELVORDERING - RECHTER DIE VASTSTELT 
DAT HIJ NIET LANGER BEVOEGD IS OM OVER DE HERSTELVORDERING TE OORDELEN - GEVOLG

10º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - DEFINITIEVE INTREKKING VAN DE BESLISSING OP 
STRAFGEBIED - BESLISSING OVER DE HERSTELVORDERING - HOGER BEROEP - APPELRECHTER DIE 
VASTSTELT DAT HIJ NIET LANGER BEVOEGD IS OM OVER DE HERSTELVORDERING TE OORDELEN - 
GEVOLG

11º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
VERNIETIGING VAN EEN WET DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF - BESLISSING OVER DE 
STRAFVORDERING IN KRACHT VAN GEWIJSDE - GEEN BESLISSING OVER DE AANHANGIGE 
HERSTELVORDERING - VERZOEK TOT INTREKKING VAN DE OP DE VERNIETIGDE REGEL GESTEUNDE 
VEROORDELING OP STRAFGEBIED - BESLISSING OVER HET VERZOEK TOT INTREKKING EN OVER DE 
NOG AANHANGIGE HERSTELVORDERING IN ÉÉN VONNIS - BEROEP VAN DE STEDENBOUWKUNDIG 
INSPECTEUR - APPELRECHTER DIE VASTSTELT DAT HIJ NIET LANGER BEVOEGD IS OM OVER DE 
HERSTELVORDERING TE OORDELEN - GEVOLG

12º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - VERNIETIGING VAN EEN WET DOOR HET 
GRONDWETTELIJK HOF - BESLISSING OVER DE STRAFVORDERING IN KRACHT VAN GEWIJSDE - GEEN 
BESLISSING OVER DE AANHANGIGE HERSTELVORDERING - VERZOEK TOT INTREKKING VAN DE OP DE 
VERNIETIGDE REGEL GESTEUNDE VEROORDELING OP STRAFGEBIED - BESLISSING OVER HET VERZOEK 
TOT INTREKKING EN OVER DE NOG AANHANGIGE HERSTELVORDERING IN ÉÉN VONNIS - BEROEP VAN 
DE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR - APPELRECHTER DIE VASTSTELT DAT HIJ NIET LANGER 
BEVOEGD IS OM OVER DE HERSTELVORDERING TE OORDELEN - GEVOLG

1º, 2° en 3° Het verzoek tot intrekking bepaald in de artikelen 10 en volgenden, Bijzondere  
Wet Grondwettelijk Hof, dat strekt tot het ongedaan maken van de veroordelingen die 
gegrond zijn op een sindsdien door het Grondwettelijk Hof vernietigde wetsbepaling, leidt  
een nieuw geding in en heeft tot gevolg dat de strafvordering en eventueel de daarop  
gestoelde  burgerlijke  rechtsvordering  opnieuw  worden  berecht.  (Artt.  10  tot  met  13, 
Bijzondere Wet Arbitragehof)

4º en 5° De stedenbouwkundige inspecteur kan hoger beroep instellen tegen de beslissing  
over  de  herstelvordering  genomen in  een geding  ingeleid  ingevolge  een verzoek tot  
intrekking bedoeld in de artikelen 10 en volgende, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof.  
(Artt. 10 tot met 13, Bijzondere Wet Arbitragehof; Art. 149, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)

6º  en  7°  Ingevolge  het  hoger  beroep  van de stedenbouwkundige  inspecteur  tegen de  
beslissing  over  de  herstelvordering  genomen  in  een  geding  ingeleid  ingevolge  een 
verzoek  tot  intrekking  bedoeld  in  de  artikelen  10  en  volgende,  Bijzondere  Wet  
Grondwettelijk Hof, moet de appelrechter, ook na de definitieve beslissing van de eerste  
rechter tot intrekking van de veroordeling tot straf, onderzoeken of hij voor de beoordeling  
van  de  herstelvordering  verder  bevoegd  is1.  (Artt.  10  tot  met  13,  Bijzondere  Wet 
Arbitragehof; Art. 149, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)

1 Wat de bevoegdheid van de strafrechter betreft, zie Cass., 13 dec. 2005, AR P.05.0693.N, nr 666 
met conclusie van proc.-gen. DE SWAEF; Cass., 10 okt. 2006, AR P.06.0640.N, nr.473.
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8º Ondanks de definitieve intrekking van de beslissing op strafgebied is de strafrechter  
verder bevoegd om te oordelen over de herstelvordering wanneer deze tijdig, dit is op het 
ogenblik  dat  de  instandhouding  nog  strafbaar  was,  voor  hem  werd  ingesteld;  in  
voorkomend geval is de intrekking van de veroordeling tot straf zonder invloed op de  
beslissing  tot  herstel,  die  verworven  blijft2.  (Artt.  10  tot  met  13,  Bijzondere  Wet 
Arbitragehof; Art. 149, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)

9º  en  10°  De  appelrechter  die  vaststelt  dat  hij  ten  gevolge  van  de  intrekking  van  de  
veroordeling tot straf niet langer bevoegd is om de herstelvordering te beoordelen omdat  
deze niet tijdig, dit is op het ogenblik dat de instandhouding nog strafbaar was, bij de 
strafrechter  aanhangig werd gemaakt, moet overeenkomstig artikel 13, §5, Bijzondere  
Wet Grondwettelijk Hof, deze vordering naar de bevoegde rechter verwijzen3. (Artt. 10 tot 
met 13, Bijzondere Wet Arbitragehof; Art. 149, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)

11º  en  12°  De  omstandigheid  dat  ten  tijde  van  het  vernietigingsarrest  van  het  
Grondwettelijk  Hof  slechts  een  in  kracht  van  gewijsde  gegane  beslissing  over  de  
strafvordering voorhanden was en dat de herstelvordering nog hangende was voor de 
correctionele rechtbank, doet geen afbreuk aan de verplichting van de appelrechter, die  
vaststelt dat hij ten gevolgen van de intrekking van de veroordeling tot straf niet langer  
bevoegd is om de herstelvordering te beoordelen omdat deze niet  tijdig,  dit  is  op het  
ogenblik dat de instandhouding nog strafbaar was, bij de strafrechter aanhangig werd 
gemaakt,  om  overeenkomstig  artikel  13,  §5,  Bijzondere  Wet  Grondwettelijk  Hof  de 
herstelvordering naar de bevoegde rechter te verwijzen, wanneer het beroepen vonnis  
gelijktijdig met de intrekking van de penale veroordeling over de herstelvordering besliste  
en alleen deze laatste vordering ten gevolge van het hoger beroep voor de appelrechter  
wordt gebracht. (Artt. 10 tot met 13, Bijzondere Wet Arbitragehof; Art. 149, Decr. Vl. R. 18 
mei 1999)

(STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR, aangesteld voor het grondgebied van het Vlaams Gewest e.a. T. V.)

ARREST

(A.R. P.06.1545.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 25 oktober 2006.
Eiser voert in een memorie die aan dit arrest wordt gehecht, één middel aan. 
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN
1. De verweerder werd als beklaagde vervolgd voor de Correctionele Recht-

bank te Turnhout wegens instandhouding, van 12 september 1999 tot 20 juni 
2002, van een aanzienlijke reliëfwijziging, met name verhoging door het afgra-
ven van de bovenlaag, het opvullen van de vrijgekomen ruimte en het terug aan-
brengen van een bovenlaag, op een onroerend goed gelegen in agrarisch gebied. 
Het bevel tot dagvaarding van de verweerder dateert van 12 september 2003, en 
werd op 13 oktober 2003 aan deze laatste betekend.

2. De herstelvordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur, geda-
teerd 20 juni 2002, strekte tot herstel van de plaats in de vorige staat.

2 Ibid.
3 Ibid.
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3. Bij verstekvonnis van 15 januari 2004 werden de feiten bewezen verklaard, 
en werd de verweerder tot straf veroordeeld. Op de herstelvordering werd het 
herstel in de oorspronkelijke toestand bevolen, onder verbeurte van een dwang-
som per dag vertraging.

4. Bij vonnis van 16 september 2004, gewezen op verzet van de verweerder, 
werd het verstekvonnis vernietigd, werden de feiten bewezen verklaard, en werd 
de  verweerder  opnieuw veroordeeld tot  straf.  Wat  betreft  de herstelvordering 
werd de heropening van het debat bevolen en werd het openbaar ministerie ver-
zocht na te gaan of de herstelvordering, zoals gevorderd door de stedenbouwkun-
dig inspecteur, reeds door de verweerder werd uitgevoerd.

5. Ingevolge de gedeeltelijke vernietiging van artikel 146, derde lid, van het 
Stedenbouwdecreet bij arrest van het Arbitragehof van 19 januari 2005 (arrest nr. 
14/2005, Belgisch Staatsblad van 31 januari 2005), vorderde de verweerder, bij 
verzoekschrift op 18 mei 2005 neergelegd ter griffie van de Correctionele Recht-
bank te Turnhout, de intrekking van het vonnis van 16 september 2004 overeen-
komstig artikel 10 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof.

6.  Bij  vonnis  van  16  februari  2006 maakte  de  Correctionele  Rechtbank te 
Turnhout de veroordeling ongedaan, en verklaarde zich onbevoegd om kennis te 
nemen van de herstelvordering die pas na 21 augustus 2003, d.i. sedert de inwer-
kingtreding op 22 augustus 2003 van het gedeeltelijk vernietigde artikel 7 van 
het decreet van 4 juni 2003 houdende wijziging van het Stedenbouwdecreet 1999 
dat het instandhoudingsmisdrijf inzake stedenbouw gedeeltelijk heeft gedepena-
liseerd, aanhangig werd gemaakt.

7. Ingevolge het hoger beroep van de stedenbouwkundig inspecteur bevestigde 
het bestreden arrest de beroepen beslissing.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel
8. Het middel komt op tegen de beslissing van de appelrechters dat zij niet ge-

vat waren te oordelen over de vordering tot intrekking op het enkel hoger beroep 
van de stedenbouwkundig inspecteur, dat zij bijgevolg niet te oordelen hadden 
over de conclusies van de partijen met betrekking tot deze intrekking en dat eiser 
ten onrechte verzoekt de herstelvordering met toepassing van artikel 13, §5, Bij-
zondere Wet Arbitragehof naar de burgerlijke rechter te verwijzen.

9. Artikel 13, §1, Bijzondere Wet Arbitragehof bepaalt dat de veroordelingen 
in strafzaken gegrond op een vernietigde wet, een vernietigd decreet of een in ar-
tikel 134 van de Grondwet bedoelde vernietigde regel, of op een verordening ter 
uitvoering van zodanige wet, decreet of in artikel 134 van de Grondwet bedoelde 
regel, evenals de beslissingen tot opschorting van de uitspraak van dergelijke 
veroordelingen door de intrekking ongedaan worden gemaakt binnen de grenzen 
waarin zij is uitgesproken.

10. Krachtens artikel 13, §5, Bijzondere Wet Arbitragehof verwijst de rechter, 
indien hij ten gevolge van de intrekking niet langer bevoegd is om uitspraak te 
doen op de burgerlijke rechtsvordering, deze naar de bevoegde rechter. De arti-
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kelen 660 tot 663 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 16, §§1 en 2, van 
voormelde bijzondere wet zijn mede van toepassing op die verwijzing.

11. Het verzoek tot intrekking bepaald in de artikelen 10 en volgende Bijzon-
dere Wet Arbitragehof strekt tot het ongedaan maken van de veroordelingen die 
gegrond zijn op een sindsdien door het Grondwettelijk Hof vernietigde wetsbe-
paling. Het verzoek leidt een nieuw geding in en heeft tot gevolg dat de strafvor-
dering en eventueel  de  daarop gestoelde  burgerlijke  rechtsvordering opnieuw 
worden berecht. Daarbij kan de stedenbouwkundige inspecteur hoger beroep in-
stellen tegen de beslissing over de herstelvordering.

12. Ingevolge dit hoger beroep moet de appelrechter, ook na de definitieve be-
slissing van de eerste rechter tot intrekking van de veroordeling tot straf, onder-
zoeken of hij voor de beoordeling van de herstelvordering verder bevoegd is. De 
strafrechter is met name ondanks de definitieve intrekking van de beslissing op 
strafgebied  verder  bevoegd  wanneer  de  herstelvordering  tijdig,  dit  is  op  het 
ogenblik dat de instandhouding nog strafbaar was, voor hem werd ingesteld. In 
voorkomend geval is de intrekking van de veroordeling tot straf zonder invloed 
op de beslissing tot herstel, die verworven blijft.

13. De appelrechter die evenwel vaststelt dat hij ten gevolge van de intrekking 
niet langer bevoegd is om de herstelvordering te beoordelen omdat deze niet tij-
dig, dit is op het ogenblik dat de instandhouding nog strafbaar was, bij de straf-
rechter aanhangig werd gemaakt, moet overeenkomstig artikel 13 §5, Bijzondere 
Wet Arbitragehof, deze vordering naar de bevoegde rechter verwijzen. De om-
standigheid dat ten tijde van het vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof 
slechts een in kracht van gewijsde gegane beslissing over de strafvordering voor-
handen was, en dat de herstelvordering nog hangende was voor de correctionele 
rechtbank, doet geen afbreuk aan deze verplichting tot verwijzing wanneer het 
beroepen vonnis gelijktijdig met de intrekking van de penale veroordeling over 
de herstelvordering beslist en alleen deze laatste vordering ten gevolge van het 
hoger beroep voor de appelrechter wordt gebracht.

14. De appelrechters stellen vooreerst vast dat het beroepen vonnis impliciet 
maar zeker de vordering tot intrekking en de herstelvordering samenvoegde en 
samen in één vonnis daarover oordeelde. Zij oordelen vervolgens dat het enkele 
hoger beroep van de eiser tot herstel hen niet adieert van hetgeen de eerste rech-
ter op strafrechtelijk gebied heeft beslist. De beschikkingen tot intrekking van de 
eerste rechter, die louter de beoordeling aangaande de schuld en de straftoeme-
ting betreffen, zijn, aldus de appelrechters, bij hen niet aanhangig. Zij oordelen 
dat zij alleen gevat zijn te oordelen over de herstelvordering.

15. Door op die gronden te oordelen dat  eisers hoger beroep geen verband 
houdt met een rechtspleging tot intrekking, en dat zij bijgevolg niet ertoe gehou-
den zijn om diens herstelvordering met toepassing van artikel 13, §5, Bijzondere 
Wet Arbitragehof, wegens hun niet langer bevoegd zijn, naar de bevoegde rech-
ter te verwijzen, miskennen de appelrechters de devolutieve kracht van eisers ho-
ger beroep, en verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht. 

16. Het middel is gegrond.
Dictum
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Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

5 juni 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter  – Ver-
slaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-ge-
neraal –  Advocaten:  mrs. Geinger, M. Van Battel, Mechelen en D. De Schoenmaeker, 
Mechelen.

Nr. 306

2° KAMER - 5 juni 2007

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - STRAF - 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - TOEPASSING

2º MISDRIJF — ALLERLEI - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - STRAF - 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - TOEPASSING

3º STRAF — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 
VERSCHONINGSGRONDEN - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - TOEPASSING

4º DOUANE EN ACCIJNZEN - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - STRAF - 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - VERPLICHTING - GRENZEN - GEVOLG

5º MISDRIJF — ALLERLEI - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - STRAF - 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - VERPLICHTING - GRENZEN - GEVOLG

6º STRAF — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 
VERSCHONINGSGRONDEN - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - VERPLICHTING - GRENZEN - GEVOLG

7º DOUANE EN ACCIJNZEN - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - STRAF - 
GELDBOETE - RECHTVAARDIGING - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - CRITERIA

8º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - STRAF - GELDBOETE - 
RECHTVAARDIGING - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - CRITERIA

9º MISDRIJF — ALLERLEI - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - STRAF - 
GELDBOETE - RECHTVAARDIGING - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - CRITERIA

10º STRAF — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 
VERSCHONINGSGRONDEN - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - STRAF - 
GELDBOETE - RECHTVAARDIGING - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - CRITERIA
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11º DOUANE EN ACCIJNZEN - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - STRAF - 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - VOORWAARDE

12º MISDRIJF — ALLERLEI - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - STRAF - 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - VOORWAARDE

13º STRAF — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 
VERSCHONINGSGRONDEN - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - VOORWAARDE

14º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - STRAF EN STRAFMAAT - KEUZE - MOTIVERING - AFZONDERLIJKE REDENEN

15º STRAF — ALLERLEI - STRAF EN STRAFMAAT - KEUZE - MOTIVERING - AFZONDERLIJKE 
REDENEN

16º DOUANE EN ACCIJNZEN - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - 
ACCIJNSPRODUCTEN NIET IN BESLAGGENOMEN EN VERBEURDVERKLAARD - GEVOLG - ONTDOKEN 
ACCIJNS - BIJZONDERE ACCIJNS

17º DOUANE EN ACCIJNZEN - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - 
ACCIJNSPRODUCTEN NIET IN BESLAGGENOMEN EN VERBEURDVERKLAARD - GEVOLG - ONTDOKEN 
ACCIJNS - BIJZONDERE ACCIJNS

18º CASSATIEMIDDELEN — ALGEMEEN - REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN - 
VASTSTELLING VAN FEITEN DOOR DE RECHTER - ONWETTIGE WETSTOEPASSING OP DIE FEITEN - 
MOTIVERINGSGEBREK

19º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - 
VASTSTELLING VAN FEITEN DOOR DE RECHTER - ONWETTIGE WETSTOEPASSING OP DIE FEITEN - 
MOTIVERINGSGEBREK

20º DOUANE EN ACCIJNZEN - OVERTREDING WAARDOOR DE INVORDERING VAN ACCIJNZEN 
ONTSTAAT - STRAF - VERBEURDVERKLARING - AARD - GEVOLG

21º STRAF — ALLERLEI - DOUANE EN ACCIJNZEN - OVERTREDING WAARDOOR DE 
INVORDERING VAN ACCIJNZEN ONTSTAAT - VERBEURDVERKLARING - AARD - GEVOLG

22º DOUANE EN ACCIJNZEN - OVERTREDING WAARDOOR DE INVORDERING VAN ACCIJNZEN 
ONTSTAAT - STRAF - VERBEURDVERKLARING - OVERTREDER IN STAAT VAN FAILLISSEMENT - 
GEVOLG - CURATOR

23º STRAF — ALLERLEI - DOUANE EN ACCIJNZEN - OVERTREDING WAARDOOR DE 
INVORDERING VAN ACCIJNZEN ONTSTAAT - VERBEURDVERKLARING - OVERTREDER IN STAAT VAN 
FAILLISSEMENT - GEVOLG - CURATOR

24º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — ALLERLEI - DOUANE EN ACCIJNZEN - OVERTREDING WAARDOOR DE 
INVORDERING VAN ACCIJNZEN ONTSTAAT - VERBEURDVERKLARING - OVERTREDER IN STAAT VAN 
FAILLISSEMENT - GEVOLG - CURATOR

25º DOUANE EN ACCIJNZEN - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - GELDBOETE - 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - ARTIKEL 85, SW. - TOEPASSING

26º MISDRIJF — ALLERLEI - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - GELDBOETE - 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - ARTIKEL 85, SW. - TOEPASSING
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27º STRAF — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 
VERSCHONINGSGRONDEN - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - GELDBOETE - 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - ARTIKEL 85, SW. - TOEPASSING

1º, 2° en 3° Artikel 85 van het Strafwetboek dat de vermindering van correctionele straffen  
toelaat volgens bepaalde regels indien verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, is  
overeenkomstig  artikel  100  van  het  Strafwetboek  bij  gebrek  aan  andersluidende  
bepalingen  niet  toepasselijk  op  de  misdrijven  strafbaar  gesteld  door  de  Wet  
Accijnsproducten, die geen andersluidende bepalingen bevat betreffende verzachtende 
omstandigheden. (Artt. 85 en 100, Sw.; Artt. 39, 40 en 41, Wet 10 juni 1997 betreffende 
de algemene regeling  voor  accijnsproducten,  het  voorhanden hebben en het  verkeer 
daarvan en de controles daarop)

4º, 5° en 6° Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof volgt dat, zolang de wet de  
aangelegenheid niet anders regelt, de rechter die bestraft voor een overtreding van de  
bepalingen van de Wet Accijnsproducten,  overeenkomstig artikel  39 van die wet,  vrij  
verzachtende  omstandigheden  kan  aannemen  zonder  dat  hij  daartoe  verplicht  is;  
wanneer hij dat doet kan hij, afgezien van het bepaalde in artikel 195, tweede en derde  
lid van het Wetboek van Strafvordering, de geldboete vrij verminderen1. (Art. 195, tweede 
en  derde lid,  Sv.;  Art.  39,  Wet  10  juni  1997 betreffende de algemene regeling  voor 
accijnsproducten,  het  voorhanden  hebben  en  het  verkeer  daarvan  en  de  controles 
daarop)

7º, 8°, 9° en 10° Wanneer de rechter die bestraft voor een overtreding van de bepalingen  
van de Wet Accijnsproducten, verzachtende omstandigheden aanneemt en de geldboete  
vermindert, moet de strafmaat van de opgelegde geldboete gerechtvaardgd worden door 
de  aangenomen  verzachtende  omstandigheden  die  onder  meer  betrekking  kunnen  
hebben  op  het  misdrijf  zelf,  zijn  omstandigheden  en  gevolgen,  het  aandeel  van  de  
beklaagde in het misdrijf en zijn mate van schuld, de gegevens eigen aan de persoon  
van de beklaagde en het doel dat de rechter met de bestraffing beoogt. (Art. 39, Wet 10 
juni  1997  betreffende  de  algemene  regeling  voor  accijnsproducten,  het  voorhanden 
hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop)

11º, 12° en 13° Wanneer de rechter die bestraft voor een overtreding van de bepalingen 
van de Wet Accijnsproducten verzachtende omstandigheden wenst aan te nemen dient  
hij  evenwel rekening te houden met het doel van de wet, die de overtreding met een  
zware geldboete wil bestraft zien om te beletten dat fraude zou worden gepleegd met het 
oog op de enorme winst die men met het misdrijf kan maken2. (Art. 39, Wet 10 juni 1997 
betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het 
verkeer daarvan en de controles daarop)

14º en 15° Geen wetsbepaling schrijft voor dat een afzonderlijke motivering vereist is voor  
de keuze van de straf en het bepalen van de strafmaat, noch dat de maat van iedere 
straf  of  van iedere  maatregel  met  een telkens verschillende motivering  moet  worden 
verantwoord3. (Art. 195, tweede lid, Sv.)

16º  en  17°  Wanneer  de  accijnsproducten niet  effectief  in  beslaggenomen en verbeurd  
verklaard zijn, moet de veroordeling tot de ontdoken accijns en bijzondere accijns worden 
uitgesproken.  (Art.  42,  Wet  10  juni  1997  betreffende  de  algemene  regeling  voor 
accijnsproducten,  het  voorhanden  hebben  en  het  verkeer  daarvan  en  de  controles 
daarop)

18º en 19° De omstandigheid dat een rechter bepaalde feiten vaststelt en op deze door  
hem vastgestelde feiten een onwettige wetstoepassing maakt, is geen motiveringsgebrek  

1 Gw. H., arrest nr 165/2006 van 8 nov. 2006, B.S. 26 jan. 2007; Gw. H., arrest nr 199/2006 van 13 
dec. 2006, B.S. 12 feb. 2007.
2 Zie Cass., 18 mei 1999, AR P.98.0883.N, nr 288.
3 Cass., 17 okt. 2000, AR P.98.1344.N, nr 555; Cass., 14 nov. 2000, AR P.98.1412.N, nr 618; R. 
DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2003, nr 1294.
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in de zin van artikel 149 Grondwet maar een onwettigheid4. (Art. 149, Gw. 1994)

20º en 21° De verbeurdverklaring van artikel 436, derde lid, van de Programmawet van 27 
december 2004 heeft een zakelijk karakter, dat wil zeggen dat ze het voorwerp zelf treft  
wie ook de eigenaar ervan is en waar het zich ook bevindt, onverminderd de mogelijkheid  
voor de eigenaar om eventueel aan te tonen dat hij vreemd is aan het misdrijf. (Art. 436, 
derde lid, Programmawet 2004)

22º, 23° en 24° Geen wetsbepaling of rechtsbeginsel verhindert om de verbeurdverklaring  
van artikel 436, derde lid, van de Programmawet van 27 december 2004 uit te spreken 
tegen de curator van een gefailleerde in zijn hoedanigheid van curator.  (Art. 436, derde 
lid, Programmawet 2004)

25º, 26° en 27° Wanneer de rechter bestraft voor een overtreding van de bepalingen van 
de  Wet  Accijnsproducten  kan  hij  voor  de  geldboete  verzachtende  omstandigheden 
aannemen, zonder dat artikel 85 van het Strafwetboek toepasselijk is. (Artt. 39, 40 en 41, 
Wet  10  juni  1997  betreffende  de  algemene  regeling  voor  accijnsproducten,  het 
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop)

(N. e.a. T. BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën)

ARREST

(A.R. P.06.1655.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 15 november 2006.
De eisers I, II en IV voeren in een gezamenlijke memorie drie middelen aan. 
De eisers III voeren in een memorie drie middelen aan. 
De eiser V voert in een memorie drie middelen aan. 
Al deze memories zijn aan dit arrest gehecht.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN
1. De verweerder vervolgde de eiser I, de eiser II, de thans gefailleerde ven-

nootschap waarvan de huidige eisers III de curatoren zijn, de eiser IV en de eiser 
V, wegens inbreuk op artikel 419 van de Programmawet van 27 december 2004. 
Het betrof meer bepaald de uitslag van 1.869.980 liter gasolie als gasolie verwar-
ming uit het belastingentrepot zonder toevoeging van de herkenningsmiddelen 
rode kleurstof en solvent yellow 124 en zodoende onregelmatige onttrekking van 
een product dat onder de toepassing van artikel 419 van de programmawet valt, 
aan de schorsingsregeling en aan de debitering welke voorgeschreven is om de 
heffing van dat recht te verzekeren (feit I A).
De eisers werden eveneens vervolgd wegens misbruik van de machtiging als er-
kend entrepothouder door manipulatie van het automatisch injectiesysteem waar-
door geen herkenningsmiddelen werden toegevoegd aan de gasolie uitgeslagen 
uit voornoemd entrepot onder de schorsingsregeling (feit II A).

4 Over het onderscheid tussen een motiveringsgebrek en een onwettigheid: zie conclusie proc.-gen. 
du Jardin bij Cass., 7 dec. 2001, voltallige zitting, AR C.99.0442.F, nr 681
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2. Het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Hasselt van 7 december 2005 
verklaarde alle eisers schuldig aan de hen ten laste gelegde feiten.
Het veroordeelde:

- de eiser I, II en IV elk tot een hoofdgevangenisstraf van twaalf maanden en 
tot een geldboete van 6.917.775,20 euro (zijnde tien maal de ontdoken accijns, 
bijzondere accijns en bijdrage op de energie) of een vervangende gevangenisstraf 
van 90 dagen, met uitstel gedurende drie jaar voor de helft van de gevangenis-
straf en een gedeelte van 3.500.000,00 euro van de geldboete of een vervangende 
gevangenisstraf van 40 dagen;

- de vennootschap (eisers III) tot een geldboete van 7.500.000,00 euro, met uit-
stel gedurende drie jaar voor een gedeelte van 3.500.000,00 euro; 

- de eiser V tot een hoofdgevangenisstraf van tien maanden en tot een geldboe-
te van 6.917.775,20 euro of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen, met 
uitstel gedurende drie jaar voor de helft van de gevangenisstraf en een gedeelte 
van de 3.500.000,00 euro van de geldboete of een vervangende gevangenisstraf 
van 40 dagen.
Voorts werden alle eisers solidair veroordeeld tot betaling van de ontdoken ac-
cijns, de ontdoken bijzondere accijns op gasolie en de ontdoken bijdrage op de 
energie op gasolie.
De  correctionele  rechtbank  verklaarde  tevens  de  betrokken  hoeveelheid  van 
1.869.980 liter gasolie verbeurd evenals een aantal andere zaken. 
3. Alle eisers, de verweerder en het openbaar ministerie kwamen van dit vonnis 
in hoger beroep. 
4. Het bestreden arrest, dat met eenparigheid werd gewezen, 

- verklaart de vennootschap (eisers III) niet schuldig; 
- verklaart de overige eisers wel schuldig en veroordeelt hen elk tot een hoofd-

gevangenisstraf van twaalf maanden met uitstel gedurende vijf jaar. Wat de eiser 
II betreft geldt dit uitstel niet voor een gedeelte van vier maanden van de hoofd-
gevangenisstraf;

-  veroordeelt  de  schuldig  verklaarde  eisers  solidair  tot  een  geldboete  van 
6.917.775,20 euro of telkens een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen;

- verklaart de gasolie ten belope van 1.869.980 liter verbeurd en veroordeelt de 
eisers I, II, IV en V, bij niet-wederoverlegging ervan, solidair tot het betalen van 
de tegenwaarde zijnde 1.093.938,30 euro;

- verklaart verbeurd de bij de overtreding gebruikte vervoermiddelen alsmede 
de voorwerpen die hiertoe gediend hebben of daartoe bestemd waren en de zaken 
die uit het misdrijf voortkomen. 
Op civielrechtelijk gebied 

- veroordeelt het bestreden arrest alle eisers solidair tot het betalen van de ont-
doken accijns op gasolie, de ontdoken bijzonder accijns en de ontdoken energie-
bijdrage op gasolie;

- verklaart het de eisers III civielrechtelijk aansprakelijk voor de geldboeten en 
kosten ten laste van de eisers I, II en IV.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de eisers III
5. Het bestreden arrest spreekt de naamloze vennootschap voor wiens faillisse-
ment thans de eisers optreden, vrij als beklaagde.
Het cassatieberoep van de eisers is in zoverre bij gebrek aan belang, niet ontvan-
kelijk.
Beoordeling 
Middelen van de eisers I, II en IV
(...) 
Tweede middel
8. Het middel betreft enkel de strafmaat van de aan de eisers I, II en IV opgeleg-
de straffen. Het middel voert schending aan van: 

- de artikelen 10, 11 en 149 van de Grondwet;
- artikel 195 van het Wetboek van Strafvordering.

Het middel stelt dat het bestreden arrest door tegenstrijdigheid is aangetast waar 
het enerzijds voor de straftoemeting zegt onder meer rekening te houden met het 
blanco strafregister van de eisers I en II en het relatief gunstig strafrechtelijk ver-
leden van de eiser IV, wat noopt tot het individualiseren van de straftoemeting, 
hierin begrepen de geldboete, anderzijds hen niettemin toch veroordeelt tot de 
maximale geldboete, minstens dat de straftoemeting niet gemotiveerd is overeen-
komstig artikel 195 van het Wetboek van Strafvordering.
In ondergeschikte orde verzoekt het middel, in zoverre de beslissing van de ap-
pelrechters dient te worden begrepen als zouden zij van mening zijn dat de rech-
ter de geldboete niet mag verminderen op grond van verzachtende omstandighe-
den, aan het Grondwettelijk Hof drie prejudiciële vragen te stellen.
9. De appelrechters straffen de eisers I, II en IV met toepassing van artikel 39 
van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnspro-
ducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop 
(Wet Accijnsproducten) dat zegt:
"Iedere overtreding van de bepalingen van deze wet die tot gevolg heeft dat de 
accijns opeisbaar wordt, wordt gestraft met een boete van tienmaal de in het spel 
zijnde accijns met een minimum van 250,00 EUR. 
Bovendien  worden  de  overtreders  bestraft  met  een  gevangenisstraf  van  vier 
maanden tot een jaar wanneer accijnsproducten die worden geleverd of zijn be-
stemd om te worden geleverd in het land, in het verbruik zijn gesteld zonder aan-
gifte of wanneer het vervoer ervan geschiedt onder dekking van valse of vervals-
te documenten of wanneer de overtreding gebeurt door benden van ten minste 
drie personen.
In geval van herhaling wordt de geldboete en de gevangenisstraf verdubbeld. 
Benevens vorenvermelde straf worden de goederen waarop de accijns verschul-
digd is, de bij de overtreding gebruikte vervoermiddelen en de voorwerpen die 
gediend hebben of bestemd waren om de fraude te plegen in beslag genomen en 



Nr. 306 - 5.6.07 HOF VAN CASSATIE 1251 

verbeurd verklaard".
Artikel 85 van het Strafwetboek dat voorziet in de mogelijke vermindering van 
correctionele straffen volgens bepaalde regels indien verzachtende omstandighe-
den aanwezig zijn, is overeenkomstig artikel 100 van het Strafwetboek bij gebre-
ke van andersluidende bepalingen niet toepasselijk op de misdrijven die bij bij-
zondere wetten en verordeningen strafbaar zijn gesteld. 
De Wet Accijnsproducten bevat geen andersluidende bepaling betreffende ver-
zachtende omstandigheden.
10. Nadat het Grondwettelijk Hof in zijn arrest nr. 138/2006 van 14 september 
2006, voor recht heeft gezegd dat artikel 23, eerste lid, van de wet van 22 okto-
ber 1997 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6.1 van 
het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, schendt in zoverre het de 
strafrechter niet toestaat om, wanneer er verzachtende omstandigheden bestaan, 
de erin bepaalde geldboete op enigerlei wijze te matigen, heeft het in zijn arrest 
nr. 165/2006 van 8 november 2006, dat gewezen werd vóór de uitspraak van het 
bestreden arrest, hetzelfde gezegd met betrekking tot dat artikel 39, eerste lid, 
van de Wet Accijnsproducten. Het Grondwettelijk Hof heeft deze rechtspraak 
nadien herhaald in zijn arrest nr. 199/2006 van 13 december 2006 betreffende ar-
tikel 221, §1, van de algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd 
bij koninklijk besluit van 18 juli 1977 (AWDA) en artikel 39, eerste lid, van de 
Wet Accijnsproducten.
Deze rechtspraak heeft tot gevolg dat zolang de wet de aangelegenheid niet an-
ders regelt, de rechter die voor een overtreding van de bepalingen bestraft over-
eenkomstig artikel 39 van de Wet Accijnsproducten vrij verzachtende omstan-
digheden kan aannemen -niet verplicht- en wanneer hij dit doet, afgezien van het 
bepaalde in het hierna aangehaalde artikel 195, tweede en derde lid, van het Wet-
boek van Strafvordering, de geldboete vrij kan verminderen. Wel moet de straf-
maat van de opgelegde geldboete gerechtvaardigd worden door de aangenomen 
verzachtende omstandigheden. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op 
het misdrijf zelf, zijn omstandigheden en gevolgen, het aandeel van de beklaagde 
in het misdrijf en zijn mate van schuld, de gegevens die eigen zijn aan de per-
soon van de beklaagde en het doel dat de rechter met de bestraffing beoogt. De 
rechter dient bij dit laatste evenwel rekening te houden met het doel van de wet, 
die hier de overtreding met een zware geldboete wil bestraft zien om te beletten 
dat fraude zou worden gepleegd met het oog op de enorme winst die men met het 
misdrijf kan maken.
11. Artikel 195, tweede en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, be-
paalt: 
"Het vonnis vermeldt nauwkeurig, maar op een wijze die beknopt mag zijn, de 
redenen waarom de rechter, als de wet hem daartoe vrije beoordeling overlaat, 
dergelijke straf of dergelijke maatregel uitspreekt. Het rechtvaardigt bovendien 
de strafmaat voor elke uitgesproken straf of maatregel. Wanneer hij veroordeelt 
tot een geldboete houdt hij voor de vaststelling van het bedrag ervan rekening 
met de door de beklaagde aangevoerde elementen over zijn sociale toestand.
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De rechter kan een geldboete uitspreken beneden het wettelijk minimum van de 
boete indien de overtreder om het even welk document voorlegt dat zijn precaire 
financiële situatie bewijst." 
Geen wetsbepaling schrijft evenwel voor dat een afzonderlijke motivering vereist 
is voor de keuze van de straf en het bepalen van de strafmaat, noch dat de maat 
van iedere straf of van iedere maatregel met een telkens verschillende motivering 
moet worden verantwoord.
12. De appelrechters motiveren de aan de aan de beklaagden opgelegde straffen 
als volgt.
"De hierna bepaalde hoofdgevangenisstraffen en het effectief gedeelte ervan (wat 
[de eiser IV en de eiser V] betreft) en effectieve geldboeten zijn passend en ge-
boden, gelet op:

-  de  aard en de zwaarwichtigheid van de bewezen verklaarde feiten,  zoals 
voormeld;

- de omvang van de fraude en de ondermijnende invloed ervan op de fiscale en 
economische ordening;

- de concrete individuele betrokkenheid van de respectieve beklaagden, zoals 
uiteengezet;

- de persoon van beklaagden, met inbegrip van het blanco strafregister van (de 
eiser I en de eiser II], het relatief gunstig strafrechtelijk verleden van [de eiser 
IV] en de strafrechtelijke antecedenten van [de eiser V]. 
[De eisers I, II, IV en V] werden nog niet veroordeeld tot een criminele straf of 
tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden, zodat uitstel van 
tenuitvoerlegging voor een termijn van vijf jaar van de hoofdgevangenisstraffen 
en, wat [de eiser IV en de eiser V] betreft van het hierna bepaalde gedeelte van 
de hoofdgevangenisstraf, van aard is de verbetering van beklaagden te doen ver-
hopen.
De vervangende gevangenisstraffen zijn aangepast aan de omvang van de geld-
boeten."
Met deze motivering verantwoorden de appelrechters de aan de eisers I, II en IV 
opgelegde geldboete naar recht. 
13. Uit het bestreden arrest blijkt niet dat de appelrechters zich de mogelijkheid 
ontzeggen om de geldboete wegens verzachtende omstandigheden beneden het 
wettelijke minimum te minderen. 
Het middel kan niet worden aangenomen.
14. Er is geen grond tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Grondwette-
lijk Hof. 
Derde middel
15. Het middel voert schending aan van artikel 439 Programmawet van 27 de-
cember 2004 en van de artikelen 10, 11 en 149 Grondwet. Het stelt dienaangaan-
de dat het arrest, enerzijds, de verbeurdverklaring uitspreekt van niet aangehaal-
de 1.869.980 liter gasolie met de veroordeling van de eisers I, II en IV om bij 
niet overlegging ervan solidair de tegenwaarde van 1.093.938,30 euro te betalen, 
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anderzijds de eisers veroordeelt tot de ontdoken accijns, bijzondere accijns en 
energiebijdragen.
16.Overeenkomstig artikel 439 van de vermelde Programmawet zijn de accijn-
zen altijd opeisbaar, met uitzondering evenwel van de accijnzen verschuldigd op 
de accijnsproducten die naar aanleiding van de vaststelling van een overtreding 
op basis van artikel 436 effectief worden in beslag genomen en naderhand wor-
den verbeurd verklaard of middels een transactie aan de schatkist worden afge-
staan.
Hieruit volgt dat wanneer de accijnsproducten niet effectief in beslaggenomen en 
verbeurd verklaard zijn de veroordeling tot de ontdoken accijns en bijzondere ac-
cijns moet uitgesproken worden.
De bijzondere energiebijdrage wordt evenwel door artikel 439 voormeld niet be-
oogd.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht.
17. De omstandigheid dat een rechter bepaalde feiten vaststelt en op deze door 
hem vastgestelde feiten vervolgens een onwettige wetstoepassing maakt, is geen 
motiveringsgebrek in de zin van artikel 149 Grondwet maar een onwettigheid.
In zoverre het middel een motiveringsgebrek aanvoert, faalt het naar recht.
18. Het bestreden arrest  overweegt dat het de vervolgende partij  staat om, in 
voorkomend geval, overeenkomstig artikel 439 Programmawet van 27 december 
2004, af te zien van verdere invordering van de ingevolge de definitief geworden 
verbeurdverklaring niet meer opeisbare accijnzen, verschuldigd op naar aanlei-
ding van de vaststelling van de overtreding op basis van artikel 436 van de ver-
melde Programmawet in beslag genomen accijnsproducten.
Het staat evenwel de rechter die een verbeurdverklaring uitspreekt, zelf daaraan 
het rechtsgevolg te geven dat de wet bepaalt.
19. Het arrest spreekt enerzijds tegen de eisers I, II, IV en ook V de verbeurdver-
klaring uit van de 1.869.980 liter niet-aangehaalde gasolie en veroordeelt hen, bij 
niet overlegging ervan, solidair tot betaling van 1093.938,30 euro, zijnde de te-
genwaarde ervan, veroordeelt hen anderzijds tot verbeurdverklaring van volgen-
de zaken die uit het misdrijf voortkomen, namelijk 35.176 liter gasolie, ter waar-
de van 20.581,00 euro reeds begrepen in de vermelde hoeveelheid van 1.869.980 
liter en vermeld in een bepaalde inventaris, en van 5.013 en 5.013 liter gasolie 
vermeld  in  dezelfde  inventaris,  ter  waarde  van  respectievelijk  2.552,61  en 
2.923,04 euro.
In zoverre de verbeurdverklaring van de 1.869.980 liter de aangehaalde hoeveel-
heden van 35.176, 5.013 en 5.013 liter omvat, dit is meer dan (1.869.980 min 
35.176, 5.013 en 5.013 is) 1.824.778 liter, en de veroordeling bij niet-overleg-
ging tot betaling van de niet-aangehaalde gasolie ook de tegenwaarde van deze 
laatste  vermelde  aangehaalde  hoeveelheden,  dit  is  in  zoverre  de  tegenwaarde 
daarvan bepaald wordt op meer dan (1.093.938,30 min 20.581,00 , 2.552,61 en 
2.923,04 euro is) 1.067.881,30 euro, schenden de appelrechters artikel 439 van 
de voormelde Programmawet.
Het middel is in zoverre gegrond.
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Middelen van de eisers III
(...) 
Derde middel
25. Het middel betreft de verbeurdverklaring van de aan de failliete vennoot-
schap (eisers III) toebehorende goederen, waaromtrent het bestreden arrest over-
weegt: 
"De enkele omstandigheid dat de [vennootschap] in staat van faillissement werd 
verklaard bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt de dato 16 de-
cember 2005, brengt niet met zich dat, zoals aangevoerd door de curatoren, de, 
op de voormelde wetsbepalingen gebaseerde vordering van de vervolgende partij 
tot strafrechtelijke verbeurdverklaring van de voor de faillietverklaring regelma-
tig in beslag genomen goederen zonder voorwerp zou zijn geworden".
Het middel voert schending aan van:

- de artikelen 8 en 9 van de Hypotheekwet van 16 december 1851,
- de artikelen 16, 23, 24, 25, 51, 75 en 99 van de Faillissementswet van 8 au-

gustus 1997,
- artikel 436, derde lid, van de Programmawet van 27 december 2004,
- het algemeen rechtsbeginsel inzake de gelijkheid van de schuldeisers.

Het middel stelt: 
- dat de rechten van de schuldeiser vastgesteld worden op datum van het fail-

lissement en aan deze rechten niet meer kan worden geraakt door latere ingrepen, 
inzonderheid dat het actief niet meer ten voordele van één welbepaalde schuldei-
ser, weze het de Staat, kan worden bezwaard met een zakelijk recht;

- dat de verbeurdverklaring, waarvan sprake in artikel 436, derde lid, van de 
voormelde Programmawet dat zegt dat de producten waarop accijnzen zijn ver-
schuldigd, de bij de overtreding gebruikte vervoermiddelen alsmede de voorwer-
pen die bij de overtreding hebben gediend of daartoe waren bestemd, worden in 
beslag genomen en verbeurdverklaard, de eigendom doet overgaan en niet het 
voorafgaand beslag;
- dat dan ook de uitvoering van een maatregel van verbeurdverklaring, uitgespro-
ken na het vonnis van faillietverklaring, in strijd is met het principe van de sa-
menloop en de gelijkheid der schuldeisers. 
26. De verbeurdverklaring van artikel 436, derde lid, van de Programmawet van 
27 december 2004 heeft een zakelijk karakter, dit wil zeggen dat ze het voorwerp 
zelf treft wie ook de eigenaar ervan is en waar ook het zich bevindt. Zoals dat het 
geval  is  voor een verbeurdverklaring met toepassing van artikel  221 AWDA, 
mag de eigenaar eventueel aantonen dat hij vreemd is aan het misdrijf.
Geen wetsbepaling of rechtsbeginsel verhindert evenwel de verbeurdverklaring 
van artikel 436, derde lid, van de Programmawet uit te spreken tegen de curator 
van een gefailleerde in zijn hoedanigheid van curator.
Het middel faalt naar recht.
Middelen van de eiser V
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Eerste middel
27. Het middel betreft de eiser opgelegde geldboete. Het middel voert schending 
aan van: 

- artikel 85, eerste lid, van het Strafwetboek;
-  artikel  436,  eerste  en vierde  lid,  van de Progammawet  van 27 december 

2004;
- artikel 39, eerste lid, van de Wet Accijnsproducten. 

Eerste onderdeel
28. Het onderdeel stelt dat het bestreden arrest zou laten verstaan dat het geen 
verzachtende omstandigheden in aanmerking mocht nemen, wat onder meer een 
schending zou uitmaken van artikel 85 van het Strafwetboek.
Zoals uit het antwoord op het tweede middel van de eisers I, II en IV blijkt, kan 
de rechter hier voor de geldboete wel verzachtende omstandigheden aannemen, 
maar is artikel 85 van het Strafwetboek niet toepasselijk.
Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
29. Voor het overige blijkt uit het bestreden arrest niet dat de appelrechters laten 
verstaan dat  zij  voor de geldboete geen verzachtende omstandigheden zouden 
mogen aannemen.
Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
30. Het onderdeel gaat ervan uit dat de strafrechter bij aanneming van verzach-
tende omstandigheden voor een overtreding van een bepaling bestraft overeen-
komstig artikel 436, eerste en vierde lid, van de Programmawet, artikel 85 Straf-
wetboek moet toepassen. 
Om die hoger reeds vermelde redenen, faalt het onderdeel naar recht. 
(...) 
Ambtshalve uitbreiding van de cassatie
35. De vernietiging van de beschikking van het bestreden arrest tot betaling van 
bepaalde bedragen bij niet-overlegging van verbeurdverklaarde goederen, raakt 
de openbare orde en moet worden uitgebreid tot alle eisers. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
36. Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorge-
schreven rechtsvormen in acht genomen en zijn de beslissingen overeenkomstig 
de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het:

- tegen de eiser V de verbeurdverklaring uitspreekt van de in beslag genomen 
gelden  voor  een  totale  waarde  van  respectievelijk  268.945,00  euro,  3.400,00 
Britse ponden en 170,00 US-dollars en tegen de eisers I, II, IV en V de verbeurd-
verklaring uitspreekt van meer dan 1.824.778 liter niet-aangehaalde gasolie.
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- de eisers I, II, III, IV en V veroordeelt, bij niet-wederoverlegging van meer 
dan 1.824.778 liter gasolie, tot betaling van meer dan 1.067.881,65 euro. 

- de eisers I, II, III, IV en V veroordeelt tot betaling van de ontdoken accijns, 
bijzondere accijns en energiebijdrage in zoverre die 35.176, 5.013 en 5.013 liter 
gasolie begrijpt.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eisers elk in drie vierde van de kosten van hun respectieve cassa-
tieberoepen en laat het andere vierde ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

5 juni 2007 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Huybrechts, waarnemend 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advoca-
ten:  mrs. Verbist, Geinger, De Baets, R. Verstraeten, Brussel, Claeys Boúúaert.

Nr. 307

2° KAMER - 5 juni 2007

1º VERENIGING VAN BOOSDOENERS - CRIMINELE ORGANISATIE - DEELNEMING OF 
LIDMAATSCHAP - ZELFSTANDIG MISDRIJF - GEVOLG

2º VERENIGING VAN BOOSDOENERS - CRIMINELE ORGANISATIE - CONSTITUTIEVE 
BESTANDDELEN - MIDDELEN AANGEWEND OM DE MISDRIJVEN DIE HET DOEL VORMEN TE VERBERGEN 
OF TE VERGEMAKKELIJKEN - MIDDEL DAT ZELF EEN MISDRIJF UITMAAKT - VERHOUDING TOT HET 
MISDRIJF VAN DEELNEMING OF LIDMAATSCHAP

1º  Een  beklaagde  is  schuldig  aan  één  van  de  in  artikel  324ter,  §§1  tot  4  van  het  
Strafwetboek  bepaalde  misdrijven  van  zodra  hij  onder  één  van  de  daarin  bepaalde  
vormen  deel  uitmaakt  van  de  criminele  organisatie,  zonder  dat  daarom  ook  de 
constitutieve  bestanddelen  eigen  aan  de  criminele  organisatie  in  zijnen  hoofde,  als  
deelnemer aan deze organisatie, moeten verenigd zijn1. (Artt. 324bis en 324ter, Sw.)

2º  Het  gebruik  van  listige  kunstgrepen  of  de  aanwending  van  commerciële  of  andere 
structuren om het plegen van de misdrijven te verbergen of te vergemakkelijken, weze  
het bij middel van valsheid in geschrifte en gebruik ervan, als constitutief bestanddeel 
van  de  criminele  organisatie  zoals  bedoeld  in  artikel  324bis  van  het  Strafwetboek,  
vereenzelvigt  zich  niet  met  een der  onderscheiden daden van deelneming aan deze 
organisatie zoals bedoeld in artikel 324ter, §§1 tot 4 van het Strafwetboek2 3. (Artt. 324bis 
en 324ter, Sw.)

1 Zie Cass., 25 okt. 2005, AR P.05.1034.N, nr 537; Cass., 24 feb. 2004, AR P.04.0251.N, nr 100; 
Cass., 24 feb 2004, AR P.04.0253.N, nr 101. Deze vorige rechtspraak benadrukte het onderscheid 
tussen, enerzijds, het door de artikelen 324ter, §§1 tot 4 van het Strafwetboek bedoelde lidmaatschap 
van of deelneming aan een criminele organisatie en, anderzijds, de strafbare feiten die het oogmerk of 
doel vormen van de criminele organisatie. Thans wordt het onderscheid gemaakt tussen lidmaatschap 
of deelneming en de strafbare feiten die het middel inhouden waarmee de criminele organisatie haar 
doel poogt te bereiken.
2 Ibid.
3 Zie Cass., 6 nov. 2002, AR P.02.1394.F, nr 588.
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(C. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0232.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 10 januari 2007.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

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

aan. 
De eisers III, IV en V voeren geen middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Wat de eisers M. C. en S. B. betreft
(...)
Tweede gelijkluidend middel van de beide memories
7. Het middel voert aan dat de appelrechters, om het aan de eiser sub I of aan 

de medebeklaagden van de eiser sub II ten laste gelegde feit van betrokkenheid 
bij een criminele organisatie bewezen te verklaren, vaststellen dat de organisatie 
van meet af aan het oogmerk had om middels gemeenrechtelijke valsheid in ge-
schriften en/of gebruik van valse stukken de opsporingen en identificatie te be-
moeilijken, waarbij de kwestieuze valse of vervalste facturen één der elementen 
vormen van het opzetten, uitvoeren, finaliseren en afschermen van de opgezette 
constructie, en er één geheel mee vormen. 

Het middel leidt hieruit af "dat uit de vaststellingen van het bestreden arrest 
blijkt dat de appelrechters van oordeel zijn dat het aan (de eisers) ten laste geleg-
de feit van betrokkenheid bij een criminele organisatie één geheel vormt met het 
misdrijf van gemeenrechtelijke valsheid in geschriften en/of gebruik van valse 
stukken", waaruit "volgt dat de appelrechters van oordeel zijn dat het aan de ei-
sers ten laste gelegde feit twee verschillende misdrijven oplevert, namelijk de 
oorspronkelijk ten laste gelegde betrokkenheid bij een criminele organisatie (arti-
kel 324bis en 324ter van het Strafwetboek) enerzijds en valsheid in geschriften 
anderzijds". Bijgevolg moesten de appelrechters dit feit onder zijn meest gestren-
ge kwalificatie als valsheid in geschriften en/of gebruik van valse stukken her-
omschrijven, waarbij zij dan tevens hun onbevoegdheid wegens niet-correctiona-
lisering van een misdaad hadden moeten vaststellen.

8. Het artikel 324bis, eerste lid, (oud) Strafwetboek, toepasselijk op het ogen-
blik van de feiten, omschreef de criminele organisatie als iedere gestructureerde 
vereniging van meer dan twee personen die duurt in de tijd, met als oogmerk het 
in onderling overleg plegen van misdaden en wanbedrijven die strafbaar zijn met 
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gevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf, om direct of indirect vermo-
gensvoordelen te verkrijgen, en waarbij gebruik gemaakt wordt van intimidatie, 
bedreiging, geweld, listige kunstgrepen of corruptie, of waarbij commerciële of 
andere structuren worden aangewend om het plegen van de misdrijven te verber-
gen of te vergemakkelijken. 

Anderzijds stelde artikel 324ter, §§1 tot 4, (oud) Strafwetboek, het misdrijf 
van deelneming aan dergelijke organisatie volgens het in §§1 tot 4 gemaakte on-
derscheid strafbaar. Een beklaagde was schuldig aan één van de in artikel 324ter, 
§§1 tot 4 bepaalde misdrijven van zodra hij onder één van de daarin bepaalde 
vormen deel uitmaakt van de criminele organisatie, zonder dat daarom ook de 
constitutieve bestandelen eigen aan de criminele organisatie in zijne hoofde, als 
deelnemer aan deze organisatie, moeten verenigd zijn. 

De thans toepasselijke versies van de artikelen 324bis, eerste lid, en 324ter, §1, 
Strafwetboek doen daaraan niet af.

9. Het middel dat ervan uitgaat dat het gebruik van listige kunstgrepen of de 
aanwending van commerciële of andere structuren om het plegen van de misdrij-
ven te verbergen of te vergemakkelijken, weze het bij middel van valsheid in ge-
schriften en gebruik ervan, als constitutief bestanddeel van de criminele organi-
satie zoals bedoeld in artikel 324bis (oud) Strafwetboek, zich vereenzelvigt met 
een der onderscheiden daden van deelneming aan deze organisatie zoals bedoeld 
in artikel 324ter, §§1 tot 4, (oud) Strafwetboek, faalt naar recht. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
10. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep. 

5 juni 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter  – Ver-
slaggever:  de h. Frère –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaten:  mrs. Maes en H. Van Bavel, Brussel.

Nr. 308

VERENIGDE KAMERS - 6 juni 2007

1º RECHTERLIJKE TUCHT - RECHTER - TEKORTKOMINGEN - SAMENHANG - WET IN DE TIJD 
- WERKING

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - RECHTERLIJKE TUCHT - RECHTER - TEKORTKOMINGEN - 
SAMENHANG

3º VONNISSEN EN ARRESTEN — TUCHTZAKEN - RECHTER - TEKORTKOMINGEN - 
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SAMENHANG - WET IN DE TIJD - WERKING

4º HOGER BEROEP — TUCHTZAKEN - RECHTER - RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - 
TEKORTKOMINGEN - HOF VAN CASSATIE - VERENIGDE KAMERS - TUCHTRECHTELIJKE ORGANEN - 
WET IN DE TIJD - ONREGELMATIGE AANHANGIGMAKING - VERNIETIGING - GEVOLG - GRENZEN

5º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — KAMERS. VERENIGDE 
KAMERS. VOLTALLIGE ZITTING. ALGEMENE VERGADERING - VERENIGDE 
KAMERS - RECHTERLIJKE TUCHT - HOGER BEROEP - TUCHTRECHTELIJKE ORGANEN - WET IN DE 
TIJD - ONREGELMATIGE AANHANGIGMAKING - VERNIETIGING - GEVOLGEN - GRENZEN

6º RECHTERLIJKE TUCHT - RECHTER - TEKORTKOMINGEN - VERHOOR - BEGRIP

7º SAMENHANG - BEGRIP - RECHTERLIJKE TUCHT - RECHTER - TEKORTKOMINGEN

1º, 2° en 3° Wanneer tussen tuchtrechtelijke tekortkomingen samenhang bestaat en het  
onderzoek van een eerste tekortkoming heeft geleid tot een verhoor door de bevoegde  
overheid onder gelding van de oude wet, blijft de oude procedure van toepassing op alle  
samenhangende feiten, zelfs op die welke dagtekenen van na de inwerkingtreding van 
de nieuwe wet1. (Art. 34, Wet 7 juli 2002; Art. 405bis, Ger.W.)

4º en 5° Wanneer de zaak door het volgen van een niet toepasselijke procedure op niet  
regelmatige wijze aanhangig gemaakt is bij de tuchtrechtelijke organen, is er grond tot  
vernietiging zonder verdere uitspraak2. 

6º Onder verhoor in de zin van art. 34, van de wet van 7 juli 2002, moet worden verstaan  
het eerste verhoor van de betrokkene door de bevoegde overheid onder gelding van de 
oude wet3. 

7º Er bestaat samenhang wanneer tekortkomingen meningsverschillen tussen de appellant 
en zijn korpschef over de plichten van het ambt van rechter en over de werking van het  
gerecht aan het licht brengen4. 

(C.)

Conclusie van advocaat-generaal J.-M. Genicot :
Over het verwijt dat  de verzoeker richt tot het beroepen arrest,  namelijk dat het de 

draagwijdte van de artikelen 405bis van het Gerechtelijk Wetboek en 34 van de wet van 7 
juli 2002 miskent, wat te dezen tot gevolg heeft dat de zaak op onregelmatige wijze bij de 
tuchtoverheid aanhangig gemaakt is.

I.Toepasselijke bepalingen.
Uit artikel 34 van de wet van 7 juli 2002 blijkt dat de vroegere artikelen 404 tot 427 van 

het Gerechtelijk Wetboek, met artikel 405 als enige uitzondering, van toepassing blijven 
op alle tuchtvorderingen waarin de betrokkene was gehoord voor 14 februari 2005, dag 
waarop de nieuwe wet van 7 juli 2002 in werking is getreden.

Overigens bepaalt artikel 405bis, dat in werking getreden is op 14 februari 2005, dat 
elke  nieuwe  tekortkoming  die  samenhang  vertoont  met  een  reeds  lopende  procedure 
behandeld en berecht wordt tijdens die procedure.

2.Bespreking.
De  huidige  tuchtprocedure  tegen  appellant  heeft  betrekking  op  twee  afzonderlijke 

feiten:

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr.308. 
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
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Blijkens de aangiftebrief die de korpschef van appellant op 19 oktober 20045 aan de 
eerste  voorzitter  van  het  hof  van  beroep  geschreven  heeft,  hebben  de  eerste  feiten 
betrekking  op  de  weigering  om  dossiers  te  behandelen  van  het  kabinet  van  de 
onderzoeksrechter waarmee hij tijdelijk was belast met ingang van 1 september 2004.

De tweede hebben betrekking op de “onjuiste en onwaardige”6 bewoordingen die hij in 
zijn  vonnis  van  20  april  2005  heeft  gebruikt  en  waarbij  de  appellant  volgens  zijn 
korpschef “…nogmaals, onder de dekmantel van de onafhankelijkheid van de rechter, 
zich blijkbaar het recht heeft toegeëigend om de plichten van zijn ambt te verzuimen …”7.

In dat vonnis besliste de appellant, die betwistte dat hij een strafdossier kon behandelen 
dat  een vrouwelijke  collega van dezelfde  kamer hem blijkens het  zittingsblad van 21 
maart 2005 had teruggezonden wegens de overbelasting van de rol, in hoofdzaak om dat 
dossier op zijn beurt te verwijzen naar een latere terechtzitting waarin hij geen zitting had.

Er  dient  te  worden vastgesteld dat beide soorten,  aan de appellant  verweten feiten, 
passen  in  dezelfde  context  en  telkenmale  verband  houden  met  situaties  waarin  de 
appellant weigert sommige dossiers te behandelen die z.i. ten onrechte aan hem waren 
toegewezen  tijdens  de  uitoefening  van  zijn  ambt  van  feitenrechter  en  van 
onderzoeksrechter gedurende een tijdvak van minder dan 8 maanden, en dat de “onjuiste 
en onwaardige bewoordingen” die onder de tweede feiten waren aangeklaagd rechtstreeks 
door die weigering waren ingegeven.

Het begrip samenhang in artikel 405 bis van het Gerechtelijk Wetboek dient niet te 
worden begrepen in de technische betekenis die artikel 30 van hetzelfde wetboek daaraan 
toekent,  maar  doelt  hier  duidelijk  op  het  materiële  verband  tussen  de  feiten  die  het 
voorwerp  uitmaken  van  de  lopende  procedure  en  de  nieuwe  feiten8.  Er  bestaat  dus 
ontegensprekelijk  vanuit  dit  oogpunt  een  materiële  samenhang  tussen  het  geheel  van 
beide soorten feiten en dit zowel door hun aard en hun gelijkaardige context als door hun 
samenhang in de tijd.

De appellant is evenwel over de eerstgenoemde feiten reeds gehoord op 23 december 
2004 door de raadsheer die door de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Brussel bij 
beschikking was aangewezen om die feiten te onderzoeken9. De termen “werd gehoord” 
in artikel 34 verwijzen immers enkel naar de voorwaarde dat het verhoor in een tuchtzaak 
materieel heeft plaatsgevonden en stellen geen enkele andere vereiste. Het Hof heeft zich 
trouwens in die zin reeds uitgesproken in zijn arrest van 12 januari 200610.

Gelet op het onderling verband tussen de bovenvermelde artikelen 34 en 405 bis diende 
dus, wegens het feit dat de verzoeker een eerste maal onder gelding van de vroegere wet 
was verhoord, de oude wet te worden toegepast op het geheel van de feiten wegens de 
samenhang die ertussen bestond.

Het bestreden arrest dat die twee feiten van elkaar onderscheidt,  beslist  evenwel op 
bladzijde 3 en 4 dat de nieuwe wet weliswaar niet van toepassing is op de eerste feiten, 

5 Stuk 1, submap 1, van het dossier van de rechtspleging van de Nationale Tuchtraad, dat zelf opge-
nomen is in stuk 1 van de inventaris van het dossier van het hof van beroep en advies van de Nationa-
le Tuchtraad van 10 januari 2006, stuk 22, bladzijde 6, van hetzelfde dossier.
6 Advies van de Nationale Tuchtraad van 10 januari 2006, stuk 22 – bladzijde 7, van het rechtsple-
gingsdossier van de nationale tuchtraad, dat  zelf is opgenomen in stuk 1 van het dossier van het hof 
van beroep.
7 Brief van de voorzitster van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel van 3 oktober 2005, stuk 7 – 
bladzijde 1 van hetzelfde dossier.
8 Gerechtelijk recht, Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, com-
mentaar bij art. 405bis Ger.W., Ghislain Londers, Kluwer, Mechelen, 2005, p. 67.
9 Stuk 14, submap Nationale Tuchtraad, verslag van 30 november 2005 ter attentie van de Nationale 
tuchtraad; stuk 1, 6e stuk).
10 Cass., 12 jan. 2006, AR. D.05.0013.F, nr.32.
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maar wel op de tweede die hun oorzaak vinden in het vonnis van 20 april 2005, dat is na 
14 februari 2005, dag waarop de nieuwe wet van kracht is geworden.

De Nationale Tuchtraad is aldus te dezen op 10 januari en 15 mei 2006 opgetreden op 
grond van de nieuwe bepalingen van de wet van 7 juli 2002. Advocaat-generaal Xavier 
De Riemacker wijst evenwel precies erop dat de belangrijkste innovatie van die nieuwe 
bepalingen “réside incontestablement dans le rôle nouveau dévolu au Conseil national de 
discipline,  lequel  ne  dispose  plus  d’un  pouvoir  décisionnel  (  –  que  lui  reconnaissait 
l’ancien artikel 411 tel que modifié par la loi du 7 mai 1999) mais est compétent pour 
instruire les faits susceptibles d’être sanctionnés par une peine disciplinaire majeure ainsi 
que pour donner ensuite un avis non contraignant quant à la peine qu’il estime devoir être 
appliquée au cas d’espèce. Le Conseil national de discipline est de la sorte appelé à être le 
garant de l’unité de la jurisprudence»11.

De tuchtorganen hebben dus op een onregelmatige wijze kennisgenomen van de zaak 
op  grond  van een  wet  die  op  deze zaak niet  van toepassing  is.  Dat  verantwoordt  de 
vernietiging van de bestreden beslissing.

3.Devolutieve kracht – Grenzen.
Opdat het hoger beroep devolutieve kracht zou hebben waardoor de rechter over een 

tuchtstraf12 ten gronde uitspraak zou kunnen doen bij wege van een nieuwe beschikking in 
de plaats van de eerste rechters, is het vereist dat de zaak bij laatstgenoemden regelmatig 
aanhangig gemaakt is13. Aangezien de tuchtvordering wegens haar tweeslachtige aard een 
zelfstandig karakter bezit waardoor ze in sommige opzichten gelijkt op de strafvordering 
en in andere op de burgerlijke rechtsvordering14, bevestigt de rechtspraak dat:

-  in  strafzaken  geen  uitspraak  over  de  zaak  zelf  dient  te  gebeuren  wanneer  de 
vernietiging het gevolg is van het feit dat de eerste rechter niet bevoegd was of niet wettig 
kennisgenomen heeft van de zaak. Dat staat te lezen in de arresten van 20 februari 1990, 1 
oktober 1986 en 19 oktober 197615.

-  indien  in  burgerlijke  zaken  de  eerste  rechter  zich  ten  onrechte  niet  onbevoegd 
verklaard  heeft,  het  hoger  beroep  geen  enkele  devolutieve  kracht  kan  hebben  en  de 
appelrechter het dossier naar het bevoegde gerecht verwijst (art. 643, Ger.W.)16.

Het staat derhalve te dezen niet aan het Hof over de zaak zelf uitspraak te doen.
Voor het overige dient het al evenmin een verwijzing naar de bevoegde tuchtoverheid 

in overweging te nemen:
-  enerzijds  beperkt  artikel  415,  §9,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  zich  ertoe  de 

overheden in beroep het recht te geven lichtere of zwaardere straffen op te leggen dan 
diegene die zijn uitgesproken of geen straf op te leggen.

11 Liber Amicorum, Pierre Marchal, “Aspects du nouveau droit disciplinaire des magistrats”, Xavier 
de Riemacker, p. 313 en 314.
12 Jean du Jardin, toen proc-gen., “Rechtspraak in tuchtzakendoor de beroepsorden: toetsing van de 
wettelijkheid door het Hof van Cassatie”, openingsrede van 1 september 2000, p. 47, Bruylant, 2000;
13 Zie Georges de Leval, “Eléments de procedure civile”, Larcier, 2e uitg., 2005, nr. 248.
14 Over het zelfstandig karakter van de tuchtprocedure, zie: “Autonomie de l’action disciplinaire”, 
Jean Sace, Revue de droit de l’ULB, 1991, bladzijde 7 e.vlg.). Blijkbaar helt ze nu eens over naar de 
strafvordering, bijvoorbeeld door de toepassing van de leer van de wettig verantwoorde straf, dan 
weer wijkt ze daarvan af, bijvoorbeeld  door amnestie, herstel in eer en rechten, gratierecht of nog de 
uitwissing van de veroordelingen (p. 17 en 18, op. cit). Zij  onderscheidt zich van de burgerlijke 
rechtsvordering onder meer door de regels inzake de bewijsvoering (p. 20) of de uitsluiting van con-
tractuele sancties (p. 21).
15 Cass., 20 feb. 1990, AR. 3175, nr. 371; Cass., 1 okt. 1986, A.C. 1986-87, nr. 60; Cass., 19 okt. 
1976, A.C. 1977, p. 209
16 Cass., 19 april 2002, AR. C.01.0014.F, nr. 242.
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- anderzijds ontneemt de onregelmatigheid zelf van de aanhangigmaking elke inhoud 
aan het begrip verwijzing zelf, in zoverre de rechter redelijkerwijze niet kan beschikken 
over een zaak die bij hem niet aanhangig gemaakt is, dit in tegenstelling bijvoorbeeld tot 
het afzonderlijke geval van een vernietiging wegens onbevoegdheid17.

Het staat aan de bevoegde tuchtoverheid om, gelet op het geheel van de gegevens van 
de zaak, in voorkomend geval, een nieuwe procedure in te leiden.

4. Besluit.
Het behage aan het Hof,
Het beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren,
De beroepen beslissing te vernietigen.

ARREST (vertaling)

(A.R. D.07.0008.F)

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

van 13 februari 2007 waarbij aan de appellant, rechter in de Rechtbank van Eer-
ste Aanleg te Nijvel, als hoofdstraf van de eerste graad de inhouding van wedde 
gedurende 15 dagen wordt opgelegd.

De appellant heeft bij ter post aangetekende brief een verzoekschrift verzon-
den dat op de griffie van het Hof is ingekomen op 9 maart 2007.

Het openbaar ministerie en de appellant hebben conclusies neergelegd ter grif-
fie.

Op de terechtzitting van 6 juni 2007 heeft voorzitter Ivan Verougstraete ver-
slag uitgebracht, heeft advocaat-generaal Jean-Marie Genicot conclusie genomen 
en  werd  de  appellant  gehoord  in  zijn  middelen  die  werden  uiteengezet  door 
meester Dailliet.

II. BESLISSING VAN HET HOF
1. Artikel 34 van de wet van 7 juli 2002 tot wijziging van deel II, boek II, titel 

V, van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht bepaalt dat, met uitzonde-
ring van artikel 405, de artikelen 404 tot 427 van het Gerechtelijk Wetboek, zo-
als van toepassing vóór de volledige inwerkingtreding van deze wet op 14 febru-
ari 2005, van toepassing blijven op alle tuchtvorderingen waarin de betrokkene 
werd gehoord voordat deze wet in werking trad.

Artikel  405bis,  eerste  lid,  van het  Gerechtelijk Wetboek, zoals  het  is  inge-
voegd bij de voormelde wet van 7 juli 2002, bepaalt dat, wanneer de betrokkene 
verscheidene  tuchtrechtelijke  tekortkomingen  worden toegerekend,  tegen  hem 
een enkele tuchtprocedure wordt gevoerd die slechts aanleiding kan geven tot 
een enkele tuchtstraf. Het tweede lid van dat artikel bepaalt dat, wanneer hem tij-
dens de tuchtprocedure een nieuwe tekortkoming wordt toegerekend, een nieuwe 
tuchtprocedure wordt ingeleid evenwel zonder dat de reeds lopende procedure 
wordt onderbroken. Naar luid van het derde lid van dat artikel wordt, in geval 
van samenhang, deze nieuwe tekortkoming evenwel behandeld en berecht tijdens 
de lopende procedure.

17 Zie Cass., 6 sept. 2006, AR. P.06.0312.F, nr.391.
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2. Tegen de appellant is op 19 oktober 2004 een klacht ingediend omdat hij ge-
weigerd zou hebben de dossiers van onderzoeksrechter C. te behandelen. Hij 
werd naar aanleiding hiervan op 23 december 2004, dus vóór de inwerkingtre-
ding van de nieuwe wet, verhoord door een raadsheer in het Hof van Beroep te 
Brussel die daartoe was aangewezen door de eerste voorzitter van dit hof. 

Een nieuwe tekortkoming is aan de appellant ten laste gelegd wegens de be-
woordingen die zijn gebruikt in een vonnis dat hij op 20 april 2005 heeft uitge-
sproken.

Beide tekortkomingen zijn behandeld en berecht volgens de nieuwe procedure 
die van toepassing is sedert 14 februari 2005, wat het beroepen arrest vaststelt.

3. Aangezien beide tekortkomingen meningsverschillen tussen de appellant en 
de korpschef over de plichten van het ambt van rechter en over de werking van 
het gerecht aan het licht brengen, bestaat daartussen samenhang in de zin van het 
bovenvermelde artikel 405bis, derde lid.

Bijgevolg bleef de oude procedure van toepassing op het geheel van de feiten.
4. Daar de oude procedure niet is gevolgd is de zaak niet regelmatig aanhangig 

gemaakt bij de tuchtoverheid. Er is derhalve geen grond om verder uitspraak te 
doen.

Dictum
Het Hof, in verenigde kamers,
Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond.
Vernietigt het arrest van 13 februari 2007, behalve in zoverre het beslist dat, 

wat de eerste grief betreft, de nieuwe wet niet van toepassing is.
Veroordeelt de Belgische Staat in de kosten.

6 juni 2007 – Verenigde kamers – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter  – Ver-
slaggever:  de h. Verougstraete, voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Genicot, 
advocaat-generaal – Advocaat:  mr. Ch. Dailliet, Namen. 

Nr. 309

2° KAMER - 6 juni 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN 
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
INVRIJHEIDSTELLING ONDER BORGTOCHT - BORGSOM - VERZOEK TOT VERLAGING VÓÓR HET 
AFSLUITEN VAN HET VOORBEREIDEND ONDERZOEK - BESLISSING DIE HET VERZOEK NIET 
ONTVANKELIJK VERKLAART

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — INVRIJHEIDSTELLING ONDER 
VOORWAARDEN - BORGSOM - VERZOEK TOT VERLAGING VOOR HET AFSLUITEN VAN HET 
VOORBEREIDEND ONDERZOEK - BESLISSING DIE HET VERZOEK NIET ONTVANKELIJK VERKLAART - 
BESLISSING NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
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3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 13 - VOORLOPIGE HECHTENIS - INVRIJHEIDSTELLING ONDER BORGTOCHT - BORGSOM - 
VERZOEK TOT VERLAGING VÓÓR HET AFSLUITEN VAN HET VOORBEREIDEND ONDERZOEK - 
BESLISSING DIE HET VERZOEK NIET ONTVANKELIJK VERKLAART - BESLISSING NIET VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP - DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL - VOORWAARDEN

4º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - NIET-ONTVANKELIJKHEID - 
GEVOLGEN

1º en 2° Het arrest dat het verzoek tot teruggave van de borgsom vóór het afsluiten van het 
voorbereidend onderzoek niet ontvankelijk verklaart, is geen beslissing die de voorlopige  
hechtenis handhaaft of die de voorwaarden voor de vrijlating in de zin van de artikelen  
31, §§1 en 2, en 37, Wet Voorlopige Hechtenis vaststelt, noch een eindbeslissing uit het 
eerste lid of zoals bedoeld in de gevallen die in het tweede lid van artikel 416, Sv., zijn 
bepaald en waartegen cassatieberoep kan worden ingesteld1. 

3º Schending van het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel, gewaarborgd bij artikel 13,  
E.V.R.M.,  kan  niet  worden  afgeleid  uit  de  omstandigheid  dat  het,  enerzijds,  aan  de  
rechter staat die uitspraak doet of heeft gedaan over de strafvordering, om te beslissen 
over  de  bestemming  die  aan  de  borgsom  moet  worden  gegeven,  een  bepaling  die 
overeenstemt met het tweede lid van artikel 5.3 van het voormelde Verdrag, en dat er  
anderzijds geen cassatieberoep openstaat tegen een beslissing daarover vooraleer de 
rechter  waaraan  de  wet  dit  heeft  toevertrouwd,  de  beslissing  daadwerkelijk  heeft  
genomen2.

4º De niet-ontvankelijkheid van een cassatieberoep tegen de beslissing die de vordering  
niet ontvankelijk verklaart, tot verlaging van het bedrag van de borgsom waartoe in het  
kader van een voorlopige invrijheidstelling is beslist,  staat niet  toe te onderzoeken of  
deze beslissing  wel  voldoet  aan de eerbiediging van het  recht  op  een daadwerkelijk  
rechtsmiddel  dat  bij  artikel  13,  E.V.R.M.  is  gewaarborgd,  aangezien  een  dergelijk  
onderzoek de grondslag van het cassatieberoep raakt3.

(V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0454.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 maart 2007 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert drie middelen aan in twee memories waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De eiser die op 31 oktober 2002 in verdenking is gesteld en aangehouden we-

gens valsheid in geschriften, gebruik van valse stukken en witwassen, werd voor-
lopig in vrijheid gesteld na betaling van een borgsom die bij arrest van 19 de-
cember 2002 van het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstel-

1 Zie concl., adv.-gen. GENICOT in Pas. 
2 Ibid.
3 Ibid
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ling, is bepaald.
De eiser heeft op 9 maart 2007 ter griffie van de raadkamer van de Rechtbank 

van Eerste Aanleg te Brussel, een verzoekschrift ingediend met het oog op de 
volledige of gedeeltelijke teruggave van de borgsom, in afwachting van de rege-
ling van de rechtspleging.

De raadkamer heeft dat verzoek ingewilligd en, op 14 maart 2007, de terugga-
ve van een gedeelte van de borgsom aan de eiser bevolen.

Het bestreden arrest dat op het hoger beroep van het openbaar ministerie is ge-
wezen doet de beroepen beschikking teniet en verklaart het verzoek tot teruggave 
niet ontvankelijk. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Artikel 31, §§1 en 2, van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 

hechtenis staat de inverdenkinggestelde toe cassatieberoep in te stellen tegen de 
arresten en vonnissen waardoor de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd, bin-
nen vierentwintig uren vanaf de dag waarop de beslissing hem wordt betekend. 
Artikel 37 van de voormelde wet staat hetzelfde rechtsmiddel toe tegen de beslis-
singen die alternatieve maatregelen bevelen.

Het arrest dat het verzoek tot teruggave van de borgsom vóór het afsluiten van 
het voorbereidend onderzoek niet ontvankelijk verklaart, is geen beslissing die 
de voorlopige hechtenis handhaaft of die de voorwaarden voor de vrijlating be-
paalt, in de zin van de voormelde wettelijke bepalingen.

Het bestreden arrest is evenmin een eindbeslissing in de zin van artikel 416, 
eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, en houdt geen verband met de 
gevallen die in het tweede lid van dat artikel zijn bedoeld.

Ofschoon de wet het onmiddellijk cassatieberoep toestaat tegen een arrest dat 
de voorafgaande en volledige betaling eist van een borgsom waarvan het het be-
drag bepaalt, volgt daaruit niet dat zij eveneens cassatieberoep toestaat tegen een 
arrest dat dit niet beoogt en dat de rechtsmacht van het strafgerecht niet volledig 
uitoefent met een beslissing over de grond van de strafvordering.

Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk.
De eiser voert aan dat de niet-ontvankelijkheid van zijn verzoekschrift en de 

niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep tegen het arrest waarbij het wordt 
verworpen, artikel 5.3 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens  en  de  Fundamentele  Vrijheden  alsook  het  recht  op  een  daadwerkelijk 
rechtsmiddel  dat  door  artikel  13  van  het  voormelde verdrag is  gewaarborgd, 
schenden.

In zoverre de eiser aanvoert dat zijn verzoekschrift door de appelrechters ont-
vankelijk had moeten worden verklaard om aan artikel 13 te voldoen, vraagt de 
eiser het Hof om de grondslag van het cassatieberoep te onderzoeken. De niet-
ontvankelijkheid daarvan t.a.v. de voormelde wettelijke bepalingen staat evenwel 
geen dergelijk onderzoek toe.

Voor het overige kan geen schending van artikel 13 van het Verdrag worden 
afgeleid uit de omstandigheid dat het, enerzijds, aan de rechter staat die uitspraak 
doet of uitspraak heeft gedaan over de strafvordering, om te beslissen over de be-
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stemming die aan de borgsom moet worden gegeven, een bepaling die overeen-
stemt met het tweede lid van het voormelde artikel 5.3, en dat er, anderzijds, 
geen cassatieberoep openstaat tegen een beslissing daarover vooraleer de rechter 
waaraan de wet dit heeft toevertrouwd de beslissing daadwerkelijk heeft geno-
men.

Er is geen grond om acht te slaan op het overige van de memories, met name 
op het verzoek tot het stellen van een prejudiciële vraag, die geen verband hou-
den met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.

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

6 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter  – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Ad-
vocaten:  mrs. van Ommeslaghe, F. Goffin, Brussel en O. Klees, Brussel.  

Nr. 310

2° KAMER - 6 juni 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - CASSATIEBEROEP 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - BETEKENING - STUKKEN - NEERLEGGING - TERMIJN

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VAN BETEKENING EN-OF NEERLEGGING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - BETEKENING - STUKKEN - NEERLEGGING - 
TERMIJN

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — TE VOEGEN 
STUKKEN (BIJ CASSATIEBEROEP OF MEMORIE) - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK 
- CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - BETEKENING - STUKKEN - NEERLEGGING - 
TERMIJN

1º,  2° en 3° Het cassatieberoep van het  openbaar ministerie  tegen een vonnis  van de 
strafuitvoeringsrechtbank, waarbij uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan 
niet blijkt dat het aan de verweerder werd betekend, is niet ontvankelijk aangezien het 
Hof de stukken niet in aanmerking kan nemen die buiten de termijn van vijf dagen na de  
datum van het cassatieberoep ter griffie zijn neergelegd.  (Art. 97, §1, tweede lid, Wet 
Strafuitvoering; Art. 418, eerste lid, Sv.)

(PROCUREUR DES KONINGS TE BERGEN T. A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0689.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 9 mei 2007 gewezen door 
de Strafuitvoeringsrechtbank te Bergen. 

De eiser voert een middel aan in een memorie die op 11 mei 2007 op de griffie 
van het Hof is ingekomen.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat het cassatie-

beroep van de eiser overeenkomstig artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van 
Strafvordering, aan de verweerder werd betekend.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Het Hof vermag geen acht te slaan, noch op de memorie van de eiser, die geen 

verband houdt met de ontvankelijkheid van zijn rechtsmiddel, noch op de stuk-
ken die op 1 juni 2007 op de griffie zijn ingekomen, d.i. buiten de termijn van 
vijf dagen die bij artikel 97, §1, tweede lid, van de Wet van 17 mei 2006 betref-
fende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf, is be-
paald.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

6 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter  – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal.  

Nr. 311

1° KAMER - 7 juni 2007

1º ONDERWIJS - EXTRA MUROS ACTIVITEITEN - SOCIAAL VOORDEEL - VÓÓR 1 SEPTEMBER 
2001 - VOORWAARDEN

2º ONDERWIJS - EXTRA MUROS ACTIVITEITEN - SOCIAAL VOORDEEL - NA 1 SEPTEMBER 2001 
- VOORWAARDEN

3º ONDERWIJS - KOSTEN VOOR BEWAKING, TOEZICHT EN TOEGANG TOT HET ZWEMBAD - 
SOCIAAL VOORDEEL - VÓÓR 1 SEPTEMBER 2001 - VOORWAARDEN

4º ONDERWIJS - KOSTEN VOOR BEWAKING, TOEZICHT EN TOEGANG TOT HET ZWEMBAD - 
SOCIAAL VOORDEEL - NA 1 SEPTEMBER 2001 - VOORWAARDEN

1º Het arrest schendt artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 wanneer het, zonder vast te  
stellen  dat  de  kosten  voor  de  extra  muros  activiteiten  niet  onder  de  normale  
onderwijsorganisatie vallen, beslist dat die activiteiten "niettemin kennelijk a priori onder  
het  algemene begrip  bijkomende voordelen  vallen  zoals  dat  door  het  Arbitragehof  is  
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omschreven"1. (Art. 33, Wet 29 mei 1959)

2º Het arrest schendt de artikelen 2 en 3 van het decreet van de Franse Gemeenschap van  
7 juni 2001, wanneer het, ofschoon de extra muros activiteiten niet opgenomen zijn in de  
exhaustieve lijst van het decreet, beslist dat die klassen "niettemin kennelijk a priori onder  
het  algemene begrip bijkomende voordelen vallen, zoals dat door het  Arbitragehof  is  
omschreven". (Artt. 2 en 3, Decr.Fr.Gem. 7 juni 2001)

3º Het arrest schendt artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 wanneer het, zonder vast te  
stellen dat de kosten voor bewaking en toezicht alsook de kosten voor de toegang tot het  
zwembad  niet  onder  de  normale  onderwijsorganisatie  vallen,  die  kosten  als  sociale  
voordelen beschouwt2. (Art. 33, Wet 29 mei 1959)

4º Het arrest schendt artikel 2 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 7 juni  
2001, wanneer het beslist dat de kosten voor bewaking en toezicht alsook de kosten voor 
toegang tot het zwembad die niet begrepen zijn in de exhaustieve opsomming van die  
wettelijke bepaling, "niettemin onder het algemene begrip "bijkomende" voordelen vallen 
zoals dat door het Arbitragehof is omschreven". (Art. 2, Decr.Fr.Gem. 7 juni 2001)

(GEMEENTE WANZE T. INRICHTENDE MACHT ECOLE SAINT-MARTIN ANTHEIT vzw e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0321.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  met  algemeen  rolnummer 

2001/AR/575, op 20 december 2004 gewezen door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de 

onderwijswetgeving, zoals die bepaling in de Franse Gemeenschap van toepassing was 
vóór de inwerkingtreding van het decreet van 7 juni 2001 van de Franse Gemeenschap be-
treffende de sociale voordelen;

- de artikelen 2 en 3 van het decreet van 7 juni 2001 van de Franse Gemeenschap be-
treffende de sociale voordelen;

- artikel 9, §2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof;
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en het algemeen beginsel volgens hetwelk de 

wet niet terugwerkt in de tijd;
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de kosten voor buitenschoolse klassen op zijn minst moeten wor-

1 Zie Cass., 18 nov. 2004, AR C.02.0264.F, nr 554, met concl. adv.-gen. HENKES, in Pas., 2004, nr 
554. 
2 Ibid.
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den aangemerkt als "bijkomende" voordelen, zoals ze door het Arbitragehof zijn omschre-
ven, en dat die voordelen aan de leerlingen van de op het grondgebied van de eiseres gele-
gen scholen van het vrij onderwijs moeten worden toegekend in dezelfde mate als aan 
haar eigen onderwijsnet. Het beslist aldus op de volgende gronden:

"Wat betreft de historiek van het opgeworpen probleem
De partijen discussiëren uitvoerig over het begrip sociaal voordeel zoals dat is opgevat 

in de wetgeving op het onderwijs;
De omstandigheden waaronder dat begrip gestalte kreeg in het Schoolpact wordt door 

de partijen niet betwist;
Artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 vermeldt dat de financiële tussenkomst van de 

provincies en de gemeenten ten bate van het vrij onderwijs in beginsel beperkt wordt tot 
het gezondheidstoezicht en de aan de leerlingen verleende sociale voordelen; dat artikel 
legt vervolgens aan de gemeenten en de provincies de verplichting op om aan de kinderen 
die in het vrij onderwijs school lopen dezelfde sociale voordelen toe te kennen als aan de 
kinderen van de gemeente- en provinciescholen;

De toenmalige wetgever heeft dat begrip sociaal voordeel niet willen omschrijven; de 
parlementaire voorbereiding van die wet vermeldt immers dat, 'gezien de voortdurende 
evolutie welke zich op dit gebied voltrekt van het begrip "sociaal voordeel", hiervan be-
zwaarlijk een limitatieve bepaling kan worden gegeven. In plaats van deze evolutie te 
remmen door een al te scherp omlijnde en bijgevolg beperkende definitie, dient er veeleer 
voor gezorgd te worden dat zij zich verder kan uitbreiden. De rechtspraak zal zich hier-
omtrent uitspreken. Het principe is nochtans zeer duidelijk' (zie Gedr. St., Kamer, 1958-
1959, nr. 199/2);

Betrekkelijk snel zijn er op dat gebied twee circulaires verschenen, namelijk één van 1 
juni 1960 en één van 29 november 1963;

De tweede heeft weinig belang, daar ze slechts een geringe wijziging invoert zonder 
werkelijk belang;

De eerste zet vooreerst de reden uiteen waarom de betrokken regel is uitgevaardigd, na-
melijk dat het 'in strijd zou zijn met de waardigheid van de ouders en het humanitair oog-
merk van de sociale voordelen om deze te gebruiken ter beïnvloeding van een keuze die 
enkel ingegeven mag zijn door de overtuigingen van de ouders, de waarde van het onder-
wijs en het soort onderricht';

Vervolgens vermeldt die circulaire de toepasselijke algemene beginselen, gevolgd door 
praktische bepalingen, namelijk een lijst van voordelen waarvan de toekenning 'onder de 
hierna opgesomde voorwaarden geen aanleiding zal geven tot bezwaren voor zover reke-
ning wordt gehouden met de hierboven vermelde algemene regels' en een lijst van 'uitga-
ven en initiatieven' die 'thans' niet kunnen worden beschouwd 'als sociale voordelen in de 
zin van artikel 33 van de wet van 29 mei 1959';

Uit de door de partijen verstrekte toelichting en de door hen neergelegde stukken blijkt 
dat dit begrip sociaal voordeel vele jaren niet aan bod gekomen is in de rechtspraak;

De Raad van State heeft in een arrest van 9 mei 1988 dat begrip onderzocht, maar in 
een zeer beperkt geval dat, blijkens het gedane onderzoek, betrekking had op een in de 
voornoemde circulaire van 1 juni 1960 gemaakte veronderstelling; dat arrest maakt voor 
het overige gewag van een criterium in verband met de lasten, die verbonden zijn aan de 
normale organisatie van de school;

Pas begin jaren 1990 begon zich een rechtspraak te ontwikkelen waarin een ruime in-
terpretatie van het begrip sociaal voordeel aanvaard werd;

Het kan niet worden betwist dat de Franse Gemeenschap op het steeds toenemende aan-
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tal vonnissen reageerde door op 7 juni 2001 een decreet uit te vaardigen om het begrip so-
ciaal voordeel te omschrijven;

Artikel 2 van dat decreet geeft een beperkende opsomming van voordelen die als socia-
le voordelen worden aangemerkt (zie genoemd artikel dat begint met de woorden : 'wor-
den enkel beschouwd als sociale voordelen in de zin van artikel 33 van de wet van 29 mei 
1959');

Dat decreet is voorgelegd aan het Arbitragehof;
Dat hof heeft in zijn arrest van 14 mei 2003 het beroep inderdaad verworpen;
Niettemin heeft het Hof een bijzondere gedachtegang gevolgd die de aandacht verdient;
Na immers, in navolging van de afdeling wetgeving van de Raad van State, te hebben 

vastgesteld dat de vaststelling van een exhaustieve lijst een achteruitgang betekent ten op-
zichte van de evolutieve opvatting die werd gehanteerd in de wet van 29 mei 1959, ver-
meldt het Hof dat het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie zich niet ertegen verzet 
dat de wetgever terugkomt op zijn oorspronkelijke doelstellingen om andere na te streven; 
na onderzoek van het eerste en vierde lid van artikel 24 van de Grondwet oordeelt het dat 
die bepalingen niet geschonden zijn door het decreet, maar niettemin gaat het na hoe de 
toekenning van andere dan de in het decreet bedoelde sociale voordelen zou moeten wor-
den beoordeeld (zie de punten B.4.4 tot B.4.10 van het arrest);

In die fase vermeldt het Hof dat sommige verklaringen tijdens de parlementaire voorbe-
reiding weliswaar te verstaan geven dat andere sociale voordelen zouden kunnen worden 
toegekend; het preciseert dat 'indien andere sociale voordelen zouden worden toegekend, 
het dan om een schending zou gaan, niet van de Grondwet , maar wel van het decreet 
zelf', namelijk 'een onwettige en discriminerende toepassing daarvan' (zie punt B.4.8. van 
het arrest);

Het Hof voegt er verder aan toe dat 'de toekenning van andere voordelen dan die welke 
zijn opgesomd in artikel 2 en die aan de gelijkheidsregel vervat in artikel 3 zouden ont-
snappen, enkel toelaatbaar is wanneer het niet om sociale voordelen gaat maar om maatre-
gelen die eigen zijn aan het pedagogisch project van de inrichtende macht. Indien dergelij-
ke maatregelen sociale voordelen zouden verdoezelen, dan zou het om een schending van 
het decreet gaan die door de bevoegde overheden zou moeten worden gesanctioneerd', en 
dat de toekenning 'van bijkomende voordelen door gebruik te maken van artikel 2, 10°, 
van het decreet dat het mogelijk maakt om financiële bijstand of bijstand in natura toe te 
kennen ... niet zouden ontsnappen aan de in artikel 3 vervatte gelijkheidsregel, op straffe 
van schending, niet alleen van die bepaling, maar ook van artikel 24, §§1 en 4, van de 
Grondwet' (zie punten B. 4.9 en B. 4.10 van het arrest);

Ter vervollediging van de analyse van de door de partijen verstrekte verwijzingen moe-
ten nog de volgende arresten worden vermeld:

- een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 1 oktober 2001 volgens hetwelk de 
sneeuwklassen geen sociaal voordeel zijn op grond dat 'die klassen die onderwijs verstrek-
ken in optimale hygiënische omstandigheden aan regelmatige leerlingen tot de normale 
onderwijsorganisatie behoren' en dat het sedert 1960 een vaste administratieve praktijk 
gebleven is om die klassen van de categorie van sociale voordelen uit te sluiten;

- een arrest van hetzelfde hof van 3 februari 2004 waarin de ruime opvatting van het be-
grip sociaal voordeel wordt bekrachtigd met de precisering dat de circulaire van 1960, 
'geen verordenende waarde heeft en niet bindend is voor de hoven en rechtbanken' en dat 
het decreet van 7 juni 2001 'niet tot gevolg kan hebben dat de hoven en rechtbanken ver-
hinderd worden om, in het voorliggende geval dat betrekking heeft op een niet door dat 
decreet geregelde toestand, te oordelen of een bepaald voordeel wel degelijk een sociaal 
voordeel of een maatregel, eigen aan het pedagogisch project van de inrichtende macht, is, 
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en om, in voorkomend geval een voordeel als sociaal voordeel aan te merken dat niet als 
zodanig is aangemerkt in het decreet';

- het arrest van het Hof van Cassatie van 18 november 2004 dat, na een grond van niet-
ontvankelijkheid waarin de onduidelijkheid van het middel wordt aangevoerd gegrond te 
hebben verklaard, niettemin 'het middel voor het overige' onderzoekt en vermeldt dat 'so-
ciale voordelen in de zin van artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 ... voordelen van so-
ciale aard zijn die aan kinderen worden toegekend en die niet binnen de normale onder-
wijsorganisatie vallen', en hieraan toevoegt dat het bestreden arrest zijn beslissing met de 
eerste bovenvermelde grond naar recht verantwoordt;

Wat betreft de interpretatie die aan de wet van 29 mei 1959 kan worden gegeven
Vooreerst moet worden vermeld dat de partijen alle kansen gekregen hebben om stel-

ling te nemen of zich uit de drukken over de historiek van het opgeworpen probleem en 
over de verschillende neergelegde stukken die als enige door het hof (van beroep) in aan-
merking genomen zullen worden;

Vervolgens moet worden beklemtoond dat het voor een goed begrip van de logica van 
de wetgever van 1959 nodig is zich opnieuw het klimaat van die tijd voor de geest te ha-
len,  toen er  namelijk een bijzonder harde sociale  en politieke beroering ontstond met 
name op het niveau van de verschillende onderwijsnetten en wel zodanig dat die beroe-
ring 'schoolstrijd' werd genoemd, en zich terug te plaatsen in de sociale en economische 
realiteit van die tijd,  die helemaal verschilde van de realiteit op het einde van de 20e 
eeuw; de lectuur van de bovengenoemde circulaire van 1960 is veelzeggend op dat punt;

Er kan worden vastgesteld dat artikel 33 van de betrokken wet uit drie duidelijk onder-
scheiden zinnen bestaat, namelijk:

-'Onverminderd de afwijkende bepalingen, voorzien in deze wet, wordt de financiële 
tussenkomst van de provincies en de gemeenten ten bate van het vrij onderwijs beperkt tot 
het gezondheidstoezicht en de aan de leerlingen verleende sociale voordelen';

-'De provincies en de gemeenten mogen geen enkel onderscheid maken tussen de kin-
deren, welke scholen zij ook bezoeken';

-'Zij hebben evenwel geen enkele verplichting tegenover de kinderen die de Rijksscho-
len bezoeken'.

In die fase van de analyse dienen de eerste twee bovengenoemde zinnen nader te wor-
den onderzocht;

De logica van die twee zinnen kan op het eerste gezicht vreemd lijken;
Terwijl immers in onze huidige juridische logica het in de tweede zin opgenomen be-

grip non-discriminatie gemakkelijk te begrijpen valt, kunnen daarentegen in het licht van 
het  door  de wetgever  nagestreefde oogmerk,  dat  in  de  hierboven  geschetste  historiek 
weergegeven wordt, vraagtekens worden geplaatst bij de formulering van de eerste zin, 
daar die zin gewag maakt van 'de financiële tussenkomst van de provincies en de gemeen-
ten ten bate van het vrij onderwijs';

Niettemin kan de gevolgde logica zonder veel moeite worden begrepen na lezing van 
het uittreksel uit de parlementaire voorbereiding van de wet betreffende het begrip sociaal 
voordeel en van de bovengenoemde circulaire van 1960 en met inachtneming van het po-
litieke klimaat van die tijd:

- de sociale voordelen die toentertijd aan alle leerlingen van een onderwijsnet werkelijk 
werden toegekend waren vrij beperkt (zie de circulaire van 1960);

- de wetgever van toen was wel degelijk op de hoogte van dit feit en van de mogelijk-
heid dat in de toekomst andere sociale voordelen zouden worden toegekend;

- die wetgever heeft het begrip sociaal voordeel niet in een te strikte omschrijving wil-
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len vastleggen door in de parlementaire voorbereiding (zie het hierboven aangehaalde uit-
treksel) te preciseren dat dit begrip door de rechtspraak moest kunnen worden uitgebreid;

- de enige door de wetgever gemaakte afbakening bestaat erin dat de door de gemeen-
ten of de provincies toegekende voordelen aan de kinderen die bij hun net school lopen 
hoe dan ook op dezelfde wijze moeten worden verleend als aan de leerlingen die naar het 
vrij onderwijs gaan;

De circulaire van 1960 heeft het beginsel van niet-onderscheid of niet-discriminatie uit 
de tweede zin van het bovengenoemde artikel 33 geenszins in vraag gesteld, maar is enkel 
bedoeld om het begrip sociaal voordeel uit de eerste zin te preciseren gelet op het bijzon-
dere karakter van de toenmalige toestand;

Binnen laatstgenoemd kader kan aldus worden vastgesteld dat die circulaire het heeft 
over 'uitgaven en initiatieven' die volgens de betrokken minister 'thans niet als sociale 
voordelen kunnen worden beschouwd' omdat hij, naar hij preciseerde, zijn oordeel had ge-
baseerd 'op uiteenlopende redenen al naargelang van het geval';

Die minister wijst in de eerste plaats op de 'lasten die verbonden zijn aan de werking 
van de school'; de vermelding van die post kan absurd lijken, daar de wet van 1959 juist 
voorziet in een financiële tegemoetkoming door de overheid in de vorm van subsidies, 
enerzijds, van een weddentoelage voor de leerkrachten van het vrij onderwijs en van een 
werkingstoelage voor dat onderwijsnet, anderzijds;

In werkelijkheid neemt die circulaire bijgevolg een beoordeling over die evident is in 
het licht van de overige bepalingen van de wet van 1959;

In zoverre moet aan het criterium van de kosten die verbonden zijn aan 'de normale on-
derwijsorganisatie', dat op die plaats vermeld wordt in die circulaire, zijn juiste waarde 
worden teruggegeven, namelijk dat dit criterium niet tot doel heeft te zeggen dat die kos-
ten op zich geen sociale voordelen zijn, maar dat voor die kosten geen bijzondere subsi-
dies kunnen worden verleend daar zij vallen onder de kosten die voor een werkingstoela-
ge in aanmerking komen;

(De eiseres) merkt ook zelf in haar syntheseconclusie van hoger beroep op dat de circu-
laire vermeldt dat 'het aan de gemeenten opgelegde verbod om de vrije scholen recht-
streeks of onrechtstreeks te subsidiëren' 'door dat middel',  namelijk de toekenning van 
voordelen, 'niet mocht worden omzeild';

Het kan voor het overige niet worden betwist dat een circulaire de toepassingsvoor-
waarden van een wet niet kan beperken;

De minister die de betrokken circulaire heeft uitgevaardigd is trouwens zeer voorzichtig 
geweest in de keuze van zijn woorden in die circulaire, daar hij, voorafgaand aan de bo-
venvermelde lijst, vermeldt dat het hier gaat om zijn huidige beoordeling ervan ('ik wens 
erop te wijzen dat ... ik de hierna volgende uitgaven en initiatieven thans niet tot de socia-
le voordelen kan rekenen ...');

Het hof (van beroep) stelt bovendien vast dat men van het geschil nogal een verschil-
lend beeld kan hebben al naargelang men de aandacht uitsluitend richt op het begrip soci-
aal voordeel zelf dan wel de tweede zin uit het bovengenoemde artikel 33 aanvoert, name-
lijk het beginsel van niet-onderscheid of niet-discriminatie dat erin is vervat;

Concentreert men zich immers op het begrip sociaal voordeel, dan kan men de aandacht 
toespitsen ofwel op het juiste gevolg van de circulaire ofwel op de omvang van de uitbrei-
ding die de wetgever van 1959 zich kon voorstellen en aanvaarden;

Richt men daarentegen de aandacht op het beginsel van niet-onderscheid of niet-discri-
minatie uit de tweede zin, dan weegt de vraag naar de omschrijving van het sociaal voor-
deel niet op tegen het gevolg van het beginsel zelf van de niet-discriminatie;
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Wat dat punt betreft moet worden onderstreept, enerzijds, dat genoemd beginsel van 
niet-discriminatie in onze Grondwet is overgenomen en versterkt (zie artikel 24, §4, zoals 
het bestaat sedert de coördinatie van 17 februari 1994, waarin uitdrukkelijk een algemeen 
gelijkheidsbeginsel wordt vastgelegd zowel voor de leerlingen en de ouders als voor de 
leden van het onderwijzend personeel en de onderwijsinstellingen) en dat, anderzijds, de 
door het Arbitragehof in voormeld arrest gevolgde gedachtegang ook geldt voor de wetge-
ving die bestond vóór het decreet van 7 juni 2001, namelijk dat, indien een gemeenteover-
heid aan de leerlingen van haar onderwijsnet een ander 'bijkomend' voordeel toekent dan 
een voordeel dat in een tekst onder de sociale voordelen wordt opgesomd, die overheid 
dat voordeel ook moet toekennen aan de leerlingen van het vrij onderwijs op straffe van 
schending, niet alleen van de wet op het Schoolpact 'maar tevens van artikel 24, §§1 en 4, 
van de Grondwet (zie voornoemd punt B.4.9 en 10. )

Te dezen volgt uit de door (de verweerders) neergelegde conclusie en uit de door hen 
ter zitting verstrekte toelichting dat zij in de motivering van hun argumenten in het bijzon-
der de nadruk leggen op het beginsel van niet-onderscheid en zelfs op het gelijkheidsbe-
ginsel dat moet gelden zowel voor de toegang tot het onderwijs als voor de vrijheid van 
keuze in het onderwijs;

Wat betreft het gevolg en de invloed van het decreet van 7 juni 2001
Het gevolg en de invloed van het litigieuze decreet moeten worden beoordeeld in het 

licht van de reeds hierboven verrichte analyse;
Vooreerst moet erop worden gewezen dat genoemd decreet niet in strijd is met het be-

ginsel  van niet-onderscheid dat  is  vastgelegd in  de tweede zin  van artikel  33 van de 
Schoolpactwet, maar dat het een limitatieve lijst geeft van voordelen die als sociale voor-
delen worden beschouwd;

Het Arbitragehof heeft aldus geoordeeld dat genoemd decreet op zich de in de Grond-
wet voor het onderwijs vastgelegde beginselen van niet-discriminatie, gelijkheid en vrij-
heid niet schond;

Niettemin heeft dit hof, zoals hierboven onderstreept, wel gepreciseerd dat, indien 'bij-
komende voordelen', zelfs andere dan sociale voordelen in de strikte betekenis van het de-
creet, door een gemeente aan haar onderwijsnet zouden worden toegekend, zij door die 
gemeente ook moesten toegekend worden aan het vrij onderwijs;

Het hof (van beroep) gaat akkoord met het oordeel van het Arbitragehof en sluit zich 
erbij aan;

Weliswaar kan worden opgemerkt dat uit het onderzoek uiteindelijk blijkt dat de be-
voegdheid van de Franse Gemeenschap om de toestand te regelen bijzonder beperkt is;

Die reflectie is echter slechts ten dele juist;
Hoewel de Franse Gemeenschap uiteraard geen wettelijke bepalingen kan uitvaardigen 

die strijdig zijn met de in de Grondwet vastgelegde beginselen, kan zij immers de voorde-
len, zoals die door het Arbitragehof omschreven zijn en waarvoor het gelijkheidsbeginsel 
moet gelden, beperken door de categorieën voordelen die de gemeenten aan hun eigen on-
derwijsnet kunnen verlenen te verminderen;

In een ander perspectief zou zij ook in haar hoedanigheid van subsidiërende overheid 
van de onderwijsnetten kunnen oordelen dat de 'bijkomende' sociale voordelen, zoals die 
door het Arbitragehof zijn omschreven, in werkelijkheid een noodzaak zijn voor een on-
derwijs dat aan de huidige evolutie van onze samenleving moet beantwoorden en zou zij 
bijgevolg in het bedrag van de door haar toegekende algemene werkingssubsidies van de 
scholen de financiële kosten van die 'bijkomende' voordelen kunnen opnemen;

Overigens staat het aan de gemeenten om met toepassing van het decreet en de in het 
arrest van het Arbitragehof vermelde beginselen 'bijkomende' voordelen, zoals die door 
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dit hof met sociale voordelen in de strikte betekenis van het decreet worden gelijkgesteld, 
enkel toe te kennen in zoverre het diezelfde voordelen tevens toekent aan het vrij onder-
wijs in hun gemeente;

Wanneer gemeenten die werkwijze niet zouden toepassen, kunnen de inrichtende macht 
van het vrij onderwijs en de ouders van de leerlingen van dat onderwijs dat zich op het 
grondgebied van die gemeente bevindt, zich tot staving van hun eisen tot toekenning van 
dezelfde voordelen niet alleen beroepen op de schending van het decreet maar tevens op 
de schending van artikel 24 van de Grondwet;

Wat betreft de verschillende voordelen waarop de (verweerders) zich beroepen
Het spreekt vanzelf dat, indien het voordeel waarop de (verweerders) zich beroepen een 

voordeel is dat vermeld werd in de bovengenoemde circulaires of een voordeel dat thans 
in het decreet vermeld wordt, er moet worden aangenomen dat dit voordeel rechtstreeks 
als een sociaal voordeel in aanmerking moet worden genomen, waarbij het decreet door 
de rechtspraak op dat welbepaalde punt kan worden gebruikt als criterium bij de interpre-
tatie; 

Voor het overige volgt uit de bovenstaande analyse dat voor elk ander door de (ver-
weerders) aangevoerd voordeel er moet worden nagegaan of dat voordeel kan worden be-
schouwd als een 'bijkomend' voordeel dat met een sociaal voordeel gelijkgesteld wordt op 
grond van de criteria die het Arbitragehof gehanteerd heeft in het hierboven onderzochte 
arrest;

Overigens kan de (eiseres) niet op grond van het beginsel van niet-onderscheid worden 
veroordeeld als niet wordt aangetoond dat (de eiseres) wel degelijk het aangevoerde voor-
deel aan haar onderwijsnet heeft toegekend;

Ten slotte zal desnoods moeten worden nagegaan welke persoon werkelijk is benadeeld 
door de niet-toekenning van het betrokken voordeel, daar het theoretisch denkbaar is dat 
de benadeelde ofwel de inrichtende macht van het vrij onderwijs zou kunnen zijn, ofwel 
de ouders van leerlingen van dat onderwijs, ofwel beide tezamen voor een gedeelte van 
het voordeel;

De omstandigheid dat zich bij het concrete onderzoek voor sommige van de aangevoer-
de voordelen bewijsmoeilijkheden voordoen is geen voldoende reden om de oorspronke-
lijke vorderingen niet gegrond te verklaren;

Enerzijds zijn de (verweerders) zich terdege van die moeilijkheden bewust en eisen zij 
thans alleen provisionele bedragen en, anderzijds, zal het de plicht van (de eiseres) zijn 
om op loyale wijze mee te werken aan de bewijsvoering door de stukken over te leggen 
die nodig zijn om de toegekende voordelen op correcte wijze te beoordelen;

Wat betreft de aard van elk van de bijzondere voordelen die te dezen worden aange-
voerd

(...)
De kosten van de buitenschoolse klassen 
(De eiseres) voert vooreerst aan dat die kosten deel uitmaken van de algemene subsi-

dies die door de Franse Gemeenschap aan alle onderwijsnetten worden toegekend;
De mogelijkheid bestaat weliswaar dat de kosten die door de (verweerders) uit dien 

hoofde kunnen worden gevorderd geen subsidie zijn voor het normaal onderwijs;
Niettemin toont (de eiseres) nergens aan dat de gevorderde kosten een dergelijke subsi-

die zijn;
Die kosten worden trouwens niet opgenomen in de exhaustieve lijst van het betrokken 

decreet;
Niettemin vallen zij  klaarblijkelijk  a  priori  onder  het  algemene begrip  'bijkomende' 
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voordelen, zoals het door het Arbitragehof in voornoemd arrest is omschreven;
(De eiseres) levert trouwens op dat punt geen enkel tegenbewijs;
Tot  besluit  moet het  beginsel  waarop de (verweerders)  zich beroepen,  worden aan-

vaard, namelijk dat de aangevoerde voordelen op zijn minst moeten worden beschouwd 
als 'bijkomende' voordelen zoals die door het Arbitragehof zijn omschreven, en dat die 
voordelen aan de leerlingen van de scholen van het vrij onderwijs die op het grondgebied 
van (de eiseres) zijn gelegen, moeten worden toegekend in dezelfde mate waarin die voor-
delen door (de eiseres) aan haar onderwijsnet worden toegekend (...)".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 33, eerste lid, van de wet van 29 mei 1959, vóór de wijziging ervan door het de-

creet van 7 juni 2001 en zoals het van toepassing was tot de inwerkingtreding van dat de-
creet op 1 september 2001, luidt als volgt:

"Onverminderd de afwijkende bepalingen, voorzien in deze wet, wordt de financiële 
tussenkomst van de provincies en de gemeenten ten bate van het vrij onderwijs beperkt tot 
het gezondheidstoezicht en de aan de leerlingen verleende sociale voordelen. De provin-
cies en de gemeenten mogen geen enkel onderscheid maken tussen de kinderen, welke 
scholen die ook bezoeken. Zij hebben evenwel geen enkele verplichting tegenover de kin-
deren die de Rijksscholen bezoeken".

Die bepaling bekrachtigt, overeenkomstig de artikelen 10, 11 en 24 van de Grondwet, 
het beginsel van de gelijkheid tussen de officiële en de gesubsidieerde vrije scholen met 
betrekking tot het gezondheidstoezicht en de sociale voordelen en garandeert de ouders 
dat de keuze van het onderwijs dat aan hun kinderen zal worden verstrekt niet beïnvloed 
zal worden door overwegingen van financiële aard die verband houden met de toekenning 
van sociale voordelen aan de kinderen die in het gemeentelijk onderwijs school lopen.

Het begrip 'sociale voordelen' werd noch in de wet van 29 mei 1959 noch in de parle-
mentaire voorbereiding ervan omschreven.

De parlementaire voorbereiding van de wet preciseert immers:
"Wat betreft de sociale voordelen kan, gezien de voortdurende evolutie welke zich op 

dit gebied voltrekt, bezwaarlijk een limitatieve bepaling worden gegeven. In plaats van 
deze evolutie te remmen door een al te scherp omlijnde en bijgevolg beperkende definitie, 
dient er veeleer voor gezorgd te worden dat zij zich verder kan uitbreiden. Hieromtrent zal 
een rechtspraak worden gevestigd" (Gedr. St., Kamer, gew. zitt., 1958-1959, nr. 199-2, p. 
11).

De wetgever was immers van oordeel dat het begrip mettertijd zou evolueren, zodat het 
gevaarlijk was het in een te strikte omschrijving vast te leggen en dat de rechtspraak, zo-
wel de administratieve als de gerechtelijke, rekening houdend met de maatschappelijke 
evolutie, de voordelen moest bepalen die onder toepassing van artikel 33 vallen en die een 
gemeente alleen maar kan toestaan aan de leerlingen die de gemeentescholen bezoeken, 
als zij ze tevens toekent aan de leerlingen die de vrije gesubsidieerde scholen op haar 
grondgebied bezoeken.

Vanaf het begin en tot op heden zijn activiteiten zoals de buitenschoolse klassen altijd 
uitgesloten geweest van het begrip "sociale voordelen", aangezien die activiteiten deel uit-
maken van de normale onderwijsorganisatie.

De  "openluchtklassen"  waarmee  de  "buitenschoolse  klassen"  redelijkerwijs  kunnen 
worden gelijkgesteld waren aldus van de sociale voordelen uitgesloten door de ministerië-
le circulaire van 1 juni 1960 waarin de activiteiten worden opgesomd die onder het begrip 
"sociale voordelen" vallen in de zin van artikel 33 van de wet van 29 mei 1959, daar die 
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klassen die onderwijs verstrekken in optimale gezondheidsomstandigheden aan regelmati-
ge leerlingen, tot de normale onderwijsorganisatie behoren.

Die uitsluiting en het ontbreken van een evolutie naar de opvatting dat de organisatie 
van buitenschoolse klassen deel uitmaakt van de sociale voordelen, is nog bevestigd door 
het decreet van 7 juni 2001 van de Franse Gemeenschap betreffende de sociale voordelen 
(B.S. 26 juni 2001), alsook door het decreet van de Vlaamse raad van 5 juli 1989 betref-
fende het onderwijs (B.S. 25 augustus 1989) en het desbetreffende uitvoeringsbesluit van 
24 juli 1991 (B.S. 6 september 1991).

Met beide decreten hebben de Vlaamse en de Franse Gemeenschap immers langs wet-
telijke en verordenende weg de voordelen aangewezen die de enige "sociale voordelen" 
zijn in de zin van artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepa-
lingen van de onderwijswetgeving.

De "buitenschoolse klassen", staan, zoals het arrest zegt, niet op die lijst, wat bevestigt 
dat de organisatie van "buitenschoolse klassen" op de datum van die twee decreten nog al-
tijd niet als een sociaal voordeel werd beschouwd.

Zij maken deel uit van de activiteiten die altijd al beschouwd werden als behorend tot 
de normale onderwijsorganisatie en dat dus ook blijven. Zij kunnen derhalve in geen ge-
val als sociaal voordeel worden aangemerkt. 

Bovendien heeft de wetgever sedert het decreet van 7 juni 2001 van de Franse Gemeen-
schap het begrip "sociale voordelen" opzettelijk aldus omschreven dat voortaan enkel nog 
de in artikel 2 van het decreet gepreciseerde punten deel uitmaken van die voordelen.

Bijgevolg kon het arrest niet zonder schending van artikel 33 van de wet van 29 mei 
1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving op grond waar-
van een gelijke behandeling enkel vereist was in geval van toekenning van sociale voor-
delen, dat wil zeggen in geval van toekenning van voordelen die niet tot de normale on-
derwijsorganisatie behoren, en niet zonder schending van artikel 2 van het decreet van 7 
juni 2001 van de Franse Gemeenschap betreffende de sociale voordelen dat de "buiten-
schoolse klassen" niet opneemt in zijn exhaustieve opsomming, wettig beslissen dat de 
buitenschoolse klassen een sociaal voordeel zijn in de zin van artikel 33 van de wet van 
29 mei 1959 en van het decreet van 7 juni 2001.

Het hof van beroep miskent bijgevolg het wettelijk begrip "sociale voordelen" in de zin 
van artikel 33 van de wet van 29 mei 1959, schendt de artikelen 2 en 3 van bovenge-
noemd decreet van 7 juni 2001 en verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Tweede onderdeel
Artikel 9, §2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof bepaalt dat 

de door het Arbitragehof gewezen arresten waarbij beroepen tot vernietiging verworpen 
worden, bindend zijn voor de rechtscolleges wat de door die arresten beslechte rechtspun-
ten betreft.

Tegen de artikelen 2, 3 en 5 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 7 juni 
2001 betreffende de sociale voordelen is een beroep tot gedeeltelijke vernietiging inge-
steld bij het Arbitragehof.

Het Arbitragehof heeft het beroep dat strekte tot vernietiging van artikel 2 van het de-
creet in zoverre die bepaling een exhaustieve lijst bevatte van de sociale voordelen in de 
zin van artikel 33 van de wet van 29 mei 1959, bij arrest van 14 mei 2003 (nr. 56/2003) 
verworpen op grond dat het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie zich niet ertegen 
verzet dat de wetgever terugkomt op zijn oorspronkelijke doelstellingen om andere na te 
streven en dat de nieuwe bepaling niet tot gevolg heeft dat inbreuk wordt gemaakt op de 
vrijheid van onderwijs en de vrije keuze van de ouders, die zijn opgenomen in artikel 24, 
§1, van de Grondwet, en op de gelijkheid in het onderwijs die wordt gewaarborgd bij arti-
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kel 24, §4, van de Grondwet.
Deze beslissing die ervoor zorgt het woord "enkel" te onderstrepen, gebruikt in het eer-

ste lid van artikel 2 van het decreet, verbiedt om de lijst die het decreet ondubbelzinnig als 
exhaustief voorstelt om te vormen tot een exemplarische opsomming, is op dat punt bin-
dend voor de rechtscolleges.

De overwegingen van het arrest van het Arbitragehof waarnaar het bestreden arrest ver-
wijst en volgens welke de toekenning van andere voordelen buiten de exhaustieve lijst 
van artikel 2 enkel toelaatbaar is wanneer het niet om sociale voordelen gaat maar om 
maatregelen die eigen zijn aan het pedagogisch project van de inrichtende macht, hebben 
geen enkele bindende en zelfs geen enkele andere draagwijdte, aangezien zij geenszins ten 
grondslag liggen aan de beslissing waarbij het beroep wordt verworpen.

Het arrest kon derhalve niet in strijd met de klare en duidelijke bewoordingen van het 
decreet beslissen dat voordelen die niet voorkomen op de exhaustieve lijst van de sociale 
voordelen van artikel 2 van het decreet niettemin deel uitmaken van de sociale voordelen 
en derhalve op dezelfde wijze dienden te worden geregeld als die welke in die bepaling 
worden vermeld omdat zij kunnen worden aangemerkt als "bijkomende"voordelen zoals 
ze in het arrest van het Arbitragehof worden omschreven, zonder daardoor die bepaling 
alsook artikel 3 van het decreet van 7 juni 2001 en artikel 9, §2 van de bijzondere wet van 
6 januari 1989 op het Arbitragehof te schenden.

Alleszins kon het niet zonder miskenning van het algemeen rechtsbeginsel volgens het-
welk de wet niet terugwerkt in de tijd en niet zonder schending van artikel 2 van het Bur-
gerlijk Wetboek de benaming sociaal voordeel op die grondslag verantwoorden voor de 
kosten van buitenschoolse klassen, die waren gemaakt voor de inwerkingtreding van het 
decreet op 1 oktober 2001.

Het arrest is derhalve niet naar recht verantwoord.
Derde onderdeel
Om een voordeel dat vóór de inwerkingtreding van het decreet van 7 juni 2001 is ver-

strekt als een sociaal voordeel in de zin van artikel 33 van de wet van 1959 te kunnen be-
schouwen moet de feitenrechter vaststellen dat dit voordeel niet binnen de normale onder-
wijsorganisatie valt.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de vordering betrekking 
had op kosten voor "buitenschoolse klassen", die zowel vóór als na de inwerkingtreding 
van het decreet waren gemaakt.

Het arrest stelt enkel vast dat de "buitenschoolse klassen" niet vermeld staan in het de-
creet maar dat de eraan verbonden kosten kunnen worden beschouwd als "bijkomende" 
voordelen zoals ze door het Arbitragehof zijn omschreven naar aanleiding van het tegen 
dat decreet ingestelde beroep tot gedeeltelijke vernietiging.

Zodoende stelt het arrest niet vast dat de organisatie van buitenschoolse klassen niet 
binnen de normale onderwijsorganisatie valt en bijgevolg schendt het artikel 33 van de 
wet van 29 mei 1959.

Het is derhalve noch naar recht noch regelmatig met redenen omkleed (schending van 
artikel 149 van de Grondwet).

Door, in het licht van het decreet van 7 juni 2001 en van de daaruit voortvloeiende ge-
volgen, na te gaan of de voordelen die volgen uit de organisatie van buitenschoolse klas-
sen en die vóór de datum van inwerkingtreding van het decreet zijn verstrekt, als sociale 
voordelen moeten worden aangemerkt voor de toepassing van artikel 33 van de wet van 
1959 die van kracht was tot ze door genoemd decreet werd gewijzigd, miskent het arrest 
bovendien het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de wet niet terugwerkt in de tijd 
en schendt het artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek.
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Bijgevolg is het arrest niet naar recht verantwoord doordat het die voordelen op de be-
kritiseerde gronden als sociale voordelen aanmerkt, in zoverre zij zijn verleend voor de in-
werkingtreding van het decreet van 7 juni 2001.

Vierde onderdeel
Overeenkomstig artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek mogen de rechters in de zaken 

die aan hun oordeel onderworpen zijn, geen uitspraak doen bij wege van algemene en als 
regel geldende beschikking.

De rechter die zijn beslissing grondt op de motivering van een arrest van het Arbitrage-
hof zonder de redenen aan te geven waarom hij zich daarbij aansluit, kent aan dat arrest 
de waarde van een algemene en als regel geldende beschikking toe.

Te dezen beslist het arrest dat de door (de verweerders) aangevoerde voordelen op zijn 
minst moeten worden beschouwd als "bijkomende" voordelen zoals ze door het Arbitrage-
hof zijn omschreven, zonder de redenen te preciseren die de in de motivering van het ar-
rest van het Arbitragehof gesuggereerde oplossing rechtvaardigen. 

Daaruit volgt dat het arrest, daar het zijn beslissing betreffende de toepassing van arti-
kel 33 van de wet van 29 mei 1959 en van de artikelen 2 en 3 van het decreet van 7 juni  
2001 grondt op het arrest van 14 mei 2003 van het Arbitragehof waarbij het beroep tot 
vernietiging van sommige bepalingen van dat decreet wordt verworpen, aan dat arrest de 
draagwijdte van een regel toekent en artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek schendt. 

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de 

onderwijswetgeving, zoals die bepaling in de Franse Gemeenschap van toepassing was 
voor de inwerkingtreding van het decreet van 7 juni 2001 van de Franse Gemeenschap be-
treffende de sociale voordelen;

- de artikelen 2 en 3 van het decreet van 7 juni 2001 van de Franse Gemeenschap be-
treffende de sociale voordelen;

- artikel 9, §2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof;
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en het algemeen beginsel volgens hetwelk de 

wet niet terugwerkt in de tijd;
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de kosten van bewaking en toezicht en de kosten voor de toegang 

tot het zwembad op zijn minst moeten worden beschouwd als "bijkomende" voordelen zo-
als ze door het Arbitragehof zijn omschreven, en dat die voordelen aan de leerlingen van 
de scholen van het vrij onderwijs die op het grondgebied van de eiseres gelegen zijn in de-
zelfde mate moeten worden toegekend als aan haar onderwijsnet. Het motiveert zijn be-
slissing als volgt:

"Wat betreft de historiek van het opgeworpen probleem
De partijen discussiëren uitvoerig over het begrip sociaal voordeel zoals dat is opgevat 

in de wetgeving op het onderwijs;
De omstandigheden waaronder dat begrip gestalte kreeg in het Schoolpact wordt door 

de partijen niet betwist;
Artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 vermeldt dat de financiële tussenkomst van de 

provincies en de gemeenten ten bate van het vrij onderwijs in beginsel beperkt wordt tot 
het gezondheidstoezicht en de aan de leerlingen verleende sociale voordelen; dat artikel 
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legt vervolgens aan de gemeenten en de provincies de verplichting op om aan de kinderen 
die in het vrij onderwijs school lopen dezelfde sociale voordelen toe te kennen als aan de 
kinderen van de gemeente- en provinciescholen;

De toenmalige wetgever heeft dat begrip sociaal voordeel niet willen omschrijven; de 
parlementaire voorbereiding van die wet vermeldt immers dat, 'gezien de voortdurende 
evolutie welke zich op dit gebied voltrekt van het begrip "sociaal voordeel", hiervan be-
zwaarlijk een limitatieve bepaling kan worden gegeven. In plaats van deze evolutie te 
remmen door een al te scherp omlijnde en bijgevolg beperkende definitie, dient er veeleer 
voor gezorgd te worden dat zij zich verder kan uitbreiden. De rechtspraak zal zich hier-
omtrent uitspreken. Het principe is nochtans zeer duidelijk' (zie Gedr. St., Kamer, 1958-
1959, nr. 199/2);

Betrekkelijk snel zijn er op dat gebied twee circulaires verschenen, namelijk één van 1 
juni 1960 en één van 29 november 1963;

De tweede heeft weinig belang, daar ze slechts een geringe wijziging invoert zonder 
werkelijk belang;

De eerste zet vooreerst de reden uiteen waarom de betrokken regel is uitgevaardigd, na-
melijk dat het 'in strijd zou zijn met de waardigheid van de ouders en het humanitair oog-
merk van de sociale voordelen om deze te gebruiken ter beïnvloeding van een keuze die 
enkel ingegeven mag zijn door de overtuigingen van de ouders, de waarde van het onder-
wijs en het soort onderricht';

Vervolgens vermeldt die circulaire de toepasselijke algemene beginselen, gevolgd door 
praktische bepalingen, namelijk een lijst van voordelen waarvan de toekenning 'onder de 
hierna opgesomde voorwaarden geen aanleiding zal geven tot bezwaren voor zover reke-
ning wordt gehouden met de hierboven vermelde algemene regels' en een lijst van 'uitga-
ven en initiatieven' die 'thans' niet kunnen worden beschouwd 'als sociale voordelen in de 
zin van artikel 33 van de wet van 29 mei 1959';

Uit de door de partijen verstrekte toelichting en de door hen neergelegde stukken blijkt 
dat dit begrip sociaal voordeel vele jaren niet aan bod gekomen is in de rechtspraak;

De Raad van State heeft in een arrest van 9 mei 1988 dat begrip onderzocht, maar in 
een zeer beperkt geval dat, blijkens het gedane onderzoek, betrekking had op een in de 
voornoemde circulaire van 1 juni 1960 gemaakte veronderstelling; dat arrest maakt voor 
het overige gewag van een criterium in verband met de lasten, die verbonden zijn aan de 
normale organisatie van de school;

Pas begin jaren 1990 begon zich een rechtspraak te ontwikkelen waarin een ruime in-
terpretatie van het begrip sociaal voordeel aanvaard werd;

Het kan niet worden betwist dat de Franse Gemeenschap op het steeds toenemende aan-
tal vonnissen reageerde door op 7 juni 2001 een decreet uit te vaardigen om het begrip so-
ciaal voordeel te omschrijven;

Artikel 2 van dat decreet geeft een beperkende opsomming van voordelen die als socia-
le voordelen worden aangemerkt (zie genoemd artikel dat begint met de woorden : 'wor-
den enkel beschouwd als sociale voordelen in de zin van artikel 33 van de wet van 29 mei 
1959');

Dat decreet is voorgelegd aan het Arbitragehof;
Dat hof heeft in zijn arrest van 14 mei 2003 het beroep inderdaad verworpen;
Niettemin heeft het Hof een bijzondere gedachtegang gevolgd die de aandacht verdient;
Na immers, in navolging van de afdeling wetgeving van de Raad van State, te hebben 

vastgesteld dat de vaststelling van een exhaustieve lijst een achteruitgang betekent ten op-
zichte van de evolutieve opvatting die werd gehanteerd in de wet van 29 mei 1959, ver-
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meldt het Hof dat het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie zich niet ertegen verzet 
dat de wetgever terugkomt op zijn oorspronkelijke doelstellingen om andere na te streven; 
na onderzoek van het eerste en vierde lid van artikel 24 van de Grondwet oordeelt het dat 
die bepalingen niet geschonden zijn door het decreet, maar niettemin gaat het na hoe de 
toekenning van andere dan de in het decreet bedoelde sociale voordelen zou moeten wor-
den beoordeeld (zie de punten B.4.4 tot B.4.10 van het arrest);

In die fase vermeldt het Hof dat sommige verklaringen tijdens de parlementaire voorbe-
reiding weliswaar te verstaan geven dat andere sociale voordelen zouden kunnen worden 
toegekend; het preciseert dat 'indien andere sociale voordelen zouden worden toegekend, 
het dan om een schending zou gaan, niet van de Grondwet , maar wel van het decreet 
zelf', namelijk 'een onwettige en discriminerende toepassing daarvan' (zie punt B.4.8. van 
het arrest);

Het Hof voegt er verder aan toe dat 'de toekenning van andere voordelen dan die welke 
zijn opgesomd in artikel 2 en die aan de gelijkheidsregel vervat in artikel 3 zouden ont-
snappen, enkel toelaatbaar is wanneer het niet om sociale voordelen gaat maar om maatre-
gelen die eigen zijn aan het pedagogisch project van de inrichtende macht. Indien dergelij-
ke maatregelen sociale voordelen zouden verdoezelen, dan zou het om een schending van 
het decreet gaan die door de bevoegde overheden zou moeten worden gesanctioneerd', en 
dat de toekenning 'van bijkomende voordelen door gebruik te maken van artikel 2, 10°, 
van het decreet dat het mogelijk maakt om financiële bijstand of bijstand in natura toe te 
kennen ... niet zouden ontsnappen aan de in artikel 3 vervatte gelijkheidsregel, op straffe 
van schending, niet alleen van die bepaling, maar ook van artikel 24, §§1 en 4, van de 
Grondwet' (zie punten B. 4.9 en B. 4.10 van het arrest);

Ter vervollediging van de analyse van de door de partijen verstrekte verwijzingen moe-
ten nog de volgende arresten worden vermeld:

- een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 1 oktober 2001 volgens hetwelk de 
sneeuwklassen geen sociaal voordeel zijn op grond dat 'die klassen die onderwijs verstrek-
ken in optimale hygiënische omstandigheden aan regelmatige leerlingen tot de normale 
onderwijsorganisatie behoren' en dat het sedert 1960 een vaste administratieve praktijk 
gebleven is om die klassen van de categorie van sociale voordelen uit te sluiten;

- een arrest van hetzelfde hof van 3 februari 2004 waarin de ruime opvatting van het be-
grip sociaal voordeel wordt bekrachtigd met de precisering dat de circulaire van 1960 
'geen verordenende waarde heeft en niet bindend is voor de hoven en rechtbanken' en dat 
het decreet van 7 juni 2001 'niet tot gevolg kan hebben dat de hoven en rechtbanken ver-
hinderd worden om, in het voorliggende geval dat betrekking heeft op een niet door dat 
decreet geregelde toestand, te oordelen of een bepaald voordeel wel degelijk een sociaal 
voordeel of een maatregel, eigen aan het pedagogisch project van de inrichtende macht, is, 
en om, in voorkomend geval een voordeel als sociaal voordeel aan te merken dat niet als 
zodanig is aangemerkt in het decreet';

- het arrest van het Hof van Cassatie van 18 november 2004 dat, na een grond van niet-
ontvankelijkheid waarin de onduidelijkheid van het middel wordt aangevoerd gegrond te 
hebben verklaard, niettemin 'het middel voor het overige' onderzoekt en vermeldt dat 'so-
ciale voordelen in de zin van artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 ... voordelen van so-
ciale aard zijn die aan kinderen worden toegekend en die niet binnen de normale onder-
wijsorganisatie vallen', en hieraan toevoegt dat het bestreden arrest zijn beslissing met de 
eerste bovenvermelde grond naar recht verantwoordt;

Wat betreft de interpretatie die aan de wet van 29 mei 1959 kan worden gegeven
Vooreerst moet worden vermeld dat de partijen alle kansen gekregen hebben om stel-

ling te nemen over de historiek van het opgeworpen probleem en over de verschillende 
neergelegde stukken die als enige door het hof (van beroep) in aanmerking genomen zul-
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len worden;
Vervolgens moet worden beklemtoond dat het voor een goed begrip van de logica van 

de wetgever van 1959 nodig is zich opnieuw het klimaat van die tijd voor de geest te ha-
len,  toen er  namelijk een bijzonder harde sociale  en politieke beroering ontstond met 
name op het niveau van de verschillende onderwijsnetten en wel zodanig dat die beroe-
ring 'schoolstrijd' werd genoemd, en zich terug te plaatsen in de sociale en economische 
realiteit van die tijd,  die helemaal verschilde van de realiteit op het einde van de 20e 
eeuw; de lectuur van de bovengenoemde circulaire van 1960 is veelzeggend op dat punt;

Er kan worden vastgesteld dat artikel 33 van de betrokken wet uit drie duidelijk onder-
scheiden zinnen bestaat, namelijk:

-'Onverminderd de afwijkende bepalingen, voorzien in deze wet, wordt de financiële 
tussenkomst van de provincies en de gemeenten ten bate van het vrij onderwijs beperkt tot 
het gezondheidstoezicht en de aan de leerlingen verleende sociale voordelen';

-'De provincies en de gemeenten mogen geen enkel onderscheid maken tussen de kin-
deren, welke scholen zij ook bezoeken';

-'Zij hebben evenwel geen enkele verplichting tegenover de kinderen die de Rijksscho-
len bezoeken'.

In die fase van de analyse dienen de eerste twee bovengenoemde zinnen nader te wor-
den onderzocht;

De logica van die twee zinnen kan op het eerste gezicht vreemd lijken;
Terwijl immers in onze huidige juridische logica het in de tweede zin opgenomen be-

grip non-discriminatie gemakkelijk te begrijpen valt, kunnen daarentegen in het licht van 
het  door  de wetgever  nagestreefde oogmerk,  dat  in  de  hierboven  geschetste  historiek 
weergegeven wordt, vraagtekens worden geplaatst bij de formulering van de eerste zin, 
daar die zin gewag maakt van 'de financiële tussenkomst van de provincies en de gemeen-
ten ten bate van het vrij onderwijs';

Niettemin kan de gevolgde logica zonder veel moeite worden begrepen na lezing van 
het uittreksel uit de parlementaire voorbereiding van de wet betreffende het begrip sociaal 
voordeel en van de bovengenoemde circulaire van 1960 en met inachtneming van het po-
litieke klimaat van die tijd:

- de sociale voordelen die toentertijd aan alle leerlingen van een onderwijsnet werkelijk 
werden toegekend waren vrij beperkt (zie de circulaire van 1960);

- de wetgever van toen was wel degelijk op de hoogte van dit feit en van de mogelijk-
heid dat in de toekomst andere sociale voordelen zouden worden toegekend;

- die wetgever heeft het begrip sociaal voordeel niet in een te strikte omschrijving wil-
len vastleggen door in de parlementaire voorbereiding (zie het hierboven aangehaalde uit-
treksel) te preciseren dat dit begrip door de rechtspraak moest kunnen worden uitgebreid;

- de enige door de wetgever gemaakte afbakening bestaat erin dat de door de gemeen-
ten of de provincies toegekende voordelen aan de kinderen die bij hun net school lopen 
hoe dan ook op dezelfde wijze moeten worden verleend als aan de leerlingen die naar het 
vrij onderwijs gaan;

De circulaire van 1960 heeft het beginsel van niet-onderscheid of niet-discriminatie uit 
de tweede zin van het bovengenoemde artikel 33 geenszins in vraag gesteld, maar is enkel 
bedoeld om het begrip sociaal voordeel uit de eerste zin te preciseren gelet op het bijzon-
dere karakter van de toenmalige toestand;

Binnen laatstgenoemd kader kan aldus worden vastgesteld dat die circulaire het heeft 
over 'uitgaven en initiatieven'  die volgens de betrokken minister 'thans niet als sociale 
voordelen kunnen worden beschouwd' omdat hij, naar hij preciseerde, zijn oordeel had ge-



1282 HOF VAN CASSATIE 7.6.07 - Nr. 311 

baseerd 'op uiteenlopende redenen al naargelang van het geval';
Die minister wijst in de eerste plaats op de 'lasten die verbonden zijn aan de werking 

van de school'; de vermelding van die post kan absurd lijken, daar de wet van 1959 juist 
voorziet in een financiële tegemoetkoming door de overheid in de vorm van subsidies, 
enerzijds, van een weddentoelage voor de leerkrachten van het vrij onderwijs en van een 
werkingstoelage voor dat onderwijsnet, anderzijds;

In werkelijkheid neemt die circulaire bijgevolg een beoordeling over die evident is in 
het licht van de overige bepalingen van de wet van 1959;

In zoverre moet aan het criterium van de kosten die verbonden zijn aan 'de normale on-
derwijsorganisatie', dat op die plaats vermeld wordt in die circulaire, zijn juiste waarde 
worden teruggegeven, namelijk dat dit criterium niet tot doel heeft te zeggen dat die kos-
ten op zich geen sociale voordelen zijn, maar dat voor die kosten geen bijzondere subsi-
dies kunnen worden verleend daar zij vallen onder de kosten die voor een werkingstoela-
ge in aanmerking komen;

(De eiseres) merkt ook zelf in haar syntheseconclusie van hoger beroep op dat de circu-
laire vermeldt dat 'het aan de gemeenten opgelegde verbod om de vrije scholen recht-
streeks of onrechtstreeks te subsidiëren' 'door dat middel',  namelijk de toekenning van 
voordelen, 'niet mocht worden omzeild';

Het kan voor het overige niet worden betwist dat een circulaire de toepassings-voor-
waarden van een wet niet kan beperken;

De minister die de betrokken circulaire heeft uitgevaardigd is trouwens zeer voorzichtig 
geweest in de keuze van zijn woorden in die circulaire, daar hij, voorafgaand aan de bo-
venvermelde lijst, vermeldt dat het hier gaat om zijn huidige beoordeling ervan ('ik wens 
erop te wijzen dat ... ik de hierna volgende uitgaven en initiatieven thans niet tot de socia-
le voordelen kan rekenen ...');

Het hof (van beroep) stelt bovendien vast dat men van het geschil nogal een verschil-
lend beeld kan hebben al naargelang men de aandacht uitsluitend richt op het begrip soci-
aal voordeel zelf dan wel de tweede zin uit het bovengenoemde artikel 33 aanvoert, name-
lijk het beginsel van niet-onderscheid of niet-discriminatie dat erin is vervat;

Concentreert men zich immers op het begrip sociaal voordeel, dan kan men de aandacht 
toespitsen ofwel op het juiste gevolg van de circulaire ofwel op de omvang van de uitbrei-
ding die de wetgever van 1959 zich kon voorstellen en aanvaarden;

Richt men daarentegen de aandacht op het beginsel van niet-onderscheid of niet-discri-
minatie uit de tweede zin, dan weegt de vraag naar de omschrijving van het sociaal voor-
deel niet op tegen het gevolg van het beginsel zelf van de niet-discriminatie;

Wat dat punt betreft moet worden onderstreept, enerzijds, dat genoemd beginsel van 
niet-discriminatie in onze Grondwet is overgenomen en versterkt (zie artikel 24, §4, zoals 
het bestaat sedert de coördinatie van 17 februari 1994, waarin uitdrukkelijk een algemeen 
gelijkheidsbeginsel wordt vastgelegd zowel voor de leerlingen en de ouders als voor de 
leden van het onderwijzend personeel en de onderwijsinstellingen) en dat, anderzijds, de 
door het Arbitragehof in voormeld arrest gevolgde gedachtegang ook geldt voor de wetge-
ving die bestond vóór het decreet van 7 juni 2001, namelijk dat, indien een gemeenteover-
heid aan de leerlingen van haar onderwijsnet een ander 'bijkomend' voordeel toekent dan 
een voordeel dat in een tekst onder de sociale voordelen wordt opgesomd, die overheid 
dat voordeel ook moet toekennen aan de leerlingen van het vrij onderwijs op straffe van 
schending, niet alleen van de wet op het Schoolpact 'maar tevens van artikel 24, §§1 en 4, 
van de Grondwet' (zie voornoemd punt B.4.9 en 10. )

Te dezen volgt uit de door (de verweerders) neergelegde conclusie en uit de door hen 
ter zitting verstrekte toelichting dat zij in de motivering van hun argumenten in het bijzon-
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der de nadruk leggen op het beginsel van niet-onderscheid en zelfs op het gelijkheidsbe-
ginsel dat moet gelden zowel voor de toegang tot het onderwijs als voor de vrijheid van 
keuze in het onderwijs;

Wat betreft het gevolg en de invloed van het decreet van 7 juni 2001
Het gevolg en de invloed van het litigieuze decreet moeten worden beoordeeld in het 

licht van de reeds hierboven verrichte analyse;
Vooreerst moet erop worden gewezen dat genoemd decreet niet in strijd is met het be-

ginsel  van niet-onderscheid dat  is  vastgelegd in  de tweede zin  van artikel  33 van de 
Schoolpactwet, maar dat het een limitatieve lijst geeft van voordelen die als sociale voor-
delen worden beschouwd;

Het Arbitragehof heeft aldus geoordeeld dat genoemd decreet op zich de in de Grond-
wet voor het onderwijs vastgelegde beginselen van niet-discriminatie, gelijkheid en vrij-
heid niet schond;

Niettemin heeft dit hof, zoals hierboven onderstreept, wel gepreciseerd dat, indien 'bij-
komende voordelen', zelfs andere dan sociale voordelen in de strikte betekenis van het de-
creet, door een gemeente aan haar onderwijsnet zouden worden toegekend, zij door die 
gemeente ook moesten toegekend worden aan het vrij onderwijs;

Het hof (van beroep) gaat akkoord met het oordeel van het Arbitragehof en sluit zich 
erbij aan;

Weliswaar kan worden opgemerkt dat uit het onderzoek uiteindelijk blijkt dat de be-
voegdheid van de Franse Gemeenschap om de toestand te regelen bijzonder beperkt is;

Die reflectie is echter slechts ten dele juist;
Hoewel de Franse Gemeenschap uiteraard geen wettelijke bepalingen kan uitvaardigen 

die strijdig zijn met de in de Grondwet vastgelegde beginselen, kan zij immers de voorde-
len, zoals die door het Arbitragehof omschreven zijn en waarvoor het gelijkheidsbeginsel 
moet gelden, beperken door de categorieën voordelen die de gemeenten aan hun eigen on-
derwijsnet kunnen verlenen te verminderen;

In een ander perspectief zou zij ook in haar hoedanigheid van subsidiërende overheid 
van de onderwijsnetten kunnen oordelen dat de 'bijkomende' sociale voordelen, zoals die 
door het Arbitragehof zijn omschreven, in werkelijkheid een noodzaak zijn voor een on-
derwijs dat aan de huidige evolutie van onze samenleving moet beantwoorden en zou zij 
bijgevolg in het bedrag van de door haar toegekende algemene werkingssubsidies van de 
scholen de financiële kosten van die 'bijkomende' voordelen kunnen opnemen;

Overigens staat het aan de gemeenten om met toepassing van het decreet en de in het 
arrest van het Arbitragehof vermelde beginselen 'bijkomende' voordelen, zoals die door 
dit hof met sociale voordelen in de strikte betekenis van het decreet worden gelijkgesteld, 
enkel toe te kennen in zoverre het diezelfde voordelen tevens toekent aan het vrij onder-
wijs in hun gemeente; 

Wanneer gemeenten die werkwijze niet zouden toepassen, kunnen de inrichtende macht 
van het vrij onderwijs en de ouders van de leerlingen van dat onderwijs dat zich op het 
grondgebied van die gemeente bevindt, zich tot staving van hun eisen tot toekenning van 
dezelfde voordelen niet alleen beroepen op de schending van het decreet maar tevens op 
de schending van artikel 24 van de Grondwet;

Wat betreft de verschillende voordelen waarop de (verweerders) zich beroepen
Het spreekt vanzelf dat, indien het voordeel waarop de (verweerders) zich beroepen een 

voordeel is dat vermeld werd in de bovengenoemde circulaires of een voordeel dat thans 
in het decreet vermeld wordt, er moet worden aangenomen dat dit voordeel rechtstreeks 
als een sociaal voordeel in aanmerking moet worden genomen, waarbij het decreet door 
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de rechtspraak op dat welbepaalde punt kan worden gebruikt als criterium bij de interpre-
tatie;

Voor het overige volgt uit de bovenstaande analyse dat voor elk ander door de (ver-
weerders) aangevoerd voordeel er moet worden nagegaan of dat voordeel kan worden be-
schouwd als een 'bijkomend' voordeel dat met een sociaal voordeel gelijkgesteld wordt op 
grond van de criteria die het Arbitragehof gehanteerd heeft in het hierboven onderzochte 
arrest;

Overigens kan de (eiseres) niet op grond van het beginsel van niet-onderscheid worden 
veroordeeld als niet wordt aangetoond dat (de eiseres) wel degelijk het aangevoerde voor-
deel aan haar onderwijsnet heeft toegekend;

Ten slotte zal desnoods moeten worden nagegaan welke persoon werkelijk is benadeeld 
door de niet-toekenning van het betrokken voordeel, daar het theoretisch denkbaar is dat 
de benadeelde ofwel de inrichtende macht van het vrij onderwijs zou kunnen zijn, ofwel 
de ouders van leerlingen van dat onderwijs, ofwel beide tezamen voor een gedeelte van 
het voordeel;

De omstandigheid dat zich bij het concrete onderzoek voor sommige van de aangevoer-
de voordelen bewijsmoeilijkheden voordoen is geen voldoende reden om de oorspronke-
lijke vorderingen niet gegrond te verklaren;

Enerzijds zijn de (verweerders) zich terdege van die moeilijkheden bewust en eisen zij 
thans alleen provisionele bedragen en, anderzijds, zal het de plicht van (de eiseres) zijn 
om op loyale wijze mee te werken aan de bewijsvoering door de stukken over te leggen 
die nodig zijn om de toegekende voordelen op correcte wijze te beoordelen;

Wat betreft de aard van elk van de bijzondere voordelen die te dezen worden aange-
voerd

(...)
De kosten voor bewaking en toezicht
Sommige kosten voor bewaking en organisatie van de opvang van de leerlingen staan 

uitdrukkelijk (vermeld) in de lijst van het decreet van 7 juni 2001;
In zoverre moeten zij als een sociaal voordeel worden beschouwd;
Wat betreft de kosten van dezelfde aard die buiten het strikte kader van het decreet val-

len, zij vallen klaarblijkelijk a priori onder het algemene begrip 'bijkomende' voordelen, 
zoals dat door het Arbitragehof in voornoemd arrest is omschreven;

(De eiseres) levert trouwens op dat punt geen enkel tegenbewijs;
De kosten voor de toegang tot het zwembad
Voor die kosten moeten dezelfde gegevens in aanmerking genomen worden als voor de 

kosten voor bewaking en toezicht;
(...)
Tot  besluit  moet  het beginsel waarop de (verweerders) zich beroepen,  worden aan-

vaard, namelijk dat de aangevoerde voordelen op zijn minst moeten worden beschouwd 
als 'bijkomende' voordelen zoals die door het Arbitragehof zijn omschreven, en dat die 
voordelen aan de leerlingen van de scholen van het vrij onderwijs die op het grondgebied 
van (de eiseres) zijn gelegen, moeten worden toegekend in dezelfde mate waarin die voor-
delen door (de eiseres) aan haar onderwijsnet worden toegekend (...)".

Grieven
Eerste onderdeel
Op de bovengenoemde gronden gaat het arrest na of de kosten voor bewaking en toe-

zicht en de kosten voor de toegang tot het zwembad sociale voordelen zijn, en baseert zich 
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hierbij uitsluitend op de lijst van het decreet van 7 juni 2001 en op de overwegingen van 
het Arbitragehof die de gevolgen van dat decreet betreffen en volgens welke de toeken-
ning van andere voordelen buiten de in het decreet vastgestelde exhaustieve lijst enkel 
toelaatbaar is wanneer het niet om sociale voordelen gaat maar om maatregelen die eigen 
zijn aan het pedagogisch project van de inrichtende macht. 

Uit de stukken van de rechtspleging waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt evenwel 
dat de vorderingen betrekking hadden op de toekenning van voordelen gedurende de peri-
ode zowel vóór als na de inwerkingtreding van het decreet.

Om een sociaal voordeel te kunnen zijn in de zin van artikel 33 van de wet van 29 mei 
1959 diende het arrest in concreto vast te stellen dat de betrokken kosten betrekking had-
den op voordelen die niet binnen de normale onderwijsorganisatie vallen.

Het feit dat bepaalde kosten voor bewaking en organisatie van de opvang van de leer-
lingen uitdrukkelijk vermeld staan in de lijst van het decreet van 7 juni 2001 of dat die 
kosten, zoals de kosten voor de toegang tot het zwembad, daarmee kunnen worden gelijk-
gesteld op grond van de overwegingen van het Arbitragehof betreffende de gevolgen van 
dat decreet kan daarom niet  verantwoorden dat die kosten reeds als sociale voordelen 
moesten worden beschouwd met toepassing van artikel 33 van de wet van 29 mei 1959, 
zoals het van kracht was vóór de wijziging ervan door het bovengenoemde decreet.

Het arrest bevat trouwens geen enkele vaststelling waaruit zou kunnen worden opge-
maakt dat die kosten niet onder de normale onderwijsorganisatie vielen vóór de inwer-
kingtreding van het decreet.

In zoverre het arrest zijn beslissing op die grondslag verantwoordt voor de gehele vor-
dering betreffende die categorieën van kosten en dus eveneens voor de kosten met betrek-
king tot een periode waarin het bovengenoemde decreet niet van toepassing was, schendt 
het arrest artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, miskent het het beginsel volgens hetwelk 
de wet niet terugwerkt in de tijd, en verantwoordt het niet naar recht de beslissing waarbij 
de kosten voor bewaking en toezicht alsook de kosten voor de toegang tot het zwembad 
voor de periode vóór de inwerkingtreding van de wet als sociale voordelen worden aange-
merkt.

Het is bovendien niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van 
de Grondwet).

Tweede onderdeel
Het arrest maakt voor de kosten van bewaking en toezicht een onderscheid tussen die 

welke uitdrukkelijk opgenomen zijn in de lijst van het decreet van 7 juni 2001 en die wel-
ke, ofschoon daarin niet  opgenomen, niettemin als sociaal moeten worden aangemerkt 
omdat "zij kennelijk a priori vallen onder het algemene begrip 'bijkomende' voordelen, 
zoals dit door het Arbitragehof is omschreven in zijn arrest van 2003".

Het arrest preciseert echter nergens welke kosten precies deel uitmaken van de ene of 
de andere, aldus omschreven categorie.

Aldus verkeert het Hof ten gevolge van het arrest in de onmogelijkheid zijn toezicht uit 
te oefenen, aangezien dat arrest de gevorderde kosten niet aanwijst die effectief vermeld 
staan in het decreet en welke daar niet in staan maar niettemin als sociale voordelen in 
aanmerking kunnen worden genomen omdat zij vallen onder het algemene begrip 'bijko-
mende' voordelen, zoals dat door het Arbitragehof in zijn voornoemd arrest is omschre-
ven.

Het arrest is bijgevolg niet naar recht verantwoord (schending van artikel 2 van het de-
creet van 7 juni 2001) en evenmin regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 
149 van de Grondwet).

Derde onderdeel
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Overeenkomstig artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek mogen de rechters in de zaken 
die aan hun oordeel onderworpen zijn, geen uitspraak doen bij wege van algemene en als 
regel geldende beschikking.

De rechter die zijn beslissing betreffende de kosten van bewaking en toezicht alsook 
betreffende de kosten voor de toegang tot het zwembad grondt op de motivering van een 
arrest van het Arbitragehof zonder de redenen aan te geven waarom hij zich daarbij aan-
sluit, kent aan dat arrest de waarde van een algemene en als regel geldende beschikking 
toe.

Te dezen beslist het arrest dat de door (de verweerders) aangevoerde voordelen op zijn 
minst moeten worden beschouwd als "bijkomende" voordelen zoals ze door het Arbitrage-
hof zijn omschreven, zonder de redenen te preciseren die de in de motivering van het ar-
rest van het Arbitragehof gesuggereerde oplossing rechtvaardigen. 

Daaruit volgt dat het arrest, daar het zijn beslissing betreffende de toepassing van arti-
kel 33 van de wet van 29 mei 1959 en van de artikelen 2 en 9 van het decreet van 7 juni  
2001 grondt op het arrest van 14 mei 2003 van het Arbitragehof waarbij het beroep tot 
vernietiging van sommige bepalingen van dat decreet wordt verworpen, aan dat arrest de 
draagwijdte van een regel toekent en artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek schendt. 

Vierde onderdeel
Artikel 9, §2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof bepaalt dat 

de door het Arbitragehof gewezen arresten waarbij beroepen tot vernietiging verworpen 
worden, bindend zijn voor de rechtscolleges wat de door die arresten beslechte rechtspun-
ten betreft.

Tegen de artikelen 2, 3 en 5 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 7 juni 
2001 betreffende de sociale voordelen is een beroep tot gedeeltelijke vernietiging inge-
steld bij het Arbitragehof.

Het Arbitragehof heeft het beroep dat strekte tot vernietiging van artikel 2 van het de-
creet in zoverre die bepaling een exhaustieve lijst bevatte van de sociale voordelen in de 
zin van artikel 33 van de wet van 29 mei 1959, bij arrest van 14 mei 2003 (nr. 56/2003) 
verworpen op grond dat de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie zich niet erte-
gen verzetten dat de wetgever terugkomt op zijn oorspronkelijke doelstellingen om andere 
na te streven en dat de nieuwe bepaling niet tot gevolg heeft dat inbreuk wordt gemaakt 
op de vrijheid van onderwijs en de vrije keuze van de ouders, die zijn verankerd in artikel 
24, §1, van de Grondwet, en op de gelijkheid in het onderwijs die wordt gewaarborgd 
door artikel 24, §4, van de Grondwet.

Deze beslissing die ervoor zorgt het woord "enkel" te onderstrepen, gebruikt in het eer-
ste lid van artikel 2, verbiedt om de lijst die het decreet ondubbelzinnig als exhaustief 
voorstelt om te vormen tot een exemplarische opsomming, is op dat punt bindend voor de 
rechtscolleges.

De overwegingen van het arrest van het Arbitragehof waarnaar het bestreden arrest ver-
wijst en volgens welke de toekenning van andere voordelen buiten de exhaustieve lijst 
van artikel 2 enkel toelaatbaar is wanneer het niet om sociale voordelen gaat maar om 
maatregelen die eigen zijn aan het pedagogisch project van de inrichtende macht, hebben 
geen enkele bindende en zelfs geen enkele andere draagwijdte, aangezien zij geenszins ten 
grondslag liggen aan de beslissing waarbij het beroep wordt verworpen.

Het arrest kon derhalve niet in strijd met de klare en duidelijke bewoordingen van het 
decreet beslissen dat voordelen die niet voorkomen op de exhaustieve lijst van de sociale 
voordelen van artikel 2 van het decreet niettemin deel uitmaken van de sociale voordelen 
en derhalve op dezelfde wijze dienden te worden geregeld als die welke in die bepaling 
worden vermeld omdat zij kunnen worden beschouwd als "bijkomende"voordelen zoals 
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ze in het arrest van het Arbitragehof worden omschreven, zonder daardoor die bepaling 
alsook artikel 3 van het decreet van 7 juni 2001 en artikel 9, §2 van de bijzondere wet van 
6 januari 1989 op het Arbitragehof te schenden.

Alleszins kon het niet zonder miskenning van het algemeen rechtsbeginsel volgens het-
welk de wet niet terugwerkt in de tijd en niet zonder schending van artikel 2 van het Bur-
gerlijk Wetboek de benaming sociaal voordeel op die grondslag verantwoorden voor de 
kosten van bewaking en toezicht, alsook voor de kosten van toegang tot het zwembad, die 
waren gemaakt voor de inwerkingtreding van het decreet op 1 oktober 2001.

Het arrest is derhalve niet naar recht verantwoord.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Uit het bestreden arrest blijkt dat de kosten van de buitenschoolse klassen, de 

bewaking en het toezicht, alsook van de toegang tot het zwembad slaan op een 
periode zowel vóór als na de inwerkingtreding van het decreet van de Franse Ge-
meenschap van 7 juni 2001 betreffende de sociale voordelen.

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Sociale voordelen in de zin van artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 tot wij-

ziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, die van toepassing 
was voor 1 september 2001, datum van de inwerkingtreding van het decreet van 
de Franse Gemeenschap van 7 juni 2001 betreffende de sociale voordelen, zijn 
voordelen van sociale aard die aan de kinderen worden toegekend en die niet val-
len onder de normale onderwijsorganisatie.

Het decreet van 7 juni 2001 stelt de exhaustieve lijst van voordelen vast die so-
ciale voordelen zijn in de zin van het bovengenoemde artikel 33.

Het arrest vermeldt dat een sociaal voordeel het voordeel is dat vermeld wordt 
in de erin genoemde circulaires of in het decreet van de Franse Gemeenschap 
van 7 juni 2001 en dat "uit de bovenstaande analyse volgt dat er voor elk ander 
door de (verweerders) aangevoerd voordeel moet worden nagegaan of dat voor-
deel kan worden beschouwd als een 'bijkomend' voordeel dat met een sociaal 
voordeel gelijkgesteld wordt op grond van de criteria die het Arbitragehof gehan-
teerd heeft in het hierboven onderzochte arrest" van 14 mei 2003. 

Het arrest stelt enerzijds niet vast dat de kosten voor de buitenschoolse klassen 
niet onder de normale onderwijsorganisatie vallen en beslist anderzijds dat die 
activiteiten, ofschoon ze niet opgenomen zijn in de exhaustieve lijst van het de-
creet, "niettemin kennelijk a priori vallen onder het algemene begrip 'bijkomende 
voordelen' zoals dat door het Arbitragehof is omschreven".

Het schendt aldus artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 alsook de artikelen 2 
en 3 van het decreet van 7 juni 2001.

Het onderdeel is gegrond.
Het tweede middel
Het middel van niet-ontvankelijkheid, door de verweerders aangevoerd tegen 

het eerste en het vierde onderdeel en afgeleid uit het gebrek aan belang:
Het onderzoek van het middel van niet-ontvankelijkheid is onafscheidelijk ver-
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bonden met het onderzoek van die onderdelen van het middel.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Het eerste onderdeel
Door te beslissen dat de kosten voor bewaking en toezicht alsook de kosten 

voor de toegang tot het zwembad sociale voordelen zijn, zonder daarbij vast te 
stellen dat die kosten niet onder de normale onderwijsorganisatie vallen, schendt 
het arrest artikel 33 van de wet van 29 mei 1959.

In zoverre is het onderdeel gegrond.
Vierde onderdeel
Door te beslissen dat de kosten voor bewaking en toezicht alsook de kosten 

voor de toegang tot het zwembad, die niet begrepen zijn in de exhaustieve op-
somming van artikel 2 van het decreet van 7 juni 2001, "niettemin onder het al-
gemene begrip 'bijkomende' voordelen vallen, zoals dit door het Arbitragehof is 
omschreven" in zijn arrest van 14 mei 2003, schendt het arrest die wetsbepaling.

In zoverre is het onderdeel gegrond.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

7 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter  – Verslag-
gever:  de h. Batselé –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Mahieu.

Nr. 312

1° KAMER - 7 juni 2007

1º DESKUNDIGENONDERZOEK - BURGERLIJKE ZAKEN - VERRICHTEN VAN HET 
GERECHTELIJK DESKUNDIGENONDERZOEK - BESLISSING OVER HET OVERIGE GEDEELTE VAN DE ZAAK 
- RECHTSCOLLEGE - SAMENSTELLING

2º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - 
DESKUNDIGENONDERZOEK - VERRICHTEN VAN HET GERECHTELIJK DESKUNDIGENONDERZOEK - 
BESLISSING OVER HET OVERIGE GEDEELTE VAN DE ZAAK - RECHTSCOLLEGE - SAMENSTELLING

3º DESKUNDIGENONDERZOEK - BURGERLIJKE ZAKEN - OPDRACHT - GRENZEN

4º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
DESKUNDIGENONDERZOEK - OPDRACHT - GRENZEN

5º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
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EINDVONNIS - BEGRIP

1º en 2° Artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek vereist niet dat het arrest  
waarbij een deskundigenonderzoek wordt bevolen en het arrest waarbij nadien over de  
zaak zelf uitspraak gedaan wordt, door dezelfde rechters worden gewezen, wanneer niet  
blijkt  dat  het  debat  dat  gevoerd  is  na  het  verrichten  van  het  gerechtelijk 
deskundigenonderzoek de voortzetting was van het vorig debat1.  (Art. 779, eerste lid, 
Ger.W.)

3º en 4° De door de rechter aan een deskundige gegeven opdracht dient noodzakelijkerwijs  
beperkt te zijn tot het verzamelen van de feitelijke gegevens die nodig zijn om de rechter  
in staat te stellen de bedoelde rechtsregels toe te passen; de rechter kan de deskundige  
niet gelasten een advies te geven over de gegrondheid van de vordering2.  (Impliciet).  
(Artt. 11 en 962, Ger.W.)

5º Door vast te stellen dat er over een bepaald punt geen betwisting bestaat tussen de  
partijen, wijst het arrest over dat punt geen eindbeslissing in de zin van artikel 19 van het  
Gerechtelijk Wetboek3. (Art. 19, Ger.W.)

(P & V VERZEKERINGEN cvba T. G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0453.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 22 mei 2002 en 11 oktober 

2004 gewezen door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert drie middelen aan :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 779 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
In het arrest van 22 mei 2002 verklaart het Hof van Beroep te Luik het hoger beroep, 

dat de eiseres had ingesteld tegen het op 18 november 1999 door de Rechtbank van Koop-
handel te Namen gewezen vonnis, ontvankelijk en wijst het, alvorens recht te doen, de 
heer Jean-Charles Boreux, architect, wonende rue H. Lemaître, 35 te 5000 Namen aan als 
deskundige met de opdracht om, na alle nuttige inlichtingen te hebben ingewonnen, de 
wettelijke eed in de voorgeschreven bewoordingen te hebben afgelegd en met inachtne-
ming van de artikelen 964 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek:

- zich naar de woonplaats van de verweerder in de rue de Maquelette, 3, te Gelbressée 
te begeven, na de partijen en hun raadslieden aldaar te hebben opgeroepen;

- de onderscheiden standpunten van de partijen te horen en zich hun dossiers te doen 
overhandigen;

- het gehele eigendom van de verweerder te beschrijven en een beknopt plan te maken 

1 Zie Cass., 26 juni 1995, AR S.94.0165.N, nr 331.
2 Cass., 3 juni 2004, AR C.03.0111.N, nr 303.
3 Zie Cass., 8 okt. 2001, AR S.00.0113.F, nr 534. 
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van de plaats waar het hoofdgebouw gelegen is alsook van de ligging, ten opzichte van 
dat gebouw, van elk van de bijgebouwen in de zin van het evaluatierooster dat gehecht is 
aan de "multirisk"-verzekeringspolis nr. 28.749.062 (garages van traditionele bouw, lood-
sen, bergplaatsen, tuinhuizen ... etc..) die nog bestaat en reeds bestond op 11 mei 1998, 
dag van het schadegeval, en met precisering van de oppervlakte van elk bijgebouw, met 
uitsluiting van het hoofdgebouw;

- zo nodig, een dossier met foto's aan te leggen;
- advies te geven over de vraag of de beschadigde loods begrepen is in de schatting van 

de te verzekeren goederen, zoals zij in voornoemd evaluatierooster vermeld staan;
- de partijen zo mogelijk met elkaar te verzoenen;
- van een en ander een schriftelijk en omstandig verslag op te maken dat moet worden 

neergelegd binnen drie maanden na het hem door de griffie betekende bericht van de inbe-
waringgeving, door de meest gerede partij, van de door hem gevraagde provisie.

Het hof van beroep motiveert zijn beslissing als volgt:
"wat betreft het tweede middel
wijst het hof [van beroep] erop dat:
- de verzekeringspolis verwijst naar een door de verzekerde ingevuld rooster ter evalua-

tie van het gebouw, welk rooster aan de polis is gehecht;
- dat rooster een specifieke rubriek bevat voor de beschrijving van de bijgebouwen, 

waarin  vooreerst  wordt  gepreciseerd  wat  onder  bijgebouw moet  worden  verstaan,  en 
waarin vervolgens wordt gezegd dat de lokalen van minder dan vier m2 niet in aanmer-
king dienen te worden genomen en dat die van meer dan 25 m2 afzonderlijk moeten wor-
den geschat;

- het niet wordt betwist dat geen enkele afzonderlijke schatting is geschied en dat alle 
verzekerde bijgebouwen opgenomen zijn onder voornoemde rubriek;

-  benevens  het  feit  dat  er  twee  garages  van  traditionele  bouw verzekerd  zijn  voor 
500.000 frank, er tevens twee bijgebouwen van meer dan 10 m2 - maar dus noodzakelijk 
van maximum 25 m2 - verzekerd zijn voor 500.000 frank, welke vermelding (de verweer-
der) aanvoert om aanspraak te maken op dekking voor het beschadigde lokaal;

- uit het door (de verweerder) zelf voorgelegde dossier met de foto's blijkt dat het be-
schadigde lokaal een oppervlakte van 38 m2 heeft gehad en gelegen was naast een plaatij-
zeren garage van 18 m2, wat maakt dat de loods een totale oppervlakte had van 56 m2, en 
als één enkel bijgebouw moet worden beschouwd;

gelet op de tegenstrijdige standpunten van de partijen en teneinde elke mogelijke dub-
belzinnigheid bij het opstellen van het evaluatierooster uit te sluiten, het hof [van beroep] 
op de terechtzitting van 28 november 2001 de wens had uitgedrukt dat aan het hof 'ener-
zijds het voorstel of de aanvraag tot verzekering en, anderzijds, het plan van het eigendom 
met, in voorkomend geval, het dossier met de foto's zouden worden voorgelegd waardoor 
de juiste samenstelling van (verweerders) eigendom, met inbegrip van alle bijgebouwen 
en met de oppervlakte van elk gebouw of bijgebouw, zou kunnen worden bepaald';

de partijen overigens, op aanraden van het hof [van beroep] overeengekomen waren 
een tegensprekelijke plaatsbezichtiging te houden, teneinde de voorlichting van het hof 
[van beroep] hierdoor te vergemakkelijken:

geen van de partijen de door het hof gevraagde stukken neerlegt;
de enkele aanvullende fotografische opnames die van weerszijden zijn overgelegd, niet 

alleen eenzijdig genomen zijn, maar geenszins antwoorden op de vragen van het hof [van 
beroep];
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hetzelfde geldt voor het eenzijdig advies van de technisch raadsman (van de verweer-
der) waarop deze prat gaat;

het hof [van beroep] zich genoodzaakt ziet (de verweerder) eraan te herinneren dat hij 
als eiser op de rechtsvordering de plicht heeft het bewijs te leveren van de gegrondheid er-
van en, in het bijzonder, de niet-gegrondheid dient te bewijzen van het welbepaalde, door 
(de eiseres) aangevoerde middel dat op het eerste gezicht niet van alle relevantie versto-
ken is;

het hof [van beroep] bijgevolg alleen maar de houding kan betreuren (van de verweer-
der)  die  zich,  zoals  uit  de  overgelegde  stukken  blijkt,  zich  tegen  de  tegensprekelijke 
plaatsbezichtiging heeft verzet, klaarblijkelijk op grond dat ze zou plaatsvinden in aanwe-
zigheid van de deskundige van de maatschappij, ofschoon niets belette dat hij alle nuttig 
geoordeelde opmerkingen maakte tijdens de bijeenkomst en evenmin dat hij zich in voor-
komend geval tevens liet bijstaan;

gelet op dit bijzondere standpunt (van de verweerder) en, bij ontstentenis van voldoen-
de gegevens, een maatregel in het kader van een gerechtelijk deskundigenonderzoek moet 
worden bevolen".

Het arrest van 22 mei 2002 werd gewezen door de veertiende kamer van het Hof van 
Beroep te Luik, die bestond uit raadsheer Jacques Van Brussel, waarnemend voorzitter.

Na het deskundigenonderzoek bevestigt het hof van beroep alle beschikkingen van het 
beroepen vonnis in zijn arrest van 11 oktober 2004 en veroordeelt het aldus de eiseres om 
aan de verweerder het bedrag van 1.404.408 frank, vermeerderd met de moratoire interest 
tegen de wettelijke rentevoet met ingang van 11 mei 1998, te betalen.

Het hof [van beroep] motiveert zijn beslissing als volgt:
"Met wijziging van het arrest van 22 mei 2002 van de 14de kamer van het hof [van be-

roep];
Gelet op het op 29 januari 2003 op de griffie neergelegde deskundigenverslag;
Na de plaats te hebben bezichtigd en inzage te hebben genomen van de dossiers van de 

partijen, oordeelde de deskundige Boreux in zijn antwoord op het 5de punt van de hem 
toegewezen opdracht dat de loods of de twee beschadigde garages wel degelijk waren op-
genomen in de schatting van de verzekerde goederen;

De door (de eiseres) op het deskundigenverslag geuite kritiek is niet relevant, aangezien 
de deskundige, ook al preciseert hij wel degelijk [in] zijn verslag : 'het evaluatierooster 
maakt niet uitdrukkelijk gewag van een loods die uit twee garages zou bestaan', aldus zin-
spelend op de verzekeringsovereenkomst die niet expliciet is over de beschrijving van de 
garages, onmiddellijk daarna eraan toevoegt dat 'er ter plaatse buiten de loods of de twee 
beschadigde garages geen enkel ander bijgebouw staat dat zou kunnen overeenkomen met 
wat in het evaluatierooster omschreven wordt als een garage van traditionele bouw', alvo-
rens [in] zijn verslag te concluderen dat beide garages klaarblijkelijk opgenomen zijn in 
de schatting van de verzekerde goederen;

Uit het deskundigenverslag en uit de eraan gehechte foto's blijkt dat de loods wel dege-
lijk een garage van traditionele bouw is, ook al bestaat het dak uit gegolfd plaatijzer;

Die loods is afzonderlijk geschat, aangezien de oppervlakte ervan meer dan 25 m2 be-
droeg;

Alle beschikkingen van het bestreden vonnis moeten dus worden bevestigd".
Het arrest van 11 oktober 2004 werd gewezen door de elfde kamer van het Hof van Be-

roep te Luik, bestaande uit de heer Stéphane Goux, voorzitter.
Grieven
1. Artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het vonnis enkel kan worden 
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gewezen door het voorgeschreven aantal rechters en dat dezen alle zittingen over de zaak 
moeten hebben bijgewoond, een en ander op straffe van nietigheid. Overeenkomstig arti-
kel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek is die regel eveneens van toepassing in hoger be-
roep.

Daaruit volgt dat de beslissing die op de vordering wordt uitgesproken na een beslis-
sing waarbij de heropening van het debat wordt bevolen over een welbepaald onderwerp 
en het vroeger debat over dat punt wordt voortgezet, moet worden gewezen door de rech-
ters die de vorige terechtzittingen hebben bijgewoond, of, bij ontstentenis van hen, door 
rechters voor wie het debat volledig is hervat.

Hetzelfde geldt voor de beslissing die op de vordering gewezen wordt na een beslissing 
waarbij een deskundigenonderzoek bevolen wordt over een welbepaald punt waarover het 
debat reeds begonnen is, en waarbij het vroeger debat over dat punt wordt voortgezet. Zij 
moet eveneens worden gewezen door de rechters die de vorige terechtzittingen hebben 
bijgewoond of, bij ontstentenis van hen, door rechters voor wie het debat volledig is her-
vat.

2. Te dezen blijkt uit het arrest van 22 mei 2002 en uit de door de partijen neergelegde 
conclusies dat het debat over de schatting van de beschadigde loods reeds begonnen was 
tijdens het debat dat aan dit arrest voorafging.

In het arrest van 22 mei 2002 wijst het hof van beroep, na de hogere beroepen ontvan-
kelijk te hebben verklaard, een deskundige aan met onder meer als opdracht een advies uit 
te brengen over de vraag of de beschadigde loods opgenomen is in de schatting van de te 
verzekeren goederen, houdt het de uitspraak voor het overige aan en verwijst het de zaak 
naar de bijzondere rol.

Het arrest van 22 mei 2002 is gewezen door raadsheer Jacques Van Brussel, waarne-
mend voorzitter.

Uit de door de partijen na het deskundigenonderzoek ingediende conclusies en uit het 
arrest van 11 oktober 2004 blijkt dat het debat over de schatting van de beschadigde loods 
is voortgezet na het arrest van 22 mei 2002.

Het arrest van 11 oktober 2004 is gewezen door voorzitter Stéphane Goux, zonder dat 
uit de stukken van de rechtspleging waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat het de-
bat voor hem volledig is hervat.

Daar voornoemd arrest van 11 oktober 2004 gewezen is door een andere rechter dan die 
welke het arrest van 22 mei 2002 gewezen heeft, zonder dat uit de stukken van de rechts-
pleging blijkt dat het debat voor die rechter volledig is hervat, is het nietig (schending van 
de artikelen 779 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 11, 19, 962 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
In het arrest van 22 mei 2002 verklaart het Hof van Beroep te Luik het hoger beroep, 

dat de eiseres had ingesteld tegen het op 18 november 1999 door de Rechtbank van Koop-
handel te Namen gewezen vonnis, ontvankelijk en wijst het, alvorens recht te doen, de 
heer Jean-Charles Boreux, architect, wonende rue H. Lemaître, 35 te 5000 Namen aan als 
deskundige met de opdracht om, na alle nuttige inlichtingen te hebben ingewonnen, de 
wettelijke eed in de voorgeschreven bewoordingen te hebben afgelegd en met inachtne-
ming van de artikelen 964 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek:

- zich naar de woonplaats van de verweerder in de rue de Maquelette, 3, te Gelbressée 
te begeven, na de partijen en hun raadslieden aldaar te hebben opgeroepen;
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- de onderscheiden standpunten van de partijen te horen en zich hun dossiers te doen 
overhandigen;

- het gehele eigendom van de verweerder te beschrijven en een beknopt plan te maken 
van de plaats waar het hoofdgebouw gelegen is, alsook van de ligging, ten opzichte van 
dat gebouw, van elk van de bijgebouwen in de zin van het evaluatierooster dat gehecht is 
aan de "multirisk"-verzekeringspolis nr. 28.749.062 (garages van traditionele bouw, lood-
sen, bergplaatsen, tuinhuizen ... etc.) die nog bestaat en reeds bestond op 11 mei 1998, dag 
van het schadegeval, en met precisering van de oppervlakte van elk bijgebouw, met uit-
sluiting van het hoofdgebouw;

- zo nodig, een dossier met foto's aan te leggen;
- advies te geven over de vraag of de beschadigde loods begrepen is in de schatting van 

de te verzekeren goederen, zoals zij vermeld staan in voornoemd evaluatierooster;
- de partijen zo mogelijk met elkaar te verzoenen;
- van een en ander een schriftelijk en omstandig verslag op te maken dat moet worden 

neergelegd binnen drie maanden na het hem door de griffie betekende bericht van de inbe-
waringgeving, door de meest gerede partij, van de door hem gevraagde provisie.

Het hof van beroep motiveert zijn beslissing als volgt:
"wat betreft het tweede middel wijst het hof [van beroep] erop dat:
- de verzekeringspolis verwijst naar een door de verzekerde ingevuld evaluatierooster 

van het gebouw, welk evaluatierooster aan de polis is gehecht;
- dat rooster een specifieke rubriek bevat voor de beschrijving van de bijgebouwen; 

deze preciseert vooreerst wat onder bijgebouw moet worden verstaan, en, vervolgens, dat 
de lokalen van minder dan vier m2 niet in aanmerking dienen te worden genomen en dat 
die van meer dan 25 m2 afzonderlijk moeten worden geschat;

- het niet wordt betwist dat geen enkele afzonderlijke schatting is geschied en dat alle 
verzekerde bijgebouwen opgenomen zijn onder voornoemde rubriek;

- benevens het feit dat er twee garages van traditionele bouw voor 500.000 frank verze-
kerd zijn, er tevens twee bijgebouwen van meer dan 10 m2 - maar dus noodzakelijk van 
maximum 25 m2 - verzekerd zijn voor 500.000 frank, welke vermelding (de verweerder) 
aanvoert om aanspraak te maken op de dekking voor het beschadigde lokaal;

- uit het door (de verweerder) zelf voorgelegde dossier met de foto's blijkt dat het be-
schadigde lokaal een oppervlakte van 38 m2 heeft gehad en gelegen was naast een plaatij-
zeren garage van 18 m2, wat maakt dat de loods een totale oppervlakte heeft van 56 m2, 
en als één enkel bijgebouw moet worden beschouwd;

gelet op de tegenstrijdige standpunten van de partijen en teneinde elke mogelijke dub-
belzinnigheid bij het opstellen van het evaluatierooster uit te sluiten, het hof [van beroep] 
op de terechtzitting van 28 november 2001 de wens had uitgedrukt dat aan het hof 'ener-
zijds het voorstel of de aanvraag tot verzekering en, anderzijds, het plan van het eigendom 
met, in voorkomend geval, het dossier met de foto's zouden worden voorgelegd waardoor 
de juiste samenstelling van (verweerders) eigendom, met inbegrip van alle bijgebouwen 
en met de oppervlakte van elk gebouw of bijgebouw, zou kunnen worden bepaald';

de partijen overigens, op aanraden van het hof [van beroep], overeengekomen waren 
een tegensprekelijke plaatsbezichtiging te houden, teneinde de voorlichting van het hof 
[van beroep] hierdoor te vergemakkelijken:

geen van de partijen de door het hof gevraagde stukken neerlegt;
de enkele aanvullende fotografische opnames die van weerszijden worden overgelegd, 

niet alleen eenzijdig genomen zijn, maar geenszins antwoorden op de vragen van het hof 
[van beroep];
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hetzelfde geldt voor het eenzijdig advies van de technisch raadsman (van de verweer-
der) waarop deze prat gaat;

het hof [van beroep] zich genoodzaakt ziet (de verweerder) eraan te herinneren dat hij 
als eiser op de rechtsvordering de plicht heeft het bewijs te leveren van de gegrondheid er-
van en, in het bijzonder, de niet-gegrondheid dient te bewijzen van het welbepaalde, door 
(de eiseres) aangevoerde middel dat op het eerste gezicht niet van alle relevantie versto-
ken is;

het hof [van beroep] bijgevolg alleen maar de houding (van de verweerder) kan betreu-
ren die zich, zoals uit de overgelegde stukken blijkt, zich tegen de tegensprekelijke plaats-
bezichtiging verzet heeft, klaarblijkelijk op grond dat ze zou plaatsvinden in aanwezigheid 
van de deskundige van de maatschappij, ofschoon niets belette dat hij alle nuttig geoor-
deelde opmerkingen maakte tijdens de bijeenkomst en evenmin dat hij zich in voorko-
mend geval tevens liet bijstaan;

gelet op dit bijzondere standpunt (van de verweerder) en, bij ontstentenis van voldoen-
de gegevens, een maatregel in het kader van een gerechtelijk deskundigenonderzoek moet 
worden bevolen".

Na het deskundigenonderzoek bevestigt het hof van beroep alle beschikkingen van het 
beroepen vonnis in zijn arrest van 11 oktober 2004 en veroordeelt het aldus de eiseres om 
aan de verweerder het bedrag van 1.404.408 frank, vermeerderd met de moratoire interest 
tegen de wettelijke rentevoet met ingang van 11 mei 1998, te betalen.

Het hof [van beroep] motiveert zijn beslissing als volgt:
"Met wijziging van het arrest van 22 mei 2002 van de 14de kamer van het hof [van be-

roep];
Gelet op het op 29 januari 2003 op de griffie neergelegde deskundigenverslag;
Na de plaats te hebben bezichtigd en inzage te hebben genomen van de dossiers van de 

partijen, oordeelde de deskundige Boreux in zijn antwoord op het 5de punt van de hem 
toegewezen opdracht dat de loods of de twee beschadigde garages wel degelijk waren op-
genomen in de schatting van de verzekerde goederen;

De door (de eiseres) op het deskundigenverslag geuite kritiek is niet relevant, aangezien 
de deskundige, ook al preciseert hij wel degelijk [in] zijn verslag: 'het evaluatierooster 
maakt niet uitdrukkelijk gewag van een loods die uit twee garages zou bestaan', aldus zin-
spelend op de verzekeringsovereenkomst die niet expliciet is over de beschrijving van de 
garages, onmiddellijk daarna eraan toevoegt dat 'er ter plaatse buiten de loods of de twee 
beschadigde garages geen enkel ander bijgebouw staat dat zou kunnen overeenkomen met 
wat in het evaluatierooster omschreven wordt als garage van traditionele bouw' alvorens 
[in] zijn verslag te concluderen dat beide garages klaarblijkelijk opgenomen zijn in de 
schatting van de verzekerde goederen;

Uit het deskundigenverslag en uit de eraan gehechte foto's blijkt dat de loods wel dege-
lijk een garage van traditionele bouw is niettegenstaande het feit dat het dak bestaat uit 
gegolfd plaatijzer;

Die loods is afzonderlijk geschat, aangezien de oppervlakte ervan meer dan 25 m2 be-
droeg;

Alle beschikkingen van het bestreden vonnis moeten dus worden bevestigd".
Grieven
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 962 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter, ter oplossing van 

een voor hem gebracht geschil of ingeval een geschil werkelijk en dadelijk dreigt te ont-
staan, deskundigen gelasten vaststellingen te doen of een technisch advies te geven. Over-
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eenkomstig artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek is die regel ook van toepassing in 
hoger beroep.

Artikel 11 van het Gerechtelijk Wetboek verbiedt de rechters hun rechtsmacht over te 
dragen.

De door een rechter aan een deskundige toevertrouwde opdracht moet noodzakelijker-
wijs beperkt zijn tot de verzameling van de feitelijke gegevens die nodig zijn om de rech-
ter in staat te stellen de terzake toepasselijke rechtsregels toe te passen. De rechter die de 
deskundige belast met de opdracht zijn advies te geven over de gegrondheid van de vorde-
ring, schendt de artikelen 11 en 962 van het Gerechtelijk Wetboek.

2. Na erop te hebben gewezen dat 
- de verzekeringspolis verwijst naar een door de verzekerde ingevuld rooster ter evalua-

tie van het gebouw, welk rooster aan de polis is gehecht,
-  dat  rooster een specifieke rubriek bevat voor de beschrijving van de bijgebouwen 

waarin  vooreerst  wordt  gepreciseerd  wat  onder  bijgebouw moet  worden  verstaan,  en 
waarin vervolgens wordt gezegd dat de lokalen van minder dan vier m2 niet in aanmer-
king dienen te worden genomen en dat die van meer dan 25 m2 afzonderlijk moeten wor-
den geschat, 

- het niet wordt betwist dat geen afzonderlijke schatting is geschied en dat alle verze-
kerde bijgebouwen opgenomen zijn onder voornoemde rubriek,

-  benevens  het  feit  dat  er  twee  garages  van  traditionele  bouw verzekerd  zijn  voor 
500.000 frank, er tevens twee bijgebouwen van meer dan 10 m2 - maar dus noodzakelijk 
van maximum 25 m2 - verzekerd zijn voor 500.000 frank, welke vermelding de verweer-
der aanvoert om aanspraak te maken op dekking voor het beschadigde lokaal,

- uit het door (de verweerder) zelf overgelegde dossier met de foto's blijkt dat het be-
schadigde lokaal een oppervlakte van 38 m2 groot heeft gehad en gelegen was naast een 
plaatijzeren garage van 18 m2, wat maakt dat de loods een totale oppervlakte had van 
56m2 en als één enkel bijgebouw moet worden beschouwd,

wijst het hof van beroep, alvorens recht te doen, een deskundige aan met de opdracht, 
niet alleen om het gehele eigendom van de verweerder te beschrijven, een plan op te ma-
ken van de plaats waar het hoofdgebouw gelegen is, alsook van de ligging, ten opzichte 
van het hoofdgebouw, van elk van de bijgebouwen in de zin van het evaluatierooster dat 
gehecht is aan de verzekeringspolis die nog bestaat en reeds bestond op 11 mei 1998, dag 
van het schadegeval, en met precisering van de oppervlakte van elk bijgebouw, met uit-
sluiting van het hoofdgebouw, maar ook om advies te geven over de vraag of de bescha-
digde loods begrepen is in de schatting van de te verzekeren goederen, zoals zij in het 
evaluatierooster vermeld staan.

Op grond van het deskundigenverslag beslist het hof van beroep in zijn arrest van 11 
oktober 2004 dat de loods of de twee beschadigde garages wel degelijk waren opgenomen 
in de schatting van de verzekerde goederen, dat de loods wel degelijk een garage van tra-
ditionele bouw is, ook al bestond het dak uit gegolfd plaatijzer, en dat die loods afzonder-
lijk is geschat, aangezien de oppervlakte ervan meer dan 25 m2 bedroeg.

Door de deskundige te belasten met de opdracht advies uit te brengen over de vraag of 
de beschadigde loods opgenomen is in de schatting van de te verzekeren goederen, zoals 
zij vermeld staan in het aan de verzekeringspolis gehechte evaluatierooster en door op 
grond van de schattingen van de deskundige te beslissen dat de loods afzonderlijk is ge-
schat, zodat het beroepen vonnis, volgens hetwelk de beschadigde loods door de polis ge-
dekt was, moest worden bevestigd, heeft het hof van beroep zich niet ertoe beperkt de 
deskundige te gelasten vaststellingen te doen of een technisch advies te geven, maar heeft 
het hem de opdracht gegeven advies te geven over de gegrondheid van de vordering en 
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heeft het zich vervolgens over het geschil uitgesproken door dat advies over te nemen.
De bestreden arresten van 22 mei 2002 en 11 oktober 2004 schenden aldus de artikelen 

11, 962 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Tweede onderdeel
3. Krachtens artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek is het vonnis een eindvonnis inzo-

ver daarmee de rechtsmacht van de rechter over een geschilpunt uitgeput is, behoudens de 
rechtsmiddelen bij de wet bepaald.

Wanneer de rechter uitspraak doet over een geschil dat bij hem niet meer aanhangig is 
omdat hij reeds tevoren in diezelfde zaak en tussen dezelfde partijen uitspraak gedaan 
heeft en derhalve zijn rechtsmacht over dat geschilpunt volledig heeft uitgeoefend, begaat 
hij een machtsoverschrijding en schendt hij artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek.

4. In het arrest van 22 mei 2002 wijst het hof van beroep erop dat het aan de verzeke-
ringspolis gehechte rooster ter evaluatie van het gebouw een specifieke rubriek bevat voor 
de beschrijving van de bijgebouwen waarin vooreerst wordt gepreciseerd wat onder bijge-
bouw moet worden verstaan, en waarin vervolgens wordt gezegd dat de lokalen van min-
der dan vier m2 niet in aanmerking dienen te worden genomen en dat die van meer dan 25 
m2 afzonderlijk moeten worden geschat, en dat het niet wordt betwist dat er geen afzon-
derlijke schatting is geschied.

In het arrest van 11 oktober 2004 bevestigt het hof van beroep het beroepen vonnis en 
veroordeelt het aldus de eiseres om aan de verweerder het bedrag van 1.404.408 frank, 
vermeerderd met de interest, te betalen, omdat de uitgebrande loods afzonderlijk is ge-
schat, daar de oppervlakte ervan meer dan 25 m2 bedroeg.

Door in het arrest van 11 oktober 2004 te beslissen dat de loods afzonderlijk is geschat, 
ofschoon het hof zijn rechtsmacht over dat geschilpunt reeds had uitgeput door in zijn ar-
rest van 22 mei 2002 te beslissen dat het niet wordt betwist dat er geen afzonderlijke 
schatting is geschied, maakt het hof van beroep zich schuldig aan machtsoverschrijding.

Het arrest van 11 oktober 2004 schendt derhalve artikel 19 van het Gerechtelijk Wet-
boek.

Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
In het arrest van 22 mei 2002 waarin het hof van beroep het hoger beroep dat de eiseres 

had ingesteld tegen het op 18 november 1999 door de rechtbank van Koophandel te Na-
men gewezen vonnis, ontvankelijk verklaart, alvorens recht te doen een deskundige aan-
wijst, de uitspraak over het overige en over de kosten aanhoudt en de zaak naar de bijzon-
dere rol verwijst, beslist het hof van beroep dat "(de eiseres) niet betwist dat het eigendom 
(van de verweerder) bij haar gedekt is door een 'multiriskverzekering nr. 28.749.062; (...) 
dat zij evenmin het gevorderde bedrag betwist, waarbij evenwel erop wordt gewezen dat 
(de verweerder) thans de betaling van een bedrag van 1.589.625 frank voorstelt zonder 
over die wijziging van het bedrag uitleg te verstrekken".

In het arrest van 11 oktober 2004 beslist het hof van beroep dat alle beschikkingen van 
het beroepen vonnis waarbij de eiseres veroordeeld wordt tot betaling, aan de verweerder, 
van het bedrag van 1.404.408 frank, vermeerderd met de moratoire interest tegen de wet-
telijke rentevoet met ingang van 11 mei 1998, moeten worden bevestigd.

Grieven
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1.1 Krachtens artikel 149 van de Grondwet is ieder vonnis of arrest met redenen om-
kleed.

Die bepaling verplicht de rechter ertoe te antwoorden op de middelen die de partijen re-
gelmatig in hun conclusie hebben voorgedragen tot staving van hun vordering of hun ver-
weer.

1.2 Krachtens de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek is het de 
rechter verboden de bewijskracht van de akten te miskennen door eraan een uitlegging te 
geven die onverenigbaar is met de bewoordingen en de strekking ervan.

De rechter miskent de bewijskracht van een akte als hij er een verklaring aan toeschrijft 
die er niet in staat [of] er geen verklaring aan toeschrijft die er wel in staat.

De rechter miskent derhalve de bewijskracht van de conclusie van een partij wanneer 
hij beslist dat het gevorderde bedrag niet wordt betwist, terwijl die partij het gevorderde 
bedrag in haar conclusie wel degelijk betwistte.

2. Bij vonnis van 18 november 1999 veroordeelde de Rechtbank van Koophandel te 
Namen de eiseres om aan de verweerder het bedrag van 1.404.408 frank te betalen, ver-
meerderd met de moratoire interest tegen de wettelijke rentevoet met ingang van 11 mei 
1998.

De eiseres stelde tegen dat vonnis hoger beroep in en voerde in haar conclusie het vol-
gende aan:

"er moet worden vastgesteld dat de door (de verweerder) voorgelegde afrekening fou-
ten bevat;

er is immers een bedrag van 109.417 frank in rekening gebracht voor 'schade aan het 
naburig gebouw', ofschoon blijkens het overgelegde verantwoordingstuk een bedrag van 
104.240 frank is betaald;

dat bedrag moet dus van de rekening worden afgetrokken;
bovendien moet de verzekeringsmaatschappij, krachtens de overeenkomst, slechts 80 

pct. van het verzekerde bedrag vrijgeven; de overige 20 pct. zijn immers vrijgegeven op 
grond van de verantwoordingstukken betreffende de wederopbouw die tot op heden niet 
zijn overgelegd;

daarom moet de veroordeling worden beperkt tot 80 pct. van de gevorderde sommen en 
worden de overblijvende 20 pct. pas vrijgegeven bij de overlegging van de verantwoor-
dingsstukken".

In de slotsom van die conclusie vroeg de eiseres het hof van beroep de oorspronkelijke 
vordering van de verweerder af te wijzen en, subsidiair, het ten onrechte in rekening ge-
brachte bedrag van 5.177 frank van de rekening af te trekken en haar, gelet op de bewoor-
dingen van het contract, enkel te veroordelen tot 80 pct. van de gevorderde bedragen.

In haar "conclusie na deskundigenonderzoek" vroeg de eiseres het hof [van beroep] 
haar het voordeel toe te kennen van haar eerste conclusie "die geacht worden hier volledig 
weergegeven te zijn".

3. Noch in het arrest van 22 mei 2002 noch in dat van 11 oktober 2004 antwoordt het 
hof van beroep op de door de eiseres in haar conclusie voorgedragen middelen volgens 
welke het gevorderde bedrag diende te worden verminderd met het ten onrechte in reke-
ning gebrachte bedrag van 5.177 frank en, bij gebrek aan verantwoordingsstukken betref-
fende de wederopbouw, tot 80 pct. van de gevorderde bedragen diende te worden beperkt.

De bestreden arresten zijn dus niet regelmatig met redenen omkleed en schenden artikel 
149 van de Grondwet.

4. Door in het arrest van 22 mei 2002 te beslissen dat de eiseres het gevorderde bedrag 
niet betwist, ofschoon zij in haar conclusie uitdrukkelijk betoogde dat de gevorderde be-
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dragen dienden te worden verminderd met het ten onrechte in rekening gebrachte bedrag 
van 5.177 frank en, bij gebrek aan verantwoordingsstukken betreffende de wederopbouw, 
dienden te worden beperkt tot 80 pct. van de gevorderde bedragen, geeft het hof van be-
roep bovendien aan de conclusie van de eiseres een uitlegging die onverenigbaar is met de 
bewoordingen en de strekking ervan.

Het bestreden arrest van 22 mei 2002 schendt derhalve de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het arrest van 22 mei 2002 verklaart het hoger beroep ontvankelijk, beslist dat 

"[de eiseres] niet bewijst [...] dat de door [de verweerder] op de dag van de brand 
aan het voertuig van een derde verrichte arbeid bezoldigd was en evenmin [dat 
hij] er wel degelijk, hoewel in het zwart, een bijkomende werkzaamheid als gara-
gist, carrossier of een ander beroep uitoefende" en beveelt een deskundigenon-
derzoek alvorens voor het overige recht te doen.

In het bestreden arrest van 11 oktober 2004 heeft het hof van beroep in een an-
dere samenstelling over het overige gedeelte van de zaak uitspraak gedaan na 
deskundigenonderzoek.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat het debat dat 
is  gevoerd  na  het  verrichten  van  het  gerechtelijk  deskundigenonderzoek  de 
voortzetting was van het vorig debat.

Artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek vereist niet dat het arrest 
waarbij een deskundigenonderzoek wordt bevolen en het arrest waarbij nadien 
over de zaak zelf uitspraak gedaan wordt, door dezelfde rechters worden gewe-
zen.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Eerste onderdeel
Artikel 11 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechters hun rechts-

macht niet kunnen overdragen.
Krachtens artikel 962 van genoemd wetboek kan de rechter, ter oplossing van 

een voor hem gebracht geschil, deskundigen gelasten vaststellingen te doen of 
een technisch advies te geven.

In het arrest van 22 mei 2002 wees het hof van beroep een architect als des-
kundige aan met de opdracht, in hoofdzaak, "het gehele eigendom [van de ver-
weerder] te beschrijven en een plan op te maken van de plaats waar het hoofdge-
bouw gelegen is, alsook van de ligging, ten opzichte van het hoofdgebouw, van 
elk van de bijgebouwen in de zin van het evaluatierooster dat gehecht is aan de 
bestaande 'multirisk'-verzekeringspolis [...] die nog bestaat en reeds bestond op 
11 mei 1998, dag van het schadegeval, en met precisering van de oppervlakte 
van elk bijgebouw, met uitsluiting van het hoofdgebouw" en "advies te geven 
over de vraag of de beschadigde loods begrepen is in de schatting van de te ver-
zekeren goederen, zoals zij in voornoemd evaluatierooster vermeld staan".
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Na erop te hebben gewezen dat de deskundige na afloop van zijn opdracht had 
geoordeeld dat de loods en de twee beschadigde garages wel degelijk begrepen 
waren in de schatting van de verzekerde goederen, bevestigt het hof van beroep 
het beroepen vonnis in het arrest van 11 oktober 2004, op grond dat uit het des-
kundigenverslag en de eraan gehechte foto's blijkt dat de loods wel degelijk een 
garage van traditionele bouw is, ook al bestond het dak uit gegolfd plaatijzer, en 
dat die loods afzonderlijk is geschat daar de oppervlakte ervan meer dan 25 m2 
bedroeg.

Daaruit volgt dat het hof van beroep noch in het arrest van 22 mei 2002 noch 
in het arrest van 11 oktober 2004 zijn rechtsmacht heeft overgedragen of artikel 
962 van het Gerechtelijk Wetboek heeft geschonden.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Door vast te stellen dat er over een bepaald punt geen betwisting bestaat tussen 

de partijen, wijst het arrest over dat punt geen eindbeslissing in de zin van artikel 
19 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
In haar appelconclusie van 12 februari 2001 vorderde de eiseres subsidiair dat 

het door de verweerder gevorderde bedrag zou worden verminderd met het ten 
onrechte in rekening gebrachte bedrag van 5.177 frank en tot 80 pct. zou worden 
beperkt, op grond dat de overblijvende 20 pct. krachtens de verzekerings-over-
eenkomst pas worden vrijgegeven bij de overlegging van de verantwoordings-
stukken betreffende de wederopbouw.

Door te beslissen dat de eiseres het door de verweerder gevorderde bedrag niet 
betwist, geeft het arrest van 22 mei 2002 aan die conclusie een uitlegging die on-
verenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent het derhalve de bewijs-
kracht ervan.

Het middel is in zoverre gegrond.
De cassatie heeft de vernietiging van het arrest van 11 oktober 2004 tot ge-

volg, in zoverre het gegrond is op de in dit middel aangeklaagde miskenning van 
de bewijskracht van de akten.

Er bestaat geen grond tot onderzoek van het resterende gedeelte van het mid-
del, aangezien dit niet tot ruimere cassatie kan leiden.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 22 mei 2002, in zoverre het verklaart dat de 

eiseres het bedrag van de vordering van de verweerder niet betwist.
Verklaart het arrest van 11 oktober 2004 nietig, behalve in zoverre het, met be-

vestiging van het beroepen vonnis, de vordering ontvankelijk en in beginsel ge-
grond verklaart.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
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Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest en op de kant van het gedeeltelijk nietig verklaarde 
arrest.

Veroordeelt de eiseres in tweederde van de kosten en houdt de uitspraak voor 
het overige aan voor uitspraak daaromtrent door de feitenrechter.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

7 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter  – Verslag-
gever: de h. Fettweis – Andersluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal4 – 
Advocaat: mr. Geinger.
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HOGER BEROEP - VERMELDING VAN WOONPLAATSEN IN HET NEDERLANDS - SPECIALE 
TAALREGELING VAN HET GRONDGEBIED - UITWERKING

4º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. 
TERMIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL - VORM - RECHTSPLEGING IN HET FRANS - AKTE 
VAN HOGER BEROEP - VERMELDING VAN WOONPLAATSEN IN HET NEDERLANDS - SPECIALE 
TAALREGELING VAN HET GRONDGEBIED - UITWERKING

1º en 2° De betekening van het cassatieverzoekschrift aan de verweerders houdt niet op  
eentalig  Frans te zijn  door het feit  alleen dat  de woonplaats  van de eiser  alsook de 
woonplaats en de vestigingsplaats van één van de verweerders er in het Nederlands  
worden  vermeld,  terwijl  die  woonplaatsen  en  vestigingsplaats  gelegen  zijn  in  de  
gemeente Voeren, deelgemeente 's-Gravenvoeren en Teuven die, krachtens de artikelen 
3 en 8 van de Taalwet Bestuurszaken, deel uitmaakt van het Nederlands taalgebied en 
begiftigd is met een speciale taalregeling (Artt. 27 en 40, Taalwet Gerechtszaken).

3º en 4° De akte van hoger beroep houdt niet op eentalig te zijn wanneer, naar aanleiding  
van een in het Frans gevoerde rechtspleging, de woonplaats van de appellant en de  
woon- of verblijfplaats van de gedaagde in hoger beroep er in het Nederlands worden 
vermeld,  terwijl  die  woonplaatsen  of  verblijfplaats  gelegen  zijn  in  het  Nederlands  

4 Het O.M. was van mening dat het eerste onderdeel van het tweede middel gegrond was.
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taalgebied, zelfs in een gemeente die begiftigd is met een speciale taalregeling in de zin 
van de Taalwet Bestuurszaken1. (Artt. 2, 7, §1bis, 24 en 40, Taalwet Gerechtszaken)

(M. T. B.V. DASSEN AGRIKULTUUR, vennootschap naar Nederlands recht e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0380.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 8 maart 2006 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 7, §1bis, 24 en 40 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen 

in gerechtszaken;
- de artikelen 3 en 8 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van 

talen in bestuurszaken.
Aangevochten beslissingen
De rechtbank verklaart de door de eiser op 13 januari 2005 neergelegde akte van hoger 

beroep nietig en zonder gevolg op de volgende gronden:
"Terecht werpen de [verweerders] de nietigheid op van het appelverzoekschrift omdat 

de  adressen  er  in  het  Nederlands  worden  vermeld,  terwijl  vaststaat  dat  de  akten  van 
rechtspleging op straffe van nietigheid, in de taal van de rechtspleging, te dezen het Frans, 
moeten gesteld zijn;

De akte van hoger beroep moet op straffe van nietigheid de naam, voornaam, woon- of 
verblijfplaats van de gedaagde in hoger beroep bevatten;

Het staat vast dat de adressen van de tweede en de derde [verweerder] zowel in het 
Frans als in het Nederlands bestaan, zodat in het appelverzoekschrift eerstgenoemde taal 
had moeten worden gebruikt, zoals het beroepen vonnis dat trouwens op passende wijze 
heeft gedaan;

De hier bedoelde nietigheid is afgeleid uit de wet van 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken, die door de rechter van ambtswege moet worden opgeworpen, zelfs als de 
partijen dat niet doen, aangezien de regels van de artikelen 860 en volgende van het Ge-
rechtelijk Wetboek in dit geval niet van toepassing zijn".

Grieven
Krachtens artikel 2 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtsza-

ken wordt de gehele rechtspleging in betwiste zaken voor de burgerlijke rechtbanken van 
eerste aanleg die hun zetel hebben in de provincie Limburg, in het Nederlands gevoerd.

Artikel 7, §1bis, van die wet bepaalt dat, wanneer de verweerder, wonende in één van 
de gemeenten van het kanton Sint-Martens-Voeren, thans Voeren, vraagt dat de rechtsple-
ging in het Frans wordt voortgezet voor de in artikel 2 aangeduide rechtsmachten, de 
rechtspleging in die taal wordt voortgezet voor de vrederechter.

1 Zie Cass., 9 juni 2006, AR C.05.0113.N, nr 323.
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Krachtens artikel 24 van die wet wordt voor al de rechtscolleges in hoger beroep, voor 
de rechtspleging, de taal gebruikt waarin de bestreden beslissing is gesteld.

Krachtens artikel 40 van die wet is die regel voorgeschreven op straf van nietigheid. 
Deze wordt van ambtswege door de rechter uitgesproken.

Een akte wordt geacht in de taal van de rechtspleging te zijn gesteld wanneer alle voor 
de regelmatigheid ervan vereiste vermeldingen in die taal zijn gesteld.

Volgens artikel 1057, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek vermeldt de akte van hoger be-
roep op straffe van nietigheid de naam, de voornaam en de woonplaats, of, bij gebreke 
van een woonplaats, de verblijfplaats van de gedaagde in hoger beroep.

De akte van hoger beroep houdt niet op eentalig te zijn wanneer naar aanleiding van 
een in het Frans gevoerde rechtspleging de woon- of verblijfplaats van de gedaagde in ho-
ger beroep in het Nederlands wordt vermeld en die woon- of verblijfplaats in het Neder-
lands taalgebied gelegen is. De omstandigheid dat die woon- of verblijfplaats gelegen is in 
een gemeente die een speciale taalregeling geniet met het oog op de bescherming van haar 
minderheid, bedoeld in artikel 8 van de wet van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen 
in bestuurszaken, is van geen belang.

Te dezen blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan dat:
- de taal van de rechtspleging het Frans is,
- de tweede en de derde verweerder woonachtig zijn te Voeren (Teuven),
- de woonplaatsen van de tweede en de derde verweerder in de akte van hoger beroep in 

het Nederlands zijn gesteld.
Krachtens artikel 3 van de wet van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurs-

zaken is de gemeente Voeren gelegen in het Nederlands taalgebied. Krachtens artikel 8, 
10°, van die wet is die gemeente begiftigd met een speciale regeling ter bescherming van 
haar minderheid.

Door te beslissen dat het verzoekschrift in hoger beroep nietig en zonder gevolg is, om-
dat de adressen van de tweede en de derde verweerder er in het Nederlands worden ver-
meld, terwijl die gemeenten in het Nederlands taalgebied gelegen zijn, schendt het bestre-
den vonnis de artikelen 2, 7, §1bis, 24 en 40 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik 
der talen in gerechtszaken en 3 en 8 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het 
gebruik van de talen in bestuurszaken.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Het middel van niet-ontvankelijkheid, tegen het cassatieberoep aangevoerd en 

hieruit afgeleid dat de betekening van het verzoekschrift onregelmatig is:
De verweerders betogen dat, aangezien de rechtspleging voor het Hof krach-

tens de artikelen 27 en 40 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen 
in gerechtszaken gevoerd is in het Frans, dat de taal is van de bestreden beslis-
sing, het exploot houdende de betekening van het cassatieverzoekschrift nietig is 
op grond dat het de woonplaatsen van de eiser en van de tweede en derde ver-
weerder in het Nederlands vermeldt, terwijl die woonplaatsen, die op het grond-
gebied van 's-Gravenvoeren en Teuven gelegen zijn, in het Frans bestaan "krach-
tens het tweetalig statuut" dat aan die twee gemeenten is toegekend door de wet 
van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

De betekening van het cassatieverzoekschrift aan de verweerders houdt niet op 
eentalig Frans te zijn door het feit alleen dat de woonplaats van de eiser alsook 
de woonplaats en de vestigingsplaats van de tweede en derde verweerder er in 
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het Nederlands worden vermeld, terwijl die woonplaatsen en vestigingsplaats ge-
legen zijn in de gemeente Voeren, deelgemeenten 's-Gravenvoeren en Teuven, 
die, krachtens de artikelen 3 en 8 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 
op het gebruik van talen in bestuurszaken, deel uitmaakt van het Nederlands taal-
gebied en begiftigd is met een bijzondere taalregeling.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Beoordeling
Artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 bepaalt dat voor de rechtscolleges in 

hoger beroep, voor de rechtspleging, de taal gebruikt wordt waarin de bestreden 
beslissing is gesteld.

Krachtens artikel 40, eerste lid, van die wet is die regel voorgeschreven op 
straf van nietigheid en wordt deze van ambtswege uitgesproken door de rechter.

Een akte wordt geacht in de taal van de rechtspleging te zijn gesteld wanneer 
alle voor de regelmatigheid ervan vereiste vermeldingen in die taal zijn gesteld.

Volgens artikel 1057, 2° en 3°, van het Gerechtelijk Wetboek vermeldt de akte 
van hoger beroep onder meer de woonplaats van de appellant en de woonplaats, 
of, bij gebreke van een woonplaats, de verblijfplaats van de gedaagde in hoger 
beroep.

Er wordt aan de eentaligheid van de akte van hoger beroep geen afbreuk ge-
daan wanneer, in het raam van een rechtspleging in het Frans, de woonplaats van 
de appellant en de woon- of verblijfplaats van de gedaagde in hoger beroep er in 
het Nederlands worden vermeld, terwijl die woonplaatsen of verblijfplaats gele-
gen zijn in het Nederlands taalgebied, zelfs in een gemeente die begiftigd is met 
een bijzondere taalregeling als bedoeld in artikel 8 van de gecoördineerde wetten 
op het gebruik van talen in bestuurszaken.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat:
- de taal van de rechtspleging het Frans is;
- de eiser, appellant, woonachtig is te Voeren, deelgemeente 's-Gravenvoeren;
- de tweede en de derde verweerder, gedaagden in hoger beroep, respectieve-

lijk woonachtig en gevestigd zijn te Voeren, deelgemeente Teuven;
- de woonplaats [van de eiser] blijkens het appelverzoekschrift gelegen is te 

"B-3798 's-Gravenvoeren, Kloosterstraat 100", terwijl de woonplaats en de vesti-
gingsplaats van de tweede en de derde verweerder gelegen zijn te "B-3793 Teu-
ven, Kasteelstraat 1".

Krachtens de artikelen 3 en 8 van de gecoördineerde wetten op het gebruik van 
talen in bestuurszaken zijn de gemeenten 's-Gravenvoeren en Teuven gelegen in 
het Nederlands taalgebied en zijn ze begiftigd met een bijzondere taalregeling.

Door te beslissen dat de akte van hoger beroep nietig is omdat hij de woon-
plaats van de eiser alsook de woon- en vestigingsplaats van de tweede en de der-
de verweerder in het Nederlands vermeldt, schenden de appelrechters de boven-
vermelde wetsbepalingen.

Het middel is gegrond.
Dictum,
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Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, zitting houden-

de in hoger beroep.

7 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter  – Verslag-
gever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Verbist en Draps.

Nr. 314

1° KAMER - 7 juni 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — SANCTIES. 
VERHOGINGEN. ADMINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFEN - SANCTIE - 
AANNEMER - NIET GEREGISTREERDE MEDECONTRACTANT - BETALING - NIET-STORTING DOOR DE 
AANNEMER AAN DE ADMINISTRATIE VAN HET OP DE BETALING INGEHOUDEN BEDRAG - GELDBOETE - 
AARD - GEVOLG

De omstandigheid dat administratieve geldboetes van strafrechtelijke aard zijn, impliceert  
niet  dat  de  geldboetes die worden opgelegd aan een aannemer  die  in  gebreke blijft  
vijftien percent van het bedrag dat hij verschuldigd is bij iedere betaling aan een niet-
geregistreerde medecontractant  waarop hij  een beroep doet,  door  te  storten  aan de 
administratie,  strafrechterlijke  geldboetes  zijn  waarop  de  artikelen  60  tot  62  van  het  
Strafwetboek en de beginselen betreffende de eendaadse samenloop van misdrijven of  
betreffende het  voortgezette misdrijf  van toepassing zijn1.  (Art.  299bis,  §3,  eerste lid, 
W.I.B. 1964; Art. 402, eerste lid, W.I.B. 1992)

(T.L e.a. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0056.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 januari 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren drie middelen aan :
...

1 Arbitragehof,  6 dec.  2000, nr 127/2000, punt B.13.5, Arresten Arbitragehof; zie V. SEPULCHRE, 
Droits de l'homme et libertés fondamentales en droit fiscal, Brussel, Larcier, 2005, nr 327, p. 243.
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Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 60, 61 en 62 van het Strafwetboek en beginselen betreffende de eendaad-

se samenloop van misdrijven of betreffende het voortgezette misdrijf.
Aangevochten beslissingen
In verband met de betwiste administratieve geldboetes vermeldt het arrest het volgende 

:
"De administratieve geldboetes mogen niet worden verward met de strafsancties die 

worden vermeld in de artikelen 339 tot 350bis van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen (1964) en 449 tot 463 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992

Zij hebben te dezen evenmin een 'essentieel strafrechtelijk' karakter in de zin van het 
door de eiser in de aanvullende conclusie aangevoerde arrest van het Arbitragehof van 24 
februari 1999, aangezien die boetes essentieel ertoe strekken de betaling te verkrijgen van 
de bedragen die niet zijn ingehouden bij stortingen aan niet erkende aannemers, daar de 
kans groot is dat die stortingen anders nooit aan belasting worden onderworpen. Die boe-
tes compenseren tevens de administratieve kosten die zijn gemaakt om de wetsovertreders 
te vervolgen.

Derhalve zijn de regels van het strafrecht betreffende het bedrieglijk opzet en de een-
daadse samenloop van misdrijven (of betreffende het voortgezette misdrijf) niet van toe-
passing op de fiscale boetes die aan de niet geregistreerde aannemers worden opgelegd".

Grieven
In strijd met wat het bestreden arrest vermeldt, zijn de voor het hof van beroep betwiste 

geldboetes strafsancties en zijn daarop de in het Strafwetboek vastgelegde regels betref-
fende de eendaadse samenloop van misdrijven van toepassing. De litigieuze boetes strek-
ken immers niet tot vergoeding of herstel, maar wel tot bestraffing van het gedrag van de 
in gebreke blijvende aannemer, aangezien artikel 299, §3, van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen (1964) (artikel 404 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) 
een geldboete oplegt, gelijk aan tweemaal het bedrag dat door hem had moeten worden 
ingehouden op de aan onderaannemers gestorte geldsommen. Deze evenredige geldboete 
gelijkt derhalve in alle opzichten op de B.T.W.-geldboetes waarover het Arbitragehof het 
in de bestreden beslissing vermelde arrest van 24 februari 1999 gewezen heeft.

En in strijd met wat het arrest zegt dienen die geldboetes trouwens volstrekt niet tot 
dekking van het risico dat de aan de niet geregistreerde onderaannemer gedane stortingen 
niet worden belast, aangezien dat risico volledig wordt tenietgedaan door de hoofdelijk-
heid  die  krachtens  artikel  299bis,  §1,  van  het  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen 
(1964) (artikel 402, §§1 en 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) tussen 
de aannemer en zijn niet geregistreerde onderaannemer bestaat voor de betaling van de 
belastingschuld van laatstgenoemde. De boete komt derhalve bovenop de verplichting die 
de aannemer ten gevolge van die hoofdelijkheid heeft om de belasting te betalen die nor-
malerwijs door zijn niet geregistreerde onderaannemer verschuldigd is. Daaruit volgt dat 
de litigieuze geldboete ontegensprekelijk een strafrechtelijk karakter heeft, daar de ver-
goeding of herstelling waarin de sanctie voorziet verzekerd wordt door de invoering van 
hoofdelijkheid tussen de hoofdaannemer en de niet geregistreerde onderaannemer.

Het arrest schendt bijgevolg de artikelen 60, 61 en 62 van het Strafwetboek en miskent 
de  beginselen  betreffende  de  eendaadse  samenloop  van  misdrijven  of  betreffende  de 
voortgezette misdrijven, doordat het de toepassing ervan uitsluit op de aan [de eiser] op-
gelegde geldboete, ofschoon deze wel degelijk een strafrechtelijk karakter heeft.

III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
...
Derde middel
Het arrest stelt vast dat de eiser die aannemer is, een beroep heeft gedaan op 

niet-geregistreerde onderaannemers, dat hij geen gevolg gegeven heeft aan de 
uitnodigingen van de administratie om zijn toestand te regulariseren en dat de 
administratie hem geldboetes ten belope van 30 pct. heeft opgelegd met toepas-
sing  van  de  artikelen  299bis  van  het  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen 
(1964) en 402 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

De artikelen 299bis, §3, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastin-
gen (1964) en 402, eerste lid,  van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992, zoals het van toepassing was op het geschil, bepalen dat degene die een 
beroep doet op een niet geregistreerde aannemer, bij elke betaling aan laatstge-
noemde, vijftien procent van het door hem verschuldigde bedrag moet inhouden 
en doorstorten aan de administratie.

Krachtens de artikelen 299bis, §3, van het Wetboek van de Inkomstenbelastin-
gen (1964) en 402 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, is dege-
ne die deze storting niet verricht, aan de administratie een verhoging, gelijk aan 
het dubbele van het verschuldigde bedrag, verschuldigd.

De omstandigheid  dat  dergelijke  boetes  een  strafrechtelijk  karakter  hebben 
maakt daarvan nog geen strafrechtelijke geldboetes waarop de in het middel ver-
melde bepalingen en beginselen van toepassing zijn.

Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatiebeoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

7 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter  – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
S. Sablon, Brussel en De Bruyn.

Nr. 315

3° KAMER - 11 juni 2007

1º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — CUMULATIE EN VERBOD - 
LICHAMELIJKE SCHADE - VERGOEDING NAAR GEMEEN RECHT - OMVANG

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - VERGOEDING - CUMULATIE 
EN VERBOD - VERGOEDING NAAR GEMEEN RECHT - OMVANG

1º  Het  in  artikel  46,  §2,  tweede  lid  van  de  Arbeidsongevallenwet  omschreven 
cumulatieverbod houdt  in  dat  het  slachtoffer  van de voor  het  ongeval  aansprakelijke  
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derde slechts vergoeding van de lichamelijke schade kan eisen wanneer de volgens het  
gemeen recht berekende vergoeding meer bedraagt dan de schadeloosstelling die op 
grond van de Arbeidsongevallenwet aan het slachtoffer wordt toegekend en enkel voor  
het verschil1. (Art. 46, §2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet)

2º  Wanneer,  volgens  de  criteria  van  de Arbeidsongevallenwet,  geen  vergoeding  wordt 
toegekend  voor  de  schade  waarvoor  het  slachtoffer  naar  gemeen  recht  vergoeding  
vordert, heeft het slachtoffer, dat zelf geen schuld treft, jegens de aansprakelijke recht op 
integrale vergoeding van deze schade mits deze schade in gemeen recht bewezen is2.  
(Art. 46, §2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet; Art. 1382, B.W.)

(D. T. KBC VERZEKERINGEN nv)

ARREST

(A.R. C.06.0255.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een vonnis,  op 5 januari 2006 gewezen 

door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne, zetelend in graad van beroep.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 7 mei 2007 verwezen 

naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De feiten kunnen blijkens het verzoekschrift als volgt worden samengevat:
- De eiser werd op 14 juni 2004 het slachtoffer van een verkeersongeval, dat 

tevens een arbeidsongeval uitmaakte.
- De eiser dagvaardde de verweerster, die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt 

van het aanrijdend voertuig, tot betaling van schadevergoeding.
- De Politierechter kende aan de eiser een totaal bedrag toe van 8.035,17 euro 

in hoofdsom, meer de interesten en kosten.
- De verweerster stelde hoger beroep in, dat uitdrukkelijk beperkt was tot de 

post "meerinspanningen B.W.O.".
- In het kader van het arbeidsongeval werd geen blijvende arbeidsongeschikt-

heid weerhouden, terwijl naar gemeen recht een blijvende arbeidsongeschiktheid 
van 5 pct. werd vastgesteld met ook een meerinspanning op professioneel vlak.

III. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 46 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;
- artikel 14 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoe-

ding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor be-
roepsziekten in de overheidssector.

1 Zie Cass., 24 okt. 2001, AR P.01.0704.F, nr 568.
2 Zie Cass., 27 feb. 2002, AR P.01.1492.F, nr 136.
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Bestreden beslissingen
Het bestreden vonnis: "Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond. Vernietigt 

het bestreden vonnis en opnieuw recht doende, veroordeelt (de verweerster) om te betalen 
aan (de eiser), als schadevergoeding, 5.535,17 euro, meer de vergoedende interesten aan 7 
pct. op 62 euro vanaf 14 juni 2002, meer de vergoedende interesten aan 5 pct. op 1.723,17 
euro vanaf 10 september 2002 en op 3.750,00 euro vanaf 14 juni 2003, telkens tot 21 sep-
tember 2004, en met de gerechtelijke interesten vanaf 21 september 2004. (...) Veroor-
deelt (de eiser) tot het betalen van de kosten van de procedure in graad van beroep aan de 
zijde van (de verweerster) bepaald op: - rolrecht: 82,00 euro, - rechts-plegingsvergoeding 
356,98 euro";

op grond van de motieven op p. 2:
"Het arbeidsongevallenrecht viseert specifiek de materiële professionele schade. Krach-

tens artikel 46, §2, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet, kan in gemeen recht geen 
vergoeding gevraagd worden voor de lichamelijke schade, zoals zij door het arbeidsonge-
vallenrecht gedekt is.

De vergoeding wegens meerinspanningen heeft een materieel en geen moreel karakter, 
zodat zij niet kan gecumuleerd worden met een arbeidsongevallenuitkering, tenzij voor 
het gedeelte dat deze overschrijdt (...).

In casu werd door de abeidsongevallenverzekeraar aan (de eiser) geen vergoeding we-
gens meerinspanningen toegekend. Derhalve kan (de verweerster) evenmin gehouden zijn 
tot enige vergoeding wegens meerinspanningen (...)".

Grieven
In gemeen recht heeft de schadelijder op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het 

Burgerlijk Wetboek recht op integrale vergoeding van de geleden schade. Niet meer, maar 
ook niet minder.

Wanneer hetzelfde ongeval een arbeidsongeval uitmaakt doet geen enkele bepaling aan 
die regel afbreuk, behalve deze dat dezelfde schade geen twee maal kan vergoed worden.

Artikel 46, §2, tweede lid, van de aangehaalde wet van 10 april 1971 bevestigt de regel 
dat buiten deze beperking de integrale vergoeding van kracht blijft, waar het bepaalt: "De 
volgens het gemeen recht toegekende vergoeding, die geen betrekking kan hebben op de 
vergoeding van de lichamelijke schade zoals zij gedekt is door deze wet, mag samenge-
voegd worden met de krachtens deze wet toegekende vergoedingen", terwijl artikel 14 
van de aangehaalde wet van 3 juli 1967 in de openbare sector hetzelfde regelt.

Dit betekent dat de getroffene van de aansprakelijke derde steeds vergoeding voor zijn 
lichamelijke schade kan eisen volgens het gemeen recht, wanneer de volgens het gemeen 
recht berekende vergoeding meer bedraagt dan de wettelijke schadeloosstelling die aan de 
getroffene wordt toegekend op grond van de Arbeidsongevallenwet en dit enkel voor het 
verschil.

Daaruit volgt dat wanneer op grond van de criteria van de Arbeidsongevallenwet geen 
schadeloosstelling wordt toegekend, de rechter enkel moet nagaan of in gemeen recht de 
gevorderde vergoeding voor lichamelijke schade al dan niet bewezen en gegrond is.

Hieruit volgt dat het bestreden vonnis zijn beslissing, dat nu door de arbeidsongevallen-
verzekeraar aan de eiser geen vergoeding wegens meerinspanningen werd toegekend, der-
halve de verweerster evenmin gehouden kan zijn tot enige vergoeding wegens meerin-
spanningen, niet wettig verantwoordt omdat de vergoedingsplicht in gemeen recht van 
verweerster, die volledig behoort te zijn (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek) niet opgeheven wordt door het ontbreken van enige toekenning van 
vergoeding door de arbeidsongevallenverzekeraar (schending van artikel 46, §2, van de 
aangehaalde wet van 10 april 1971; artikel 14, §2, van de aangehaalde wet van 3 juli 
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1967).
IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Overeenkomstig artikel 46, §2, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet, 

mag de volgens het gemeen recht toegekende vergoeding, die geen betrekking 
kan hebben op de vergoeding van de lichamelijke schade zoals zij gedekt is door 
deze wet, samengevoegd worden met de krachtens deze wet toegekende vergoe-
dingen.

2. Het in deze bepaling omschreven cumulatieverbod houdt in dat het slachtof-
fer van de voor het ongeval aansprakelijke derde slechts vergoeding van de li-
chamelijke schade kan eisen wanneer de volgens het gemeen recht berekende 
vergoeding meer bedraagt dan de schadeloosstelling die op grond van de Ar-
beids-ongevallenwet aan het slachtoffer wordt toegekend en enkel voor het ver-
schil.

Het cumulatieverbod geldt slechts in zoverre de schade waarvoor vergoeding 
gevorderd wordt, gedekt is door deze wet.

Wanneer, volgens de criteria van de Arbeidsongevallenwet, geen vergoeding 
wordt toegekend voor de schade waarvoor het slachtoffer naar gemeen recht ver-
goeding vordert, heeft het slachtoffer, dat zelf geen schuld treft, jegens de aan-
sprakelijke recht op integrale vergoeding van deze schade mits deze schade in 
gemeen recht bewezen is.

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat in het kader 
van het arbeidsongeval geen blijvende arbeidsongeschiktheid werd aangenomen, 
zodat door de arbeidsongevallenverzekeraar aan de eiser geen vergoeding werd 
toegekend voor blijvende arbeidsongeschiktheid, terwijl naar gemeen recht een 
blijvende arbeidsongeschiktheid van 5 pct. werd vastgesteld, met ook een meer-
inspanning op professioneel vlak.

4. Door te oordelen dat, nu door de arbeidsongevallenverzekeraar aan de eiser 
geen  vergoeding  wegens  meerinspanningen  werd  toegekend,  de  verweerster 
evenmin  gehouden  kan  zijn  tot  enige  vergoeding  wegens  meerinspanningen, 
schenden de appelrechters artikel 46, §2, tweede lid, van de Arbeidsongevallen-
wet.

Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dit uitspraak doet over de gevorder-

de vergoeding wegens meerinspanningen en uitspraak doet over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brug-

ge, zetelend in graad van beroep.
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11 juni 2007 – 3° Kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Wou-
ters.

Nr. 316

3° KAMER - 11 juni 2007

1º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN 
WEDERTEWERKSTELLING - VOORSCHOTTEN - NIEUWE BESLISSING - BEGRIP

2º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN 
WEDERTEWERKSTELLING - VOORSCHOTTEN - VERREKENING TER BEPALING VAN HET 
DEFINITIEF VERSCHULDIGD BEDRAG - JURIDISCHE OF MATERIËLE VERGISSING - BEGRIP

1º De beslissing die de omvang van de rechten vaststelt na een provisionele beslissing 
over dezelfde rechten is geen nieuwe beslissing in de zin van de artikelen 17 en 18 van  
de wet van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de sociaal verzekerde. (Artt. 
17 en 18, Wet 11 april 1995)

2º De in artikel 63, §4, van de Arbeidsongevallenwet bedoelde verplichte betalingen van 
voorschotten gebeuren in afwachting van de definitieve vaststelling van de wegens het 
arbeidsongeval te betalen bedragen en dienen daarmee verrekend te worden; door die  
verrekening wordt niet opnieuw beslist over de betaling van de voorschotten, noch is er  
sprake  over  het  rechtzetten  van  een  juridische  of  materiële  vergissing.  (Art.  63,  §4, 
Arbeidsongevallenwet)

(B. T. MERCATOR VERZEKERINGEN nv)

ARREST

(A.R. S.06.0090.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 mei 2006 gewezen door 

het Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 17 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de soci-

aal verzekerde;
- voor zoveel als nodig, de artikelen 24, eerste, tweede en derde lid, en 63, §4, van de 

wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen, in hun versies zowel vóór als na 
de wijziging bij wet van 10 augustus 2001, en wat artikel 24, eerste lid betreft ook na de 
wijziging bij wet van 24 december 2002.

Bestreden beslissing
De zevende kamer van het Arbeidshof te Antwerpen verklaart in het bestreden arrest 
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van 22 mei 2006 het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk en gegrond, hervormt 
de beslissing van de eerste rechter en zegt voor recht dat de eiser gehouden is de teveel 
betaalde voorschotten blijvende arbeidsongeschiktheid ten bedrage van 743,41 euro terug 
te betalen aan de verweerster, te vermeerderen met de gerechtelijke interest vanaf 14 sep-
tember 2004 tot de dag van de algehele betaling, op grond van volgende motieven:

"In voorliggend geval dient het hof (van beroep) te oordelen of de vergoedings-voor-
schotten voor de blijvende arbeidsongeschiktheid (4 pct.), welke werden betaald door de 
wetsverzekeraar aan het slachtoffer op basis van een regelingsvoorstel (de zogenaamde 
"overeenkomstvergoeding") conform artikel 63, §4, van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971, terugvorderbaar zijn als blijkt dat achteraf, naar aanleiding van een rechterlijke 
beslissing  (in  casu:  het  vonnis  van  de  Arbeidsrechtbank  te  Turnhout  van  28  oktober 
2003), de blijvende arbeidsongeschiktheid wordt bepaald op 0 pct.

(...)
Partijen betwisten niet dat:
- de wetsverzekeraar de betalingen deed in toepassing van artikel 63, §4, van de Ar-

beidsongevallenwet;
- het bedrag van de vergoedingsvoorschotten voor de blijvende arbeidsongeschiktheid 

in casu 743,41 euro bedraagt
Artikel 63, §4, van de Arbeidsongevallenwet bepaalt:
'In geval van betwisting omtrent de aard of de graad van arbeidsongeschiktheid van de 

getroffene is de verzekeringsonderneming verplicht de dagelijkse of jaarlijkse vergoeding 
bedoeld in de artikelen 22, 23, 23bis of 24 bij voorschot te betalen op grond van de door 
hem voorgestelde graad van arbeidsongeschiktheid. (...)'.

(...)
Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat de vergoedingsregeling in het kader 

van de arbeidsongevallenwetgeving de openbare orde raakt: de rechter is gehouden er op 
toe te zien dat aan het slachtoffer van een arbeidsongeval de vergoedingen worden toege-
kend waarop deze recht heeft, niet minder maar ook niet meer.

(...)
Zoals hoger reeds vermeld, bindt een regelingsvoorstel of een vergoedingovereenkomst 

de arbeidsongevallenverzekeraar niet. 
(...)
Rekening houdend met wat voorafgaat, besluit het hof (van beroep) dat de uitbetaalde 

voorschotten blijvende arbeidsongeschiktheid ten bedrage van 743,41 euro (bedrag dat als 
dusdanig niet wordt betwist) wel terugvorderbaar zijn eens de gevolgen van het arbeids-
ongeval definitief werden vastgelegd door het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Turn-
hout van 28 oktober 2003, dat in kracht van gewijsde is getreden.

Het slachtoffer verwijst eveneens naar de artikelen 17 en 18bis van de wet van 11 april 
1995 (het Handvest van de Sociaal Verzekerde) en argumenteert dat deze regels in essen-
tie bepalen dat wanneer een instelling van sociale zekerheid zich heeft vergist omtrent de 
rechten van de verzekerde,  deze beslissing vanzelfsprekend kan worden herzien, maar 
wanneer de herziening nadelig is voor de verzekerde, dit enkel kan voor de toekomst, of, 
m.a.w. een nadelige herziening kan geen terugwerkende kracht hebben. Verder betoogt 
het slachtoffer dat enkel in geval van kwade trouw of wanneer de betrokkene wist of be-
hoorde te weten dat de uitkeringen onrechtmatig werden uitbetaald, een nadelige herzie-
ning kan terugwerken, waarvan in dit dossier echter geen sprake is.

Het hof (van beroep) is van oordeel dat het handvest van de sociaal verzekerde in be-
ginsel van toepassing is op de vergoedingen verschuldigd bij een arbeidsongeval.
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De artikelen 17 tot 18bis van de wet van 11 april 1995 luiden als volgt:
Er dient vastgesteld te worden dat de wetsverzekeraar zich op geen enkele wijze 'ver-

gist' heeft; evenmin heeft hij zijn 'beslissing ingetrokken'.
De voorschotten werden uitbetaald op basis van artikel 63, §4, van de Arbeidsongeval-

lenwet; de wetsverzekeraar heeft een voorstel tot regeling gedaan (blijvende arbeidsonge-
schiktheid: 4 pct.) en was verplicht op die basis vergoedingen te betalen bij wijze van 
voorschot.

Het voorstel werd niet aanvaard en er werd een procedure gevoerd voor de arbeids-
rechtbank te Turnhout, naar aanleiding waarvan de blijvende arbeidsongeschiktheid defi-
nitief werd vastgelegd op nul pct. Het feit dat het betaalde voorschot het verschuldigde 
overstijgt, betekent geenszins dat de wetsverzekeraar zich 'vergist' had of dat hij 'zijn oor-
spronkelijke beslissing intrekt'.

De wetsverzekeraar heeft bij het formuleren van zijn regelingsvoorstel geen 'beslissing' 
genomen: een voorstel tot regeling is immers niet gelijk te stellen met een 'beslissing' van 
een sociale zekerheidsinstelling.

Ook artikel 15 van het handvest van de sociaal verzekerde, dat handelt over de terug-
vordering van onverschuldigde betalingen, vindt hier geen toepassing, nu het Hof van 
Cassatie in het hoger geciteerd arrest zich duidelijk uitsprak dat er geen sprake kan zijn 
van 'onverschuldigde' betalingen, wanneer de arbeidsongevallenverzekeraar voorschotten 
heeft uitbetaald overeenkomstig artikel 63, §4, van de Arbeidsongevallen-wet, rechtspraak 
waarbij dit hof (van beroep) zich aansluit.

Het hof (van beroep) stelt vast dat geen enkele van de in het handvest van de sociaal 
verzekerde voorziene regels oplegt om een 'beslissing tot terugvordering' of een 'herzie-
ningsbeslissing' te nemen bij het aanrekenen van de gedane voorschotten op de later ver-
schuldigde vergoedingen.

De Arbeidsongevallenwet voorziet in artikel 63, §4, enkel in een stelsel van voorschot-
ten (op de later verschuldigde vergoedingen), die naar het oordeel van het hof (van be-
roep) terugvorderbaar zijn eenmaal de gevolgen van het arbeidsongeval definitief werden 
vastgelegd door de bekrachtiging van de overeenkomst - vergoeding of door de rechter.

Het hof (van beroep) besluit bijgevolg (anders dan de eerste rechters) dat (de eiser) ge-
houden is de teveel betaalde voorschotten blijvende arbeidsongeschiktheid terug te beta-
len aan de wetsverzekeraar, zijnde 743,41 euro, bedrag dat als dusdanig niet wordt betwist 
door het slachtoffer (...). Het hoger beroep komt gegrond voor. (...)".

Grieven
Tussen het slachtoffer van een arbeidsongeval en de verzekeraar arbeidsongevallen die 

het ongeval ten laste neemt, kan ter gelegenheid van de vergoedingsregeling betwisting 
bestaan omtrent de aard of de graad van de arbeidsongeschiktheid van de getroffene, in 
welk geval artikel 63, §4, van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen, 
zoals van kracht vóór (en na) de wijziging bij wet van 10 augustus 2001, bepaalde (be-
paalt) dat "de verzekeraar (de verzekeringsonderneming) verplicht (is) de dagelijkse of 
jaarlijkse vergoeding in de artikelen 22, 23, 23bis of 24 bij voorschot te betalen op grond 
van de door hem voorgestelde graad van arbeidsongeschiktheid".

Te dezen stelde het arbeidshof vast dat de verweerster na de consolidatiedatum (14 au-
gustus 2000) vergoedingen uitkeerde op grond van een arbeidsongeschiktheidsgraad van 4 
pct., waarmee de eiser niet akkoord ging en wat aanleiding gaf tot een procedure voor de 
arbeidsrechtbank.

De arbeidsongevallenverzekeraar oordeelde bijgevolg dat de eiser aan zijn arbeidsonge-
val een blijvende arbeidsongeschiktheid overhield van 4 pct., op grond waarvan de verze-
keraar uitkeringen verrichtte. Zodoende besliste de verzekeraar dat, op dat ogenblik, hij 
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van mening was dat de eiser een blijvende arbeidsongeschiktheid van 4 pct. ondervond, 
zijnde de door hem, zoals de Arbeidsongevallenwet het voorschrijft, voorgestelde graad 
van blijvende arbeidsongeschiktheid.

Deze beslissing verhinderde de arbeidsongevallenverzekeraar niet om later, bij de ge-
rechtelijke betwisting van de voorgestelde arbeidsongeschiktheidsgraad door het slachtof-
fer,  zijn oorspronkelijk standpunt (op grond waarvan de wet aan de verzekeraar voor-
schrijft de wettelijk voorziene uitkeringen te verrichten) te wijzigen en desgevallend te be-
rusten in de rechterlijke beslissing die tot het besluit komt dat het slachtoffer met een be-
stendige arbeidsongeschiktheid is aangetast die lager begroot wordt dan deze die de ar-
beidsongevallenverzekeraar zelf oorspronkelijk voorstelde.

Wanneer een rechterlijke beslissing, die in kracht van gewijsde is gegaan, oordeelt dat 
een aard of een graad van arbeidsongeschiktheid voorligt die verschilt van deze die in toe-
passing van artikel 63, §4, van de Arbeidsongevallenwet voorgesteld werd door de ar-
beidsongevallenverzekeraar, houdt dit noodzakelijkerwijze in dat de arbeidsongevallen-
verzekeraar zich oorspronkelijk heeft "vergist" in de beoordeling van de aard en/of de 
graad van de arbeidsongeschiktheid waarvoor hij desgevallend vergoedingen is verschul-
digd. De omstandigheid dat zijn oorspronkelijke beoordeling van de aard en de graad van 
de arbeidsongeschiktheid slechts aanleiding geeft tot een voorlopige regeling, in afwach-
ting van een definitieve vaststelling van de aard en de graad van arbeidsongeschiktheid, 
doet geen afbreuk aan het feit dat de arbeidsongevallenverzekeraar wiens voorlopige be-
oordeling niet gevolgd wordt in de definitieve beslissing, zich vergist heeft in deze beoor-
deling.

Het arbeidshof kon dienvolgens niet wettig stellen dat de verzekeraar arbeidsongevallen 
"zich op geen enkele wijze 'vergist'  heeft", nu zijn voorlopige vergoedingsregeling ge-
grond was op een vermeende (voorgestelde) graad van blijvende arbeids-ongeschiktheid 
van 4 pct.,  daar waar,  zoals door het arbeidshof vastgesteld, de Arbeidsrechtbank van 
Turnhout in een in kracht van gewijsde getreden vonnis van 28 oktober 2003 oordeelde 
dat geen blijvende arbeidsongeschiktheid voorhanden was.

Luidens artikel 17, eerste lid, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "hand-
vest" van de sociaal verzekerde, waarvan het arbeidshof uitdrukkelijk vaststelde, zonder 
op dit vlak te worden aangevochten, dat het "in beginsel van toepassing is op de vergoe-
dingen verschuldigd bij een arbeidsongeval" (arrest p. 6 tweede alinea), neemt de instel-
ling van sociale zekerheid, wanneer vastgesteld wordt dat haar beslissing is aangetast door 
een juridische of materiële vergissing, op eigen initiatief een nieuwe beslissing die uitwer-
king heeft op de datum waarop de verbeterde beslissing had moeten ingaan, onverminderd 
de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake verjaring. Luidens het tweede lid van 
deze bepaling heeft, onverminderd de toepassing van artikel 18, de nieuwe beslissing, in-
dien de vergissing te wijten is aan de instelling van sociale zekerheid, uitwerking de eerste 
dag van de maand na de kennisgeving ervan, als het recht op de prestatie kleiner is dan het 
aanvankelijk toegekende recht.

Te dezen oordeelde de instelling van sociale zekerheid, te weten de verweerster, oor-
spronkelijk dat na de consolidatie der letsels op 14 augustus 2000 een blijvende arbeids-
ongeschiktheid van 4 pct. voorlag daar waar deze bij het in kracht van gewijsde getreden 
vonnis van de Arbeidsrechtbank te Turnhout van 28 oktober 2003 bepaald werd op nul 
pct.. Aldus werd de eiser, gelet op artikel 24 van de genoemde Arbeidsongevallenwet, ge-
rechtigd op een prestatie die kleiner was dan het aanvankelijk toegekende recht.

Hieruit vloeit voort dat uitkeringen die de verweerster, in uitvoering van genoemd arti-
kel 63, §4, van de Arbeidsongevallenwet had verricht,  op grond van de door haarzelf 
voorgestelde doch blijkbaar verkeerd beoordeelde graad van blijvende arbeidsongeschikt-
heid, hoger lagen dan wat zij in werkelijkheid verschuldigd was. De vaststelling van deze 
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vergissing kon, gelet op genoemd artikel 17, tweede lid, van de wet van 11 april 1995, 
slechts uitwerking krijgen op de eerste dag van de maand volgend op de kennisgeving van 
de vergissing.

Het arbeidshof kon dan ook in die omstandigheden niet wettig besluiten dat de eiser ge-
houden is de teveel betaalde voorschotten wegens blijvende arbeidsongeschiktheid terug 
te betalen aan de verweerster.

Het arbeidshof schendt aldus artikel 17 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van 
het "handvest" van de sociaal verzekerde en voor zoveel als nodig, de artikelen 24en 63, 
§4, van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen, zoals van kracht zo-
wel vóór als na hun wijziging bij wet van 10 augustus 2001 en wat artikel 24 betreft ook 
na de wijziging bij wet van 24 december 2002.

III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Krachtens artikel 63, §4, van de Arbeidsongevallenwet, is de verzekerings-

onderneming in geval van betwisting omtrent de aard of de graad van arbeidson-
geschiktheid van de getroffene verplicht de dagelijkse of jaarlijkse vergoeding, 
bedoeld in de artikelen 22, 23, 23bis of 24, bij voorschot te betalen op grond van 
de door haar voorgestelde graad van arbeidsongeschiktheid.

2. Artikel 17, eerste lid, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het 
"handvest" van de sociaal verzekerde, bepaalt dat wanneer vastgesteld wordt dat 
de beslissing aangetast is door een juridische of materiële vergissing, de instel-
ling van sociale zekerheid op eigen initiatief een nieuwe beslissing neemt, die 
uitwerking heeft op de datum waarop de verbeterde beslissing had moeten in-
gaan, onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake verjaring.

Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat, onverminderd de toepassing van arti-
kel 18, de nieuwe beslissing, indien de vergissing aan de instelling van sociale 
zekerheid te wijten is, uitwerking heeft op de eerste dag van de maand na de ken-
nisgeving ervan, als het recht op de prestatie kleiner is dan het aanvankelijk toe-
gekende recht.

3. De in artikel 63, §4, van de Arbeidsongevallenwet bedoelde verplichte beta-
lingen van voorschotten gebeuren in afwachting van de definitieve vaststelling 
van de wegens het arbeidsongeval te betalen bedragen en dienen daarmee verre-
kend te worden en, in zoverre zij de definitieve bedragen overtreffen, terugbe-
taald te worden.

Door die verrekening of terugbetaling wordt niet opnieuw beslist over de beta-
ling van de voorschotten en het bedrag ervan maar wordt slechts het ongewijzigd 
bedrag van de voorschotten verrekend.

De beslissing die de omvang van de rechten vaststelt na een provisionele be-
slissing over dezelfde rechten is geen nieuwe beslissing in de zin van de voor-
melde artikelen 17 en 18. Er is dan immers geen sprake van een rechtzetting van 
een juridische of materiële vergissing.

4.  Het middel dat  ervan uitgaat  dat  door de vraag tot terugbetaling van de 
voorschotten die de definitief vastgestelde bedragen overtreffen, wegens een ma-
teriële of juridische vergissing wordt  teruggekomen op de beslissing over die 
voorschotten en aldus een nieuwe beslissing is genomen in de zin van voormeld 
artikel 17, faalt naar recht.
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Kosten.
5. Krachtens artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet dient de verweerster te 

worden veroordeeld in de kosten.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de verweerster in de kosten.

11 juni 2007 – 3° Kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende conclusie  van mevr. Mortier, advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. Gein-
ger.

Nr. 317

3° KAMER - 11 juni 2007

ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ALLERLEI - CONCURRENTIEBEDING - 
UITWERKING - GRENZEN - AKKOORD VAN DE PARTIJEN

De artikelen 65, §2, negende lid, en 86, §1, van de Arbeidsovereenkomstenwet beogen niet  
op  dwingende  wijze  de  gevallen  te  beperken  waarin  een  concurrentiebeding  geen  
uitwerking heeft, maar wel uitdrukkelijk te stellen dat in de drie vermelde gevallen het  
concurrentiebeding alleszins geen uitwerking kan hebben; zij verhinderen de partijen niet  
zelf  in gezamenlijk akkoord te bepalen wanneer het concurrentiebeding uitwerking zal  
hebben,  op  voorwaarde  dat  zij  niets  bedingen  dat  in  strijd  is  met  de  voormelde 
wetsbepalingen. (Artt. 65, §2, negende lid, en 86, §1, Arbeidsovereenkomstenwet)

(ECONOCOM MANAGED SERVICES nv T. A.)

ARREST

(A.R. S.06.0101.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 juni 2006 gewezen door 

het Arbeidshof te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 7 van het decreet van 2 (en) 7 maart 1791 tot afschaffing van het gildenwezen;
- de artikelen 6, 65, inzonderheid §2, negende lid, en 86, van de wet van 3 juli 1978 op 

de arbeidsovereenkomsten;
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: "(...)Hervormt het bestreden vonnis zoals volgt, opnieuw wijzend: 

veroordeelt (de eiseres) tot betaling aan (de verweerder) van het bedrag van 66.399,76 
euro (...) t.t.v. compensatoire vergoeding meer de gekapitaliseerde interest vanaf de opeis-
baarheid en de gerechtelijke interesten vanaf de dagvaarding. Zegt voor recht dat deze 
vergoeding niet onderworpen is aan inhoudingen van sociale zekerheidsbijdragen en de 
bedrijfsvoorheffing, welk desbetreffend onderdeel van de beschikking van het vonnis zo-
doende vernietigd wordt. Bevestigt dit vonnis voor het overige. Veroordeelt (de eiseres) 
tot de kosten van het hoger beroep. (...)".

op grond van de motieven op p. 6 - 9:
"Wat de uitwerking van het concurrentiebeding betreft:
Het in artikel 7 van de arbeidsovereenkomst van 6 augustus 1999 opgenomen niet-con-

currentiebeding voorziet in volgende bepaling:
'De bediende verbindt er zich toe wanneer hijzelf een einde stelt aan de overeenkomst, 

of deze door de werkgever wegens dringende reden wordt verbroken, gedurende twaalf 
maanden vanaf de dag dat de dienstbetrekking een einde heeft genomen, geen activiteiten 
uit te oefenen, bij een andere werkgever of voor eigen rekening, die overeenstemmen met 
de activiteiten uitgeoefend door de werknemer in dienst van de werkgever.

Tenzij de werkgever binnen een termijn van 15 dagen na de beëindiging van de dienst-
betrekking afziet van de toepassing van het niet-concurrentiebeding, zal hij een éénmalige 
en forfaitaire vergoeding betalen aan de bediende die gelijk is aan de helft van de bruto-
wedde van de bediende gedurende de effectieve toepassingsperiode van dit niet-concur-
rentiebeding.

Onderhavig concurrentiebeding is geografisch beperkt tot het Belgisch grondgebied'.
De geldigheid van het concurrentiebeding wordt door de partijen niet betwist.
(De eiseres) deed na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geen afstand van het 

concurrentiebeding, zeker niet binnen de voorziene termijn van 15 dagen.
Met brief van 30 juni 2003, aan de raadsman van (de verweerder) gericht, stelt (de eise-

res) dat 'Volgens de bewoording zelf van artikel 7 is er slechts van niet-mededinging spra-
ke wanneer de bediende zelf een einde stelt aan de overeenkomst of deze door de werkge-
ver wegens dringende reden wordt verbroken' en dat 'Vermits de arbeidsovereenkomst in 
onderling akkoord op 20 (30!) september 2002 een einde heeft genomen staat aan uw cli-
ënt volledig vrij concurrerend op te treden t.o.v. (de eiseres), wat hij zeer goed weet (los 
van andere akkoorden die hij met ons namens de BVBA AC CONSULTING zou hebben 
afgesloten)'.

Volgens (de eiseres) voorziet artikel 7 van de arbeidsovereenkomst geen verbintenis tot 
niet-concurrente in geval van beëindiging van de overeenkomst in onderling akkoord en is 
deze beperking van het toepassingsgebied van het niet-concurrentiebeding perfect rechts-
geldig.

Zo stelt (de eiseres) dat de wet op de arbeidsovereenkomsten niet verbiedt de uitwer-
king van en niet-concurrentiebeding uit te sluiten in een dergelijke hypothese en dat men 
derhalve niet voorziet dat een niet-concurrentiebeding uitwerking zal krijgen wanneer ar-
tikel 65, 9, van de Arbeidsovereenkomstenwet voorziet  dat het geen uitwerking heeft, 
maar dat niets verbiedt om de hypothese waarin een niet-concurrentiebeding uitwerking 
zal krijgen te beperken.

Artikel 65, §2, negende lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat: 'Het beding 
dat aan de bepalingen van onderhavig artikel voldoet, heeft geen uitwerking wanneer aan 
de overeenkomst een einde wordt gemaakt, ofwel tijdens de proefperiode ofwel na deze 
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periode door de werkgever zonder dringende reden of door de werkman om dringende re-
den'.

De regelgeving met betrekking tot het concurrentiebeding is van dwingend recht (...), 
waarbij het bovendien de openbare orde raakt in zijn connectie met het in artikel 7 van het 
'Decreet d'Allarde' van 2 en 7 maart 1991 vervatte principe van vrijheid van handel en nij-
verheid (...).

Volgens  voormeld  artikel  65,  §2,  negende  lid,  heeft  het  concurrentiebeding,  na  de 
proefperiode, dan ook slechts in twee gevallen geen uitwerking, namelijk wanneer aan de 
arbeidsovereenkomst een einde wordt gemaakt door de werkgever zonder dringende reden 
of door de werknemer (de artikelen 85 en 86 van de Arbeidsovereenkomstenwet) om drin-
gende reden.

Uit deze imperatieve bepaling volgt dat in alle andere gevallen van beëindiging van de 
overeenkomst het niet-concurrentiebeding wel degelijk uitwerking heeft.

Dit zal zodoende onder meer duidelijk het geval zijn wanneer, omgekeerd, de overeen-
komst na de proefperiode door de werkgever wegens dringende reden wordt beëindigd of 
door de werknemer zonder dringende reden, alsook uiteraard wanneer de werknemer zelf 
een einde stelt aan de overeenkomst zoals uitdrukkelijk voorzien in artikel 7 van de ar-
beidsovereenkomst of in geval de overeenkomst in onderling akkoord beëindigd wordt, 
zoals in casu.

Volledig conform de dwingende bepalingen van artikel  65 van de Arbeidsovereen-
komstenwet bleef het niet-concurrentiebeding dan ook uitdrukkelijke uitwerking hebben 
zowel op basis van artikel 7 van de arbeidsovereenkomst als door de wijze van beëindi-
ging ervan.

(De eiseres) kan bijgevolg bezwaarlijk blijven volhouden dat het niet-concurrentiebe-
ding geen uitwerking zou hebben omdat de overeenkomst, in tegenstelling tot de bepalin-
gen van haar artikel 7 met betrekking tot (de verweerder), in onderling overleg werd be-
ëindigd, wat zou neerkomen op een ongeoorloofde beperking van de rechten van (de ver-
weerder).

Het door (de eiseres) geponeerde in artikel 86, §2, van de Arbeidsovereenkomstenwet 
voorziene afwijkingsbeding is in casu derhalve niet van toepassing.

Zoals (de eiseres) evenzo ten onrechte voorhoudt kan, bij gebrek binnen de wettelijke 
termijn van 15 dagen afstand te hebben gedaan van de toepassing van het concurrentiebe-
ding uit het feit dat zij niet overging tot betaling van de compensatoire vergoeding, niet 
afgeleid worden (dat) zij impliciet afstand deed van de werkelijke toepassing van het con-
currentiebeding (...).

Zodoende dient te worden besloten dat het concurrentiebeding wel degelijk uitwerking 
heeft gekregen en (de verweerder) op een compensatoire vergoeding gerechtigd is.

Dit blijkt, in tegenstelling tot het door (de eiseres) beweerde, des te meer uit de inhoud 
van de voormelde exclusieve handelsagentuurovereenkomst, meer bepaald uit de artikelen 
1 en 4 A.5:

1. De lastgever vertrouwt aan de agent, die de vertegenwoordiging aanvaardt onder 
hierna vermelde voorwaarden de zelfstandige vertegenwoordiging toe aan de informatica-
diensten die de lastgever verkoopt.

5. Hij zal er zich voor de hele duur van de overeenkomst van weerhouden enige daad 
van mededinging te stellen ten opzichte van de lastgever en van de andere vennootschap-
pen van de groep Econocom. Onder de groep Econocom verstaat men de NV Econocom 
Group, alsook de bedrijven die deze controleert in de zin van de wet op de boekhouding 
van de ondernemingen. Hij zal, noch in de bewuste sector, noch buiten de sector, de verte-
genwoordiging kunnen waarnemen voor een firma, een onderneming kunnen oprichten of 
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deelnemen in een onderneming die de identieke of gelijkaardige producten of diensten 
verleent of verdeelt. Een uitzondering op dit verbod met betrekking tot activiteiten in de 
informaticasector is slechts mogelijk met de voorafgaande en schriftelijke toestemming 
van de lastgever. Mocht de agent (als vertegenwoordiger of als makelaar, en dit herhaal-
delijk of van tijd tot tijd) producten of diensten willen verkopen die verschillen van en 
niet concurrentieel zijn met deze van de lastgever, dan zal hij deze laatste hiervan vooraf 
op de hoogte brengen".

Grieven
Na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst geniet de vertrekkende werknemer op-

nieuw van zijn vrijheid van arbeid en ondernemen, zoals tot uitdrukking gebracht in arti-
kel 7 van het "Decreet d'Allarde" van 2 en 7 maart 1791 tot afschaffing van het gildenwe-
zen.

Van dit principe van vrijheid van arbeid en ondernemen kan door partijen conventio-
neel afgeweken worden in een concurrentiebeding, mits naleving van de voorwaarden be-
paald in de artikelen 65 en 86 van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten, 
dewelke onder meer inhouden dat de werknemer slechts tegen vergoeding de beknotting 
van zijn vrijheid moet aanvaarden.

Niets belet evenwel de partijen te bepalen dat het concurrentiebeding slechts in geval 
van bepaalde wijzen van beëindiging van de overeenkomst uitwerking heeft, nu de wet 
niet gebiedend oplegt dat het concurrentiebeding steeds van toepassing moet zijn, maar 
integendeel dit in de regel overlaat aan de contractuele vrijheid van partijen.

De wet van deze contractsvrijheid enkel in de gevallen opgesomd in voormeld artikel 
65, §2, negende lid, afwijkt door dwingend op te leggen dat het concurrentiebeding dat 
aan de bepalingen van dat artikel voldoet, geen uitwerking heeft wanneer aan de overeen-
komst een einde wordt gemaakt, ofwel tijdens de proefperiode, ofwel na deze periode 
door de werkgever zonder dringende reden of door de werkman om dringende reden.

Het bestreden arrest stelt vast op pagina 5 en 8 dat de arbeidsovereenkomst op 30 sep-
tember 2002 door beide partijen beëindigd werd in onderling akkoord en op pagina 6 dat 
artikel 7 van de arbeidsovereenkomst voorziet: "De bediende verbindt er zich toe wanneer 
hij zelf een einde stelt aan de overeenkomst, of deze door de werkgever wegens dringende 
reden wordt verbroken, (...)".

Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig beslist dat uit de imperatieve bepaling 
van artikel 65, §2, negende lid, van de arbeidsovereenkomstenwet volgt dat in alle andere 
gevallen van beëindiging van de overeenkomst het niet-concurrentiebeding wel degelijk 
uitwerking heeft en zodoende ook in geval van beëindiging in onderling akkoord zoals in 
casu, terwijl buiten de gevallen limitatief opgelegd in voormeld artikel partijen vrij zijn 
(schending van artikel 7 van het decreet van 2 (en) 7 maart 1791 tot afschaffing van het 
gildenwezen en artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek) te bepalen dat het concurrentie-
beding niet geldt in geval van beëindiging van hun arbeidsrelatie in onderling akkoord 
(schending van de artikelen 6, 65, inzonderheid §2, negende lid, en 86, van de wet van 3 
juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der 

werknemers;
- artikel 14, §2, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 de-

cember 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- artikel 23, tweede lid, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen 

van de sociale zekerheid voor werknemers.
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-  de artikelen 31, 90, 270, 272, 273 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, bekrachtigd bij wet van 12 
juni 1992 , hierna afgekort WIB (1992);

- de artikelen 65 en 86 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-overeenkom-
sten.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: "(...) Hervormt het bestreden vonnis zoals volgt, opnieuw wijzend: 

veroordeelt (de eiseres) tot betaling aan (de verweerder) van het bedrag van 66.399,76 
euro (...) t.t.v. compensatoire vergoeding meer de gekapitaliseerde interest vanaf de opeis-
baarheid en de gerechtelijke interesten vanaf de dagvaarding. Zegt voor recht dat deze 
vergoeding niet onderworpen is aan inhoudingen van sociale zekerheidsbijdragen en de 
bedrijfsvoorheffing, welk desbetreffend onderdeel van de beschikking van het vonnis zo-
doende vernietigd wordt. Bevestigt dit vonnis voor het overige. Veroordeelt (de eiseres) 
tot de kosten van het hoger beroep. (...)".

op grond van de motieven op p. 11 - 12:
"Betreffende de inhouding van sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing op 

de compensatoire vergoeding:
(De eiseres) gedraagt zich hieromtrent naar de wijsheid van het arbeidshof.
Gezien de compensatievergoeding betaald wordt wegens een afstand van een persoon-

lijk recht op vrije arbeidsbeoefening, kan deze vergoeding niet als loon beschouwd wor-
den. 

(...)
De compensatoire vergoeding is geen loon in de zin van de Loonbeschermingswet aan-

gezien deze in wezen een vergoeding is 'voor het afzien van persoonlijk recht, namelijk 
vergoeding om in de toekomst af te zien van de aanwending van kennis, ervaring en be-
kendheid, dit kan bezwaarlijk aanzien worden als een 'voordeel' voor de betrokken werk-
nemer waarop hij recht zou hebben ten gevolge van de (beëindigde) dienstbetrekking (...).

Er moet bijgevolg geen inhouding van sociale zekerheidsbijdragen gebeuren op deze 
compensatievergoeding, zoals hierop eveneens geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd is, 
gezien deze fiscaal behoort tot de categorie diverse inkomsten (...).

De betwisting omtrent de verschuldigde interest op de netto of bruto bedragen is zo-
doende zonder voorwerp".

Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 14, §§1 en 2, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 

besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders 
en 23, §2, van de algemene beginselenwet sociale zekerheid worden de bijdragen voor de 
sociale zekerheid berekend op basis van het loon van de werknemer, zoals omschreven in 
artikel 2 van de Loonbeschermingswet van 12 april 1965.

Luidens artikel 2 van de wet van 12 april 1965 wordt onder loon verstaan, het loon in 
geld en de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbe-
trekking recht heeft ten laste van de werkgever.

Een aan de werknemer toegekend voordeel maakt deel uit van het loon, omschreven in 
artikel 2 van de wet van 12 april 1965, wanneer de werknemer, onder de overeengekomen 
voorwaarden,  aanspraak kan maken  lastens  zijn  werkgever  op de toekenning van dat 
voordeel en hij zijn recht stoelt op de dienstbetrekking.

Ook de in geld waardeerbare voordelen die verband houden met de beëindiging van de 
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dienstbetrekking zijn loon in de zin van artikel 2 van de wet van 12 april 1965.
Wanneer partijen hun arbeidsovereenkomst in onderling overleg beëindigen en aan de 

werknemer krachtens een in die arbeidsovereenkomst opgenomen concurrentiebeding een 
compensatoire vergoeding moet worden toegekend om in de toekomst af te zien van de 
aanwending van zijn kennis, ervaring en bekendheid die hij in de loop van zijn tewerkstel-
ling heeft verworven, dan wordt deze vergoeding toegekend naar aanleiding van en om re-
den van de beëindiging van de dienstbetrekking en is deze vergoeding loon in de zin van 
artikel 2 van de wet van 12 april 1965.

Deze vergoeding die de werknemer ontvangt als tegenprestatie voor zijn verbintenis om 
zijn gewezen werkgever geen concurrentie aan te doen, vindt zijn oorzaak immers onte-
gensprekelijk in de arbeidsovereenkomst zelf die voorheen tussen beiden heeft bestaan.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft kunnen oordelen dat op de com-
pensatievergoeding, die voor de niet-concurrentie werd overeengekomen in artikel 7 van 
de arbeidsovereenkomst, geen inhouding van sociale zekerheidsbijdragen moet gebeuren, 
nu de verweerder op deze vergoeding recht heeft ingevolge zijn dienstbetrekking ten laste 
van eiser (schending van de artikelen 2, inzonderheid eerste lid, 3°, van de wet van 12 
april 1965, 14, §§1 en 2, van de wet van 27 juni 1969 en 23, tweede lid, van de wet van 29 
juni 1981 en voor zoveel als nodig de artikelen 65 en 86 van de wet van 3 juli 1978 be-
treffende de arbeidsovereenkomsten).

Tweede onderdeel
Alle beloningen, die voor de werknemers de opbrengst zijn van arbeid in dienst van een 

werkgever, zijn bezoldigingen volgens artikel 31, eerste lid, van het WIB (1992).
Volgens het tweede lid, 3°, van dit artikel behoren daartoe inzonderheid vergoedingen 

verkregen uit hoofde of naar aanleiding van het stopzetten van de arbeid of het beëindigen 
van een arbeidsovereenkomst.

Op die vergoedingen is krachtens de artikelen 270, 272 en 273, enig lid, 1°, van voor-
meld wetboek, bedrijfsvoorheffing verschuldigd door de werkgever die deze mag inhou-
den.

De enige en forfaitaire vergoeding, die de werkgever aan de werknemer, die het bedrijf 
verlaat  ingevolge een niet-concurrentiebeding moet  betalen overeenkomstig artikel  65, 
alinea 2, vijfde lid, 4°, van de Arbeidsovereenkomstenwet, - op de bedienden van toepas-
sing krachtens artikel 86, alinea 1, eerste lid, van die wet -, is een vergoeding in de zin van 
voormeld artikel 31, tweede lid, 3° WIB (1992).

Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig beslist dat op de compensatoire vergoe-
ding, waartoe het de eiseres veroordeelt in uitvoering van het niet-concurrentiebeding dat 
is opgenomen in de artikel 7 van de arbeidsovereenkomst, geen bedrijfsvoorheffing ver-
schuldigd is gezien deze vergoeding behoort tot de categorie van de diverse inkomsten 
(schending van artikel 90 WIB (1992)), terwijl dit een bezoldiging in hoofde van de ver-
weerder uitmaakt (schending van de artikelen 31, eerste lid, 270, 272, 273, enig lid, 1°, 
WIB (1992) en voor zoveel als nodig de artikelen 65 en 86 van de wet van 3 juli 1978 be-
treffende de arbeidsovereenkomsten).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens de artikelen 65, §2, negende lid, en 86, §1, van de Arbeids-over-

eenkomstenwet, heeft het concurrentiebeding dat aan de bepalingen van artikel 
65 voldoet, geen uitwerking wanneer aan de overeenkomst een einde wordt ge-
maakt, ofwel tijdens de proefperiode, ofwel na deze periode door de werkgever 
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zonder dringende reden of door de werknemer om dringende reden.
2. De bedoeling van deze wetsbepalingen is niet op dwingende wijze de geval-

len te beperken waarin een concurrentiebeding geen uitwerking heeft, maar wel 
uitdrukkelijk te stellen dat in de drie vermelde gevallen het concurrentiebeding 
alleszins geen uitwerking kan hebben.

Zij verhinderen de partijen dienvolgens niet zelf in gezamenlijk akkoord te be-
palen wanneer het concurrentiebeding uitwerking zal hebben, op voorwaarde dat 
zij niets bedingen dat in strijd is met de voormelde wetsbepalingen.

3. Blijkens de vermeldingen van het arrest, hebben de partijen een bedienden-
overeenkomst gesloten met een concurrentiebeding voor het geval de verweerder 
als bediende zelf een einde zou stellen aan de overeenkomst of de eiseres als 
werkgever op grond van dringende redenen.

4. Het arrest dat oordeelt dat het concurrentiebeding uitwerking heeft en de ei-
seres veroordeelt tot betaling van een compensatoire vergoeding ten bedrage van 
66.399,76 euro met interest, niettegenstaande de bediendenovereenkomst door de 
partijen in onderling overleg beëindigd werd, schendt de voormelde als geschon-
den aangewezen wetsbepalingen.

Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

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

over.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.

11 juni 2007 – 3° Kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende conclusie  van mevr. Mortier, advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. Wou-
ters.

Nr. 318

2° KAMER - 12 juni 2007

1º BORGTOCHT - VOORLOPIGE HECHTENIS - INVRIJHEIDSTELLING - BORGSOM - TOEWIJZING 
AAN DE STAAT - VOORWAARDEN

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — ALLERLEI - INVRIJHEIDSTELLING - BORGSOM - 
TOEWIJZING AAN DE STAAT - VOORWAARDEN - NIET-VERSCHIJNING TER TENUITVOERLEGGING VAN 
HET VONNIS - BEGRIP

1º en 2° Inzake voorlopige hechtenis wordt de borgsom, betaald bij de invrijheidstelling,  
toegewezen  aan  de  Staat  o.m.  wanneer  de  veroordeelde  niet  verschenen  is  ter  
tenuitvoerlegging  van  het  vonnis,  d.i.  niet  alleen  wanneer  de  veroordeelde  zich  bij  
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oproeping niet aanbiedt om zijn straf uit te voeren, maar ook wanneer de veroordeelde  
na een strafonderbreking op de gestelde datum niet meer verschijnt  voor de verdere  
uitvoering van zijn straf1. (Art. 35, §4, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(Y.)

Conclusie van eerste advocaat-generaal M. De Swaef: 
1. Het ontvankelijk cassatieberoep van de eiser is gericht tegen het arrest van 16 januari 

2007 van het Hof van Beroep te Gent.
De eiser in cassatie werd door voornoemd hof op 6 december 2005 veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van twee jaar.
In  de  loop  van  het  gerechtelijk  onderzoek  was  de  voorlopige  hechtenis  gelicht 

geworden na de betaling van een borgsom van 3.500€.
Op 11 april 2006 bood de eiser zich aan voor strafuitvoering. 
Op  12  april  2006  werd  tot  strafonderbreking  beslist  met  het  oog  op  de 

strafuitvoeringsmodaliteit van het elektronisch toezicht. De eiser heeft evenwel, aldus het 
bestreden  arrest,  de  voorwaarden  van  strafonderbreking  niet  nageleefd  en  hij  is  niet 
teruggekeerd op de vooropgestelde datum van 14 november 2006.

Het in cassatie bestreden arrest stelt zodoende vast dat A.Y. zonder wettige reden van 
verschoning  niet  is  verschenen  ter  tenuitvoerlegging  van  het  in  kracht  van  gewijsde 
getreden  arrest  van veroordeling  en verklaart  vervallen  aan  de Staat  de  borgsom van 
3.500€.

2.  Tegen  die  beslissing  wordt  namens  de  eiser  in  het  enig  middel  tot  cassatie 
aangevoerd dat, nu door de wet de teruggave van de borgsom definitief verworven is op 
het ogenblik dat de veroordeelde zich gevangen heeft gemeld, te dezen is voldaan aan de 
voorwaarden tot teruggave van de borgsom.

Om die stelling te staven wordt verwezen naar bepaalde doctrine die gevestigd is in de 
zin dat voldaan is aan de wettelijke voorwaarde van verschijning ter tenuitvoerlegging van 
de veroordeling (art.  35,  §4,  Voorlopige  Hechteniswet)  wanneer de veroordeelde zich 
hiertoe aanmeldt; vanaf dat ogenblik zou de zekerheid niet meer aan de Staat kunnen 
worden toegewezen, ook al ontvlucht de veroordeelde naderhand (R.D.D.P., v° Détention 
préventive, nr 206; noot L. De Schepper onder Antwerpen, 30 juni 1988, R.W. 1989-
1990, 366/368).

3. Mij lijkt de zienswijze van de eiser in cassatie niet te kunnen worden bijgetreden om 
de volgende redenen.

Vooreerst loopt te dezen de vergelijking mank met het geval van de veroordeelde die 
tijdens de strafuitvoering weet te ontvluchten. 

De ontvluchting doet immers een fout in hoofde van de overheid vermoeden.
Niets is daarentegen minder waar in het geval van de veroordeelde aan wie de gunst 

van de strafuitvoering onder het stelsel van het elektronisch toezicht wordt toegekend, 
maar die misbruik maakt van de periode van de technische voorbereidingen hiertoe om 
zich aan deze vorm van strafuitvoering te onttrekken.

Bovendien  laat  de  wet  thans  toe  dat  de  strafuitvoering  op  diverse  wijzen  kan 
geschieden; naast de onderbreking van de strafuitvoering, zijn er de beperkte detentie en 
het elektronisch toezicht (Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van 
de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het 
raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten).

Deze modaliteiten brengen met zich mee dat de eerste aanbieding van de veroordeelde 

1 Zie de concl. van het O.M.
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niet  bepalend  hoeft  te  zijn  voor  het  in  de  wet  niet  nader  omschreven  begrip  van 
tenuitvoerlegging van het vonnis van veroordeling.

Deze eerste aanbieding moet in de huidige omstandigheden inderdaad niet beletten dat 
de latere onttrekking aan enige strafuitvoeringsmodaliteit zou worden gesanctioneerd met 
verbeuring van de borgsom.  Overigens voert  de  eiser  geen  enkele  wettige  reden van 
verschoning voor zijn niet verschijnen aan.

4.  Het  middel  tot  cassatie  kan  zodoende  niet  worden  aangenomen.  De  bestreden 
beslissing is cassatiebestendig.

Conclusie : verwerping.

ARREST

(A.R. P.07.0237.N)

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

correctionele kamer, van 16 januari 2007.
De eiser voert in een memorie een middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Eerste en enige middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- schending van de voorlopige hechteniswet (o.m. artikel 13 en 16).
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep stelt vast dat eiser in cassatie zich op 11 april 2006 zelf 

heeft aangeboden aan de strafinrichting te Antwerpen met het oog op de strafuit-
voering en dat hij op die datum ook effectief werd opgesloten. 

Desondanks vervalt de borgsom ten bedrage van 3.500,00 € overgeschreven 
op 31 oktober 2003 op rekening van de Deposito- en Consignatiekas te Gent in 
uitvoering van de beschikking van de Raadkamer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Gent van 10 oktober 2003, aan de Staat. 

Immers het hof [van beroep] stelt vast dat eiser in cassatie zonder wettige re-
den van verschoning niet is verschenen ter uitvoering van het in kracht van ge-
wijsde getreden arrest van het Hof van Beroep te Gent - 6de kamer - van 6 de-
cember 2005. 

In het motiverend gedeelte stelt het hof van beroep vast dat eiser in cassatie 
niet terugkwam na strafonderbreking met het oog op elektronisch toezicht. 

Dat echter duidelijk door de wet de teruggave van de borgsom definitief ver-
worven is op het ogenblik dat hij zich gevangen heeft gemeld (E. Boutmans, 
Voorlopige Hechtenis, 1985, pag. 244: "De gevangene die weet te vluchten, ver-
beurt daardoor de zekerheid niet meer, want de teruggave was definitief verwor-
ven op het ogenblik dat hij zich gevangen heeft gemeld"). 

Zie ook verwijzing door E. BOUTMANS naar R.P.D.B., V, Détention préven-
tive, nr. 206; SCHUIND-VAN DE PLAS, I, 557.
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Het arrest betwist niet en stelt zelfs expliciet dat eiser in cassatie zich op 11 
april 2006 zelf heeft aangeboden aan de strafinrichting te Antwerpen, met het 
oog op de strafuitvoering en dat hij op die datum ook effectief werd opgesloten. 

Er is dus in casu voldaan aan de voorwaarden tot teruggave van de waarborg-
som.

Het  bestreden arrest  dient  dan ook verbroken te  worden,  kosten lastens  de 
Staat.

III. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
De eiser werd gedagvaard bij toepassing van artikel 35, §4, vijfde en zevende 

lid, Wet Voorlopige Hechtenis om, wegens niet-verschijning ter tenuitvoerleg-
ging van het arrest van het Hof van Beroep te Gent van 6 december 2005, de 
door de eiser op 31 oktober 2003 overgeschreven borgsom van 3.500 euro aan de 
Staat vervallen te horen verklaren.

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel 
1. Artikel 35, §4, vierde lid, Wet Voorlopige Hechtenis bepaalt: "Niettegen-

staande de termijn bepaald in artikel 35, §1, en onverminderd de toepassing van 
artikel 36, wordt de borgsom teruggegeven indien de verdachte bij alle proce-
shandelingen, alsook ter tenuitvoerlegging van het vonnis is verschenen". 

Artikel 35, §4, zevende lid, van die wet bepaalt: "De niet-verschijning van de 
veroordeelde ter tenuitvoerlegging van het vonnis wordt, op de vordering van het 
openbaar ministerie, vastgesteld door de rechtbank die de veroordeling heeft uit-
gesproken. Het vonnis verklaart tevens dat de borgsom aan de Staat vervalt." 

2. Geen wettelijke bepaling zegt vanaf welk ogenblik schuldige "niet-verschij-
ning ter tenuitvoerlegging" bestaat of wat daaronder dient te worden verstaan. 

3. Onder "niet verschijning ter tenuitvoerlegging van het vonnis" moet worden 
verstaan niet alleen het feit dat de veroordeelde zich bij oproeping van het peni-
tentiaire bestuur niet aanbiedt om zijn straf uit te voeren, maar ook het feit dat de 
veroordeelde na een strafonderbreking op de gestelde datum niet meer verschijnt 
voor de verdere uitvoering van zijn straf. 

4. Het middel dat ervan uitgaat dat eens een veroordeelde zich bij het begin 
van de uitvoering van de straf aanbiedt, er ongeacht een latere niet-verschijning 
na een strafonderbreking geen schuldige niet-verschijning ter tenuitvoerlegging 
van de straf kan zijn, faalt naar recht. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
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12 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. J. Calewaert, Antwerpen.

Nr. 319

2° KAMER - 12 juni 2007

MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — RECHTSPERSONEN - 
STRAFBAARSTELLING - VASTSTELLING VAN FOUT

De  gelijktijdige  strafbaarstelling  van  de  rechtspersoon  en  van  de  natuurlijke  persoon  
overeenkomstig artikel 5, tweede lid, Sw. is slechts mogelijk wanneer de rechtspersoon 
verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een geïdentificeerde  
natuurlijke persoon die de fout wetens en willens heeft gepleegd; dit houdt in dat de fout  
van de rechtspersoon samenvalt met deze van de natuurlijke persoon of ermee nauw 
verband houdt maar neemt niet weg dat die fout bij de beide personen aanwezig moet  
zijn1. 

(GUARANTEE INSURANCE nv T. AGF BELGIUM INSURANCE nv e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0246.N)

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

correctionele kamer, van 22 januari 2007.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Artikel 5, tweede lid, Strafwetboek, bepaalt: 
"Wanneer de rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens 

het optreden van een geïdentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel degene die 
de zwaarste fout heeft begaan worden veroordeeld. Indien de geïdentificeerde 
natuurlijke persoon de fout wetens en willens heeft gepleegd kan hij samen met 
de verantwoordelijke rechtspersoon worden veroordeeld."

2. De strafuitsluitende verschoningsgrond die deze bepaling ten voordele van 
de persoon die de minst zware fout heeft gepleegd, invoert, bestaat niet wanneer 
het misdrijf wetens en willens is gepleegd. In dat geval kan de natuurlijke per-
soon steeds samen met de rechtspersoon worden gestraft, ongeacht of zij al dan 
niet de zwaarste fout heeft gepleegd.

1 A. DE NAUW, Inleiding tot het Algemeen Strafrecht, die Keure, 2006, nrs 169 e.v. 
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3. De gelijktijdige strafbaarstelling van de rechtspersoon en van de natuurlijke 
persoon overeenkomstig die bepaling, is slechts mogelijk wanneer de rechtsper-
soon verantwoordelijk gesteld wordt uitstluitend wegens het optreden van een 
geïdenticeerde natuurlijke persoon die de fout wetens en willens heeft gepleegd. 
Dit houdt in dat de fout van de rechtspersoon samenvalt met deze van de natuur-
lijke persoon of ermee nauw verband houdt maar neemt niet weg dat die fout bij 
de beide personen aanwezig moet zijn. 

Hieruit volgt dat het niet volstaat dat de rechter vaststelt dat de natuurlijke per-
soon de fout wetens en willens heeft gepleegd. Hij moet ook bij de rechtspersoon 
de fout vaststellen.

4. Het arrest oordeelt dat:
- de vraag of het misdrijf wetens of willens werd gepleegd moet worden beoor-

deeld of basis van de aanwezigheid van opzet in de concrete geestesgesteldheid 
van de natuurlijke persoon;

- de ten laste gelegde feiten aan de eiseres kunnen worden toegerekend vermits 
zij verband houden met de verwezenlijking en het doel van de vennootschap of 
de waarneming van haar belangen;

- het vaststaat dat de medebeklaagde natuurlijke persoon de feiten wetens en 
willens heeft gepleegd zodat er van decumulatie van strafrechtelijke aansprake-
lijkheid geen sprake kan zijn. 

5. Met deze redenen, op grond waarvan het de eiseres schuldig verklaart aan 
de ten laste gelegde feiten, stelt het arrest niet vast dat de eiseres zelf een fout 
heeft gepleegd. 

Aldus is de beslissing niet naar recht verantwoord. 
Het middel is gegrond. 
6. Gelet op de hierna uit te spreken vernietiging is er geen aanleiding tot het 

stellen van de voorgestelde prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.
Eerste onderdeel
7. Het onderdeel kan niet tot cassatie zonder verwijzing leiden en behoeft geen 

antwoord.
Omvang van de cassatie
8. De hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing op de strafvordering 

brengt de vernietiging mee van de beslissingen op de tegen de eiseres ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen die er het gevolg van zijn. Het feit dat de beslis-
sing op de burgerlijke rechtsvordering van de verweerster 1 geen eindbeslissing 
is  en  daartegen  geen  ontvankelijk  cassatieberoep  kan  worden  ingesteld,  doet 
hieraan geen afbreuk. 

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

nietigde arrest.
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Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

12 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter  – Verslagge-
ver:  de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-gene-
raal.  

Nr. 320

2° KAMER - 12 juni 2007

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE 
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — 
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - CASSATIEBEROEP VAN DE 
BEKLAAGDE - OVERLIJDEN VAN DE BEKLAAGDE TIJDENS DE PROCEDURE IN CASSATIE - GEVOLG

Het cassatieberoep van een beklaagde die overlijdt vooraleer het Hof over de bestreden 
beslissing uitspraak heeft gedaan, is zonder voorwerp1.

(C.)

(A.R. P.07.0270.N)

12 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal.

Nr. 321

2° KAMER - 12 juni 2007

REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — ALLERLEI - FEIT NIET MEER 
ONDERWORPEN AAN HET OORDEEL VAN HET VONNISGERECHT - ONBEVOEGDVERKLARING DOOR HET 
VONNISGERECHT - GEVOLG

Een feit dat niet meer onderworpen is aan het oordeel van het vonnisgerecht, ook al betrof  
het een misdaad die aanvankelijk op onjuiste wijze door het onderzoeksgerecht naar de  
correctionele  rechtbank  was  verwezen,  kan  geen  aanleiding  geven  tot  een 
onbevoegdverklaring door dat vonnisgerecht, zodat het Hof, beslissende tot regeling van  
rechtsgebied, de beslissing van het vonnisgerecht vernietigt. 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. H.)

ARREST

(A.R. P.07.0318.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Cass., 31 jan. 2001, AR P.00.1416.F, nr 60. 
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De procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel verzoekt om regeling 
van rechtsgebied ingevolge:

- de beschikking van 24 februari 2004 van de raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel;

- het arrest van 8 november 2006 van het Hof van Beroep te Brussel, correctio-
nele kamer.

In een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, worden de redenen van het 
verzoek uiteengezet.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. VOORGAANDE RECHTSPLEGING
Bij vordering van 11 december 2003 vorderde de procureur des Konings de 

verwijzing van M. H. naar de correctionele rechtbank wegens de telastlegging 
A.2, namelijk "met voorbedachten rade, opzettelijk slagen of verwondingen, die 
een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevol-
ge hadden, te hebben toegebracht (...) aan R. F. en I. D.".

Tevens vorderde hij de buitenvervolgingstelling van M. H. wegens de telast-
legging B, omschreven als:

"gepoogd te hebben, door middel van geweld of bedreiging, ten nadele van R. 
F. en I. D. een voertuig, van een onbepaalde waarde, welke hem niet toebehoor-
de, bedrieglijk weg te nemen met de omstandigheid dat:

- het misdrijf gepleegd werd door twee of meer personen,
- wapens of op wapens gelijkende voorwerpen werden gebruikt of getoond, of 

indien de schuldige heeft doen geloven dat hij gewapend was,
- de schuldige, om het misdrijf te vergemakkelijken of zijn vlucht te verzeke-

ren, gebruik gemaakt heeft van een voertuig of enig ander al dan niet met een 
motor aangedreven tuig,

terwijl het voornemen om de misdaad te plegen zich geopenbaard heeft door 
uitwendige daden die een begin van uitvoering van die misdaad uitmaken en al-
leen ten gevolge van omstandigheden, van de wil van de dader onafhankelijk, 
werden gestaakt of hun uitwerking hebben gemist".

Bij beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel van 24 februari 2004 werd M. H. naar de correctionele rechtbank verwe-
zen wegens de telastleggingen A.2 en B, zonder aanneming van enige verzach-
tende omstandigheid. 

De procureur des Konings nam op 17 maart 2004 een vordering tot interpreta-
tie van deze beschikking omdat er in geen verzachtende omstandigheden voor-
zien waren voor de telastlegging B.

Bij beschikking tot interpretatie van 20 april 2004 voegde de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel verzachtende omstandigheden toe aan 
haar eerdere verwijzingsbeschikking van 24 februari 2004 voor de telastlegging 
B.
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Bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te Brussel van 18 oktober 2004, 
gewezen bij verstek lastens M. H., werd deze laatste vrijgesproken voor het feit 
van de telastlegging B en tot een gevangenisstraf en een geldboete veroordeeld 
voor het feit van de telastlegging A.2. Tevens werd hij tot schadevergoeding ver-
oordeeld aan F. R. en D. I..

Tegen dit vonnis werd geen hoger beroep ingesteld door het openbaar ministe-
rie.

Door een verklaring aan de gevangenisdirecteur deed M. H. op 2 december 
2004 verzet. 

Het verzet werd op 8 december 2004 ontvankelijk verklaard. Bij vonnis van 13 
april 2005 veroordeelde de Correctionele Rechtbank te Brussel M. H. tot een 
deels effectieve gevangenisstraf en een geldboete voor het feit van de telastleg-
ging A.2. Tevens stelde de rechtbank vast dat de vrijspraak voor de telastlegging 
B verworven blijft.

Tegen dit vonnis op verzet werd op 18 april 2005 hoger beroep ingesteld door 
M. H. en door het openbaar ministerie.

Bij arrest van 8 november 2006 doet het Hof van Beroep te Brussel het bestre-
den vonnis teniet en verklaart het zich onbevoegd om over de feiten te oordelen. 
Het komt tot dit besluit om volgende redenen:

- het feit van de telastlegging B waarvoor de raadkamer de beklaagde bij be-
schikking van 24 februari 2004 naar de correctionele rechtbank verwees zonder 
aanneming van verzachtende omstandigheden, betreft een misdaad;

- de raadkamer had geen rechtsmacht om bij beschikking tot interpretatie van 
20 april 2004 alsnog voor hetzelfde feit verzachtende omstandigheden aan te ne-
men;

- er is geen reden om de samenhang tussen alle ten laste gelegde feiten af te 
wijzen;

- de correctionele rechtbank was onbevoegd voor alle feiten die in de verwij-
zingsbeschikking zijn vermeld.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Er staat vooralsnog geen rechtsmiddel open tegen de beschikking van de 

raadkamer van 24 februari 2004, terwijl het arrest van het Hof van Beroep te 
Brussel kracht van gewijsde heeft.

2. De onderlinge tegenstrijdigheid tussen enerzijds de beschikking, anderzijds 
het arrest doet een geschil van rechtsmacht ontstaan dat de rechtsgang belem-
mert.

3. Bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te Brussel van 18 oktober 2004, 
gewezen bij verstek, werd M. H. vrijgesproken voor het feit van de telastlegging 
B en tot straf veroordeeld voor het feit van de telastlegging A.2, beslissing waar-
tegen geen hoger beroep werd ingesteld door het openbaar ministerie.

4. M. H. had er geen belang bij verzet aan te tekenen tegen zijn vrijspraak voor 
de telastlegging B. Het door hem op 2 december 2004 gedane verzet was dan 
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ook uitsluitend ontvankelijk in zoverre het gericht was tegen zijn veroordeling 
voor het feit van de telastlegging A.2.

Door het ontvankelijk verklaren van het verzet wordt het verstekvonnis als niet 
bestaande beschouwd, met uitzondering van de gedeelten van het verstekvonnis 
die niet het voorwerp van het verzet zijn zoals de vrijspraak voor een telastleg-
ging. Zijn vrijspraak voor het feit van de telastlegging B bleef dan ook definitief 
verworven.

De Correctionele Rechtbank te Brussel, recht doende op het verzet van M. H., 
had bijgevolg geen rechtsmacht om opnieuw te oordelen over de telastlegging B. 
Zij stelde dan ook vast dat de vrijspraak voor de telastlegging B definitief ver-
worven bleef.

5. Ingevolge het hoger beroep van het openbaar ministerie en M. H. tegen het 
vonnis op verzet kon uitsluitend het feit van de telastlegging A.2 onderworpen 
worden aan het oordeel van de appelrechters.

Het feit van de telastlegging A.2 kon niet meer samenhangend zijn met het feit 
van de telastlegging B, ook al betrof dit een misdaad die aanvankelijk op onjuiste 
wijze naar  de correctionele rechtbank was verwezen. Het Hof van Beroep te 
Brussel verklaart zich dan ook ten onrechte onbevoegd. 

Dictum
Het Hof,
Beslissende tot regeling van rechtsgebied,
Vernietigt het arrest van 8 november 2006 van het Hof van Beroep te Brussel, 

correctionele kamer.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer, an-

ders samengesteld.

12 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advo-
caat-generaal.

Nr. 322

2° KAMER - 13 juni 2007

VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - CASSATIE - VERWIJZING - GEVOLG

De vernietiging, zonder voorbehoud, van een beslissing, herstelt de partijen in de toestand  
waarin zij zich bevonden voor de rechter wiens beslissing werd vernietigd, zonder dat de 
eiser, die door de cassatie alle gevolgen heeft verkregen die dat rechtsmiddel kon doen 
ontstaan,  zich  nog  kan  beroepen  op  enig  oordeel  op  grond  waarvan  de  rechter  de  
vernietigde beslissing heeft gewezen1. (Art. 427, Sv.)

1 Cass.,  7  jan.  1987,  AR  5157,  AC.,  1986-1987,  nr  265;  R.  DECLERCQ,  Cassation  en  matière 
répressive, Brussel, Bruylant, 2006, p. 643, nr 1174
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(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0528.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 maart 2007 op verwijzing 

gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, 
ten gevolge van een arrest van 16 november 2005 van het Hof.

De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Bij beschikking van 22 maart 2002 heeft de raadkamer van de Rechtbank van 

Eerste Aanleg te Brussel de eiser en een andere inverdenkinggestelde naar de 
correctionele rechtbank van hetzelfde rechtscollege verwezen wegens valsheid in 
geschriften, gebruik van valse stukken en lasterlijke aangiften.

De eiser en de andere inverdenkinggestelde hebben tegen deze beschikking 
hoger beroep ingesteld.

De hogere beroepen werden bij arrest van 5 maart 2003 van het Hof van Be-
roep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, niet ontvankelijk verklaard.

Het Hof heeft het voormelde arrest op 8 oktober 2003 vernietigd en de zaak 
naar het Hof van Beroep te Bergen verwezen.

Bij arrest van 15 april 2005 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van het 
Hof van Beroep te Bergen de beide beroepen ontvankelijk verklaard, de beroe-
pen beschikking nietig verklaard, verklaard dat de strafvordering ontvankelijk en 
het onderzoek volledig is, de eiser, met aanneming van verzachtende omstandig-
heden, naar de Correctionele Rechtbank te Brussel verwezen, en verklaard dat er 
geen grond is om de tweede inverdenkinggestelde te vervolgen.

In zoverre het voormelde arrest in zake van de eiser en op diens cassatieberoep 
uitspraak deed, werd het door het Hof op 16 november 2005 vernietigd en werd 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik verwezen.

Het bestreden arrest dat door dat hof van beroep is gewezen, verklaart het ho-
ger beroep van de eiser niet ontvankelijk.

III. BESLISSING VAN HET HOF
1. De eiser verwijt het arrest dat het de aanhangigmaking van de zaak bij het 

hof van beroep miskent dat uitspraak doet op verwijzing na cassatie.
Volgens het middel was het Hof van Beroep te Luik niet bevoegd om het ho-

ger beroep niet ontvankelijk te verklaren vermits het Hof van Beroep te Bergen 
het ontvankelijk had verklaard met een beslissing die door het cassatieberoep van 
de eiser, bij gebrek aan belang, niet in vraag kan worden gesteld.

2. Aangezien de voorwaarden voor de ontvankelijkheid van het cassatieberoep, 
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in deze materie, conform zijn aan deze van het hoger beroep, moet het Hof het 
middel onderzoeken dat, door deze laatste te betwisten, een uitwerking heeft op 
de eerste.

3. De vernietiging, zonder voorbehoud, van een beslissing, herstelt de partijen 
in de toestand waarin zij zich bevonden voor de rechter wiens beslissing werd 
vernietigd, zonder dat de eiser, die door de cassatie alle gevolgen heeft verkregen 
die dat rechtsmiddel kon doen ontstaan, zich nog kan beroepen op enig voordeel 
op grond waarvan de rechter de vernietigde beslissing heeft gewezen.

De beslissing om het hoger beroep van de eiser, inverdenkinggestelde, tegen 
de beschikking tot verwijzing ontvankelijk te verklaren, berokkende hem geen 
nadeel. Zijn cassatieberoep daartegen is bijgevolg niet ontvankelijk. Deze beslis-
sing had een andere partij alleen nadeel kunnen berokkenen indien het bestreden 
dictum, te dezen de verwijzing naar de correctionele rechtbank, vernietigd was 
geworden.

De beslissing om het hoger beroep ontvankelijk te verklaren is dus, t.a.v. de 
omvang van de vernietiging, geen afzonderlijk dictum van de beslissing waarbij 
de beschikking nietig wordt verklaard en de inverdenkinggestelde naar het von-
nisgerecht wordt verwezen.

4. Door het arrest van het Hof van Beroep te Bergen te vernietigen "in zoverre 
het [uitspraak deed] in zake van de eiser", heeft het Hof alleen de beslissing tot 
buitenvervolgingstelling  ten  gunste  van  een  andere  inverdenkinggestelde  die 
geen partij was in het cassatiegeding, aan de aldus uitgesproken nietigverklaring 
onttrokken.

De vernietiging werd bijgevolg, ten aanzien van de eiser, zonder voorbehoud 
uitgesproken.

Bijgevolg was de rechter op verwijzing, in strijd met wat het middel aanvoert, 
bevoegd om over het geschil dat het voorwerp is van het voormelde niet afzon-
derlijke dictum, uitspraak te doen.

5. Krachtens artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, kan 
een inverdenkinggestelde alleen onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen een 
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger 
beroep tegen de beschikking tot verwijzing, op voorwaarde dat hij tegen deze be-
schikking hoger beroep heeft kunnen instellen.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat de eiser voor het Hof van 
Beroep te Luik de formele geldigheid van de beroepen beschikking heeft betwist.

6. Zoals het arrest vermeldt en ook kon vermelden, zonder dat het daarbij de 
artikelen 426 en 427 van het  Wetboek van Strafvordering schendt,  maakt het 
voorwerp van eisers hoger beroep geen deel uit van de gevallen waarin de wet de 
inverdenkinggestelde toestaat dat rechtsmiddel aan te wenden.

Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.

13 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter  – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Wouters.

Nr. 323

2° KAMER - 13 juni 2007

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VERVALSING VAN DE 
CHASSISNUMMERS VAN EEN MOTORRIJTUIG - BEGRIP

De verandering van de nummers die op het chassis van een motorrijtuig zijn aangebracht  
met het oog op de identificatie ervan kan de aanwijzing zijn van valsheid in geschriften of  
van het gebruik hiervan in authentieke en openbare, handels- of bankgeschriften of in  
privé-geschriften,  strafbaar gesteld bij  de artikelen 193 tot  197 van het Strafwetboek,  
doch is op zichzelf geen feit dat bij deze wettelijke bepalingen strafbaar is gesteld 1. (Artt. 
193 tot 197, Sw.)

(DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN in zake L. en P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0589.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
In een verzoekschrift waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit 

arrest is gehecht, verzoekt de eiser tot regeling van rechtsgebied ingevolge :
- een beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 

Charleroi, gewezen op 7 februari 2002,
- een arrest van het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer, gewezen 

op 12 februari 2007. 
Raadsheer Jocelyne Bodson heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
De voormelde beschikking heeft de beklaagden P. L. en F. P. naar de Correcti-

onele Rechtbank te  Charleroi  verwezen wegens verschillende telastleggingen, 
met name de eerste, wegens het namaken, met bedrieglijk opzet of met het oog-
merk om te schaden, van het zegel, de stempel of het merk, ofwel van een wille-
keurige overheid, ofwel van een private bankinstelling, ofwel van een privé-per-
soon, in het onderhavige geval (telastlegging IV):

A. herhaaldelijk tussen 1 januari 1995 en 19 juni 1995,
1) het chassisnummer WBABE51040EK54598 van een BMW 318 IS,
2) het chassisnummer WDB1290611F061741 van een Mercedes 300 SL,

1 Zie Cass., 16 okt. 1973, AC, 1974, p. 192.
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en, met hetzelfde bedrieglijk opzet of met hetzelfde oogmerk om te schaden, 
gebruik te hebben gemaakt van de voormelde nagemaakte zegels, stempels of 
merken, in de wetenschap dat ze nagemaakt waren.

B. op niet nader bepaalde data tussen 22 maart 1995 en 19 juni 1995, het chas-
sisnummer WDB1290661F045483 van een Mercedes 500 SL, en met hetzelfde 
bedrieglijk opzet of met hetzelfde oogmerk om te schaden, gebruik te hebben ge-
maakt van de voormelde nagemaakte zegels, stempels of merken, in de weten-
schap dat ze nagemaakt waren. 

Bij arrest van 12 februari 2007 heeft het hof van beroep zich onbevoegd ver-
klaard om kennis te nemen van de feiten die P. L. worden ten laste gelegd op 
grond dat deze, gesteld dat ze bewezen zijn, valsheid in geschriften en gebruik 
van valse stukken zouden opleveren, dat op de aldus omschreven feiten door de 
artikelen 193, 196, 213 en 214 van het Strafwetboek criminele straffen zijn ge-
steld en zij door de raadkamer niet werden gecorrectionaliseerd, dat aangezien de 
feiten van de andere telastleggingen daarmee samenhangend zijn, de correctione-
le rechtbank onbevoegd was om van het geheel van de feiten van de zaak kennis 
te nemen.

Tegen de beschikking van de raadkamer staat alsnog geen rechtsmiddel open 
en het arrest van het hof van beroep is in kracht van gewijsde gegaan.

Uit  de  tegenstrijdigheid  tussen  deze  beslissingen  ontstaat  een  geschil  van 
rechtsmacht dat  de procesgang belemmert,  zodat  er  reden is  tot  regeling van 
rechtsgebied.

De verandering van de nummers die op het chassis van een motorrijtuig zijn 
aangebracht met het oog op de identificatie ervan kan de aanwijzing zijn van 
valsheid in geschriften of van het gebruik hiervan in authentieke en openbare, 
handels- of bankgeschriften, strafbaar gesteld bij de artikelen 193 tot 197 van het 
Strafwetboek, doch is op zichzelf geen feit dat bij deze wettelijke bepalingen 
strafbaar is gesteld.

In de veronderstelling dat de feiten bewezen zijn, kunnen deze worden gestraft 
met de correctionele straffen die in de artikelen 184, 213 en 214 van het voor-
melde Wetboek zijn bepaald.

De beslissing waarbij het Hof van Beroep te Bergen zich onbevoegd heeft ver-
klaard is bijgevolg niet naar recht verantwoord.

Dictum
Het Hof,
Beslissende tot regeling van rechtsgebied.
Vernietigt het arrest dat op 12 februari 2007 door het Hof van Beroep te Ber-

gen is gewezen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer, an-

ders samengesteld.

13 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
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ver: mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 324

2° KAMER - 13 juni 2007

1º HERHALING - MISDRIJVEN INZAKE VERDOVENDE MIDDELEN - BIJZONDERE HERHALING - 
VOORWAARDEN - TERMIJNEN - AANVANG - EERDERE VEROORDELING UITGESPROKEN IN HET 
BUITENLAND

2º GENEESKUNDE — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN 
INBEGREPEN) - MISDRIJVEN INZAKE VERDOVENDE MIDDELEN - BIJZONDERE HERHALING - 
VOORWAARDEN - TERMIJNEN - AANVANG - EERDERE VEROORDELING UITGESPROKEN IN HET 
BUITENLAND

1º  en  2°  De  termijn  voor  herhaling  na  een  veroordeling  wegens  overtreding  van  de 
Drugwet, begint te lopen vanaf de dag waarop de veroordeling die als grondslag voor de 
herhaling  dient,  in  kracht  van gewijsde is  gegaan,  zelfs  al  is  de  veroordeling  in  het  
buitenland uitgesproken. (Art. 5, Drugwet; Art. 36, §2, a) iii, Enkelvoudig Verdrag inzake 
verdovende middelen, opgemaakt te New York op 30 maart 1961 en goedgekeurd bij de 
wet van 20 aug. 1969.)

(A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0608.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 april 2007 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
De eiser voert drie middelen aan in twee memories waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende beslissing 

op de strafvordering:
Over het eerste middel :
Tweede onderdeel :
Krachtens artikel 5 van de Wet van 24 februari 1921 betreffende met name het 

verhandelen van verdovende middelen en psychotrope stoffen, kunnen in geval 
van herhaling binnen vijf jaar na een veroordeling wegens overtreding van deze 
wet of van de besluiten ter uitvoering ervan, de correctionele straffen worden 
verdubbeld en de criminele straffen worden verzwaard overeenkomstig artikel 54 
van het Strafwetboek.

Die  termijn  begint  te  lopen  vanaf  de  dag  waarop  de  veroordeling,  die  als 
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grondslag voor de herhaling dient, in kracht van gewijsde is gegaan.
De tweede paragraaf, a) iii, van artikel 36 van het Enkelvoudig Verdrag inzake 

verdovende middelen en van de bijlagen, opgemaakt te New York op 30 maart 
1961, goedgekeurd bij wet van 20 augustus 1969, bepaalt dat met inachtneming 
van de beperkingen van een Partij, opgelegd door haar grondwet, haar rechtsstel-
sel en nationale wetgeving, buitenlandse veroordelingen voor de in de eerste pa-
ragraaf van dat artikel bedoelde strafbare feiten mede in aanmerking worden ge-
nomen bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van recidive.

Het bestreden arrest veroordeelt de eiser tot een enkele straf wegens bezit van 
een oorlogswapen (telastlegging F) en wegens twee overtredingen van de voor-
melde wet van 24 februari 1921 en zijn uitvoeringsbesluiten (telastleggingen B 
en C),  met de omstandigheid dat deze laatste twee overtredingen werden ge-
pleegd "binnen de termijn van vijf jaar nadat de veroordeling die op 13 mei 1993 
door [...] het Hof van Beroep te Chambéry (Frankrijk) is uitgesproken, wegens 
strafbare feiten wat betreft  de slaapmiddelen, verdovende middelen of andere 
psychotrope stoffen die afhankelijkheid kunnen teweegbrengen en waarvan de 
lijst door de Koning wordt vastgesteld, in kracht van gewijsde is gegaan". Het ar-
rest beslist evenwel dat de "incriminatieperiode voor de telastleggingen B en C 
pas met zekerheid op 1 januari 1999 begon".

Om de straf die zij de eiser opleggen i.e. een gevangenisstraf van vijf jaar, een 
geldboete van 1000 euro en de verbeurdverklaring van verschillende geldbedra-
gen, met redenen te omkleden, verwijzen de appelrechters naar de omstandigheid 
van herhaling die hierboven is gepreciseerd.

Uit het eensluidend verklaard afschrift van het arrest van het Hof van Beroep 
te Chambéry volgt dat dit op 26 juli 1993 in kracht van gewijsde is gegaan, door 
het arrest van het Hof van Cassatie dat die dag het cassatieberoep tegen deze be-
slissing heeft verworpen.

Op 1 januari 1999 waren sinds die dag meer dan vijf jaar verstreken. De appel-
rechters verantwoorden bijgevolg de straf die aan de eiser is opgelegd niet naar 
recht.

Het onderdeel is gegrond.
Er is geen grond om de overige onderdelen van het eerste middel en evenmin 

het tweede en derde middel te onderzoeken die niet tot ruimere cassatie kunnen 
leiden.

De onwettigheid tast het geheel van de straffen en de bijdrage aan het Bijzon-
der fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden aan, maar er is 
geen reden om de vernietiging uit te breiden tot de schuldigverklaring vermits er 
vernietigd werd om een reden die geen verband houdt met deze welke die beslis-
sing verantwoorden. 

Ambtshalve toezicht
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet ge-
wezen.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het bevel tot onmiddellijke 



Nr. 324 - 13.6.07 HOF VAN CASSATIE 1337 

aanhouding:
De vernietiging van de beslissing waarbij de eiser tot een straf wordt veroor-

deeld heeft de nietigverklaring tot gevolg van het bevel tot onmiddellijke aan-
houding.

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

ser opgelegde straffen en over de bijdrage aan het Bijzonder fonds tot hulp aan 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten van het cassatieberoep en laat de 

andere helft ten laste van de Staat.
Verwerpt de aldus beperkte zaak aan het Hof van Beroep te Bergen. 

13 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Mahieu.

Nr. 325

2° KAMER - 13 juni 2007

1º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - STRAFFEN VAN VRIJHEIDSBEROVING 
VAN MEER DAN DRIE JAAR - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS - VERWERPING VAN HET 
VOORSTEL - MOTIVERING - RISICO VAN HET PLEGEN VAN NIEUWE STRAFBARE FEITEN - 
VOORWAARDE

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - STRAFFEN VAN VRIJHEIDSBEROVING 
VAN MEER DAN DRIE JAAR - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS - VERWERPING VAN HET 
VOORSTEL - MOTIVERING - RISICO VAN HET PLEGEN VAN NIEUWE STRAFBARE FEITEN - 
VOORWAARDE

1º en 2° Om regelmatig met redenen te zijn omkleed moet het vonnis dat het voorstel tot  
voorlopige invrijheidstelling van iemand die tot vrijheidsstraffen van meer dan drie jaar is  
veroordeeld  verwerpt  wegens  het  bestaan  van  tegenaanwijzingen  in  hoofde  van  de 
veroordeelde met betrekking tot het risico van het plegen van nieuwe strafbare feiten, 
uitdrukkelijk vaststellen dat het om een risico van het plegen van ernstige strafbare feiten  
gaat1. (Art. 47, §1, 2°, Wet Strafuitvoering)

1 Het openbaar ministerie heeft tot de verwerping van het cassatieberoep geconcludeerd. Het heeft 
geoordeeld dat het bestreden vonnis, door bovendien te vermelden dat de rechtbank "over geen enkel 
gegeven beschikt  betreffende de opvangmogelijkheden bij  de ouders,  noch over  de ernst  van de 
trouwplannen en zelfs niet over de wijze waarop de gerechtelijke verloven verlopen en welk beeld de 
verschillende actoren daarvan hebben die bij de sociale reclassering betrokken zijn", van de eiser en 
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(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0704.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 11 mei 2007 gewezen door 

de Strafuitvoeringsrechtbank te Luik. 
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het ambtshalve middel dat de schending aanvoert van artikel 47, §1, 2°, 

van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroor-
deelden:

Uit deze bepaling volgt dat het voorstel tot voorlopige invrijheidstelling alleen 
kan worden verworpen wegens het bestaan van contra-indicaties in hoofde van 
de veroordeelde met betrekking tot het risico van het plegen van nieuwe strafba-
re feiten, voor zover deze contra-indicaties doen vrezen dat de veroordeelde ern-
stige strafbare feiten zou plegen.

Het vonnis verwerpt het voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling alleen 
op grond dat de rechtbank contra-indicaties heeft vastgesteld met betrekking tot 
het risico van het plegen van nieuwe strafbare feiten, zonder dat het met een re-
den opgeeft dat het om een risico van het plegen van ernstige strafbare feiten 
gaat.

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

nietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de Strafuitvoeringsrechtbank te Luik, anders samenge-

steld.

13 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Close – Andersluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 326

1° KAMER - 14 juni 2007

dat de rechtbank "geen plan kan goedkeuren dat zich beperkt tot een belofte om werk te zoeken, 
rekening houdende met de persoonlijkheid van de (eiser) en de drugsproblematiek ...", eveneens het 
bestaan van een tegenaanwijzing vaststelde met betrekking tot de afwezigheid van vooruitzichten op 
sociale reclassering van de eiser, zoals bepaald bij artikel 47, §1, 1°, van de Wet van 17 mei 2006.
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1º HUUR VAN DIENSTEN - AANNEMINGSOVEREENKOMST - VENNOOTSCHAP - VEREFFENING - 
OPDRACHTGEVER - RECHTSTREEKSE VORDERING VAN DE ONDERAANNEMERS - VOORWAARDE

2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) - 
GOEDEREN - AANNEMINGSOVEREENKOMST - VENNOOTSCHAP - VEREFFENING - OPDRACHTGEVER - 
RECHTSTREEKSE VORDERING VAN DE ONDERAANNEMERS – VOORWAARDE

1º en 2° De vereffening van de bouwondernemingsvennootschap belet vanaf dat ogenblik  
dat een onderaannemer de in artikel 1798 B.W. bedoelde rechtstreekse vordering tegen 
de opdrachtgever instelt1. (Art. 1798, B.W.; Art. 8, Hypotheekwet)

(CAVENAILLE  e.a. q.q. Faillissement En.Ge.Bat  n.v. T. STAD LUIK e.a;)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0382.F – C.05.0387.F – C.05.0528.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten, op 30 juni 2003, 9 februari 

2004 en 13 juni 2005 gewezen door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
A. Cassatieberoep A.R. C.05.0382.F
De eisers voeren in hun memorie drie middelen aan waarvan het eerste als 

volgt is gesteld.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1798, inzonderheid eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de schuldeisers zonder wettige reden 

van voorrang gelijk worden behandeld in een toestand van samenloop, dat is neergelegd 
in de artikelen 7, 8 en 9 van de Hypotheekwet van 16 december 1851, 16, 23, 25, 26 en 99 
van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 en 184 van de bij koninklijk besluit van 30 
november 1935 gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, zoals het in deze 
zaak van toepassing was, thans vervangen bij artikel 190, §1, van het Wetboek van ven-
nootschappen dat het voorwerp uitmaakt van de wet van 7 mei 1999 en, voor zoveel als 
nodig, elk van de bepalingen ervan;

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het eerste bestreden arrest van 30 juni 2003 stelt eerst vast dat de vennootschap En.-

Ge.Bat op 13 juli 1998 in vrijwillige vereffening is gegaan en op 26 januari 1999 failliet 
verklaard is door de Rechtbank van Koophandel te Luik, en verklaart vervolgens de recht-
streekse vorderingen van alle onderaannemers gegrond. Het "zegt voor recht dat de recht-
streekse  vorderingen  van  de  onderaannemers  voorrang  hebben  op  de  pandhoudende 
schuldeisers, namelijk de Bank Brussel-Lambert en de K.B.C.Bank, betreffende alle op-
drachten die in het kader van dit geschil (onder meer) door de Belgische Staat toegewezen 
zijn aan de naamloze vennootschap En.Ge.Bat", dat de rechten van de onderaannemers in 
deze zaak beperkt zijn tot de bedragen die [de] drie opdrachtgevers verschuldigd zijn aan 

1 Zie Cass., 27 mei 2004, AR C.02.0435.N, nr 288 en Cass., 23 sept. 2004, AR C.02.0469.F, nr 429.
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de naamloze vennootschap En.Ge.Bat voor de opdrachten waaraan die onderaannemers 
hebben meegewerkt, dat de schuldvorderingen van de onderaannemers de hoofdsom, de 
overeengekomen vermeerderingen -  voor  diegenen die  daarop bij  conclusie  aanspraak 
hebben gemaakt - en de kosten omvatten en, ingeval de bedragen waarover de Belgische 
Staat  beschikt  ontoereikend zijn om alle bij  de opdrachten betrokken onderaannemers 
schadeloos te stellen, er een verdeling naar evenredigheid zal moeten gebeuren, opdracht 
per opdracht. Het verleent de Belgische Staat akte van de bedragen waarover hij thans be-
schikt, zegt voor recht dat laatstgenoemde de moratoire interest verschuldigd is die het 
voor de verschillende bedragen preciseert en beveelt de heropening van het debat om van 
de onderaannemers, van de Belgische Staat en van de curatele afrekeningen en preciserin-
gen te verkrijgen. Die beschikkingen zijn genomen op grond van alle redenen die geacht 
worden hier integraal te zijn weergegeven, inzonderheid die welke vermeld staan onder de 
titel "Toepassing van artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek":

"Dat de K.B.C. van oordeel is dat de op artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek geba-
seerde vordering niet kan worden ingesteld na het faillissement van de hoofdaannemer en 
dat zij niet kan worden ingesteld aan de hand van een gewone brief maar noodzakelijker-
wijs via een vordering in rechte;

Dat de wet van 19 februari 1990, door artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek te wij-
zigen, de onderaannemer voortaan uitdrukkelijk het recht verleent om een rechtstreekse 
vordering in te stellen tegen de opdrachtgever en hem tegelijk een nieuw en algemeen 
voorrecht verleent ten laste van de schuldvordering van de hoofdaannemer jegens de op-
drachtgever (...);

'Dat  de wetgever,  door  de onderaannemers als  schuldeisers  buiten de boedel  te be-
schouwen en door hen ook het voordeel van de rechtstreekse vordering te gunnen, gewild 
heeft dat de onderaannemers baat konden hebben bij een dergelijke vordering, zelfs in ge-
val van faillissement waartegen zij, aldus de vaststelling van de wetgever, vaak machte-
loos stonden (...); dat het, in de geest van de stellers, erop aan kwam op te treden tegen het 
toegenomen aantal faillissementen van aannemers en, meer bepaald, tegen de gevolgen 
daarvan voor de onderaannemers die jegens de gefailleerde nog onbetaalde schuldvorde-
ringen hadden en geen enkele solvabele schuldenaar meer hadden' (...);

Dat bijgevolg alle rechtsvorderingen en vrijwillig ingestelde tussenkomsten na het von-
nis tot faillietverklaring van En.Ge.Bat in aanmerking moeten worden genomen".

Het tweede bestreden arrest van 9 februari 2004 beveelt de v.z.w. D.I.C. en de Belgi-
sche Staat een verdelingsstaat op te maken van alle bedragen die als verschuldigd zijn er-
kend tussen alle opdrachtgevers die aan de litigieuze opdrachten hebben meegewerkt, be-
halve die van wie de rechtsvordering niet-gegrond werd verklaard, en, in afwachting, de 
Belgische Staat toestaat zich te bevrijden van het bedrag dat beschikbaar wordt volgens de 
afrekening bij de Deposito- en Consignatiekas, terwijl het derde arrest van 13 juni 2005 
beveelt, onder meer, dat van het door de Belgische Staat in consignatie gegeven bedrag, 
ten voordele van de elfde tot vijfendertigste verweerder, de in het dictum aangewezen be-
dragen worden afgetrokken en de uitspraak aanhoudt over de rechtsvordering van de zes-
endertigste verweerder wiens dossier nog niet in staat van wijzen is, alsook voor de aan-
neming 73 A 187 die door de Belgische Staat is opgedragen en voor de verdeling van het 
saldo, zulks op grond van alle redenen die geacht worden hier integraal te zijn weergeven.

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 1798, inzonderheid eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat onderaan-

nemers gebezigd bij het oprichten van een gebouw of voor andere werken die bij aanne-
ming zijn uitgevoerd, tegen de opdrachtgever een rechtstreekse vordering hebben ten be-
lope van hetgeen deze aan de aannemer verschuldigd is op het ogenblik dat hun rechtsvor-
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dering wordt ingesteld.
Luidens de artikelen 7, 8 en 9 van de Hypotheekwet van 16 december 1851 strekken de 

goederen van de schuldenaar tot gemeenschappelijke waarborg voor de schuldeisers, en 
de prijs ervan wordt onder hen naar evenredigheid van hun vordering verdeeld, tenzij er 
tussen de schuldeisers wettige redenen van voorrang bestaan, zijnde de voorrechten en hy-
potheken.  Krachtens artikel 184 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennoot-
schappen betalen de vereffenaars, onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldei-
sers, alle schulden van de vennootschap naar evenredigheid.

De dag waarop een vennootschap in vereffening wordt gesteld, worden de wederzijdse 
rechten van de schuldeisers wier schuldvordering is ontstaan vóór de vereffening op on-
herroepelijke wijze vastgelegd; vanaf dat ogenblik staat genoemd beginsel eraan in de 
weg dat  een onderaannemer de in  artikel  1798 van het  Burgerlijk  Wetboek bedoelde 
rechtstreekse vordering instelt.

Het arrest van 30 juni 2003 dat alle rechtstreekse vorderingen van alle onderaannemers 
ontvankelijk verklaart zonder na te gaan welke onderaannemers hun vordering hebben in-
gesteld vóór 13 juli 1998, de datum waarop de vennootschap in vereffening is gesteld, 
schendt bijgevolg artikel 1798, inzonderheid eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en 
miskent het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de schuldeisers zonder wettige re-
den van voorrang gelijk worden behandeld in een toestand van samenloop, waarvan de ar-
tikelen 7, 8 en 9 van de Hypotheekwet van 16 december 1851 en 184 van de gecoördi-
neerde wetten op de handelsvennootschappen toepassingen zijn, alsook die bepalingen.

Bijgevolg lijden de drie bestreden arresten, in zoverre ze uitspraak doen over de ge-
grondheid van alle rechtstreekse vorderingen, aan dezelfde onwettigheid.

Althans, in zoverre elk van de bestreden arresten niet de datum opgeeft waarop elke on-
deraannemer zijn directe vordering heeft ingesteld, stellen ze het Hof niet in staat de wet-
tigheid van hun beslissing te toetsen m.b.t. de ontvankelijkheid van de rechtstreekse vor-
dering van die onderaannemers, en bijgevolg, m.b.t. de regeling van hun rechten jegens de 
opdrachtgevers op grond van die rechtstreekse vordering. Ze schenden bijgevolg artikel 
149 van de Grondwet.

Tweede onderdeel
In haar appelconclusie kwam de naamloze vennootschap K.B.C.Bank tot de slotsom dat 

de na het faillissement van de vennootschap En.Ge.Bat. ingestelde rechtsvorderingen niet 
gegrond waren.

Artikel 1798, inzonderheid eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat onderaan-
nemers gebezigd bij het oprichten van een gebouw of voor andere werken die bij aanne-
ming zijn uitgevoerd, tegen de opdrachtgever een rechtstreekse vordering hebben ten be-
lope van hetgeen deze aan de aannemer verschuldigd is op het ogenblik dat hun rechtsvor-
dering wordt ingesteld.

Luidens de artikelen 7, 8 en 9 van de Hypotheekwet van 16 december 1851 strekken de 
goederen van de schuldenaar tot gemeenschappelijke waarborg voor zijn schuldeisers, en 
wordt de prijs ervan onder hen naar evenredigheid van hun vordering verdeeld, tenzij er 
tussen de schuldeisers wettige redenen van voorrang bestaan, namelijk voorrechten en hy-
potheken.

Krachtens artikel 16 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 verliest de gefail-
leerde, te rekenen van de dag van het vonnis van faillietverklaring van rechtswege het be-
heer over al zijn goederen, zelfs over de goederen die hij mocht verkrijgen terwijl hij zich 
in staat van faillissement bevindt. Alle betalingen, verrichtingen en handelingen van de 
gefailleerde en alle betalingen aan de gefailleerde gedaan vanaf de dag van het vonnis, 
kunnen niet aan de boedel worden tegengeworpen en het gelijkheidsbeginsel, dat ook in-
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zake faillissement is neergelegd in de artikelen 23, 25, 26 en 99 van die wet, is van toe-
passing.

De faillietverklaring heeft tot gevolg dat de schuldvordering van de failliete aannemer 
op de opdrachtgever onbeschikbaar wordt, zodat, vanaf de dag van het vonnis van failliet-
verklaring, de in artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde rechtstreekse vorde-
ring niet meer kan worden ingesteld.

Door te beslissen dat alle rechtstreekse vorderingen die ingesteld zijn na het vonnis van 
faillietverklaring van de vennootschap En.Ge.Bat ontvankelijk zijn, schendt het eerste be-
streden arrest artikel 1798, inzonderheid eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en mis-
kent het het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de schuldeisers zonder wettige re-
den van voorrang gelijk worden behandeld in een toestand van samenloop, en schendt het 
tevens de artikelen 7, 8 en 9 van de Hypotheekwet van 16 december 1851 en 16, 23, 25, 
26 en 99 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, die toepassingen ervan zijn.

Bijgevolg lijden de drie bestreden arresten, in zoverre ze uitspraak doen over de ge-
grondheid van alle rechtstreekse vorderingen, aan dezelfde onwettigheid.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De cassatieberoepen zijn tegen dezelfde arresten gericht. Er bestaat dus grond 

tot voeging.
A. Cassatieberoep A.R. C.05.0382.F:
Eerste middel
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek hebben onderaannemers 

gebezigd bij het oprichten van een gebouw of voor andere werken die bij aanne-
ming zijn uitgevoerd, tegen de opdrachtgever een rechtstreekse vordering ten be-
lope van hetgeen deze aan de aannemer verschuldigd is op het ogenblik dat hun 
rechtsvordering wordt ingesteld. 

Luidens artikel 8 van de Hypotheekwet van 16 december 1851 strekken de 
goederen van de schuldenaar tot gemeenschappelijke waarborg voor zijn schuld-
eisers, en wordt de prijs ervan onder hen naar evenredigheid van hun vordering 
verdeeld, tenzij er tussen de schuldeisers wettige redenen van voorrang bestaan.

Zodra een vennootschap in vereffening is gesteld, worden de wederzijdse rech-
ten van de schuldeisers uit wie de schuldvordering is ontstaan vóór de vereffe-
ning, op onherroepelijke wijze vastgelegd.

Vanaf dat ogenblik staat genoemd beginsel eraan in de weg dat een onderaan-
nemer de in artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde rechtstreekse vor-
dering instelt.

Het bestreden arrest van 30 juni 2003 stelt vast dat de vennootschap En.Ge.Bat 
waarvan de eisers de curatoren zijn, "verscheidene openbare werken toegewezen 
kreeg", dat "zij, om ze uit te voeren een beroep heeft gedaan op talrijke onder-
aannemers", dat laatstgenoemde "het voorrecht van artikel 1798 van het Burger-
lijk Wetboek" aanvoeren en dat de vennootschap En.Ge.Bat "in vrijwillige veref-
fening werd gesteld op 13 juli 1998".
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Dat arrest dat de rechtstreekse vorderingen van de onderaannemers ontvanke-
lijk verklaart zonder na te gaan of hun vorderingen werden ingesteld vóór de da-
tum waarop de vennootschap in vereffening is gesteld, verantwoordt zijn beslis-
sing niet naar recht.

In zoverre is het onderdeel gegrond.
De vernietiging van de beslissing over de ontvankelijkheid van de rechtstreek-

se vorderingen van de onderaannemers wordt uitgebreid naar de beslissingen, die 
het gevolg ervan zijn, dat de rechtstreekse vorderingen van de onderaannemers 
voorrang hebben op de pandhoudende schuldeisers, dat de rechten van de onder-
aannemers beperkt zijn tot de opdrachten waaraan zij hebben meegewerkt, dat 
hun schuldvorderingen uitgebreid moeten worden tot de hoofdsom, overeenge-
komen vermeerderingen en kosten, en dat wanneer de bedragen waarover de op-
drachtgevers beschikken ontoereikend zijn, er een verdeling naar evenredigheid, 
opdracht per opdracht, zal plaatsvinden.

Door die vernietiging worden bovendien de arresten van 9 februari 2004 en 13 
juni 2005, die het gevolg ervan zijn, tenietgedaan.

(...)
Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen A.R. C.05.0382.F, C.05.0387.F, C.05.0528.F.
Vernietigt het bestreden arrest van 30 juni 2003 in zoverre het beslist dat de 

rechtstreekse  vorderingen  van  alle  onderaannemers  ontvankelijk  zijn,  dat  de 
rechtstreekse vorderingen van de onderaannemers voorrang hebben op de pand-
houdende schuldeisers, dat de rechten van de onderaannemers beperkt zijn tot de 
opdrachten  waaraan  zij  hebben  meegewerkt,  dat  hun  schuldvorderingen  de 
hoofdsom, de overeengekomen vermeerderingen en de kosten omvatten en dat 
ingeval de bedragen waarover de opdrachtgevers beschikken ontoereikend zijn 
om alle bij de opdrachten betrokken onderaannemers schadeloos te stellen, er 
een verdeling naar evenredigheid zal moeten gebeuren, opdracht per opdracht, en 
het uitspraak doet over de kosten.

Doet de arresten van 9 februari 2004 en van 13 juni 2005 teniet.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest van 30 juni 2003 en van de tenietgedane arresten van 
9 februari 2004 en van 13 juni 2005.

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

14 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter  – Verslag-
gever:  mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Oosterbosch, Nelissen Grade en Simont.
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Nr. 327

1° KAMER - 14 juni 2007

1º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — GRONDSLAGEN - 
VRIJHEID VAN VESTIGING - BEPERKING - VERBOD - MINIMUMMAATSTAVEN VAN HEFFING ENKEL VAN 
TOEPASSING OP NIET-VERBLIJFHOUDERS

2º INKOMSTENBELASTINGEN — NIET-VERBLIJFHOUDERS - EUROPESE UNIE - 
VERDRAGSBEPALINGEN - GRONDEN - VRIJHEID VAN VESTIGING - BEPERKING - VERBOD - 
MINIMUMMAATSTAVEN VAN HEFFING ENKEL VAN TOEPASSING OP NIET-VERBLIJFHOUDERS

1 en 2° Artikel 52 EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 43 EG) staat in de weg aan de 
regeling van een Lidstaat, zoals die welke voortvloeit uit artikel 342, §2, W.I.B. 1992 en  
uit artikel 182 van het K.B. W.I.B. 1992, die alleen voor niet-ingezeten belastingplichtigen 
voorziet  in  minimummaatstaven  van  heffing1.  (Art.  43,  voorheen  52,  E.G.-Verdrag,  
geconsolideerde  versie  van  2  okt.  1997;  Art.  342,  §2,  W.I.B.  1992;  Art.  182,  K.B.  
Uitvoering W.I.B. 1992)

(T. T. BELGISCHE STAAT – Min. v. Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.04.0045.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 juni 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
Bij arrest van 7 oktober 2005 heeft het Hof een prejudiciële vraag gesteld aan 

het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Het heeft ze beantwoord 
bij een arrest van 22 maart 2007. 

Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN 
De eiser voert in zijn memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 24 van de Overeenkomst van 17 september 1970 tussen België en Luxemburg 

tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegen-
heden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het Slotprotocol, 
goedgekeurd bij de wet van 14 december 1974;

- artikel 43 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en bijgevoeg-
de stukken, goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957, in de versie ervan geconsoli-
deerd te Amsterdam op 2 oktober 1997, goedgekeurd bij de wet van 10 augustus 1998 (ex 
artikel 52 van het Verdrag).

Aangevochten beslissingen 
Het bestreden arrest stelt eerst, in hoofdzaak, vast dat "(eiser), ook al woonde hij in 

Luxemburg, in Aarlen een pizzeria exploiteerde", dat eiser, voor het aanslagjaar 1992, "op 
forfaitaire grondslag werd belast, waarbij de administratie de toepassing van artikel 342, 

1 Cass., 7 okt. 2005, AR F.04.0045.F, nr 491.
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§2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 182 van het uitvoe-
ringsbesluit van die tekst in aanmerking had genomen, aangezien (eiser) in het buitenland 
woonde", en dat "(eisers) hoedanigheid van niet-verblijfhouder niet betwist kan worden",

Vervolgens beschikt het afwijzend op eisers voorziening tegen de beslissing van de ge-
westelijk directeur der belastingen die zijn bezwaar tegen de te zijnen name gevestigde 
aanslag in de belasting van niet-verblijfhouders voor het aanslagjaar 1992 had verworpen.

Het bestreden arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
"(Eiser) houdt staande (...) dat de regeling van de forfaitaire heffing strijdig is, zowel 

met de bepalingen van het dubbelbelastingovereenkomst tussen België en het Groother-
togdom Luxemburg, als met de bepalingen van het Verdrag van Rome betreffende de vrij-
heid van vestiging.

Noch het ene, noch het andere argument worden door (eiser) ernstig onderbouwd. Tot 
staving van zijn standpunt voert (eiser) een rechtspraak aan van het Hof van Justitie be-
treffende een probleem van overdracht van verliezen van een niet-verblijfhoudende belas-
tingplichtige (...) dat totaal niets met deze zaak te maken heeft. De rechtspraak heeft er al 
op gewezen dat het in een dubbelbelastingovereenkomst neergelegde gelijkheidsbeginsel 
niet belette dat de vestiging van een buitenlandse onderneming, om praktische redenen, 
anders belast wordt dan een Belgische onderneming (Brussel, 30 juni 1994, nr. 9452909, 
in zake Kuhnwaldt) en dat niets erop wees dat de forfaitaire berekening de toegang tot de 
Belgische markt zou bemoeilijken en de vrijheid van vestiging zou belemmeren. Artikel 7 
van de Belgisch-Luxemburgse Overeenkomst belet geenszins dat de forfaitaire heffing 
wordt aangewend (zie artikel 7, §4). In elk geval biedt artikel 342, eerste lid, van het Wet-
boek van de inkomstenbelastingen 1992 de buitenlandse onderneming de mogelijkheid 
zich te onttrekken aan de forfaitaire heffing door een regelmatige boekhouding te voeren".

Grieven
Eerste onderdeel 
(...)
Tweede onderdeel
I. Artikel 342, §1, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 staat 

de administratie toe om, bij gebreke van bewijskrachtige gegevens, geleverd door de be-
langhebbenden, hetzij door haarzelf, de winst of baten van de belastingplichtige te bepa-
len "naar de normale winst of baten van ten minste drie soortgelijke belastingplichtigen en 
met inachtneming, volgens het geval, van het aangewende kapitaal, van de omzet, van het 
aantal werklieden, van de benuttigde drijfkracht, van de huurwaarde van in bedrijf geno-
men gronden, alsmede van alle andere nuttige inlichtingen". Luidens het tweede lid van 
dat artikel kan "de administratie te dien einde, in overleg met de betrokken beroepsgroe-
peringen, forfaitaire grondslagen van aanslag vaststellen".

De administratie kan de in artikel 342, §1, van het Wetboek van de inkomstenbelastin-
gen 1992 bedoelde procedure van taxatie bij vergelijking toepassen op individuele onder-
nemingen, ongeacht of ze onderworpen zijn aan de personenbelasting of aan de belasting 
van de niet-verblijfhouders.

Toch mag, krachtens artikel 342, §2, van dat wetboek, m.b.t. de vreemde firma's die in 
België werkzaam zijn, de bij vergelijking vastgestelde belastbare grondslag niet lager zijn 
dan het bij koninklijk besluit bepaalde minimum van de winst. Artikel 182 van het uitvoe-
ringsbesluit van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals het van toepassing 
is op het aanslagjaar 1992, bepaalt de minimumwinst die belastbaar is ten name van bui-
tenlandse firma's die in België werkzaam zijn volgens de vergelijkingsprocedure, voor de 
horeca "op 100 BEF per 1.000 BEF omzet, met een minimum van 300.000 F per perso-
neelslid (gemiddeld aantal over het beschouwde jaar)" (§1, 3°) waarbij dat minimum niet 
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lager mag zijn dan 400.000 BEF (§2).
Op grond van dat artikel kan de belastbare winst van de buitenlandse firma's, die bij 

vergelijking belast worden, op een hoger bedrag worden bepaald dan dat van een Belgi-
sche verblijfhoudende onderneming die volgens dezelfde procedure, in dezelfde omstan-
digheden, wordt belast.

II. Krachtens artikel 24, §5, van de in de aanhef van het middel aangewezen Belgisch-
Luxemburgse dubbelbelastingovereenkomst is de "de belastingheffing van een vaste in-
richting die een onderneming van een overeenkomstsluitende Staat in de andere overeen-
komstsluitende Staat heeft in die andere Staat (evenwel) niet ongunstiger dan de belas-
tingheffing van ondernemingen van die andere Staat die dezelfde werkzaamheden uitoefe-
nen".

Die bepaling belet dat de artikelen 342, §2, van het Wetboek van de inkomstenbelastin-
gen 1992 en 182 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek, op een in het Groothertog-
dom Luxemburg verblijfhoudende natuurlijke persoon worden toegepast voor de bepaling 
bij vergelijking van de belastbare winst van de vaste inrichting waarover die niet-verblijf-
houder in België voor de uitoefening van een handelsactiviteit beschikt.

Bijgevolg schendt het bestreden arrest artikel 24, §5, van de in de aanhef van het mid-
del aangewezen Belgisch-Luxemburgse dubbelbelasting-overeenkomst, door te beslissen 
dat de belasting op niet-verblijfhouders met toepassing van de artikelen 342, §2, van het 
Wetboek van de inkomsten-belastingen 1992 en 182 van het uitvoeringsbesluit van dat 
wetboek, op wettige wijze ten name van eiser, verblijfhouder van Luxemburg, werd vast-
gesteld.

III. Overigens waarborgt artikel 43 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Ge-
meenschap (ex artikel 52 van het Verdrag) de vrijheid van vestiging voor onderdanen van 
de Lidstaten op het grondgebied van andere Lidstaten van de Unie en verbiedt het elke be-
perking van die vrijheid. Die bepaling verbiedt België de belastingplichtigen- verblijfhou-
ders van een andere Lidstaat aan een zwaardere heffing te onderwerpen dan die waaraan 
de belastingplichtigen-verblijfhouders van die Lidstaat zijn onderworpen, aangezien die 
discriminatie de uitoefening van een onderneming in België door een verblijfhouder van 
die Lidstaat moeilijker zou maken dan voor de verblijfhouders van België.

Bijgevolg schendt het bestreden arrest bovendien artikel 43 van het in de aanhef van het 
middel aangewezen Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (ex artikel 52 
van het Verdrag) door te beslissen dat de litigieuze aanslag in de belasting van niet-ver-
blijfhouders op wettige wijze werd vastgesteld ten name van eiser, verblijfhouder van een 
andere Lidstaat van de Europese Gemeenschap, met toepassing van de artikelen 342, §2, 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 182 van het uitvoeringsbesluit van 
de dat Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling 
Tweede onderdeel 
Artikel 342, §1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bepaalt 

dat, bij gebreke van bewijskrachtige gegevens, de in artikel 23, §1, 1° en 2°, ver-
melde winst of baten voor elke belastingplichtige bepaald worden naar de nor-
male winst of baten van ten minste drie soortgelijke belastingplichtigen en met 
inachtneming, volgens het geval, van het aangewende kapitaal, van de omzet, 
van het aantal werklieden, van de benuttigde drijfkracht, van de huurwaarde van 
in bedrijf genomen gronden, alsmede van alle andere nuttige inlichtingen.

Volgens §2 van die bepaling, bepaalt de Koning met inachtneming van de in 
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§1, eerste lid, vermelde gegevens, het minimum van de winst, dat belastbaar is 
ten name van de firma's die in België werkzaam zijn. 

Artikel 182 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van 
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bepaalt de minimumwinst die 
belastbaar is ten name van buitenlandse firma's die in België werkzaam zijn; in 
de toepasselijke versie  ervan,  preciseert  het  dat  het  bedrag van de belastbare 
winst in geen geval lager mag zijn dan 400.000 BEF.

Het arrest stelt vast dat eiser in het Groothertogdom Luxemburg verblijft en in 
Aarlen een pizzeria  exploiteert  en  dat  de  Belgische  belastingadministratie  op 
hem de regeling heeft toegepast die uit de voornoemde bepalingen resulteert.

 Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de administra-
tie het minimum van 100 BEF per 1.000 BEF omzet heeft toegepast, met een mi-
nimum van 300.000 BEF per personeelslid.

Op de prejudiciële vraag die het Hof heeft gesteld in zijn arrest van 7 oktober 
2005, heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschapen, bij een arrest 
c-383/05 van 22 maart 2007, voor recht gezegd: 

“Artikel 52 EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 43 EG) staat in de weg 
aan de regeling van een lidstaat, zoals die welke voortvloeit uit artikel 342, §2, 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en uit artikel 182 van het 
Koninklijk Besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen  1992,  die  alleen  voor  niet-ingezeten  belastingplichtigen 
voorziet in minimummaatstaven van heffing”.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest dat beslist dat de aanslag in de belasting 
van de niet-verblijfhouders op regelmatige wijze is vastgesteld ten name van de 
eiser, een verblijfhouder van een andere Lidstaat van de Europese Unie, met toe-
passing van de voornoemde wetsbepalingen, artikel 43 (ex 52) van het Verdrag 
tot oprichting van de Europese Gemeenschap schendt. 

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

nietigde arrest
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

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

14 juni 2007 – 1° Kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:  
mrs. Kirkpatrick en T'Kint.
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Nr. 328

1° KAMER - 14 juni 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - TENUITVOERLEGGING - COÖPERATIEVE 
VENNOOTSCHAP MET ONBEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - VENNOOT - BELASTINGSCHULDIGE - 
INVORDERING EN TENUITVOERLEGGING TE ZIJNEN LASTE

De vennoot  van een coöperatieve  vennootschap  met  onbeperkte  aansprakelijkheid  die 
persoonlijk gehouden is tot betaling van de belasting die vastgesteld is ten name van die  
vennootschap, is een belastingschuldige ten laste van wie de administratie de rechten 
kan  doen  gelden  die  de  wet  haar  verleent  met  het  oog  op  de  invordering  van  de 
belasting1 2. (Art. 352, tweede lid, Wetboek van vennootschappen; Art. 1200, B.W.)

(BELGISCHE STAAT, Min. v. Financiën T. K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0044.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 5 oktober 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1200 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 352, inzonderheid tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en 

141, inzonderheid §3, van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 30 november 1935, ter vervanging van titel IX van boek I van het 
Wetboek van Koophandel (thans opgeheven en vervangen door het Wetboek van ven-
nootschappen);

- artikel 366 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;
- de artikelen 133, inzonderheid eerste lid, 164 en 165 van het koninklijk besluit van 27 

augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Aangevochten beslissingen
Op de vordering van de verweerster tot opheffing van de derdenbeslagen die door de ei-

ser tegen haar zijn gelegd, ten verzoeke van de ontvanger der directe belastingen Brussel 
6 Vennootschappen, zijnde het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag dat, overeenkomstig 
artikel 164 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbe-
lastingen 1992, op 21 januari 2002 ter kennis is gebracht, en het uitvoerend derdenbeslag 
dat betekend werd, overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, bij deur-
waardersexploot van 22 februari 2002 en aan de verweerster ter kennis werd gebracht op 
28 februari 2002, in handen van Fortis Bank, naamloze vennootschap, derde beslagene, 
voor de invordering van drie aanslagen in de vennootschapsbelasting die verschuldigd 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr.328.
2 Zie Cass., 16 sept. 2004, AR F.03.0063.F, nr 417.
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waren door  de vennootschap Ediz  Market,  coöperatieve vennootschap met onbeperkte 
aansprakelijkheid, waarvan de verweerster een vennoot was, voor de aanslagjaren 1996 
tot 1998 en op een vordering tot veroordeling van de eiser wegens tergende en roekeloze 
beslagen, doet het bestreden arrest recht op de vorderingen van de verweerster, beveelt het 
de opheffing van de beslagen en veroordeelt het daarbij de eiser tot betaling van schade-
vergoeding, zulks meer bepaald op de volgende gronden:

"1. De coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid Ediz Market werd 
ingekohierd voor de drie aanslagen in de vennootschapsbelasting waarvan de eiser de in-
vordering via gedwongen weg probeert te verkrijgen ten laste van de vennoten en meer in 
het bijzonder van (de verweerster).

Artikel 352, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen voorziet voor de coöpe-
ratieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid in de volgende bewoordingen in 
een  hoofdelijke  aansprakelijkheid  van  rechtswege:  'De  vennoten  (zijn)  persoonlijk  en 
hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap'.

(De verweerster) is  in 1997 uitgetreden, volgens een bekendmaking in het Belgisch 
Staatsblad maar volgens artikel 371 van het Wetboek van vennootschappen, 'blijft de ven-
noot die is uitgetreden gedurende vijf jaar te rekenen van die gebeurtenis (...) persoonlijk 
instaan voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan vóór het einde van het 
jaar waarin zijn uittreding (...) zich heeft voorgedaan'. Blijkens het dossier hebben de ge-
vorderde belastingen betrekking op de inkomsten van de coöperatieve vennootschap van 
de jaren 1995 tot 1997 en zijn die belastingen definitief.

Bovendien is de door (de verweerster) aangevoerde overdracht van aandelen in mei 
1997 nergens in het aandelenregister ingeschreven.

Op grond van al die gegevens beschouwt de Staat in rechte (de verweerster), m.b.t. de 
belasting die door de coöperatieve vennootschap en de overige vennoten niet werd be-
taald, wetshalve als een hoofdelijke schuldenaar.

2. Toch staat het aan het hof [van beroep] in dit geschil na te gaan of de titel jegens de 
coöperatieve vennootschap met  onbeperkte  aansprakelijkheid Ediz  Market  ten aanzien 
van (de verweerster) uitvoerbare kracht heeft, en niet al dan niet te bevestigen dat de ad-
ministratie in beginsel het recht heeft om ten laste van (de verweerster) de invordering van 
belastingen die ten name van de coöperatieve vennootschap zijn vastgesteld, te vervolgen.

De Staat, die hierin wordt gevolgd door de eerste rechter, was van oordeel dat hij de 
rechten waarop hij zich jegens (de verweerster) beroept, niet in een vonnis hoefde te laten 
vastleggen en dat de inkohieringen van de coöperatieve vennootschap voor de vennoot-
schapsbelasting van drie aanslagjaren de ontvanger der belastingen in staat stelde de ge-
dwongen invordering van die belastingen te vervolgen jegens de schuldenaren van die be-
lastingschuld die (volgens het Wetboek van vennootschappen) van rechtswege hoofdelijk 
waren.

3. Inzake inkomstenbelastingen is het kohier de wettelijke titel van inning die door de 
directeur der belastingen uitvoerbaar wordt verklaard. Het is een authentieke akte waarbij 
de administratie voor zichzelf een titel maakt tegen de belastingplichtige en zijn wil uit de 
betaling van de belasting te vorderen en het bevel tot tenuitvoerlegging is een bevel aan 
de belastingschuldige om de gevorderde belasting te betalen, op straffe van daartoe ge-
dwongen te worden.

Te dezen zijn de uitvoerende titels, de kohieren, vastgesteld ten name van een enkele 
belastingschuldige, de coöperatieve vennootschap, voor de vennootschapsbelasting.

In beginsel geeft het ten name van een welbepaalde belastingplichtige uitvoerbaar ver-
klaard kohier de ontvanger niet het recht om zonder andere titel de invordering van de-
zelfde belasting op de goederen van een derde te vervolgen, maar enkel ten laste van de 
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belastingplichtige op wiens naam het kohier is opgemaakt.
Er bestaan bijzondere bepalingen, die afwijken van het gemeenrecht, die voorzien in 

uitzonderingen op dat beginsel en het bestaan ervan kan het beginsel alleen maar bevesti-
gen.

Maar geen enkele bepaling van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor-
ziet in de mogelijkheid om de vennootschapsbelasting op grond van een ten name van de 
belastingplichtige coöperatieve vennootschap uitvoerbaar kohier, in te vorderen ten laste 
van een derde natuurlijke persoon, in casu een krachtens het vennootschapsrecht hoofde-
lijke schuldenaar.

De administratie geniet slechts het voorrecht van de voormelde uitzondering en van 
ambtshalve tenuitvoerlegging indien zij zichzelf een titel heeft toegekend en indien zij bij 
machte was dit te doen. De titel die zij zich heeft toegekend jegens een welbepaalde belas-
tingplichtige, kan haar niet het recht geven dezelfde belasting in te vorderen op de goede-
ren van een derde, behoudens uitdrukkelijke door de wetgever bepaalde uitzondering.

Het hoger beroep is bijgevolg gegrond, net als de vordering tot opheffing van het litigi-
euze uitvoerend derdenbeslag.

4. (De verweerster) vordert 1.250 euro schadevergoeding wegens tergend en roekeloos 
beslag.

(De verweerster) verwijt de Staat dat hij gehandeld heeft zonder titel noch recht en dat 
hij in zijn onrechtmatige houding heeft volhard door de handelingen van tenuitvoerleg-
ging te vervolgen ondanks het verzet tegen de kennisgeving van het vereenvoudigd der-
denbeslag

De Staat heeft immers zijn recht onrechtmatig gebruikt door de tenuitvoerlegging te 
vervolgen zonder in het bezit te zijn van een uitvoerbare titel jegens (de verweerster) en 
door, nadat hij zijn vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag had gelegd, haar betwisting dat hij 
geen titel had, naast zich neer te leggen.

De door dat misbruik veroorzaakte schade is hoofdzakelijk moreel en zal passend naar 
billijkheid worden vergoed, bij gebrek aan andere gegevens, door een vergoeding van 650 
euro.

De vordering is in zoverre gegrond".
Grieven
Naar luid van artikel 352, inzonderheid tweede lid, van het Wetboek van vennootschap-

pen (en, voorheen, van artikel 141, inzonderheid §3, van de bij koninklijk besluit van 30 
november  1935 gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen,  ter  vervanging 
van titel IX van boek I van het Wetboek van Koophandel) zijn de vennoten van een coö-
peratieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid "persoonlijk en hoofdelijk aan-
sprakelijk voor de schulden van de vennootschap".

Met toepassing van artikel 1200 van het Burgerlijk Wetboek, kan elk van de hoofdelijk 
verplichte schuldenaars "voor het geheel (van de schuld) worden aangesproken".

Uit het voorgaande volgt dat de vennoot van een coöperatieve vennootschap met onbe-
perkte aansprakelijkheid de belastingschuldige is, in de zin van artikel 133 van het ko-
ninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, van de 
ten name van de vennootschap ingekohierde belasting, en dus dat de ontvanger het recht 
heeft om de invordering van die belasting ten laste van de vennoot te vervolgen, op grond 
van het kohier. Zodra een persoon de hoedanigheid van belastingschuldige heeft, zelfs van 
een belasting die is ingekohierd ten name van een andere persoon, die ook die belasting 
verschuldigd is, heeft het kohier ten volle uitwerking, zowel betreffende de rechtsmidde-
len als betreffende de verplichting tot betaling van de schuld.
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De ontvanger beschikt dus over dezelfde rechten jegens de vennoot van een coöperatie-
ve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid als jegens de vennootschap zelf ten 
name van wie de belasting is ingekohierd: behoud van het voorrecht m.b.t. de bewuste 
aanslag, recht om de wettelijke hypotheek van de Schatkist in te schrijven, recht om alle 
vervolgingen op grond van het kohier in te stellen, enz... Alle fiscale bepalingen, of ze nu 
betrekking hebben op de vestiging, de rechtsmiddelen of de invordering van de belasting, 
die van toepassing zijn op de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijk-
heid zijn evenzeer van toepassing op elk van haar vennoten.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, dat de opheffing toestaat van de beslagen die door 
de ontvanger zijn verricht ten laste van de verweerster, vennoot van Ediz Market, coöpe-
ratieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, op grond van de aangevochten 
redenen, en aldus in hoofdzaak beslist dat het ten name van de vennootschap opgemaakte 
kohier de ontvanger niet het recht verleende om de belasting via gedwongen tenuitvoer-
legging in te vorderen ten laste van de verweerster, met andere woorden "op de goederen 
van een derde", aangezien de invordering slechts kon geschieden "ten laste van de belas-
tingplichtige op wiens naam het kohier is opgesteld" zijn beslissing niet naar recht verant-
woordt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het bestreden arrest stelt vast dat de verweerster vennoot was van een coöpe-

ratieve  vennootschap  met  onbeperkte  aansprakelijkheid,  die  belastingen  ver-
schuldigd was, en dat de bevoegde ontvanger, teneinde die belastingen in te vor-
deren, in handen van een bank twee derdenbeslagen heeft doen leggen, het ene in 
vereenvoudigde vorm krachtens artikel 164 van het koninklijk besluit van 27 au-
gustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 
het andere bij gerechtsdeurwaardersexploot krachtens artikel 165 van dat konink-
lijk besluit, en zulks wegens het verzet van de verweerster.

Artikel  352, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen bepaalt dat 
wanneer een coöperatieve vennootschap kiest voor de onbeperkte aansprakelijk-
heid, de vennoten persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden 
van de vennootschap.

Krachtens artikel 1200 van het Burgerlijk Wetboek kan elke hoofdelijk ver-
plichte schuldenaar voor het geheel van de schuld worden aangesproken.

Aangezien de vennoot persoonlijk gehouden is tot betaling van de belasting 
die vastgesteld is ten name van de coöperatieve vennootschap is hij een belas-
tingschuldige ten laste van wie de administratie de rechten kan doen gelden die 
de wet haar verleent met het oog op de invordering van de belasting.

Het arrest dat oordeelt dat "geen enkele bepaling van het Wetboek van de in-
komstenbelastingen in de mogelijkheid voorziet om de vennootschapsbelasting 
op grond van een ten name van de belastingplichtige coöperatieve vennootschap 
uitvoerbaar kohier in te vorderen ten laste van een derde natuurlijke persoon, in 
casu  een  krachtens  het  vennootschapsrecht  hoofdelijke  schuldenaar"  verant-
woordt zijn beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.
De vernietiging van de beslissing over de litigieuze derdenbeslagen leidt tot de 

vernietiging van de beslissing die de eiser veroordeelt tot betaling van schadever-



1352 HOF VAN CASSATIE 14.6.07 - Nr. 328 

goeding wegens tergende en roekeloze beslagen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

kelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

14 juni 2007 – 1° Kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. T'Kint en Wouters.

Nr. 329

1° KAMER - 14 juni 2007

CASSATIEBEROEP — BELASTINGZAKEN — ALGEMEEN - 
INKOMSTENBELASTINGEN - WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN (1992) - TOEPASSING IN 
DE TIJD - VERZOEKSCHRIFT - BEVOEGDE GRIFFIE - GEVOLG

De voorzieningen in cassatie tegen de arresten die gewezen zijn op de voorzieningen die  
vóór  1  maart  1999 bij  het  hof  van beroep zijn  ingesteld,  worden helemaal  geregeld  
volgens de artikelen 386 en 391 W.I.B. 1992, zoals ze van toepassing waren vóór de 
opheffing ervan bij artikel 34 wet van 15 maart 1999, en het verzoekschrift aan het Hof  
van  Cassatie  dat  vooraf  aan  de  verweerder  werd  betekend  en  het  exploot  van  de 
betekening  moeten  op  straffe  van  verval  ter  griffie  van  het  hof  van  beroep  worden 
afgegeven1.  (Art.  97,  negende lid,  Wet  15  maart  1999 betreffende de beslechting  in 
fiscale  geschillen;  Art.  11,  eerste  lid,  Wet  23  maart  1999  betreffende de  rechterlijke 
inrichting in fiscale geschillen; Art. 388, tweede lid, W.I.B. 1992)

(IMMOBILIERE CREMER nv T.BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0050.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 december 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over de door het openbaar ministerie opgeworpen grond van niet-ontvanke-

1 Zie Cass., 22 nov. 1999, AR F.99.0048.F, nr 618 en Cass., 10 april 2000, AR F.99.0052.F, nr 241



Nr. 329 - 14.6.07 HOF VAN CASSATIE 1353 

lijkheid van het cassatieberoep: het cassatieberoep is neergelegd ter griffie van 
het Hof van Cassatie en niet ter griffie van het hof van beroep.

Uit het onderling verband tussen de artikelen 97, negende lid, van de wet van 
15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen en 11, eerste lid, 
van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale za-
ken volgt dat, inzake inkomstenbelastingen, de cassatieberoepen tegen arresten 
die gewezen zijn op de voorzieningen die vóór 1 maart 1999 bij het hof van be-
roep zijn ingesteld, in hun geheel zijn onderworpen aan de artikelen 386 en 391 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals ze van toepassing wa-
ren vóór de opheffing ervan bij artikel 34 van de wet van 15 maart 1999.

De verweerster heeft haar voorziening bij het hof van beroep ingesteld op 23 
maart 1998, dus vóór 1 maart 1999.

Artikel 388, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
bepaalt dat het verzoekschrift aan het Hof van Cassatie, dat vooraf aan de ver-
weerder werd betekend en het exploot van de betekening ter griffie van het hof 
van beroep worden afgegeven, op straffe van verval.

De eiseres heeft haar verzoekschrift dat vooraf aan de verweerder werd bete-
kend, en het exploot van betekening neergelegd ter griffie van het Hof van Cas-
satie.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

14 juni 2007 – 1° Kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:  
mrs. T'Kint en Kirkpatrick.

Nr. 330

1° KAMER - 15 juni 2007

1º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - VEREFFENING VAN DE KOSTEN DOOR DE RECHTER - VOORWAARDEN

2º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - KOSTENSTAAT - KENMERK

3º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - BEGROTING VAN EEN KOST DOOR DE PARTIJ - GEVOLG - BESLISSING VAN 
DE RECHTER

1º De rechter kan de kosten van een partij in het vonnis slechts vereffenen indien die partij  
hem de in artikel 1021, eerste lid, Ger.W. bepaalde uitgavenstaat heeft overgelegd en die 
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kost is vermeld in de omstandige opgave van de kosten1. (Artt. 1017 en 1021, Ger.W.)

2º De overgelegde kostenstaat van een partij maakt geen gevorderde zaak of vordering in  
de zin van artikel 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek uit2. (Art. 1017, eerste lid, Ger.W.)

3º De rechter is niet gebonden aan het door de partij begrote bedrag van elke aangegeven 
kost in diens uitgavenstaat en dient die te begroten op de werkelijke kosten, ook al is die  
begroting hoger of lager dan de vermelding van die kost in de uitgavenstaat3. (Artt. 1017 
en 1021, Ger.W.)

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

ARREST

(A.R. C.04.0555.N)

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

bij arrest van het Hof van 13 april 2000 gewezen door het Hof van Beroep te 
Antwerpen.

Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde middel
5. Het arrest begroot de kost 339,12 euro als "kosten cassatie". Dit zijn de kos-

ten van de cassatieprocedure zelf, die in het verwijzingsarrest van het Hof van 13 
april 2000 werden begroot op 27.360 BEF en waarvan in dit verwijzingsarrest 
reeds de helft, hetzij 13.680 BEF of 339,12 euro, ten laste van de eisers werd ge-
legd en de overige helft of 339,12 euro werd aangehouden om beoordeeld te 
worden door de verwijzingsrechter.

6. Het middel dat ervan uitgaat dat het arrest de eisers veroordeelt tot een be-
drag van 339,12 euro "kosten na cassatie", mist feitelijke grondslag.

7. Verder voeren de eisers enkel aan dat het arrest de dagvaardingskosten na 
cassatie heeft begroot op 1.861,73 euro, terwijl die door de verweerders enkel 
werden begroot op 1.256,21 euro en dat het arrest aldus onwettig aan de ver-
weerders meer toekent dan zij hebben gevorderd.

8. Krachtens artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroor-

1 Zie Cass., 5 jan. 2007, AR C.05.0483.N, www.cass.be; R.W. 2006-07, 1644, noot S. MOSSELMANS.
2 Zie Cass., 9 nov. 1979, A.C. 1979-80, nr 165; Cass., 16 dec. 2004, AR C.02.0212.N - C.02.0251.N, 
nr 614
3 Contra:  J.  MEERTS,  "Vereffening  van  de  kosten",  in  E.  BREWAEYS (ed.),  Bestendig  handboek 
burgerlijk procesrecht, II, Mechelen, Kluwer, afl. 1 (juni 2000), p. IX.3-1, nr 40000.
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deelt ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve, de in het ongelijk gestelde partij in de 
kosten, onverminderd de overeenkomst tussen de partijen die het bekrachtigt.

Krachtens artikel 1017, derde lid, van dit wetboek, kunnen de kosten kunnen 
worden omgeslagen zoals de rechter het raadzaam oordeelt, hetzij wanneer de 
partijen onderscheidenlijk omtrent enig geschilpunt in het ongelijk zijn gesteld, 
hetzij over echtgenoten, bloedverwanten in de opgaande lijn, broeders en zusters 
of aanverwanten in dezelfde graad.

Krachtens artikel 1021 van dit wetboek, kunnen de partijen een omstandige 
opgave van hun kosten indienen, met inbegrip van de vergoedingen voor uitga-
ven en rechtspleging, bepaald in artikel 1022 van dit wetboek; in dit geval wor-
den de kosten in het vonnis vereffend.

Uit die wettelijke bepalingen volgt dat de rechter de kosten van een partij in 
het vonnis slechts kan vereffenen indien die partij hem de in voormeld artikel 
1021, eerste lid, bepaalde uitgavenstaat heeft overgelegd en die kost is vermeld 
in de omstandige opgave van de kosten. Die overgelegde kostenstaat maakt geen 
gevorderde zaak of vordering uit in de zin van artikel 1138, 2°, van voormeld 
wetboek.

De rechter is niet gebonden aan de het door de partij begrote bedrag van elke 
aangegeven kost in die uitgavenstaat en dient die te begroten op de werkelijke 
kosten, ook al is die begroting hoger of lager dan de vermelding van die kost in 
de uitgavenstaat.

Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Vordering tot bindendverklaring
De verwerping van het cassatieberoep ontneemt alle belang aan de vordering 

tot bindendverklaring die de eisers tegen Theophilla Van Rossem hebben gericht.
Dictum 
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring. 
Veroordeelt de eisers in de kosten.

15 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 331

1° KAMER - 15 juni 2007

VERBINTENIS - OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING - KENNISGEVING AAN DE SCHULDENAAR - 
LATERE BETALING AAN DE OVERDRAGER - GEVOLGEN

Wanneer  van  de  overdracht  van  een  schuldvordering  is  kennis  gegeven  aan  de  
gecedeerde schuldenaar, is de overdracht aan hem tegenwerpbaar; de betaling gedaan 
aan de overdrager  na  de  kennisgeving  is  niet  bevrijdend,  zodat  de  schuldenaar  ten  
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aanzien van de overnemer verder tot betaling gehouden blijft. (Artt. 1690 en 1691, B.W.)

(ROORIJCK EN VERHEYEN-IMMOBILIËN bvba T. AXA BELGIUM nv)

ARREST

(A.R. C.06.0661.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1121, 1149, 1150, 1151, 1165, 1690 en 1691 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 19 oktober 2005 verklaart het Hof van Beroep te Brussel 

het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk en ten dele gegrond, hervormend, ver-
oordeelt haar tot het betalen aan eiseres van het bedrag van 2.106,96 euro, hetzij 10 pct. 
van het gevorderde hoofdbedrag, te vermeerderen met verwijlintresten aan de wettelijke 
intrestvoet vanaf 2 februari 1999, staat de kapitalisatie toe van de verschuldigde intresten 
vervallen tussen 2 februari 1999 en 4 november 2002 op het hoofdbedrag en tussen 4 no-
vember 2002 en 14 maart 2005 op het hoofdbedrag en de daarvoor gekapitaliseerde in-
tresten en veroordeelt iedere partij tot betaling van de helft van de gerechtskosten, eiseres' 
vordering aldus verwerpende ten belope van de overige 90 pct. Deze beslissing is gestoeld 
op volgende gronden:

"Uit de bewoordingen van de brief van 30 september 1997 kan niet worden afgeleid, 
zonder haar bewijskracht te schenden, dat AXA de overdracht van de portefeuille slechts 
aanvaardde op voorwaarde dat het inschrijvingsnummer van de overnemer bij de CDV 
werd meegedeeld. De vraag tot mededeling van een aantal documenten betrof uitsluitend 
het administratief in orde brengen van de producentenrekening. De overdracht werd als 
dusdanig niet betwist.

De tussen partijen gevoerde betwisting nopens het juiste voorwerp van de overdracht, 
te weten of louter schuldvorderingen werden overgedragen dan wel ook verplichtingen 
ten aanzien van AXA, is niet dienend aangezien AXA de overdracht van de portefeuille 
principieel aanvaardde.

In die omstandigheden was de eerste rechter terecht van oordeel dat het verder uitbeta-
len van de commissievergoedingen aan de BVBA D. ROORICK en V. VERHEYEN & 
C°, nadat zij in kennis was gesteld van het feit dat deze niet meer de eigenares was van de 
portefeuille, een (contractuele) fout uitmaakt in hoofde van AXA. Deze blijkt overigens 
zelf in een brief van 25 maart 1999 te hebben geschreven dat deze uitbetalingen aan de 
BVBA D. ROORICK en V. VERHEVEN & C° ten onrechte werden gedaan (dossier (ei-
seres), stuk 6).

De door AXA aangevoerde argumenten in verband met de eventuele niet reglementaire 
uitoefening van de overnemer van de activiteit van verzekeringstussenpersoon zouden de 
inhouding van de commissievergoedingen (ten aanzien van de overnemer) hebben kunnen 
rechtvaardigen, maar lieten AXA niet toe om ze 'dan maar' verder te blijven betalen aan 
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de vorige makelaar.
De eerste rechter was evenwel ten onrechte van oordeel dat de schade veroorzaakt door 

de fout bestond in de aan de overlater ten onrechte betaalde commissie vergoedingen.
In het kader van de schadebeperkingsplicht en tot het verwerven van zekerheid nopens 

de schade diende de BVBA RV IMMO in eerste instantie de aan haar toekomende bedra-
gen te recupereren in handen van de BVBA D. ROORICK en V. VERHEVEN & C°, die 
deze bedragen behield met schending van de tussen deze partijen gesloten overeenkomst 
van overdracht van portefeuille.

De BVBA D. ROORICK en V. VERHEYEN & C° werd evenwel vervolgens failliet 
verklaard door de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen en aan de BVBA RV IMMO 
kon geen dividend worden uitgekeerd (zie verklaring curator d.d. 30 januari 2002), zodat 
er zeker schade is in hoofde van RV IMMO.

Deze schade is evenwel slechts reëel en vaststaand tot beloop van 10 pct. van de ten on-
rechte aan de BVBA D. ROORICK en V. VERHEYEN & C° uitgekeerde commissiever-
goedingen omdat 90 pct. van deze vergoedingen toekwam aan deze laatste, al of niet in 
staat van faillissement, tot vergoeding van het dagelijkse beheer van de portefeuille. Het 
door RV IMMO geleden verlies ingevolge de fout van AXA is bijgevolg niet groter dan 
10 pct. van het gevorderde bedrag.

De omstandigheid dat de aan de BVBA D. ROORICK en V. VERHEYEN & C° toeko-
mende 90 pct. werd aangewend tot afbetaling van schulden aan een derde vennootschap 
verandert niets aan het bovenstaande.

Het bestreden vonnis dient op dit punt hervormd".
Grieven
Eerste onderdeel
Uit de feitelijke vaststellingen blijkt dat de eiseres bij overeenkomst van 14 februari 

1997 de volledige verzekeringsportefeuille van de BVBA D. ROORYCK en V. VER-
HEYEN & C° aankocht, waarna zij de verzekeraar van deze overdracht in kennis stelde 
en hem verzocht de commissies voortaan aan haar te betalen.

Aangezien de verzekeringsmaatschappij, niettegenstaande deze kennisgeving, de com-
missies bleef doorbetalen aan de overlater van de verzekeringsportefeuille, vorderde zij 
bij dagvaarding van 28 februari 2000 voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel haar 
veroordeling tot betaling van het bedrag van 21.069,53 euro provisioneel, meer de verwij-
lintresten, de gerechtelijke intresten en de kosten van het geding, zich voor de appelrech-
ter uitdrukkelijk beroepend op de artikelen 1690 en 1691 van het Burgerlijk Wetboek 
(conclusie in hoger beroep, pagina 9), waaruit volgt dat na kennisgeving van de over-
dracht de schuldenaar niet meer bevrijdend kan betalen in handen van de overdrager.

Overeenkomstig artikel 1690,  tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek kan de over-
dracht van schuldvordering inderdaad tegen de gecedeerde schuldenaar worden ingeroe-
pen vanaf het ogenblik dat zij aan de gecedeerde schuldenaar ter kennis werd gebracht of 
door hem werd erkend.

Artikel 1690, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt weliswaar dat de over-
dracht niet kan worden ingeroepen tegen de te goeder trouw zijnde schuldenaar van de 
overdrager aan wie de schuldenaar te goeder trouw en voordat de overdracht hem ter ken-
nis werd gebracht, bevrijdend heeft betaald, terwijl artikel 1691 van het Burgerlijk Wet-
boek preciseert dat de schuldenaar die te goeder trouw heeft betaald alvorens de over-
dracht hem ter kennis werd gebracht of door hem werd erkend, wordt bevrijd. De te goe-
der trouw zijnde schuldenaar kan de gevolgen van elke rechtshandeling die ten opzichte 
van de overdrager is gesteld, inroepen ten opzichte van de overnemer, voordat de over-
dracht aan hem ter kennis werd gebracht of door hem werd erkend.
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A contrario volgt uit de voorgaande bepalingen dat de schuldenaar die betaalt nadat de 
overdracht hem werd ter kennis gebracht of door hem werd erkend een tweede maal zal 
moeten betalen, onder voorbehoud weliswaar van de excepties en verweermiddelen, inhe-
rent aan de schuldvordering of verband houdende met de totstandkoming ervan, die hij te-
gen de schuldeiser kan tegenwerpen.

Besluit
Waar het hof van beroep, niettegenstaande de in het bestreden arrest gedane vaststelling 

dat de verweerster in kennis werd gesteld van de overdracht van de verzekeringsporte-
feuille aan de eiseres, oordeelt dat de eiseres ten aanzien van de schuldenaar slechts aan-
spraak kon maken op 10 pct. van de commissievergoedingen die de schuldenaar na deze 
kennisgeving aan de vroegere eigenaar van de portefeuille was blijven uitbetalen, en dit 
zonder dat de afwijzing van eiseres' vordering ten belope van de resterende 90 pct. van de 
uitgekeerde commissies haar oorsprong vond in een exceptie of verweermiddel, inherent 
aan de schuldvordering dan wel verband houdende met de totstandkoming van die schuld-
vordering, verantwoordt het zijn beslissing niet naar recht (schending van de artikelen 
1690 en 1691 van het Burgerlijk Wetboek).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Wanneer van de overdracht van een schuldvordering overeenkomstig artikel 

1690, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek is kennis gegeven aan de gece-
deerde schuldenaar, is de overdracht aan hem tegenwerpbaar. De betaling gedaan 
aan de overdrager na de kennisgeving is niet bevrijdend, zodat de schuldenaar 
ten aanzien van de overnemer verder tot betaling gehouden blijft.

2. De appelrechters die de betaling aan de overdrager door de verweerster als 
gecedeerde schuldenaar, in weerwil van de aan haar gedane kennisgeving van de 
overdracht, als een contractuele fout aanzien en oordelen dat zij ten aanzien van 
de overnemer enkel gehouden is tot vergoeding van de door deze fout veroor-
zaakte reële en vaststaande schade, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
3. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

kelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

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

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

15 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advoca-
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ten: mrs. Geinger en Maes.

Nr. 332

3° KAMER - 18 juni 2007

1º OPENBARE ORDE - TOEPASSELIJK BUITENLANDS RECHT - WET VAN INTERNATIONALE 
OPENBARE ORDE - BEGRIP

2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN 
T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING TOT 
LEVENSONDERHOUD NA ECHTSCHEIDING - BEPALING VAN INTERNATIONALE OPENBARE ORDE

3º OPENBARE ORDE - WET VAN INTERNATIONALE OPENBARE ORDE - UITKERING TOT 
LEVENSONDERHOUD NA ECHTSCHEIDING

4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE RUIMTE - TOEPASSELIJK VERKLAARD 
MAROKKAANS RECHT - GEEN UITKERING NA ECHTSCHEIDING - GEVOLG

5º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN 
T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING TOT 
LEVENSONDERHOUD NA ECHTSCHEIDING - TOEPASSELIJK VERKLAARD MAROKKAANS RECHT - GEEN 
UITKERING NA ECHTSCHEIDING – GEVOLG

1º  Een wet  raakt  slechts de internationale openbare  orde indien de wetgever,  door  de 
bepalingen van die wet, een beginsel heeft willen vastleggen dat hij als wezenlijk voor de  
in België gevestigde morele, politieke of economische orde beschouwt en dat, op die  
grond, noodzakelijkerwijs de toepassing in België moet uitsluiten van elke buitenlandse  
rechtsregel die hiermee strijdig is of hiervan afwijkt, zelfs indien deze volgens de gewone  
regels van de wetsconflicten van toepassing is1. (Artt. 3, derde lid, en 6, B.W.)

2º en 3° Art. 301 B.W. is geen bepaling van internationale openbare orde2. (Art. 301, B.W.)

4º en 5°  Het bestreden vonnis, dat weigert acht te slaan op het toepasselijk verklaarde  
Marokkaans recht, op grond dat het de uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding  
niet kent en daarom "strijdig met de Belgische internationale openbare orde moet worden  
verklaard, omdat het in aanvaring komt met een grondbeginsel van het Belgisch recht",  
verantwoordt zijn beslissing niet naar recht3. (Artt. 3, derde lid, 6, 301 en 306, B.W.)

(B. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0430.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 11 juni 2003 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi.

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr.332;  art. 3, derde lid, B.W., vóór de opheffing ervan bij de W. 16 
juli 2004.
2 Zie (1); art. 301, B.W., vóór de wijziging ervan bij de W. 27 april 2007.
3 Zie (1) en (2); art. 306, B.W., vóór de wijziging ervan bij de W. 27 april 2007.
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De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 29 maart 2007 verwezen 
naar de derde kamer.

Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3, derde lid, 6, 301 en 306 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 52bis van het Wetboek van het Marokkaans personeel statuut, ingevoegd in dat 

wetboek bij de wet van 10 september 1993.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis bevestigt het beroepen vonnis, in zoverre het de vordering ont-

vankelijk verklaart en de eiser veroordeelt tot betaling, aan de verweerster, van een uitke-
ring tot levensonderhoud na echtscheiding, op grond van alle redenen die thans als volle-
dig weergegeven worden beschouwd, en inzonderheid op grond :

"dat de wet die van toepassing is op de gevolgen van de echtscheiding, inderdaad de 
wet is die betrekking heeft op het personeel statuut van de gewezen echtgenoten;

dat evenwel niet betwist wordt dat het Marokkaans recht niet voorziet in de uitkering 
tot levensonderhoud na echtscheiding;

dat zij in dat opzicht strijdig met de Belgische internationale openbare orde moet wor-
den verklaard, omdat zij in aanvaring komt met een grondbeginsel van het Belgisch recht, 
met name het recht van de onschuldige echtgenoot op een uitkering tot levensonderhoud 
die hem in staat stelt voort te leven op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenle-
ven, en de gewezen echtgenotes in de meeste gevallen ertoe dwingt om in een situatie van 
materiële verwaarlozing voort te leven (...);

dat het bijzonder schokkend zou zijn om (de eiser) toe te staan zijn echtgenote na 32 
jaar huwelijk op eigen initiatief te verlaten en haar zonder bestaansmiddelen achter te la-
ten;

dat het des te meer gegrond is de situatie van de partijen aan de rechtsorde van de lex 
fori te knopen, daar zij er samen 9 jaar lang geleefd hebben, dat hun gemeenschappelijke 
kinderen er nog leven, dat (de eiser) er zijn hele loopbaan in de staalnijverheid heeft opge-
bouwd en dat hij overigens de Belgische nationaliteit heeft verkregen;

dat de eerste rechter er terecht uit afleidt dat (de verweerster) zich op de artikelen 301 
en 306 van het Burgerlijk Wetboek kon beroepen om een uitkering tot levensonderhoud te 
vragen en aldus de Belgische wet van toepassing te verklaren".

Grieven
Het bestreden vonnis beslist, zonder hieromtrent bekritiseerd te worden, dat verweer-

sters vordering tot toekenning van een uitkering tot levensonderhoud berecht diende te 
worden overeenkomstig de Marokkaanse wet, die het personeel statuut van de partijen re-
gelt en die niet in een uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding voorziet.

Het beslist evenwel dat het Marokkaans recht, in die mate, strijdig met de Belgische in-
ternationale openbare orde moet worden verklaard en verwerpt het ten voordele van de ar-
tikelen 301 en 306 van het Belgische Burgerlijk Wetboek.

Het begrip Belgische internationale openbare orde in de zin van artikel 6 van het Bur-
gerlijk Wetboek, krachtens hetwelk de vreemde wet die normaal gezien van toepassing is, 
verworpen kan worden, is enger dan het begrip openbare orde in het interne recht. Zo 



Nr. 332 - 18.6.07 HOF VAN CASSATIE 1361 

kunnen alleen de wetten die van interne openbare orde zijn, deel uitmaken van de Belgi-
sche internationale openbare orde.

De toekenning aan de gewezen echtgenoot van een uitkering tot levensonderhoud na 
echtscheiding, zoals voorgeschreven bij de artikelen 301 en 306 van het Burgerlijk Wet-
boek, behoort niet tot de interne openbare orde en kan a fortiori niet behoren tot de Belgi-
sche internationale openbare orde. Nu het bestreden vonnis het tegenovergestelde beslist, 
schendt het de artikelen 6, 301 en 306 van het Burgerlijk Wetboek.

Het bestreden vonnis miskent bijgevolg de regel van de wetsconflicten bepaald in arti-
kel 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, volgens welke de vordering tot toekenning 
van een uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding beheerst wordt door de wet die 
het personeel statuut van de gewezen echtgenoten regelt, d.w.z. de wet van hun gemeen-
schappelijke nationaliteit, nu het de bij die regel aangewezen Marokkaanse wet verwerpt 
en de wet van de lex fori in de plaats stelt.

Krachtens artikel 52bis van het Wetboek van het Marokkaans personeel statuut, dient 
de verstotende echtgenoot een gift van troost aan de verstoten echtgenote te doen, indien 
hij zelf het initiatief voor de verstoting genomen heeft; die vergoeding staat in verhouding 
tot de levensmiddelen van de man en tot de situatie van de vrouw. Indien de rechter vast-
stelt dat de echtgenoot zijn echtgenote zonder aanvaardbare reden verstoten heeft, dient 
hij bij de bepaling van de vergoeding te onderzoeken of de echtgenote eventueel nadeel 
geleden heeft.

Het was aangetoond dat de eiser die gift van troost wel degelijk aan de verweerster ge-
stort had, zodat zij over de rechten beschikte die het Marokkaans recht haar toekent. Het 
bestreden vonnis kon de eiser bijgevolg niet veroordelen tot betaling van een uitkering tot 
levensonderhoud zonder alle in het middel bedoelde bepalingen te schenden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
Uit de vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt dat de partijen, van Ma-

rokkaanse oorsprong, in Marokko zijn gehuwd, dat zij negen jaar lang in België 
hebben geleefd, dat de verweerster bij akte van 23 augustus 2000 in Marokko is 
verstoten en dat de erkenning van die verstoting niet wordt betwist.

Het bestreden vonnis verklaart de wet van het personeel statuut van de partij-
en, te dezen de Marokkaanse wet die niet in de uitkering na echtscheiding voor-
ziet, van toepassing op de gevolgen van de echtscheiding.

Een wet raakt slechts de internationale openbare orde indien de wetgever, door 
de bepalingen van die wet, een beginsel heeft willen vastleggen dat hij als we-
zenlijk voor de in België gevestigde morele, politieke of economische orde be-
schouwt en dat, op die grond, noodzakelijkerwijs de toepassing in België moet 
uitsluiten van elke vreemde rechtsregel die hiermee strijdig is of hiervan afwijkt, 
zelfs indien deze volgens de gewone regels van de wetsconflicten van toepassing 
is.

Artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de echtgenoot die de 
echtscheiding verkregen heeft, ten laste van de andere echtgenoot een uitkering 
tot levensonderhoud kan vorderen die hem in staat stelt in zijn bestaan te voor-
zien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven, is geen bepaling van 
internationale openbare orde.

Het bestreden vonnis, dat weigert acht te slaan op het Marokkaans recht dat op 
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deze zaak van toepassing was verklaard, op grond dat dit recht, aangezien het 
niet voorzag in de uitkering tot levensonderhoud, "strijdig met de Belgische in-
ternationale openbare orde moet worden verklaard, omdat zij in aanvaring komt 
met een grondbeginsel van het Belgisch recht", schendt de in het middel bedoel-
de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

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

over.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen, zitting hou-

dende in hoger beroep.

18 juni 2007 – 3° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Draps.

Nr. 333

3° KAMER - 18 juni 2007

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - SLACHTOFFER - RECHT OP VERGOEDING 
- ONVERSCHOONBARE FOUT - VOORWAARDE

2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - TEVERGEEFS 
BEKRITISEERDE REDENEN - OP DIE REDENEN GEGRONDE BESLISSING - ANDERE BEKRITISEERDE 
REDEN - ONTVANKELIJKHEID

1º Het bestreden vonnis kan op grond van de vaststelling dat het slachtoffer, na op de  
rijbaan  te  zijn  gevallen,  vergeefs  getracht  heeft  weer  op  te  staan alvorens  door  het 
voertuig te zijn geraakt, waaruit volgt dat het slachtoffer zich wel van zijn daden bewust is  
gebleven maar niet in het midden van de rijbaan is willen gaan liggen, beslissen dat hij  
geen opzettelijke fout heeft begaan en, bijgevolg, dat die fout niet onverschoonbaar is1.  
(Art. 29bis, §1, vijfde lid, W.A.M.-wet 1989)

2º Wanneer redenen van het arrest die door een middel tevergeefs werden bekritiseerd,  
volstaan om de beslissing te verantwoorden, kan het middel dat een andere reden van  
de beslissing bekritiseert niet tot cassatie leiden zodat het, bij gebrek aan belang, niet  
ontvankelijk is 2. 

(OHRA BELGIUM nv T. D.)

ARREST (vertaling)

1 Art. 29bis, §1, vijfde lid, W.A.M., 1989, vóór de wijziging ervan bij W. 19 jan. 2001.
2 Cass., 12 okt. 2006, AR C.04.0481.F, nr.483. 
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(A.R. C.05.0058.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 24 september 2004 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 8 mei 2007 verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 29bis, §1, eerste, vijfde en zesde lid, van de wet van 21 november 1989 betref-

fende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, ingevoegd bij de 
wet van 30 maart 1994, zoals gewijzigd bij de wet van 13 april 1995 maar voor de wijzi-
ging ervan bij de wet van 19 januari 2001.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis stelt vast dat bewezen is dat de verweerder op het ogenblik van 

het ongeval in dronkenschap verkeerde, dat hij waggelend en wauwelend op de nochtans 
vrij drukke rijbaan rondliep, dat hij op de rijbaan is gevallen en getracht heeft weer op te 
staan, op het ogenblik dat het ongeval is geschied, en dat het op de plaats van het ongeval 
donker was, en beslist vervolgens, met bevestiging van het beroepen vonnis, dat de eiseres 
de verweerder moet vergoeden op grond van artikel 29bis van de wet van 21 november 
1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

Het verantwoordt die beslissing op grond van alle redenen die thans als volledig weer-
gegeven worden beschouwd, en inzonderheid op grond van de overwegingen, in essentie, 
dat 

"De discussie tussen de partijen uitsluitend betrekking heeft op het begrip onverschoon-
bare fout, aangezien de andere voorwaarden voor de toepassing van artikel 29bis, zoals 
het op deze zaak van toepassing is (d.w.z. zoals gewijzigd bij de wet van 13 april 1995 en 
voor de wijziging ervan bij de wet van 19 januari 2001), niet betwist worden. De ver-
schoonbare fout is een opzettelijke fout, van een uitzonderlijke ernst, waardoor degene die 
ze begaan heeft zonder geldige reden wordt blootgesteld aan een gevaar waarvan hij zich 
bewust had moeten zijn. In dit geval zou (de verweerder) zichzelf dronken hebben ge-
voerd wegens problemen van persoonlijke aard (...). Hoewel aangenomen moet worden 
dat hij een fout heeft begaan door op een rijbaan, in een agglomeratie, in een staat van 
dronkenschap wauwelend, waggelend en voertuigen beschimpend te hebben rondgelopen, 
kan deze fout niet als uitzonderlijk ernstig worden aangemerkt, d.w.z. als een fout die een 
normaal persoon nooit zou hebben begaan. Al kan dergelijk gedrag afkeuring opwekken, 
toch is het niet geheel ongewoon (...). Evenmin is aangetoond dat (de verweerder) opzet-
telijk op de rijbaan zou hebben plaatsgenomen of er was gaan liggen en aldus het risico op 
een ongeval heeft willen opzoeken, aangezien verschillende getuigenissen bevestigen dat 
hij gevallen is en getracht heeft weer op te staan. Uit geen enkel gegeven kan met enige 
zekerheid worden besloten dat zijn gedrag, namelijk zich op het ogenblik van het ongeval 
op de grond in het midden van de rijbaan te hebben bevonden, weloverwogen of opzette-
lijk was. Het gedrag (van de verweerder) kan bijgevolg niet gelijkgesteld worden met een 
opzettelijke of uitzonderlijk zwaarwichtige fout, zoals (de eiseres) voorhoudt. Zoals (de 
verweerder) aanvoert, is het niet onbelangrijk te vermelden dat de bijzonder beperkende 
uitlegging van het begrip onverschoonbare fout in de lijn ligt van de geest en de tendens 
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van de wet, en is de onverschoonbare fout in de huidige versie van artikel 29bis voor het 
overige vervangen door het concept van het opzettelijk veroorzaken van het ongeval en 
van de gevolgen ervan."

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 29bis, §1, zesde lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de 

verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen,  is  de  onverschoonbare 
fout die het slachtoffer het recht op de in het eerste lid bedoelde vergoeding ontzegt, de 
opzettelijke fout van uitzonderlijke ernst, waardoor degene die ze begaan heeft zonder 
geldige reden wordt blootgesteld aan een gevaar waarvan hij zich bewust had moeten zijn. 
De vier toepasselijke criteria zijn dus de opzettelijke aard van de fout, de uitzonderlijke 
ernst ervan, het gebrek aan reden en het besef dat de getroffene van het gevaar had moe-
ten hebben. 

Met betrekking tot het besef van het gevaar wordt de fout in abstracto beoordeeld. Het 
maakt weinig uit of de getroffene al dan niet het gevaar beseft, aangezien hij zich, gezien 
de omstandigheden van het ongeval, normalerwijze van dat gevaar bewust had moeten 
zijn; wat telt, is het bestaan van een objectief gevaar waaraan de getroffene zich zonder 
geldige reden heeft blootgesteld.

De opzettelijke aard van de fout houdt verband met de voorwaarde van de toereken-
baarheid; aldus geldt de omschrijving onverschoonbare fout niet voor personen die op het 
ogenblik van de handeling hun verstand of onderscheidingsvermogen kwijt  zijn, zoals 
personen  die  onder  druk  van  een  onweerstaanbare  dwang  hebben  gehandeld,  en  ook 
krankzinnigen. Het ontbreken van verstand of onderscheidingsvermogen op het ogenblik 
van de handeling, een kenmerk van de morele ontoerekenbaarheid, belet aldus dat de han-
deling van de getroffene als opzettelijk kan worden aangemerkt. 

Het bestreden vonnis stelt vast dat de verweerder een fout heeft begaan door in een ag-
glomeratie, op een nochtans relatief drukke rijbaan, in een staat van dronkenschap wau-
welend, waggelend en voertuigen beschimpend te hebben rondgelopen, en oordeelt ver-
volgens dat die fout niet als "onverschoonbaar" kan worden aangemerkt in de zin van 
voormeld artikel 29bis, §1, zesde lid, aangezien niet "is aangetoond dat (de verweerder) 
opzettelijk op de rijbaan zou hebben plaatsgenomen of er was gaan liggen en aldus het ri-
sico op een ongeval heeft willen opzoeken, aangezien verschillende getuigenissen bevesti-
gen dat hij gevallen is en getracht heeft weer op te staan. Uit geen enkel gegeven kan met 
enige zekerheid worden besloten dat zijn gedrag, namelijk zich op het ogenblik van het 
ongeval op de grond in het midden van de rijbaan te hebben bevonden, weloverwogen of 
opzettelijk was."

De omstandigheid dat niet is aangetoond dat de verweerder opzettelijk op de rijbaan 
zou hebben plaatsgenomen of er zou zijn gaan liggen, en aldus het risico van het ongeval 
heeft willen opzoeken, aangezien verschillende door het bestreden vonnis vermelde getui-
genissen bevestigen dat hij gevallen is en getracht heeft weer op te staan, is niet van dien 
aard dat op grond daarvan de opzettelijke aard van de handeling van de getroffene en 
evenmin het besef dat de verweerder had moeten hebben van het gevaar waaraan hij zich 
blootstelde, geweerd kan worden. Uit de redenen van het bestreden vonnis blijkt niet dat 
de staat van dronkenschap waarin de verweerder verkeerde, een dwang had kunnen vor-
men waaraan hij niet heeft kunnen weerstaan, en evenmin dat hij de beheersing over zijn 
gedrag zou zijn verloren.

Door aldus de omschrijving onverschoonbare fout te weren, zonder vast te stellen dat 
de getroffene zich op het ogenblik van de handeling in een toestand van onbewustzijn ver-
keerde die met zijn alcoholopname samenhing, schendt het bestreden vonnis artikel 29bis, 
§1, eerste, vijfde en zesde lid, van de wet van 21 november 1989.
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Tweede onderdeel
Krachtens artikel 29bis, §1, zesde lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de 

verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen,  is  de  onverschoonbare 
fout die de getroffene het recht op de in het eerste lid bedoelde vergoeding ontzegt, de op-
zettelijke fout van uitzonderlijke ernst, waardoor degene die ze begaan heeft zonder geldi-
ge reden wordt blootgesteld aan een gevaar waarvan hij zich bewust had moeten zijn. De 
vier toepasselijke criteria zijn dus de opzettelijke aard van de fout, de uitzonderlijke ernst 
ervan, het gebrek aan reden en het besef dat de getroffene van het gevaar had moeten heb-
ben.

De fout van de getroffene wordt slechts als uitzonderlijk ernstig beschouwd indien zijn 
gedrag blijk geeft van een doelbewuste weigering om de volstrekt elementaire voorzorgs-
maatregelen te treffen die hij  had kunnen treffen of van een actieve stoutmoedigheid, 
d.w.z. een inspanning die hij zich getroost om de veiligheidsregels naast zich neer te leg-
gen.

Te dezen stelt het bestreden vonnis vast dat de verweerder een fout heeft begaan door 
in een agglomeratie, op een nochtans vrij drukke rijbaan, in staat van dronkenschap wau-
welend, waggelend en de voertuigen beschimpend rond te lopen, en oordeelt vervolgens 
dat die fout niet als "onverschoonbaar" kan worden aangemerkt in de zin van voormeld 
artikel 29bis, §1, zesde lid, aangezien dergelijk gedrag wel afkeuring kan opwekken maar 
niet geheel ongewoon is.

De omstandigheid dat het gedrag van de verweerder niet geheel ongewoon is, is niet 
van dien aard dat het de uitzonderlijk ernstige aard van dit gedrag kan weren.

Nu het bestreden vonnis de omschrijving onverschoonbare fout om de voormelde reden 
weert, schendt het derhalve artikel 29bis, §1, eerste, vijfde en zesde lid, van de wet van 21 
november 1989.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Artikel 29bis, §1, vijfde lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de 

verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals het op de 
feiten van toepassing is, ontzegt de getroffenen die een onverschoonbare fout 
hebben begaan, het recht op vergoeding bedoeld in het eerste lid van die bepa-
ling. Luidens het zesde lid, in dezelfde versie, is enkel de opzettelijke fout van 
uitzonderlijke ernst, waardoor degene die ze begaan heeft zonder geldige reden 
wordt blootgesteld aan een gevaar waarvan hij zich bewust had moeten zijn, on-
verschoonbaar.

Om te beslissen dat de verweerder geen opzettelijke fout heeft begaan, grondt 
het bestreden vonnis zich op de vaststelling dat de verweerder, na op de rijbaan 
te zijn gevallen, vergeefs getracht heeft weer op te staan alvorens door het bij de 
eiseres verzekerde voertuig te zijn geraakt.

Op grond van die vaststelling, waaruit volgt dat de verweerder zich wel van 
zijn daden bewust is gebleven en niet opzettelijk in het midden van de rijbaan is 
willen gaan liggen, heeft het bestreden vonnis kunnen beslissen dat hij geen op-
zettelijke fout heeft begaan en dat die fout bijgevolg niet onverschoonbaar is.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
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De redenen van het bestreden vonnis, die in het eerste onderdeel van het mid-
del vergeefs bekritiseerd worden en volgens welke de fout van de verweerder 
niet opzettelijk is, volstaan om de beslissing dat de fout niet onverschoonbaar is, 
naar recht te verantwoorden.

Het onderdeel kan niet leiden tot vernietiging van het bestreden vonnis en is, 
bij gebrek aan belang, derhalve onontvankelijk.

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

18 juni 2007 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. Gérard.

Nr. 334

3° KAMER - 18 juni 2007

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - 
VREDERECHTER - VORDERING TOT UITZETTING UIT PLAATSEN ZONDER RECHT BETROKKEN - 
ONROEREND GOED DAT TOT HET OPENBAAR DOMEIN BEHOORT

2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - 
VREDERECHTER - VORDERING TOT UITZETTING UIT PLAATSEN ZONDER RECHT BETROKKEN - HOGER 
BEROEP - GESCHIL OVER DE TITEL - ACCESSORIUM VAN DE VORDERING - GEVOLG

3º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - MIDDEL GERICHT 
TEGEN EEN REDEN VAN DE BESLISSING - OVERTOLLIGE REDEN WEGENS ANDERE VERGEEFS 
BEKRITISEERDE REDENEN DIE DE BESLISSING GRONDEN - ONTVANKELIJKHEID

1º De vrederechter is bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen tot uitzetting uit  
plaatsen zonder recht betrokken, inclusief de onroerende goederen die tot het publiek  
domein behoren. (Art. 591, 1°, Ger.W.)

2º De appelrechter verantwoordt zijn beslissing naar recht dat de vrederechter bevoegd is  
om in eerste aanleg van de vordering kennis te nemen, wanneer hij de overeenkomst 
tussen  de  partijen,  "huurovereenkomst  voor  een  rusthuis"  genaamd,  niet  als  een  
huurovereenkomst analyseert maar als een overeenkomst sui generis die in het kader 
van een concessie van een openbare dienst  is  gesloten.  (Artt.  591,  1°,  593 en 643, 
Ger.W.)

3º Het middel, dat kritiek uitoefent op de reden dat de exceptie van onbevoegdheid van de 
vrederechter in limine litis door een van de partijen of ambtshalve door de vrederechter  
moest  worden opgeworpen,  terwijl  de  appelrechters  de  exceptie  van onbevoegdheid,  
gegrond op de onbevoegdheid  van de eerste  rechter,  onderzocht  hebben,  is  gericht  
tegen een overtollige overweging van het bestreden vonnis; het is bijgevolg ontbloot van  
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belang en dus niet ontvankelijk1.

(V. en. V. T. GEMEENTE GEDINNE e.a;)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0061.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 18 mei 2005 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 8 mei 2007 verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 9, 72, 577, 591, 1°, 593, 643, 660 en 854 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis oordeelt dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant bevoegd 

is om in hoger beroep van het geschil kennis te nemen.
Het verantwoordt die beslissing op grond van alle redenen die thans als volledig weer-

gegeven worden beschouwd, en inzonderheid om de volgende redenen :
"dat de [eisers] betogen dat de vrederechter, gelet op de beslissing van deze rechtbank 

in haar voormeld vonnis van 20 maart 2002, niet bevoegd was om kennis te nemen van 
het geschil dat geen handelshuur maar een concessie van een openbare dienst betreft, zo-
dat thans in eerste aanleg uitspraak moet worden gedaan;

dat op grond van de aan de eerste rechter voorgelegde processtukken vastgesteld moet 
worden dat geen enkele partij in limine litis een exceptie van onbevoegdheid heeft opge-
worpen en dat de eerste rechter ambtshalve evenmin enig probleem aangaande zijn mate-
riële bevoegdheid heeft opgeworpen; dat de vordering van de [verweersters] betreffende 
de geldigverklaring van hun oorspronkelijke opzegging van 25 maart 1993, met ingang op 
1 juli 1994, en de uitzetting van de [eisers] moet gezien worden in het kader van artikel 
591, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, in zoverre die bepaling de vrederechter bevoegd 
verklaart om kennis te nemen van de vorderingen tot uitzetting uit plaatsen zonder recht 
betrokken, onverschillig of die vorderingen al dan niet volgen uit een overeenkomst; dat 
de eerste rechter derhalve beslist bevoegd was, zoals hij impliciet beslist heeft; dat huidig 
vonnis bijgevolg in laatste aanleg zal worden gewezen".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 9, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat volstrekte bevoegdheid 

de rechtsmacht is bepaald naar het onderwerp, de waarde en in voorkomend geval het 
spoedeisend karakter van de vordering of de hoedanigheid van de partijen.

Artikel 577 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechtbank van eerste aanleg in 
hoger beroep kennis neemt van de vonnissen in eerste aanleg gewezen door de vrederech-

1 Zie Cass., 18 sept. 1997, nr 359. 
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ter en, in de gevallen bepaald bij artikel 601bis, door de politierechtbank.
Artikel 643 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, in de gevallen waarin een excep-

tie van onbevoegdheid aanhangig kan worden gemaakt voor de rechter in hoger beroep, 
deze over het middel beslist en de zaak, indien daartoe grond bestaat, naar de bevoegde 
rechter in hoger beroep verwijst.

De rechter moet zijn volstrekte bevoegdheid ambtshalve onderzoeken, daar deze de 
openbare  orde  raakt.  Die  bevoegdheid  wordt  niet  alleen  bepaald  naargelang  van  het 
rechtscollege dat de beslissing heeft gewezen maar ook rekening gehouden met het wer-
kelijke voorwerp van het geschil.

Artikel 660 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, behalve wanneer het voorwerp 
van de vordering niet tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht behoort, iedere beslis-
sing betreffende de bevoegdheid de zaak zo nodig verwijst naar de bevoegde rechter die 
zij aanwijst. De beslissing bindt de rechter naar wie de vordering wordt verwezen, met 
dien verstande dat zijn recht om over de rechtsgrond van de zaak te oordelen onverkort 
blijft.

Wanneer een partij in hoger beroep een exceptie van onbevoegdheid opwerpt, doet de 
rechter in hoger beroep uitspraak over de exceptie van onbevoegdheid en verwijst hij de 
zaak zo nodig naar de bevoegde rechter, onverschillig of de exceptie van onbevoegdheid 
betrekking heeft op de vraag welke rechter in hoger beroep bevoegd is om uitspraak te 
doen dan wel de bevoegdheid van de eerste rechter in vraag stelt.

Volgens het bestreden vonnis had de exceptie van onbevoegdheid van de vrederechter 
door een van de partijen in limine litis of door de vrederechter ambtshalve opgeworpen 
moeten worden. Die regel, die vastgelegd is in artikel 854 van het Gerechtelijk Wetboek, 
is vreemd aan het geschil dat aan de appelrechters wordt voorgelegd en dat hun bevoegd-
heid betreft.

In zoverre het bestreden vonnis oordeelt dat de exceptie van onbevoegdheid van de vre-
derechter  in  limine litis  door  een van de partijen of  ambtshalve door  de vrederechter 
moest  worden opgeworpen terwijl,  eensdeels,  de  rechter  zijn  bevoegdheid ambtshalve 
moet onderzoeken en, anderdeels, wanneer een van de partijen in hoger beroep een excep-
tie van onbevoegdheid opwerpt, de rechter in hoger beroep over de exceptie van onbe-
voegdheid uitspraak moet doen en de zaak, zo nodig, naar de bevoegde rechter in hoger 
beroep moet verwijzen, schendt het bijgevolg de artikelen 9, 577, 643 en 660 van het Ge-
rechtelijk Wetboek, en past het artikel 854 van het Gerechtelijk Wetboek daarenboven 
foutief toe.

Tweede onderdeel
Artikel 72, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat ingeval een 

vrederechter en zijn plaatsvervangers wettig verhinderd zijn, de arrondissements-recht-
bank de partijen naar een andere vrederechter van hetzelfde arrondissement verwijst. Het 
vonnis van verwijzing wordt uitgesproken op verzoek van de meest gerede partij, de par-
tijen tegenwoordig zijnde of bij gerechtsbrief behoorlijk opgeroepen door de griffier, en 
de procureur des Konings gehoord. Tegen dit vonnis staat geen verzet of hoger beroep 
open.

Artikel 591, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de vrederechter, ongeacht het 
bedrag van de vordering, kennisneemt van geschillen betreffende de verhuring van onroe-
rende goederen en van de samenhangende vorderingen die ontstaan uit de verhuring van 
een handelszaak; van vorderingen tot betaling van vergoedingen voor bewoning van en tot 
uitzetting uit plaatsen zonder recht betrokken, onverschillig of die vorderingen al dan niet 
volgen uit een overeenkomst; van alle geschillen betreffende de uitoefening van het recht 
van voorkoop ten gunste van de huurders van landeigendommen.
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Die bepaling rekent bij de huurgeschillen ook de geschillen die ontstaan zijn uit een be-
zetting van private onroerende goederen zonder titel of recht. Te dezen is dat niet het ge-
val, aangezien het litigieuze onroerende goed tot het openbaar domein behoort en betrok-
ken wordt op grond van een titel dat net het voorwerp van het geschil is.

De vordering tot vergoeding of uitzetting wegens bezetting zonder titel of recht, be-
doeld in artikel 591, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, moet de echte inzet van dit proces 
zijn.

Artikel 593 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de vrederechter kennis neemt van 
de geschillen over de titel, die in ondergeschikt verband staan met de vorderingen die op 
geldige wijze voor hem aanhangig zijn. A contrario, wanneer het geschil over de titel het 
werkelijke voorwerp van de vordering is en de bevoegdheid ratione summae van de vre-
derechter te boven gaat, moet deze zich onbevoegd verklaren en de zaak naar de bevoegde 
rechter verwijzen.

Volgens het bestreden vonnis was de vrederechter bevoegd, aangezien hij krachtens ar-
tikel 591, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, bevoegd is om kennis te nemen van vorderin-
gen tot uitzetting uit plaatsen zonder recht betrokken en, derhalve, van de vordering van 
de verweersters tot geldigverklaring van hun oorspronkelijke opzegging en uitzetting van 
de eisers.

Te dezen wordt, gezien de omvang van de gevorderde bedragen, niet betwist dat de vre-
derechter te Dinant krachtens artikel 590 van het Gerechtelijk Wetboek niet bevoegd was.

Het werkelijke voorwerp van de hoofdvordering bestond daarenboven in de vaststelling 
van de rechten van de partijen op grond van de omschrijving van de overeenkomst die zij 
gesloten hadden en had slechts betrekking op de uitzetting van de eisers als gevolg van de 
stelling van de verweersters over die omschrijving.

De vrederechter van het kanton Dinant was bijgevolg niet bevoegd om uitspraak te 
doen over het geschil tussen de partijen. De omstandigheid dat de zaak door de arrondis-
sementsrechtbank bij hem aanhangig was gemaakt, doet wat dat betreft niet terzake, aan-
gezien het niet ging om beslissingen over de bevoegdheid, zoals bedoeld in artikel 660, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, maar om beslissingen tot verwijzing, gegrond 
op artikel 72 van het Gerechtelijk Wetboek, dat geen enkele beslissing impliceert over de 
volstrekte bevoegdheid van de rechter waarnaar de zaak verwezen wordt.

De bevoegdheid van de rechter in hoger beroep wordt niet alleen bepaald door de be-
voegdheid van de eerste rechter, maar ook door het voorwerp van het geschil. De rechter 
in hoger beroep dient bijgevolg niet alleen uitspraak te doen over de bevoegdheid van de 
eerste rechter, maar ook over zijn eigen bevoegdheid als rechter in hoger beroep, met ver-
wijzing naar het werkelijke voorwerp van het geschil.

Aangezien de vrederechter van het kanton Dinant in werkelijkheid niet bevoegd was 
wegens het voorwerp van het geschil, geldt hetzelfde voor de Rechtbank van Eerste aan-
leg te Dinant, waaraan de zaak door het hoger beroep van de eisers is voorgelegd.

Nu het bestreden vonnis oordeelt dat de rechtbank van eerste aanleg bevoegd is om 
kennis te nemen van het hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de vrederechter te 
Dinant, terwijl het geschil, door het voorwerp ervan, niet onder diens bevoegdheid viel, 
miskent het de verplichting die aan de rechters in hoger beroep opgelegd wordt door arti-
kel 643 van het Gerechtelijk Wetboek en schendt het bijgevolg dat artikel. Daarenboven 
schendt het de artikelen 72, 591, 1°, 593 en 660, tweede lid, van het Gerechtelijk Wet-
boek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Tweede onderdeel
Het onderdeel, in zoverre het de schending aanvoert van de artikelen 72 en 

660, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zonder aan te geven waarin die 
schending zou bestaan, is niet ontvankelijk.

Krachtens artikel 591, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de vrederech-
ter, ongeacht het bedrag van de vordering, kennis van vorderingen tot betaling 
van vergoedingen voor bewoning van en tot uitzetting uit plaatsen zonder recht 
betrokken, onverschillig of die vorderingen al dan niet volgen uit een overeen-
komst.

Overeenkomstig artikel 593 van dat wetboek neemt de vrederechter kennis van 
de geschillen over de titel, die het accessorium zijn van de vorderingen die op 
geldige wijze bij hem aanhangig zijn.

Enerzijds kent voormeld artikel 591, 1°, de vrederechter de bevoegdheid toe 
om kennis te nemen van de vorderingen tot uitzetting uit plaatsen zonder recht 
betrokken, zonder de onroerende goederen die tot het publiek domein behoren, 
hiervan uit te sluiten.

Het onderdeel, in zoverre het het tegendeel betoogt, faalt naar recht.
Anderzijds stelt het vonnis, dat op 20 maart 2002 door de Rechtbank van Eer-

ste Aanleg te Dinant in hoger beroep is gewezen, vast dat de eerste twee ver-
weersters de eisers hebben doen dagvaarden om de opzegging te doen geldig 
verklaren die zij hen op 25 maart 1993, tegen 1 juli 1994, ter kennis hadden ge-
bracht  op  grond  van  de  tussen  de  partijen  gesloten  overeenkomst,  genaamd 
"huurovereenkomst  voor  [een]  rusthuis",  en  hen  te  doen  veroordelen  om de 
plaats, op straffe van uitzetting en dwangsom, te verlaten en een deskundige-
landmeter aan te wijzen met als opdracht de eventuele huurschade te beschrijven 
en te schatten.

Dit vonnis analyseert de overeenkomst niet als een huurovereenkomst maar als 
een overeenkomst sui generis die in het kader van een concessie van een openba-
re dienst is gesloten, zodat het bestreden vonnis, dat oordeelt dat de vrederechter 
krachtens voormeld artikel 591, 1°, bevoegd was om in eerste aanleg van de vor-
dering kennis te nemen, die wetsbepaling niet schendt en evenmin de artikelen 
593 en 643 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Eerste onderdeel
Zoals uit het antwoord op het tweede onderdeel blijkt, hebben de appelrechters 

de exceptie van onbevoegdheid onderzocht die de eisers op de onbevoegdheid 
van de eerste rechter hadden gegrond en hebben zij deze verworpen.

Het onderdeel, dat gericht is tegen een overtollige overweging van het bestre-
den vonnis, mist belang en is derhalve niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
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18 juni 2007 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat:  
mr. Mahieu.

Nr. 335

3° KAMER - 18 juni 2007

1º KOOPHANDEL. KOOPMAN - AUTONOOM OVERHEIDSBEDRIJF - OPDRACHT VAN OPENBARE 
DIENST - HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN - AFWEZIGHEID - HANDELSRECHT - TOEPASSING - 
UITZONDERINGEN

2º OPENBARE DIENST - AUTONOOM OVERHEIDSBEDRIJF - OPDRACHT VAN OPENBARE DIENST 
- HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN - AFWEZIGHEID - HANDELSRECHT - TOEPASSING - 
UITZONDERINGEN

3º KOOPHANDEL. KOOPMAN - AUTONOOM OVERHEIDSBEDRIJF - OPDRACHT VAN OPENBARE 
DIENST - HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN - AFWEZIGHEID - INSCHRIJVING IN HET HANDELSREGISTER - 
VERPLICHTING - GEVOLG

4º OPENBARE DIENST - AUTONOOM OVERHEIDSBEDRIJF - OPDRACHT VAN OPENBARE DIENST 
- HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN - AFWEZIGHEID - INSCHRIJVING IN HET HANDELSREGISTER - 
VERPLICHTING - GEVOLG

5º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - VERPLICHTING - GRENZEN - 
VOOROPSTELLING DIE STEUNT OP EEN ONJUISTE RECHTSGROND

6º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - VERPLICHTING - GRENZEN - 
VOOROPSTELLING DIE STEUNT OP EEN ONJUISTE RECHTSGROND

7º KOOPHANDEL. KOOPMAN - PERSONEN ONDERWORPEN AAN DE WETTEN BETREFFENDE 
HET HANDELSREGISTER - VERPLICHTING ZICH ERNAAR TE GEDRAGEN - ANDERE VORM VAN 
BEKENDMAKING VAN INLICHTINGEN DIE IN HET HANDELSREGISTER MOETEN VOORKOMEN – 
UITWERKING

1º en 2° Alle handelingen van een autonoom overheidsbedrijf, zelfs die welke het zonder 
winstoogmerk in het vervullen van zijn opdracht van openbare dienst verricht, en hoewel 
het bedrijf zelf niet de hoedanigheid van koopman verwerft, worden door de regels van 
het handelsrecht beheerst, met uitzondering van de regels waarvan de toepassing door  
de wet zelf uitgesloten wordt en van die welke niet verenigbaar zijn met de bepalingen  
van het beheerscontract of met de bepalingen die deze opdracht van openbare dienst  
regelen1. (Artt. 3, §1, 7 en 8, Wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige 
economische overheidsbedrijven)

3º en 4° De rechtsvordering tot betaling van een factuur betreffende de verplaatsing van 
kabels van de verweerster, welke vereist was voor werkzaamheden aan een spoorlijn en  
betrekking heeft op het vervullen van een opdracht van openbare dienst door de eiseres,  
is niet ontvankelijk aangezien laatstgenoemde op het tijdstip van het instellen van die 
rechtsvordering niet in het handelsregister ingeschreven was2. (Artt. 3, §1, 7 en 8, Wet 21 
maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven; 
Artt. 4, 6, 40, 41 en 42, Wetten betreffende het handelsregister gecoordineerd op 20 juli 

1 Zie concl. O.M. in Pas, 2007, nr.335. 
2 Ibid.
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1964)

5º en 6° Aangezien de hoedanigheid van koopman geen uitstaans heeft met de toepassing,  
op de rechtsvordering van de eiseres, van de bepalingen van de wetten betreffende het  
handelsregister  die in  het middel  bedoeld worden,  dient  de prejudiciële vraag die  tot  
staving van de daarin uiteengezette grief wordt voorgesteld, niet aan het Grondwettelijk  
Hof te worden gesteld3. (Art. 26, Bijzondere Wet Arbitragehof)

7º De omstandigheid dat de inlichtingen die in het handelsregister moeten voorkomen of  
het  merendeel  daarvan  in  een  andere  vorm  zijn  bekendgemaakt,  ongeacht  welke,  
ontslaat de persoon die onderworpen is aan de wetten betreffende het handelsregister,  
niet van de verplichting om zich naar de bij die wetten voorgeschreven verplichtingen te  
gedragen. (Artt. 4, 6, 40, 41 en 42, Wetten betreffende het handelsregister gecoordineerd 
op 20 juli 1964)

(N.M.B.S. HOLDING nv T. ASSOCIATION LIEGEOISE DU GAZ, cv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0080.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 mei 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 8 mei 2007 verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
- de artikelen 1, 2 en 3 van het Wetboek van Koophandel;
- de artikelen 4, 6, 40, 41 en, voor zover nodig, 42 van de wetten betreffende het han-

delsregister, gecoördineerd op 20 juli 1964, voor de opheffing ervan bij artikel 72, 2°, van 
de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot 
modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten 
en houdende diverse bepalingen;

- artikel 8 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige eco-
nomische overheidsbedrijven.

Aangevochten beslissingen
Het arrest bevestigt het beroepen vonnis, in zoverre het de rechtsvordering van de eise-

res tegen de verweerster onontvankelijk verklaart. Het is op de volgende redenen gegrond:
"Terwijl de (eiseres), bij dagvaarding van 8 november 2000, van de (verweerster) de 

betaling vordert van 372.926 frank, die zij op 17 november 1997 gefactureerd heeft voor 
de verplaatsing van haar kabels te Ans, rue Branche Planchard, welke vereist was voor de 
werkzaamheden aan de spoorlijn nr. 36 Luik-Brussel, werpt (de verweerster) haar in limi-
ne litis de nietigheid van de dagvaarding tegen, op grond dat deze geen melding maakt 
van het inschrijvingsnummer van de (eiseres) in het handelsregister, evenals de onontvan-

3 Ibid.
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kelijkheid van de rechtsvordering, 'bij gebrek aan vermelding, in het dagvaardingsexploot, 
van het inschrijvingsnummer in het handelsregister en behoudens verantwoording van die 
inschrijving op de datum waarop de eis werd ingesteld binnen de door de rechtbank ge-
stelde termijn' (artikel 41 van de wetten betreffende het handelsregister);

Dat het bestreden vonnis de exceptie in aanmerking heeft genomen en de vordering on-
ontvankelijk heeft verklaard met toepassing van de artikelen 40 en 41 van die wetten;

Dat de (eiseres) aanspraak maakt op het feit dat zij niet in het handelsregister was inge-
schreven op de datum waarop de eis werd ingesteld; dat zij meent dat zij dit ook niet hoef-
de te zijn, aangezien zij 'een publiekrechtelijke rechtspersoon is' en 'dat de wetgeving be-
treffende het handelsregister niet van toepassing is op publiekrechtelijke rechtspersonen', 
ook al beschouwde de wet van 1 augustus 1960 haar verbintenissen als handelsverbinte-
nissen;

Dat het statuut van de (eiseres) sinds de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervor-
ming van sommige economische overheidsbedrijven niet zo eenvoudig meer is als zij wil 
laten uitschijnen;

Dat, aldus: 'si ne peuvent en principe être commerciales (...) les personnes (morales) de 
droit public: Etat, provinces, communes, agglomérations, fédérations de communes, cette 
affirmation doit cependant être nuancée; il existe des organismes hybrides qui, tout en 
étant créés dans l'intérêt public, poursuivent une activité commerciale; ils relèvent pour 
partie du droit administratif et pour partie du droit commercial (...); citons (...) des établis-
sements publics de nature commerciale: (...)' de N.M.B.S. (T.P.D.C., dl. I, p. 37);

Dat, immers, sinds de wet van 21 maart 1991 een onderscheid heeft gemaakt tussen de 
opdrachten van openbare dienst en de door mededinging gekenmerkte activiteiten, die pu-
bliekrechtelijke  rechtspersonen een statuut  hebben verkregen,  'un statut  -  "semi-privé" 
diront d'aucuns, "semi-public" diront d'autres - qui constitue un moyen terme entre la logi-
que administrative et la logique du marché. Alors qu'antérieurement l'une des caractéristi-
ques du fonctionnement des entreprises publiques à vocation industrielle ou commerciale 
était l'escamotage du marché, l'un des aspects importants du nouveau statut conféré aux 
quatre entreprises précitées (Régie des télégraphes et des téléphones devenue Belgacom, 
Régie des Postes devenue La Poste, S.N.C.B. et Régie des voies aériennes transformée en 
S.N.V.A.) est leur insertion dans un marché concurrentiel' (P. Quertainmont, Les entrepri-
ses publiques autonomes. Un bilan de l'application de la loi du 21 mars 1991, R.D.C., 
1996, p. 507);

Dat, aldus, zo luidens artikel 156 van de wet, 'de gewone dienst van reizigersvervoer in 
binnenlands verkeer tot de opdrachten van openbare dienst (van de eiseres behoort), zo 
ook eventuele versterkingstreinen voor de regelmatige diensten (vakantieperiode, sport-
manifestaties)', 'daar tegenover staat dat bijvoorbeeld speciale treinen die in dienst worden 
gesteld op vraag van derden of de SST, die een quasi exclusieve internationale roeping 
heeft, niet onder de opdrachten van openbare dienst vallen' (Gedr. St. Kamer, nr. 1287/10-
89/90, p. 400), evenmin als het goederenvervoer;

Dat hoewel die 'andere vervoeractiviteiten tot het maatschappelijk doel behoren (inter-
nationaal vervoer, goederenvervoer met gesloten treinen of volledige wagenladingen, col-
livervoer, gecombineerd vervoer...), het aanbevelenswaardig is het initiatief en het beheer 
ervan aan de N.M.B.S. over te laten, in het kader van haar autonomie, en die activiteit vrij 
te stellen van de specifieke regels inzake de opdrachten van openbare dienst';

Dat 'de tweede opdracht van openbare dienst een vervoerinfrastructuur aanleggen is die 
als dusdanig van nationaal belang wordt beschouwd, ongeacht de aard en de omvang van 
het verkeer dat ervan gebruik maakt. Het is immers wenselijk dat de overheid de verant-
woordelijkheid over de spoorweginfrastructuur behoudt, zoals die over de weginfrastruc-
tuur en de binnenwateren, om niet alleen het nakomen van sommige commerciële regels 
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tussen de vervoerwijzen te waarborgen, maar ook omdat het de absolute voorwaarde is 
van een mobiliteitsbeleid op middellange en lange termijn' (ibid., p. 80);

Dat, in die omstandigheden, 'le risque existe de voir soulever des difficultés en ce qui 
concerne les règles juridiques, sensiblement différentes, applicables aux deux types d'acti-
vités. (...) On pourrait ainsi voir le juge, amené à trancher un litige relatif à une entreprise 
publique, ne pas appliquer le droit commercial, dans l'hypothèse où c'est l'exercice d'une 
mission de service public qui est en jeu, ou l'appliquer dans l'hypothèse contraire'

(P. Quertainmont, op.cit., p. 508);
Dat het betrokken geschil de uitoefening van een opdracht van openbare dienst van de 

(eiseres) op het spel zet;
Dat, evenwel, het feit dat het geschil betrekking heeft op het vervullen van een opdracht 

van openbare dienst van de (eiseres), niet impliceert dat het geschil ipso facto berecht 
moet worden met toepassing van de administratieve rechtsregels, met uitsluiting van de 
regels van het handelsrecht;

Dat, immers, luidens artikel 8 van de wet van 21 maart 1991, de handelingen van de au-
tonome overheidsbedrijven geacht worden daden van koophandel te zijn, of het nu hande-
lingen betreft die verricht worden in het kader van de in het beheerscontract gedefinieerde 
opdrachten van openbare dienst, dan wel andere activiteiten die deze bedrijven vrij kun-
nen ontplooien, mits deze verenigbaar zijn met hun maatschappelijk doel;

Dat : 'cette affirmation de principe justifie l'application aux entreprises publiques, et 
aux entreprises publiques autonomes spécialement, toutes les fois qu'il n'y est pas dérogé 
par les textes particuliers qui les régissent, des lois propres au droit commercial (...). La 
présomption de commercialité que la loi attache ainsi aux actes des services publics à ca-
ractère industriel et commercial n'entraîne toutefois aucune vocation du droit commercial, 
ou du droit privé, à les régir ad generalia. La doctrine observe en effet que, toutes indu-
strielles ou commerciales que soient les activités des entreprises publiques économiques, 
leur exploitation doit demeurer dictée par le service ou l'intérêt publics pour la satisfaction 
desquels elles ont été créées. Leurs lois organiques ou leurs statuts le leur rappellent; pour 
les entreprises régies par la loi du 21 mars 1991, c'est le contrat de gestion relatif aux mis-
sions et tâches d'intérêt public qui joue ce rôle. Il en résulte une première entrave à l'appli-
cation généralisée des règles du droit privé. D'autre part, le législateur étend parfois ex-
pressément aux services publics à caractère industriel et commercial le bénéfice de préro-
gatives ou la charge de contraintes auxquelles les pouvoirs publics sont normalement sou-
mis. De plus, certains principes généraux que le droit administratif s'est forgés en considé-
ration d'impératifs inhérents à l'idée de service public doivent être étendus aux entreprises 
publiques, suivant une opinion très généralement admise: il s'agit, comme on le sait, du 
principe de la continuité des services publics, de l'égalité d'accès à ceux-ci et de la loi du 
changement. Le droit privé peut s'en trouver écarté ou aménagé lorsqu'il apparaît incom-
patible avec ces règles ou principes du droit administratif (...). Mais pareille éviction doit 
demeurer limitée à celle des règles du droit privé ou commercial avec lesquelles le droit 
administratif apparaît de la sorte en conflit' (X. Dieux, Les entreprises publiques et le droit 
commercial, in Les entreprises publiques autonomes. La nouvelle loi du 21 mars 1991, 
Bruylant, Brussel, 1992, p. 106 tot 109);

Dat: 'une autre prévention à l'encontre de l'application du droit commercial aux entre-
prises publiques est liée au fait qu'un nombre important de règles propres à ce droit ne 
sont applicables qu'aux personnes auxquelles la qualité de commerçant est reconnue. (...) 
Suivant le droit commun, une personne morale est commerçante lorsque son objet consis-
te dans l'exploitation d'activités commerciales au sens des articles 1er, 2 et 3 du Code de 
commerce. Cette qualité est indépendante de celle des personnes qui la contrôlent le cas 
échéant (...). La circonstance qu'une personne morale revêt un caractère de droit public 
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parce qu'elle a été créée et qu'elle est contrôlée par les pouvoirs publics fût-ce même par 
des moyens qui relèvent du droit administratif, est donc indifférente pour la réponse qu'il 
convient de donner à la question de savoir si la qualité de commerçant peut lui être recon-
nue. La mission d'intérêt public qui lui est confiée ne fait pas en soi davantage obstacle à 
la reconnaissance de cette qualité si la loi organique répute ses activités commerciales, 
alors même que l'esprit de lucre leur serait étranger. A fortiori en va-t-il de même encore 
si l'on adopte de la commercialité des entreprises une conception fondée sur le critère ob-
jectif de la recherche d'un excédent des recettes sur les dépenses. Le système consacré par 
la loi du 21 mars 1991 nous paraît apporter un appui supplémentaire à la conception ci-
dessus esquissée, dès lors que les actes des entreprises autonomes sont réputés commerci-
aux, qu'ils ressortissent aux missions de service public définies par le contrat de gestion, 
ou aux autres activités que de telles entreprises seront libres d'exploiter conformément à 
l'article 7 (...). Mais il va de soi que (...) les règles du droit commercial dont le champ est, 
ratione personae, réservé aux commerçants ou aux opérations accomplies par eux (...) 
sont, elles aussi, susceptibles de céder devant des principes supérieurs de droit public' (X. 
Dieux, op.cit., pp. 110 à 112);

Dat er te dezen geen enkel hoger beginsel van publiek recht en evenmin enige organie-
ke of statutaire bepaling aangevoerd wordt die de toepassing van de gecoördineerde wet-
ten betreffende het handelsregister zou uitsluiten en de (eiseres) dus zou vrijstellen van de 
verplichting zich in het handelsregister in te schrijven voor de uitoefening van haar activi-
teiten die de wet, zonder onderscheid, als handelsactiviteiten aanmerkt;

Dat de omstandigheid dat 'de meeste inlichtingen' die in het handelsregister opgenomen 
moeten worden, het publiek reeds ter kennis zijn gebracht door de bekendmaking in het 
Belgisch Staatsblad van de verschillende wetten en koninklijke besluiten die de (eiseres) 
betreffen,  geen enkele onverenigbaarheid doet  ontstaan die hieraan in de weg zouden 
staan,  te  meer  daar  ook de privaatrechtelijke  handelsvennootschappen aan  bekendma-
kingsformaliteiten in het Belgisch Staatsblad dienen te voldoen;

Dat hoewel (de eiseres) haar inschrijvingsnummer in de bij wet van 16 januari 2003 op-
gerichte Kruispuntbank van Ondernemingen vermeldt en hoewel het ondernemings-num-
mer krachtens de voormelde wet als handelsregisternummer dienst doet, zulks niet weg-
neemt dat de rechtsvordering, met toepassing van artikel 14 van diezelfde wet, ambtshalve 
onontvankelijk moet worden verklaard omdat de eisende handels-vennootschap op het 
ogenblik van het instellen van haar vordering niet ingeschreven was; dat de mededeling 
door de (eiseres) van haar ondernemingsnummer dus niet betekent dat haar vordering niet 
onontvankelijk zou zijn".

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1 van het Wetboek van Koophandel zijn kooplieden "zij die daden 

uitoefenen, bij de wet daden van koophandel genoemd, en daarvan, hoofdzakelijk of aan-
vullend, hun gewoon beroep maken". De artikelen 2 en 3 van het Wetboek van Koophan-
del beschouwen een reeks handelingen als "daden van koophandel", waaronder "alle ver-
richtingen van vervoer te land" (artikel 2).

De in de artikelen 2 en 3 van het Wetboek van Koophandel opgesomde handelingen 
worden als daden van koophandel aangemerkt omdat de wetgever vermoedt dat zij met 
winstoogmerk worden verricht. Het gaat echter om een weerlegbaar vermoeden : het be-
wijs van de afwezigheid van winstoogmerk belet dat de handeling als een daad van koop-
handel wordt aangemerkt.

De publiekrechtelijke rechtspersonen, waaronder de autonome overheidsbedrijven, met 
name wanneer zij een opdracht van openbare dienst vervullen, zijn geen kooplieden in de 
zin van deze artikelen. Hoewel zij handelingen verrichten die als daden van koophandel 
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worden  omschreven,  zijn  ze  handelingen in  bijkomende orde  naast  hun  opdracht  van 
openbaar belang. Die activiteiten worden meegetrokken in het kielzog van hun activiteit 
van openbare dienst en verliezen hun handelskenmerken: de behaalde voordelen hebben 
geen persoonlijke verrijking (winstoogmerk) tot doel, maar het algemeen belang.

Het feit dat de handelingen van de rechtspersoon, in voorkomend geval, door de wet - 
door artikel 8 van de wet van 21 maart 1991, wat de handelingen van de autonome over-
heidsbedrijven betreft - als daden van koophandel worden beschouwd, betekent niet dat 
de rechtspersoon daardoor handelaar wordt.  Indien van het tegendeel uitgegaan wordt, 
zou immers aan het vermoeden dat de handelingen van die persoon met winstoogmerk 
worden verricht, een onweerlegbaar karakter worden toegekend, wat strijdig zou zijn met 
de artikelen 1, 2 en 3 van het Wetboek van Koophandel.

Daarenboven volgt uit de artikelen 40 en 41 en, voor zover nodig, 42 van de wetten be-
treffende het handelsregister, gecoördineerd op 20 juli 1964, dat de rechtsvordering van 
de eiser niet ontvankelijk is bij gebrek aan inschrijving in het handelsregister, zoals be-
doeld in de artikelen 4 en 6 van die wetten, wanneer de eiser een handelaar is en zijn 
rechtsvordering  haar  oorzaak  vindt  in  een  daad  van  koophandel.  De  begrippen 
"handelaar" en "daad van koophandel" moeten worden uitgelegd in het licht van de voor-
melde artikelen 1, 2 en 3 van het Wetboek van Koophandel en zijn dus niet van toepas-
sing op een autonoom overheidsbedrijf,  of althans niet  wanneer het  een opdracht van 
openbare dienst vervult.

Te dezen stelt het bestreden arrest vast dat de voormalige N.M.B.S., die een autonoom 
overheidsbedrijf is (in wier rechten de eiseres is getreden), een opdracht van openbare 
dienst vervult.

Bijgevolg kon het arrest uit de vaststelling dat de handelingen van de autonome over-
heidsbedrijven - hierbij inbegrepen de handelingen die verricht worden in het kader van 
de opdrachten van openbare dienst - door artikel 8 van de wet van 21 maart 1991 als da-
den van koophandel worden aangemerkt, niet wettig afleiden dat de wetten betreffende 
het handelsregister, met inbegrip dus van de artikelen 4, 6, 40, 41 en 42 van die wetten, 
van toepassing zouden zijn, op grond dat er geen enkel hoger beginsel van publiek recht 
of zelfs enige organieke of statutaire bepaling aangevoerd wordt die de toepassing van de 
voormelde wetten zou uitsluiten.

Het arrest kan hieruit dus evenmin wettig besluiten dat de vordering die tegen de ver-
weerster is ingesteld door de voormalige N.M.B.S., welke het arrest als "handelsvennoot-
schap" omschrijft, niet ontvankelijk was op grond dat de voormalige N.M.B.S., op het 
ogenblik van het instellen van haar rechtsvordering, niet in het handelsregister ingeschre-
ven was.

Bijgevolg schendt het arrest de artikelen 1, 2 en 3 van het Wetboek van Koophandel, 4, 
6, 40, 41 en, voor zover nodig, 42 van de wetten betreffende het handelsregister, gecoör-
dineerd op 20 juli 1964, en 8 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming 
van sommige economische overheidsbedrijven.

Subsidiair, indien de artikelen 4, 6, 40, 41 en 42 van de wetten betreffende het handels-
register, gecoördineerd op 20 juli 1964, in onderling verband met de artikelen 1, 2 en 3 
van het Wetboek van Koophandel, zo uitgelegd moeten worden dat een autonoom over-
heidsbedrijf in het kader van zijn opdracht van openbare dienst een handelaar is en als 
dusdanig onderworpen is aan de regels van het handelsregister en op het ogenblik van het 
instellen van zijn rechtsvordering dus in het handelsregister ingeschreven moet zijn, zou-
den die aldus uitgelegde bepalingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, in 
zoverre zij, eensdeels, privaatrechtelijke rechtspersonen die handelingen met winstoog-
merk verrichten en, anderdeels, de autonome overheidsbedrijven die handelingen in het 
kader van hun opdracht van openbare dienst verrichten, op dezelfde wijze behandelen, ter-
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wijl de laatstgenoemde bedrijven de bescherming van het algemeen belang nastreven en 
hun taken van openbare dienst door het beheerscontract geregeld worden en het algemeen 
belang tot doel hebben.

Bijgevolg verzoekt de eiseres het Hof in dit geval, met toepassing van artikel 26, §2, 
van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, aan het Arbitragehof de 
volgende prejudiciële vraag te stellen:

"Schenden de artikelen 4, 6, 40, 41 en 42 van de wetten betreffende het handelsregister, 
gecoördineerd op 20 juli 1964, in onderling verband met de artikelen 1, 2 en 3 van het 
Wetboek van Koophandel, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre zij, wanneer 
ze de ontvankelijkheid van de rechtsvordering van een handelaar die haar oorsprong vindt 
in een daad van koophandel, afhankelijk stellen van zijn inschrijving in het handelsregis-
ter op het ogenblik van het instellen van die rechtsvordering, eensdeels de privaatrechtelij-
ke fysieke personen of rechtspersonen die handelaar zijn en anderdeels de autonome over-
heidsbedrijven wier rechtsvordering betrekking heeft op handelingen die verricht zijn in 
het kader van hun opdracht van openbare dienst, op dezelfde wijze behandelen?".

Tweede onderdeel
Uit de artikelen 40, 41 en, voor zover nodig, 42 van de wetten betreffende het handels-

register, gecoördineerd op 20 juli 1964, blijkt dat de rechtsvordering van de verzoeker bij 
gebrek aan inschrijving in het handelsregister zoals bedoeld in de artikelen 4 en 6 van die 
wetten, niet ontvankelijk is wanneer de verzoeker handelaar is en zijn vordering haar oor-
sprong in een daad van koophandel vindt. De begrippen "handelaar" en "daad van koop-
handel" moeten worden uitgelegd in het licht van de artikelen voormelde artikelen 1, 2 en 
3 van het Wetboek van Koophandel.

De inschrijving in het handelsregister is evenwel niet vereist - en de sanctie van onont-
vankelijkheid wegens gebrek aan inschrijving op het ogenblik van het instellen van de 
rechtsvordering is bijgevolg niet van toepassing - wanneer de inlichtingen die in het han-
delsregister moeten voorkomen of, op zijn minst, de meeste van die inlichtingen reeds in 
een andere vorm zijn bekendgemaakt, zoals de bekendmaking van de verschillende wetten 
en koninklijke besluiten in het Belgisch Staatsblad.

Het arrest, dat vaststelt dat "de meeste inlichtingen die in het handelsregister opgeno-
men moeten worden, het publiek reeds ter kennis zijn gebracht door de bekendmaking in 
het Belgisch Staatsblad van de verschillende wetten en koninklijke besluiten die de (eise-
res) betreffen", kan derhalve niet wettig beslissen dat de voormalige N.M.B.S. toch de 
verplichting had bij  het  instellen van haar rechtsvordering in het handelsregister inge-
schreven te zijn en dat haar rechtsvordering, nu zij dit niet heeft gedaan, niet ontvankelijk 
is.

Het schendt bijgevolg de artikelen 4, 6, 40, 41 en, voor zover nodig, 42 van de wetten 
betreffende het handelsregister, gecoördineerd op 20 juli 1964.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 3, §1, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervor-

ming van sommige economische overheidsbedrijven, worden de bijzondere re-
gels en voorwaarden waaronder een autonoom overheidsbedrijf de opdrachten 
van openbare dienst vervult die het door de wet zijn toevertrouwd, vastgelegd in 
een beheerscontract tussen de Staat en dat bedrijf.

Artikel 7 van dezelfde wet bepaalt dat de autonome overheidsbedrijven vrij, 
binnen de grenzen van deze wet, alle bedrijvigheden kunnen ontwikkelen die 
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verenigbaar zijn met hun doel. 
Luidens artikel 8, eerste lid, van de voormelde wet, worden de handelingen 

van de autonome overheidsbedrijven geacht daden van koophandel te zijn.
Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat die bedrijven echter niet onderwor-

pen zijn aan de bepalingen van boek III van het Wetboek van Koophandel en de 
immuniteit van tenuitvoerlegging genieten voor de goederen die geheel of ge-
deeltelijk zijn bestemd voor de uitvoering van hun taken van openbare dienst.

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet blijkt dat de wetgever, door de 
handelingen van de autonome overheidsbedrijven als daden van koophandel aan 
te merken, die bedrijven aan hetzelfde rechtsstelsel als  privaatrechtelijke han-
delsvennootschappen heeft willen onderwerpen.

Alle handelingen van een autonoom overheidsbedrijf, zelfs die welke het zon-
der winstoogmerk in het vervullen van zijn opdracht van openbare dienst ver-
richt, en hoewel het bedrijf  zelf niet de hoedanigheid van koopman verwerft, 
worden door de regels van het handelsrecht beheerst, met uitzondering van de re-
gels waarvan de toepassing door de wet zelf uitgesloten wordt en van die welke 
niet verenigbaar zijn met de bepalingen van het beheerscontract of met de bepa-
lingen die deze opdracht van openbare dienst regelen.

Hieruit volgt dat de bepalingen van de in het middel bedoelde artikelen van de 
wetten betreffende het handelsregister, gecoördineerd op 20 juli 1964, van toe-
passing zijn op de activiteit die door een autonoom overheidsbedrijf uitgeoefend 
wordt.

Het arrest stelt vast dat het geschil, dat betrekking heeft op een vordering van 
de eiseres tot betaling van een factuur betreffende een verplaatsing van kabels 
die aan de verweerster toebehoorden en die vereist was voor werkzaamheden aan 
een spoorlijn, betrekking heeft op het vervullen van een opdracht van openbare 
dienst door de eiseres.

Nu het arrest oordeelt "dat er te dezen geen enkel hoger beginsel van publiek 
recht en evenmin enige organieke of statutaire bepaling aangevoerd wordt die de 
toepassing van de (voormelde) gecoördineerde wetten zou uitsluiten en de (eise-
res) dus zou vrijstellen van de verplichting zich in het handelsregister in te schrij-
ven voor de uitoefening van haar activiteiten die de wet, zonder onderscheid, als 
handelsactiviteiten aanmerkt", verantwoordt het zijn beslissing om de rechtsvor-
dering van de eiseres onontvankelijk te verklaren naar recht, aangezien de eiseres 
op het ogenblik van het instellen van die rechtsvordering niet in dat register was 
ingeschreven.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Aangezien de hoedanigheid van koopman geen uitstaans heeft met de toepas-

sing, op de rechtsvordering van de eiseres, van de bepalingen van de wetten be-
treffende het handelsregister die in dit onderdeel bedoeld worden, dient de preju-
diciële vraag die tot staving van de daarin uiteengezette grief wordt voorgesteld, 
niet aan het Grondwettelijk Hof te worden gesteld.

Tweede onderdeel
De omstandigheid dat de inlichtingen die in het handelsregister moeten voor-
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komen of het merendeel daarvan in een andere vorm zijn bekendgemaakt, onge-
acht welke, ontslaat de persoon die onderworpen is aan de wetten betreffende het 
handelsregister, niet van de verplichting om zich naar de bij die wetten voorge-
schreven verplichtingen te gedragen.

Het onderdeel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

18 juni 2007 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. De Gryse.
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2º TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - VERBINTENIS 
- UITVOERING - OPSCHORTENDE VOORWAARDE - BETALING VOOR HET VERVULLEN ERVAN - 
GEVOLG

3º PAND - DERDE-PANDHOUDER - TERUGGAVE - VOORWAARDEN

4º VERBINTENIS - PAND - DERDE-PANDHOUDER - TERUGGAVE - VOORWAARDEN

1º en 2° De uitvoering van een onder opschortende voorwaarde aangegane verbintenis, als  
de betaling is gedaan voordat de voorwaarde is vervuld en als deze niet is vervuld, is een 
onverschuldigde betaling waaruit  een wettelijke verplichting  tot  teruggave voortvloeit1.  
(Artt. 1375, 1376 en 1377, B.W.)

3º  en  4°  De  verplichting  van  de  derde-pandhouder  om  het  pand  terug  te  geven,  is  
afhankelijk  van  de  opschortende  voorwaarde  dat  de  schuld  waarvoor  het  pand  is 
gegeven, volledig is afgelost of dat de schuldeiser hiermee heeft ingestemd, tenzij  de  
pandhouder van deze opschortende voorwaarde misbruik maakt.  (Artt.  2076 en 2082, 
eerste lid, B.W.)

(B. en P. T. FORTIS BANK nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0116.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen.

1 Cass., 7 okt. 1982, AR 6650, AC., 1982-83, nr 99; zie Cass., 26 juni 1998, AR F.97.0071.F, nr 344.
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De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 8 mei 2007 verwezen 
naar de derde kamer.

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1235, 1376, 1377 en 1378 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- beschikkingsbeginsel;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het arrest veroordeelt de eisers om de verweerster te vrijwaren tegen haar hoofdveroor-

deling, jegens Mevrouw D. B., in hoofdzaak en in de interest en de kosten, te weten [de 
betaling] van een bedrag van 4.957,87 euro, vermeerderd met de gerechtelijke interest te-
gen de wettelijke rentevoet van 8 februari 2002 tot algehele betaling, en in de kosten van 
Mevrouw D. B., vereffend op een bedrag van 911,94 euro, en veroordeelt hen in de kosten 
van de rechtsvordering tot vrijwaring, op grond van alle redenen die hier als volledig 
weergegeven worden beschouwd en inzonderheid

"dat (de verweerster) aan Mevrouw D.B. een vergoeding moet betalen gelijk aan de 
achterstallige huurgelden en de huurschade die de failliete b.v.b.a. Ponette verschuldigd is 
ten gevolge van de vergissing die zij (heeft) begaan tijdens de uitvoering van een overeen-
komst tot bewaargeving van effecten bij wijze van pandgeving;

dat zij niet verduidelijkt welke bankverrichting of -dienst in hoofde van de b.v.b.a. Po-
nette een schuld aan achterstallige huurgelden jegens haarzelf heeft doen ontstaan, zodat 
die schuldvordering gedekt zou zijn door de borgstelling van de (eisers);

dat de overeenkomst tot bewaargeving van effecten aan de zijde van de b.v.b.a. Ponette 
geen enkele verplichting heeft doen ontstaan om aan de bank een vergoeding te betalen 
die deze eventueel zou moeten uitbetalen ten gevolge van een contractuele fout;

dat (de verweerster) haar vordering ook grondt op het bestaan van een onverschuldigde 
betaling;

dat, luidens artikel 1376 van het Burgerlijk Wetboek, hij die bij vergissing of met zijn 
weten iets ontvangen heeft dat hem niet verschuldigd was, verplicht is het terug te geven 
aan degene van wie hij het ontvangen heeft zonder dat het verschuldigd was;

dat de terugvordering van het onverschuldigd betaalde, in de regel, twee voorwaarden 
onderstelt, eensdeels, een betaling, en, anderdeels, het onverschuldigd karakter ervan;

dat (de verweerster) te dezen de effecten van de (eisers) heeft verkocht en hen de tegen-
waarde ervan heeft gestort, tot beloop van 322.056 frank (...), terwijl dit bedrag hen niet 
verschuldigd was, aangezien die transactie volgens de overeenkomst niet zonder toestem-
ming van Mevrouw D.B. mocht worden uitgevoerd;

dat (de verweerster) hen bijgevolg het gedeelte van de verkoopprijs mag terugvorderen 
dat overeenstemt met de door Mevrouw D.B. gevorderde achterstallige huurgelden en de 
huurschade, dat ten onrechte in hun voordeel is vrijgegeven en hen dus ten onrechte is uit-
betaald in de zin van artikel 1376 van het Burgerlijk Wetboek;

dat die vergissing geen invloed heeft op hun relaties met de bank, aangezien er geen en-
kele reden is waarom de achterstallige huurgelden en vergoedingen wegens huurschade 
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die normaal gezien door de huurwaarborg gedekt moesten worden, definitief ten laste van 
(de verweerster) zouden moeten vallen".

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens de artikelen 1235, 1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek, onderstelt elke 

terugvordering van een onverschuldigd betaald bedrag een betaling en dat deze onver-
schuldigd is verricht.

Zo is het niet voldoende dat er een vermogensoverdracht is geschied, maar moet deze 
in de vorm van een betaling zijn gedaan of, met andere woorden, ter uitvoering van een 
onderstelde schuld. Vervolgens moet de betaling onverschuldigd zijn verricht en dit kan 
alleen het geval zijn als zij zonder oorzaak is.

Wanneer de bank de opbrengst van de verkoop van effecten aan de eigenaars ervan uit-
betaalt, geschiedt dit zonder oorzaak, aangezien deze betaling zijn oorzaak vindt in hun 
hoedanigheid van eigenaar. De omstandigheid dat de verkochte effecten door een vergis-
sing bij de identificatie aan een derde in pand zijn gegeven en dat de bank ten gevolge van 
die vergissing ten aanzien van de derde aansprakelijk is, betekent voorts niet dat de beta-
ling aan de eigenaar van de effecten onverschuldigd is, aangezien de fout van de bank de 
oorzaak van de veroordeling is.

Het arrest, dat de eisers veroordeelt om de verweerster te vrijwaren tegen de veroorde-
lingen die te haren laste ten aanzien van Mevrouw D.B. zijn uitgesproken wegens de fout 
die zij begaan heeft, op grond dat de verkoop van de effecten volgens de overeenkomst al-
leen met toestemming van Mevrouw D.B. kon geschieden, dat de verweerster van de ei-
sers het gedeelte van de verkoopprijs mocht vorderen dat met die veroordeling overeen-
stemde en dat "er geen enkele reden is waarom de achterstallige huurgelden en vergoedin-
gen wegens huurschade die normaal gezien door de huurwaarborg gedekt moesten wor-
den, definitief ten laste van (de verweerster) zouden moeten vallen", verantwoordt bijge-
volg zijn beslissing, die steunt op de terugvordering van een onverschuldigde betaling, 
niet naar recht (schending van de artikelen 1235, 1376, 1377 en 1378 van het Burgerlijk 
Wetboek).

Tweede onderdeel
Indien het arrest, door zijn beslissing dat er geen enkele reden is waarom "de achterstal-

lige huurgelden en vergoedingen wegens huurschade die normaal gezien door de huur-
waarborg gedekt moesten worden, definitief ten laste van (de verweerster) zouden moeten 
vallen", oordeelt dat verweersters rechtsvordering tot vrijwaring gegrond is op de verrij-
king zonder oorzaak, die met name kan worden afgeleid uit de artikelen 549, 585 en 1793 
van het Burgerlijk Wetboek, en die een verrijking en verarming onderstelt die in een on-
derling verband tot elkaar staan en beide zonder oorzaak zijn, dan heeft het de oorzaak 
van de vordering ambtshalve gewijzigd zonder een heropening van het debat te bevelen 
teneinde de eisers in staat te stellen hierover uitleg te verschaffen, aangezien de verweer-
ster haar rechtsvordering niet daarop had gegrond (schending van artikel 1138, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, miskenning van het beschikkingsbeginsel en van het algemeen be-
ginsel van het recht van verdediging).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
In zoverre het  onderdeel  de schending van artikel  1378 van het  Burgerlijk 

Wetboek aanvoert, zonder te verduidelijken waarin die schending bestaat, is het, 
zoals de verweerster betoogt, niet ontvankelijk.
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Voor het overige vormt de uitvoering van een verbintenis onder opschortende 
voorwaarde, als de betaling vóór de vervulling van de voorwaarde is geschied en 
die voorwaarde niet is vervuld, een onverschuldigde betaling waarvan de terug-
gave een wettelijke verplichting vormt die voortvloeit uit de artikelen 1375, 1376 
en 1377 van het Burgerlijk Wetboek. 

Uit de artikelen 2076 en 2082, eerste lid, van dat wetboek volgt daarenboven 
dat de verplichting van de derde-pandhouder om het pand terug te geven, afhan-
kelijk is van de opschortende voorwaarde dat de schuld tot zekerheid waarvan 
het pand is gegeven, ten volle is betaald of dat de schuldeiser hiermee heeft inge-
stemd, behalve indien de pandhouder dit pand misbruikt.

Het arrest stelt vast dat de eisers effecten die hun toebehoorden bij de verweer-
ster in pand gegeven hebben tot zekerheid van de uitvoering van de verbintenis-
sen die de vennootschap Ponette had aangegaan in het kader van een huurover-
eenkomst met M. D.B. 

Het arrest, dat oordeelt dat "de [verweerster], in haar hoedanigheid van over-
eengekomen derde, de effecten diende te bewaren en ze niet mocht afstaan noch 
verkopen zonder toestemming van de verhuurster, zoals de overeenkomst overi-
gens bepaalde", en dat de verweerster die effecten heeft verkocht en de prijs er-
van zonder toestemming van M. D. B. aan de eisers heeft overhandigd, verant-
woordt zijn beslissing naar recht om de eisers te veroordelen tot terugbetaling, 
aan de verweerster, van het gedeelte van de verkoopprijs dat overeenstemt met 
de achterstallige huur en de vergoeding wegens huurschade die de failliet ver-
klaarde vennootschap verschuldigd blijft aan M. D. B., aangezien dit gedeelte 
van de prijs hen ten onrechte is uitbetaald.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Over het  door  de verweerster  tegen het  onderdeel  opgeworpen middel  van 

niet-ontvankelijkheid : het onderdeel is zonder belang :
De in het eerste onderdeel vergeefs bekritiseerde reden volstaat om de beslis-

sing van het arrest te verantwoorden.
Het onderdeel, dat niet kan leiden tot vernietiging, is zonder belang.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

18 juni 2007 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Oosterbosch en Van Ommeslaghe. 
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Nr. 337

2° KAMER - 19 juni 2007

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — ALGEMEEN - FOUT - 
SCHADE - OORZAKELIJK VERBAND - BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - OPDRACHT VAN HET 
HOF VAN CASSATIE - MARGINALE TOETSING

2º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - FOUT - SCHADE - OORZAKELIJK VERBAND - 
OPDRACHT VAN HET HOF VAN CASSATIE - MARGINALE TOETSING

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - 
OORZAKELIJK VERBAND - DERDE DIE NADIEN EEN CONTRACTUELE FOUT BEGAAT - GEVOLG

4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SAMENLOOP VAN 
AANSPRAKELIJKHEID — AANSPRAKELIJKHEID UIT EN BUITEN 
OVEREENKOMST - DAAD - FOUT - OORZAKELIJK VERBAND - DERDE DIE NADIEN EEN 
CONTRACTUELE FOUT BEGAAT - GEVOLG

1º  en  2°  Of  er  fout,  schade en  een oorzakelijk  verband tussen  beide  bestaat,  is  een  
feitelijke  beoordeling;  het  Hof  gaat  enkel  na  of  de  rechter  uit  de  door  hem gedane 
vastgestelde feiten en omstandigheden geen gevolgen trekt die daarmee geen verband  
houden of op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord en of hij de begrippen fout,  
schade en oorzakelijk verband niet miskent1. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

3º en 4°  Uit de enkele omstandigheid dat na de quasi-delictuele fout van de dader een  
derde een contractuele fout  begaat  die de schadelijder  ook schaadt,  kan niet  zonder  
meer afgeleid worden dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de quasi-delictuele  
fout en de schade die daaruit volgt2. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

(ATL RENTING nv T. K.)

ARREST

(A.R. P.07.0201.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Tongeren van 3 januari 2007.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1.  Ingevolge de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek moet ieder die 

door zijn fout aan een andere schade veroorzaakt, die schade vergoeden.
2. Of er fout, schade en een oorzakelijk verband tussen beide bestaat, is een 

feitelijke beoordeling. Het Hof gaat enkel na of de rechter uit de door hem geda-

1 Zie: Cass., 4 maart 1999, AR C.97.0417.F, nr 131; Cass., 24 nov. 1999, AR P.99.0232.F, nr 625.
2 Cass., 12 jan. 2007, AR C.05.0083.N, nr.20.
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ne vastgestelde feiten en omstandigheden geen gevolgen trekt die daarmee geen 
verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord en of hij 
de begrippen fout, schade en oorzakelijk verband niet miskent.

3. Uit de enkele omstandigheid dat na de fout van de dader een derde een con-
tractuele fout begaat die de schadelijder ook schaadt, kan niet zonder meer afge-
leid worden dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de quasi-delictuele 
fout en de schade die daaruit volgt.

4. De appelrechters stellen vast dat de eiseres eigenares is van de trekker die 
door de verweerder werd beschadigd.

De appelrechters nemen dus aan dat er tussen de schade die de eiseres lijdt, en 
de fout van de verweerder een oorzakelijk verband bestaat. Ze oordelen nochtans 
dat de verweerder die schade niet moet vergoeden omdat de schade die de eiseres 
lijdt, contractuele schade is die niet het gevolg is van de fout van de verweerder, 
zodanig "dat het oorzakelijke verband tussen de fout van de [verweerder] en de 
schade van de [eiseres] doorbroken is door de fout van een derde."

Aldus verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde vonnis.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hasselt, zitting houdend 

in hoger beroep.

19 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
Geinger. 

Nr. 338

2° KAMER - 19 juni 2007

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GERECHTELIJK ONDERZOEK - REGELING VAN DE 
PROCEDURE - RAADKAMER - VERWIJZING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - NIEUW ONDERZOEK 
TEN LASTE VAN EEN MEDEVERDACHTE VOOR DEZELFDE FEITEN - OMVANG - GEVOLG

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - AFLUISTERMAATREGEL - 
BESCHIKKING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - UITVOERING - ONREGELMATIGHEID - GEVOLG

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - AFLUISTERMAATREGEL - BESCHIKKING VAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER - UITVOERING - ONREGELMATIGHEID - GEVOLG

4º ONDERZOEKSRECHTER - AFLUISTERMAATREGEL - BESCHIKKING - UITVOERING - 
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ONREGELMATIGHEID - GEVOLG

1º  Wanneer  een  inverdenkinggestelde  bij  een  beschikking  van  de  raadkamer  naar  de 
correctionele rechtbank is verwezen, is het gerechtelijk onderzoek ten aanzien van hem  
voor de feiten die er het voorwerp van uitmaken, definitief gesloten zodat indien na die 
verwijzing  voor  dezelfde  feiten  tegen  een  tot  dan  toe  onbekend  gebleven  maar  
ondertussen  geïdentificeerde  medeverdachte  een  afzonderlijk  gerechtelijk  onderzoek 
wordt  ingesteld,  dit  nieuwe  onderzoek  zich  niet  uitbreidt  tot  de  verwezen 
inverdenkinggestelde; hierdoor wordt aan de regel dat het gerechtelijk onderzoek in rem 
gebeurt geen afbreuk gedaan. (Artt. 61 en 130, Sv.)

2º,  3°  en  4°  De  onregelmatigheid  van  de  uitvoering  van  de  beschikking,  waarbij  de  
onderzoeksrechter machtiging verleent tot een bewakingsmaatregel op grond van artikel  
90ter,  Wetboek  van Strafvordering,  heeft  geen  invloed  op  de  regelmatigheid  van de 
beschikking zelf. (Artt. 90ter en 90quater, Sv.)

(S. T. O. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0311.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep nr. 2007/38 ingesteld ter griffie van het hof van beroep is 

gericht tegen de arresten van het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele ka-
mer, van 26 september 2006 en 13 februari 2007.

Het cassatieberoep ingesteld vanuit de gevangenis is gericht tegen het arrest 
van het  Hof van Beroep te  Antwerpen,  correctionele kamer,  van 13 februari 
2007. 

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...)
Eerste middel
Eerste onderdeel
2. Wanneer een inverdenkinggestelde bij een beschikking van de raadkamer 

naar de correctionele rechtbank is verwezen, is het gerechtelijk onderzoek ten 
aanzien van hem voor de feiten die er het voorwerp van uitmaken definitief, af-
gesloten. 

Dit heeft voor gevolg dat indien na die verwijzing voor dezelfde feiten tegen 
een tot dan onbekend gebleven maar ondertussen geïdentificeerde medeverdach-
te een afzonderlijk gerechtelijk onderzoek wordt ingesteld, dit nieuwe onderzoek 
zich niet uitbreidt tot de verwezen inverdenkinggestelde voor wie het gerechte-
lijk onderzoek definitief afgesloten is. Hierdoor wordt aan de regel dat het ge-
rechtelijk onderzoek in rem gebeurt, geen afbreuk gedaan. 

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht. 
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Tweede onderdeel
(...)
Derde middel
7. Artikel 90quater, §1, tweede lid, 5°, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat 

de beschikking waarbij de onderzoeksrechter machtiging verleent tot een bewa-
kingsmaatregel op grond van artikel 90ter van hetzelfde wetboek, op straffe van 
nietigheid de naam en de hoedanigheid van de officier van gerechtelijke politie, 
aangewezen voor de uitvoering van de maatregel, vermeldt.

Wanneer die beschikking de naam en hoedanigheid van de in de vermelde 
wetsbepaling bedoelde officier van gerechtelijke politie vermeldt en de bewa-
kingsmaatregel nadien door een andere agent wordt uitgevoerd, betreft dit laatste 
enkel de uitvoering van de maatregel maar heeft dit geen invloed op de regelma-
tigheid van de beschikking zelf.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

19 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter;  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. P. Vandemeulebroucke, Antwerpen.

Nr. 339

2° KAMER - 20 juni 2007

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
RELATIEVE WERKING - VEROORDELING TOT EEN GELDBOETE IN EERSTE AANLEG - HOGER BEROEP 
VAN DE BEKLAAGDE - VRAAG OM WERKSTRAF IN HOGER BEROEP - BELANG VAN DE APPELLANT - 
VERVANGING VAN EEN OPGELEGDE STRAF DOOR EEN STRAF WAARMEE IS INGESTEMD

2º STRAF — ZWAARSTE STRAF - WERKSTRAF - GELDBOETE - VEROORDELING TOT EEN 
GELDBOETE IN EERSTE AANLEG - HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE - RELATIEVE WERKING - 
VRAAG OM WERKSTRAF IN HOGER BEROEP - BELANG VAN DE APPELLANT - VERVANGING VAN EEN 
OPGELEGDE STRAF DOOR EEN STRAF WAARMEE IS INGESTEMD

3º GEESTRIJKE DRANKEN - SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN - K.B. 3 APRIL 1953 - 
TOEPASSING VAN ARTIKEL 85 SW.
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4º STRAF — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 
VERSCHONINGSGRONDEN - SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN - K.B. 3 APRIL 1953 
- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - TOEPASSING VAN ARTIKEL 85 SW.

1º en 2° Op voorwaarde dat een politiestraf niet vervangen wordt door een correctionele  
straf,  overschrijdt  de vervanging van een opgelegde straf  door een straf  waarmee is  
ingestemd,  de  perken van de belangen van de beklaagde niet;  daaruit  volgt  dat  de  
rechter de relatieve werking van het hoger beroep niet miskent door, uitsluitend op het 
hoger beroep van de beklaagde, de correctionele geldboete waartoe de eerste rechter  
hem heeft veroordeeld, door een werkstraf te vervangen1.

3º en 4° De geldboete die bij artikel 35 van het K.B. van 3 april 1953 tot samenordening  
van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken is bepaald, kan niet met  
aanneming van verzachtende omstandigheden worden verlaagd tot onder tweemaal de  
in 't spel zijnde belasting, waarin deze bepaling voorziet2.

(D. K.  T.  BELGISCHE STAAT) 

Advocaat-generaal D. Vandermeersch heeft in substantie gezegd:
Over het eerste onderdeel:
In dit onderdeel verwijt de eiser de bestreden beslissing dat zij de artikelen 23 en 35 

van het Koninklijk Besluit van 3 april 1953 en 85 van het Strafwetboek schendt, vermits 
zij  heeft  geoordeeld  dat  het  niet  mogelijk  was  om  aan  de  eiser  verzachtende 
omstandigheden toe te kennen.

Wat dat betreft oordeelt de bestreden beslissing dat bij gebrek aan een uitdrukkelijke 
strafrechtelijke bepaling in de bijzondere strafwet, de bepalingen van het Strafwetboek 
betreffende verzachtende omstandigheden niet kunnen toegepast worden.

Artikel  100  van  het  Strafwetboek  bepaalt  dat  bij  gebreke  van  andersluidende 
bepalingen in bijzondere wetten en verordeningen, de bepalingen van het eerste boek van 
dit  wetboek  worden  toegepast  op  de  misdrijven  die  bij  die  wetten  en  verordeningen 
strafbaar zijn gesteld, met uitzondering van hoofdstuk VII en van artikel 85.

Het  Koninklijk  besluit  van  3  april  1953  tot  samenordening  van  de  wetsbepalingen 
inzake de slijterijen van gegiste dranken bevat geen wetsbepaling die artikel 85 van het 
Strafwetboek toepasselijk verklaart. Het bestreden arrest oordeelt dus terecht dat artikel 
85 niet toepasselijk is (zie Cass., 3 okt. 2000, AR P.00.0416.N, A.C., 2000, nr. 510).

De verwijzing door de eiser naar het arrest van het Grondwettelijk Hof van 12 juli 1995 
(arrest nr. 60/95) is niet relevant in zoverre deze beslissing de toepassing betreft van de 
Wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende 
het  vergunningsrecht  waarvan artikel  29 uitdrukkelijk  bepaalt  dat  alle bepalingen van 
Boek  I  van  het  Strafwetboek,  met  inbegrip  van  artikel  85  betreffende  verzachtende 
omstandigheden, van toepassing zijn op de strafbepalingen van deze wet.

Het arrest dat door het Grondwettelijk Hof op 11 januari 2007 is gewezen (arrest nr. 
8/2007) lijkt mij evenmin relevant. Dat arrest beslist dat artikel 221, §1, van de Algemene 
wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 18 juli 1977, de 
artikelen  10  en  11  van  de  Grondwet  schendt,  in  samenhang  gelezen  met  artikel  6.1 
E.V.R.M.,  in  zoverre  het  de  strafrechter  niet  toestaat  om,  wanneer  er  verzachtende 
omstandigheden bestaan, de erin bepaalde geldboete op enigerlei wijze te matigen. In dat 
arrest oordeelt het Grondwettelijk Hof dat, onder voorbehoud dat hij geen maatregel mag 
nemen  die  kennelijk  onredelijk  is,  de  democratisch  verkozen  wetgever  het  repressief 
beleid zelf vermag vast te leggen en aldus de beoordelingsvrijheid van de rechter vermag 

1 Zie concl. O.M. 
2 Ibid.
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uit te sluiten (punt B.5.1.). Volgens het Grondwettelijk Hof, staat het aan de wetgever te 
oordelen of het wenselijk is de rechter te dwingen tot gestrengheid wanneer een inbreuk 
het algemeen belang bijzonder schaadt en dat die gestrengheid niet alleen de omvang van 
de geldboete kan betreffen, maar ook de aan de rechter geboden mogelijkheid om de straf 
tot  onder  de  gestelde  grenzen  te  verminderen  wanneer  verzachtende  omstandigheden 
aanwezig zijn. Het Grondwettelijk Hof is aldus van mening dat het een dergelijke keuze 
alleen kan afkeuren indien die kennelijk onredelijk is of indien de in het geding zijnde 
bepaling ertoe leidt aan een categorie van beklaagden het recht op een eerlijk proces voor 
een onafhankelijke en onpartijdige instantie zoals gewaarborgd bij artikel 6.1 E.V.R.M., 
te ontzeggen (punt B.5.3.).

Welnu,  over de Wet  van 28 december 1983 betreffende het  verstrekken van sterke 
drank en betreffende het vergunningsrecht, heeft het Grondwettelijk Hof in zijn arrest van 
12 juli 1995 (arrest nr. 60/95 – punt B.2.7.) geoordeeld dat “De wetgever die, volgens de 
parlementaire voorbereiding (Gedr.  St.,  Kamer,  1982-1983,  nr.  571/1,  pp.  2 en 5),  de 
slijterijen van sterke dranken wil controleren door een relatief hoog vergunningsrecht in te 
stellen en die de inachtneming van die regeling verzekert door te voorzien in geldboetes 
die vastgesteld worden onder verwijzing naar het bedrag van de ontweken belasting en 
niet  ten opzichte  van de hoeveelheid drank waarvoor  geen vergunning bestaat  en die 
ontdekt  wordt  bij  een  huiszoeking,  neemt  een  maatregel  die  niet  zonder  redelijke 
verantwoording is.” Deze reden lijkt mij ook hier relevant.

Het onderdeel lijkt mij bijgevolg te falen naar recht.
Het tweede onderdeel voert de schending aan van artikel 149 van de Grondwet, van 

artikel 35 van de Wet van 3 april 1953 en van artikel 37ter van het Strafwetboek.
De  eiser  verwijt  de  bestreden beslissing  dat  zij  heeft  geoordeeld  dat  “de  werkstraf 

waarom mondeling door de beklaagde is gevraagd niet kan worden toegepast omdat het 
een straf is die zwaarder is dan alleen de straf van een geldboete die bij wet is bepaald”, 
ofschoon, volgens het middel, de werkstraf kan worden uitgesproken voor de misdrijven 
die bij de Wet van 3 april 1953 zijn bepaald en die straf niet zwaarder is dan de straf van 
een geldboete.

Behoudens andersluidende bepalingen, kan een werkstraf worden uitgesproken zowel 
voor de overtredingen van het Strafwetboek als voor die bepaald in bijzondere wetten en 
verordeningen (Cass., 10 jan. 2007, AR P.06.1057.F, A.C. 2007, nr.18).

Overigens oordeelt het Hof dat een werkstraf, wegens het voorwerp ervan, zwaarder is 
dan  een  geldboete,  aangezien  de  weerslag  ervan  op  de  individuele  vrijheid  groter  is 
(Cass., 11 okt. 2005, AR P.05.0988.N, nr. 500) en de conclusie van advocaat-generaal 
Duinslaeger; Cass., 28 feb. 2007, AR P.06.1472.F, A.C. 2007, nr.116). Het Grondwettelijk 
Hof zegt het niet anders in zijn arrest van 11 januari 2007 (arrest nr. 4/2007).

In zoverre het middel aanvoert dat de geldboete als straf zwaarder is dan de werkstraf, 
faalt het bijgevolg naar recht.

In het voormelde arrest van 11 oktober 2005 heeft het Hof geoordeeld dat de beklaagde 
op zijn hoger beroep alleen niet kan worden veroordeeld tot een zwaardere straf dan die 
welke door de eerste rechter is uitgesproken. In deze zaak had het Hof een vonnis van de 
correctionele rechtbank vernietigd dat, uitsluitend op het hoger beroep van de beklaagde, 
een geldboete had vervangen door een werkstraf.

Ondertussen heeft het Arbitragehof evenwel voor recht gezegd dat “In zoverre de Wet 
van 17 april 2002 tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele en in 
politiezaken de beklaagde die bij verstek is veroordeeld tot een geldboete niet toestaat op 
verzet te vragen dat een werkstraf wordt uitgesproken, schendt zij de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet” (Arbitragehof 11 jan. 2007, arrest nr. 4/2007).
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De toestand lijkt mij hier erg gelijkaardig, ook al moet men toegeven dat de motivering 
van  het  arrest  van  het  Grondwettelijk  Hof  van  11  januari  2007  hoofdzakelijk  op  de 
vaststelling berust dat aan de beklaagde, door het feit van zijn verstek, een deel van zijn 
recht van verdediging wordt ontnomen nu hij, op verzet, geen werkstraf meer kan vragen.

Het hoger beroep is een middel tot  herziening dat openstaat voor alle partijen,  van 
zodra  zij  er  belang bij  hebben,  dat  de  zaak aan een ander  rechtscollege voorlegt  dan 
datgene wat het eerste vonnis heeft gewezen, met het verzoek om een andere beslissing te 
wijzen die de eerste zal vervangen (M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, 
Manuel de procédure pénale, Brussel, Larcier, 2006, p. 896). De vraag die hier rijst is 
bijgevolg of  een beklaagde belang  erbij  kan hebben  dat  hem een  werkstraf  opgelegd 
wordt  in  de plaats  van een geldboete:  het  Grondwettelijk  Hof lijkt  daarop positief  te 
hebben geantwoord in zijn voormeld arrest van 11 januari 2007.

Hier dient eveneens te worden opgeworpen dat het Hof in zijn arrest van 28 februari 
2007 (Cass., 28 feb. 2007,  A.C. 2007, AR P.06.1472.F, nr. 116) de prejudiciële vraag 
heeft gesteld of artikel 211bis van het Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet schendt, in zoverre het uitsluit  dat  een beklaagde aan wie de eerste 
rechter  een  geldboete  heeft  opgelegd,  door  het  gerecht  in  hoger  beroep  kan  worden 
veroordeeld tot een werkstraf van gelijke aard zonder dat dit met eenparige stemmen van 
zijn leden beslist, terwijl die straf zwaarder is dan de eerste.

Bijgevolg lijkt het mij dat aan het Grondwettelijk Hof de prejudiciële vraag gesteld 
moet worden of de Wet van 17 april 2002 tot invoering van de werkstraf als autonome 
straf in correctionele en politiezaken, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in 
zoverre zij de beklaagde die in eerste aanleg tot een geldboete werd veroordeeld, niet de 
mogelijkheid biedt om, uitsluitend op zijn hoger beroep, te vragen dat een werkstraf wordt 
uitgesproken.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0176.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 januari 2007 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring :
Over het middel:
Eerste onderdeel:
Artikel 100 van het Strafwetboek bepaalt dat bij gebreke van andersluidende 

bepalingen in bijzondere wetten en verordeningen, de bepalingen van het eerste 
boek van dit wetboek worden toegepast op de misdrijven die bij die wetten en 
verordeningen strafbaar zijn gesteld, met uitzondering van hoofdstuk VII, betref-
fende strafbare deelneming, en van artikel 85, betreffende verzachtende omstan-
digheden.
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Het voormelde artikel 85 behoort niet tot de bepalingen die artikel 40 van het 
Koninklijk Besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen in-
zake de slijterijen van gegiste dranken, van toepassing verklaart op de bij die sa-
mengeordende wetten bepaalde overtredingen.

De geldboete die bij artikel 35 van het Koninklijk Besluit van 3 april 1953 is 
bepaald kan bijgevolg niet  met  aanneming van verzachtende omstandigheden 
worden verlaagd tot onder tweemaal de in 't spel zijnde belasting, waarin deze 
bepaling voorziet.

Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel :
Het arrest weigert de eiser een werkstraf op te leggen aangezien deze straf 

zwaarder is dan de geldboete die door de eerste rechter is opgelegd en bij het hof 
van beroep alleen het hoger beroep van de eiser aanhangig is gemaakt.

Zoals het arrest beslist, is de werkstraf, wegens het voorwerp ervan, zwaarder 
dan de geldboete van dezelfde aard omdat de weerslag ervan op de individuele 
vrijheid groter is.

In tegenstelling tot de andere straffen kan de rechter evenwel alleen een werk-
straf uitspreken indien de beklaagde op de terechtzitting aanwezig of vertegen-
woordigd is en nadat die daarmee heeft ingestemd.

Op voorwaarde dat een politiestraf niet vervangen wordt door een correctione-
le straf, overschrijdt de vervanging van een opgelegde straf door een straf waar-
mee is ingestemd, de perken van de belangen van de beklaagde niet.

Daaruit volgt dat de rechter de relatieve werking van het hoger beroep niet 
miskent door, uitsluitend op het hoger beroep van de beklaagde, de correctionele 
geldboete waartoe de eerste rechter hem heeft veroordeeld, door een werkstraf te 
vervangen.

De appelrechters verantwoorden bijgevolg hun beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Ambtshalve toezicht
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet ge-
wezen.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de vordering 
van de verweerder tot inning van de ontdoken heffing:

De eiser voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de straf, be-

halve in zoverre het de verlichting ervan door toepassing van artikel 85 van het 
Strafwetboek uitsluit, en over de bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot hulp aan 
de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
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Veroordeelt de eiser in twee derden van de kosten van zijn cassatieberoep en 
laat de overige ten laste van de Staat.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

20 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter; de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gedeeltgelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. P. Chomé, Brussel, O. Bastyns, Brussel en De Bruyn.

Nr. 340

2° KAMER - 20 juni 2007

1º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - BESLISSING VAN DE 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - CASSATIEBEROEP - MEMORIE - NEERLEGGING - TERMIJN

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - BESLISSING VAN DE STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
CASSATIEBEROEP - MEMORIE - INDIENINGSTERMIJN

1º en 2° Het Hof slaat geen acht op de memorie van de eiser die op de griffie is ingekomen  
buiten de termijn van vijf dagen die bij artikel 97, §1, tweede lid, van de Wet van 17 mei  
2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden, is bepaald.

(C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0730.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 15 mei 2007 op verwijzing 

gewezen door de Strafuitvoeringsrechtbank te Luik, ten gevolge van een arrest 
van het Hof van 25 april 2007.

De eiser voert drie middelen aan in een memorie.
Afdelingsvoorzitter Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Het Hof slaat geen acht op de memorie van de eiser die op de griffie is ingeko-

men op 30 mei 2007, i.e. buiten de termijn van vijf dagen die bij artikel 97, §1, 
tweede lid, van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van 
de veroordeelden is bepaald, terwijl het cassatieberoep op 21 mei 2007 werd in-
gesteld. 

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

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.



1392 HOF VAN CASSATIE 20.6.07 - Nr. 340 

Veroordeelt de eiser in de kosten. 

20 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter en Verslaggever; de h. Fischer, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat:  
mr. B. Glaude, Verviers.

Nr. 341

2° KAMER - 20 juni 2007

VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — PROBATIEOPSCHORTING - NIET-NALEVING VAN DE 
VOORWAARDEN - VORDERING TOT HERROEPING - NIEUWE VOORWAARDEN - PROEFTIJD 
VERSTREKEN - GEVOLG

Ofschoon artikel 13, §3, Probatiewet, de rechtbank waar de vordering tot herroeping van de 
probatieopschorting wegens niet-naleving van de voorwaarden aanhangig is gemaakt,  
bevoegd maakt om aan de maatregel nieuwe voorwaarden te verbinden in plaats van 
hem te herroepen, staat deze bepaling de voormelde rechtbank niet toe om de proeftijd  
te verlengen die in de oorspronkelijke beslissing is vastgesteld,  noch om een nieuwe 
proeftijd  te  doen ingaan;  aangezien  de rechtbank  na het  verstrijken  van de proeftijd 
uitspraak doet, is zij niet bevoegd om nieuwe voorwaarden op te leggen in het kader van 
een maatregel waarvan de termijn verstreken is. 

(PROCUREUR- GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0759.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
In een vordering die op de griffie van het Hof van Cassatie op 30 mei 2007 is 

ingekomen, vordert de procureur-generaal bij het Hof de gedeeltelijke vernieti-
ging van een vonnis, op 17 november 2004 gewezen door de Rechtbank van Eer-
ste Aanleg te Brussel. 

Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. VORDERING
De vordering van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie is gesteld als 

volgt :
"Aan de tweede kamer van het Hof van Cassatie,
Ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten dat de 

minister van Justitie hem bij brief van 14 mei 2007 met kenmerk 6/CAN/780 - 
G. L., bevel heeft gegeven om overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek van 
Strafvordering bij het Hof aangifte te doen van het op 17 november 2004 gewe-
zen en in kracht van gewijsde gegane vonnis van de Rechtbank van Eerste Aan-
leg te Brussel, dat beslist om de probatieopschorting niet in te trekken van de uit-
spraak van de veroordeling met een proeftijd van een jaar, die aan G. L., (...) bij 
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vonnis van 23 juli 2003 is verleend en hem nieuwe voorwaarden op te leggen, 
zonder vermelding evenwel van een proeftijd.

Bij de rechtbank werd door het openbaar ministerie, op grond van artikel 13, 
§3, van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de 
probatie, een vordering aanhangig gemaakt tot intrekking van de opschorting van 
de uitspraak van de veroordeling, welke bij vonnis van 23 juli 2003 van de Poli-
tierechtbank te Marche-en-Famenne voor een jaar is bevolen.

Bij het  voormelde vonnis van 17 november 2004 beslist de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel om de opschorting van de uitspraak van de veroorde-
ling niet in te trekken maar nieuwe voorwaarden eraan te verbinden, zonder ver-
melding van enige proeftijd. Welnu, op het ogenblik dat de rechtbank zich uit-
sprak, was de aanvankelijke bij vonnis van 23 juli 2003 vastgelegde proeftijd 
verlopen.

De proeftijd is een essentieel bestanddeel van de maatregel van opschorting 
van de uitspraak of van het uitstel (zie Cass., 15 maart 2000, AR P.99.1419.F, nr. 
178; Cass., 16 februari 2005, AR P.04.1658.F).

Ofschoon artikel 13, §3, van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschor-
ting, het uitstel en de probatie, de rechtbank, waar de vordering tot herroeping 
van de probatieopschorting wegens niet-naleving van de voorwaarden aanhangig 
is gemaakt, bevoegd maakt om aan de maatregel nieuwe voorwaarden te verbin-
den in plaats van hem te herroepen, staat deze bepaling de voormelde rechtbank 
niet toe om de proeftijd te verlengen die in de oorspronkelijke beslissing is vast-
gesteld, noch om een nieuwe proeftijd te doen ingaan.

Aangezien het vonnis van 17 november 2004 dateert van na het verstrijken van 
de proeftijd die bij het vonnis van 23 juli 2003 is bepaald, was de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel niet bevoegd om nieuwe voorwaarden op te leggen in 
het kader van een maatregel waarvan de termijn verstreken was.

Wanneer het Hof met toepassing van artikel 441 van het Wetboek van Straf-
vordering een beslissing vernietigt, komt die vernietiging de beklaagde ten goede 
en kan zij hem niet schaden (zie Cass., 11 januari 2000, AR P.99.1387.N).

De nietigverklaring dient volgens mij, bijgevolg, zonder verwijzing te gebeu-
ren.

Om die redenen,
vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het het Hof behage het aan-

gegeven vonnis te vernietigen, te bevelen dat van zijn arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing en te zeggen dat er 
geen grond is tot verwijzing.

Brussel, 29 mei 2007,
voor de procureur-generaal,
de advocaat-generaal,
(get.) D. Vandermeersch".
III. BESLISSING VAN HET HOF
Gelet op artikel 441 van het Wetboek van Strafvordering,
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Neemt de redenen van de vordering over,
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het aangegeven en in kracht van gewijsde gegane vonnis, dat op 17 

november 2004 is gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, in 
zoverre het G. L. nieuwe probatievoorwaarden oplegt.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ge-
deeltelijk vernietigde beslissing.

Zegt dat er geen grond is tot verwijzing. 

20 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal. 

Nr. 342

2° KAMER - 20 juni 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET 
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - 
TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BETROKKENE IN 
FRANKRIJK GEDETINEERD - CASSATIEBEROEP DOOR EEN VERKLARING AAN DE DIRECTEUR VAN DE 
GEVANGENIS - ONTVANKELIJKHEID

2º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP - VORM - BETROKKENE IN FRANKRIJK 
GEDETINEERD - CASSATIEBEROEP DOOR EEN VERKLARING AAN DE DIRECTEUR VAN DE GEVANGENIS 
– ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Het cassatieberoep tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling  
die  uitspraak  doet  over  de  tenuitvoerlegging  van  het  Europees  aanhoudingsbevel,  
ingesteld door de betrokkene, die in Frankrijk is gedetineerd, met een verklaring aan de 
directeur van de strafinrichting waar hij is opgesloten, is ontvankelijk1. (Impliciet)

(L.)

Advocaat-generaal D. Vandermeersch heeft in substantie gezegd:
In de eerste plaats dient onderzocht te worden of het cassatieberoep ontvankelijk is dat 

de  eiser  heeft  ingesteld  met  een  verklaring  aan  de  directeur  van  de  strafinrichting  te 
Angoulème, waar hij is opgesloten.

Naar  luid  van  artikel  18,  §1,  van  de  Wet  van  19  december  2003  betreffende  het 
Europees  aanhoudingsbevel,  kunnen  het  openbaar  ministerie  en de  betrokken  persoon 
cassatieberoep  instellen  tegen  de  beslissing  van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling 
gewezen op het hoger beroep tegen de beslissing van de raadkamer die uitspraak doet 
over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel. Het cassatieberoep moet 
binnen  een  termijn  van  vierentwintig  uur  worden  ingesteld,  die  ten  aanzien  van  het 
openbaar ministerie begint te lopen op de dag waarop de beslissing is genomen en ten 
aanzien van de betrokken persoon op de dag waarop zij hem wordt betekend.

1 Zie concl. O.M. 
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Overeenkomstig het gemeen recht, kan de betrokken gedetineerde zijn cassatieberoep 
instellen met een verklaring aan de bestuurder van de strafinrichting of zijn gemachtigde, 
waarvan proces-verbaal wordt opgemaakt dat aan de griffie wordt toegezonden (art. 1 van 
de Wet van 25 juli 1893 betreffende de aantekening van beroep of van voorziening in 
cassatie van gevangenzittende of geïnterneerde personen).

Hier rijst de vraag of deze regel eveneens van toepassing is wanneer de persoon in het 
buitenland is opgesloten.

Eerst dient erop gewezen dat, rekening gehouden met de strikte termijnen die voor de 
beslissingen betreffende de  tenuitvoerlegging  van het  Europees aanhoudingsbevel  zijn 
bepaald en  gelet  op  het  ontbreken  van een uitdrukkelijke  wetsbepaling,  de  regel  van 
artikel 55 van het Gerechtelijk Wetboek die voorziet in een verlenging van de termijnen 
ten aanzien van de partij die in België noch woonplaats, noch verblijfplaats, noch gekozen 
woonplaats heeft, niet toepasselijk is.

Inzake verzet oordeelt het Hof op dezelfde wijze dat de regel van artikel 55 van het 
Gerechtelijk Wetboek niet  toepasselijk is  op de gewone termijn van verzet,  aangezien 
artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 301 van 30 maart 1936, enkel toepasselijk is op de 
buitengewone termijn van verzet (Cass., 3 jan. 1990, AR 7625, A.C. 1989-1990, nr. 262).

In de context van wederzijdse erkenning van de rechterlijke akten en beslissingen die 
binnen de Europese Unie geldt, en waarbinnen men het Europees aanhoudingsbevel moet 
zien,  lijkt  het  mij  logisch om de geldigheid te  erkennen  van  een  rechtsmiddel  dat  is 
ingesteld  in  de vormen die  door  de Belgische wet  en de buitenlandse wetgeving zijn 
erkend.

Anders wordt de mogelijkheid voor een betrokken persoon, die in het buitenland is 
opgesloten, om rechtsmiddelen in te stellen tegen de beslissingen die uitspraak doen over 
de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel, doelloos: immers, hoe zou een 
betrokken persoon, binnen vierentwintig uur, een rechtsmiddel kunnen instellen op de 
griffie  van  het  bevoegde  Belgische  rechtscollege,  terwijl  hij  in  het  buitenland  is 
opgesloten.

Merk eveneens op dat artikel 17, §5, van de Wet van 19 december 2003 betreffende het 
Europees  aanhoudingsbevel  bepaalt  dat  de  akte  van  betekening  van  het  arrest  dat 
uitspraak  doet  over  het  hoger  beroep  dat  is  ingesteld  tegen  de  beslissing  van  de 
raadkamer, de kennisgeving moet bevatten aan de betrokken persoon van het recht dat hij 
heeft een voorziening in cassatie in te stellen alsook van de termijn waarbinnen zulks 
moet geschieden.

Te dezen wees de akte van betekening erop, overeenkomstig de wet, dat de eiser over 
een termijn  van vierentwintig  uur  beschikte  om cassatieberoep in  te stellen tegen het 
betekende  arrest,  waarbij  de  termijn  ingaat  vanaf  de  betekening.  De  eiser  heeft 
overeenkomstig dat bericht binnen de vierentwintig uur cassatieberoep ingesteld bij de 
directeur van de strafinrichting waar hij was opgesloten.

Bijgevolg lijkt  mij  het  cassatieberoep van de eiser,  opgesloten in  de gevangenis  te 
Angoulème, met en verklaring aan de directeur van de strafinrichting, ontvankelijk.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0803.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 juni 2007 gewezen door het 

Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

20 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal.

Nr. 343

1° KAMER - 21 juni 2007

BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN — ALGEMEEN - COMMISSIE 
VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN - OPENBAAR OVERNAMEBOD OP EFFECTEN - 
OPDRACHT - CONTROLE - GRENZEN

De Commissie  voor  het  bank-,  financie-  en  assurantiewezen gaat  de  perken van haar  
wettelijke controleopdracht te buiten door de uitoefening van een openbaar overnamebod  
op effecten te onderwerpen aan voorwaarden die geen verband houden met de goede 
voorlichting van het publiek. (Artt. 13, tweede lid, en 18, §3, Wet 22 april 2003)

(COMMISSIE VOOR HET BANK, FINANCIE EN ASSURANTIEWEZEN T. LENDIT nv e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0343.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 februari 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikelen 13, 18 en 20 tot 22 van de wet van 22 april 2003 betreffende de openbare 

aanbiedingen van effecten;
- artikel 121 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële 

sector en de financiële diensten;
- artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
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Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep vernietigt de beslissingen van de eiseres van 19 en 26 april 2004 op 

de volgende gronden:
"29. Uit de bepalingen van de wet van 22 april 2003 kan worden afgeleid dat de [eise-

res] naar aanleiding van het uitbrengen van openbare overname-aanbiedingen van vast-
goedcertificaten erop moet toezien dat de houders van de certificaten waarop het bod be-
trekking heeft, over voldoende tijd en informatie beschikken om zich met kennis van za-
ken een oordeel te kunnen vormen over het bod.

Het wordt niet betwist dat de houders van certificaten aldus moeten beschikken over 
klare en duidelijke aanwijzingen omtrent de identiteit van de bieder, de effecten waarop 
het bod slaat, de per effect geboden tegenprestatie, de periode voor de acceptatie van het 
bod en de identiteit van de bemiddelaar die belast is met de ontvangst van de acceptaties 
en het verrichten van de betalingen. Wanneer het bod niet slaat op alle in omloop zijnde 
effecten, moet het voor het publiek bestemde aanbodprospectus bovendien het maximum-
aantal effecten preciseren tot overname waarvan de bieder zich verbindt.

Het kan bovendien niet worden betwist dat de [eiseres], teneinde de voorlichting van de 
houders van certificaten te verzekeren :

- van de bieder nog kan eisen dat hij het dossier vervolledigt door informatie te ver-
strekken over de wijze van financiering van de verrichting en over de door hem geboden 
garanties voor een goede afloop;

- de opdracht heeft de juistheid van die informatie na te gaan;
- kan eisen dat de voorwaarden voor de financiering van het aanbod in het desbetreffen-

de document worden opgenomen.
Lendit betwist dit niet.
30. Te dezen volgt uit de gegevens van de zaak dat de bezwaren van de [eiseres] tegen 

het door Lendit uitgebrachte openbaar overnamebod op de Rijnkaai-certificaten niet slaan 
op de kwaliteit van de informatie in het voor publicatie bestemde aanbodprospectus, dat 
door Lendit overeenkomstig de artikelen 13 en 18, §4, van de wet van 22 april 2003 aan 
haar toezicht was onderworpen, behalve het bezwaar betreffende het ontbreken van de 
vermelding van het maximumaantal effecten tot de overname waarvan Lendit zich ver-
bond en betreffende de modaliteiten van de vermindering van dat aantal, welk bezwaar 
herhaald werd in de hierna vernoemde bestreden beslissing van 26 april 2004.

De [eiseres] heeft nooit getwijfeld aan de juistheid van de informatie in het voor het pu-
bliek bestemde ontwerp van kennisgeving. Al evenmin eiste zij dat de kennisgeving zou 
worden aangevuld met informatie over de financiering zelf van het bod of over de financi-
ële toestand van de bieder, wat zij had kunnen doen om ervoor te zorgen dat de houders 
geïnformeerd werden over de eventuele risico's die zij namen of de nadelen die zij, door 
op het bod in te gaan, zouden ondervinden, bijvoorbeeld inzake betalingstermijnen.

Uit  de gegevens van de zaak volgt tevens dat de door de [eiseres] geuite bezwaren 
geenszins betrekking hebben op de volledigheid van het door Lendit opgemaakte dossier, 
aangezien de [eiseres] volledig op de hoogte gebracht was van de wijze van financiering 
van het bod door Lendit.

In werkelijkheid en onder voorwendsel dat het door Lendit opgemaakte dossier onvol-
ledig was heeft de [eiseres] :

- in haar eerste beslissing aan Lendit een welbepaalde wijze van financiering van het 
overnamebod willen opleggen tot beloop van het met de premie overeenkomende bedrag.

- in haar tweede beslissing voorwaarden gesteld om te verhinderen dat de houders die 
op het bod ingingen, een betalingstermijn kregen opgelegd of om te verhinderen dat de ef-
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fecten in enigerlei fase van de procedure op naam van Lendit werden overgedragen waar-
door de voorwaarden waaronder de beursvennootschap de opdracht van "loketinstelling" 
aanvaardde of die waaronder Fortis Bank met het waarborgen van de goede afloop van de 
verrichtingen instemde, werden gewijzigd.

31. De [eiseres] is op grond van artikel 18, §3, van de wet van 22 april 2003 bevoegd 
om van de bieder te eisen dat hij het dossier vervolledigt door er alle informatie aan toe te 
voegen die nodig is om de volledigheid en het passend karakter van de voor de houders 
van de certificaten bestemde informatie te beoordelen, met inbegrip van de informatie 
over de wijze van financiering van de verrichting of over de eventuele betalingstermijnen; 
op grond van artikel 13 van die wet heeft zij het recht haar goedkeuring te onderwerpen 
aan de voorwaarde dat aan het aanbodprospectus vermeldingen worden toegevoegd be-
treffende de gekozen financieringswijze.

Daarentegen geeft geen enkele tekst  haar de bevoegdheid te eisen, zoals zij gedaan 
heeft,  dat alle voor de verwezenlijking van het bod nodige gelden beschikbaar zouden 
worden gesteld ofwel op een rekening bij een kredietinstelling ofwel, in de vorm van een 
onherroepelijk en onvoorwaardelijk krediet dat door een kredietinstelling aan de bieder 
wordt verstrekt, en evenmin de bevoegdheid te eisen dat de voor de verwezenlijking van 
de verrichting nodige gelden worden geblokkeerd om de betaling van de aankoopprijs van 
de certificaten te waarborgen of uitsluitend voor dat doel worden aangewend, of nog de 
bevoegdheid te verbieden dat de aangeboden certificaten op naam van de bieder worden 
gesteld.

(...)
32. Hetzelfde geldt voor de voorwaarden die de [eiseres] heeft opgelegd opdat de ei-

gendom van de aangeboden certificaten in enigerlei fase van de aanbiedingsprocedure op 
Lendit zou kunnen overgaan en opdat de vereffeningscoupons op naam van Lendit of van 
een vennootschap uit haar groep zouden kunnen worden gesteld, waartegen zij zich duide-
lijk heeft verzet om redenen die niet duidelijk zijn.

In strijd met wat de [eiseres] betoogt is het niet duidelijk waarom die voorwaarden de 
enige zouden zijn die de betaling van de prijs van het bod zouden kunnen waarborgen.

Trouwens en zoals hierboven aangegeven, bestaat de opdracht van de [eiseres] niet erin 
de houders te vrijwaren tegen elk risico verbonden aan de verrichting, maar wel ervoor te 
zorgen dat zij naar behoren geïnformeerd worden over de eventuele risico's die zij lopen 
door op het bod in te gaan.

Ten slotte en gelet op het feit dat het bod sloeg op certificaten van een in vereffening 
zijnde vastgoedmaatschappij kon het risico dat de prijs van het bod niet zou worden be-
taald te dezen niet ernstig genomen worden tenzij de aanbieder van kwade trouw zou wor-
den verdacht.

Een dergelijk bod is rechtstreeks geënt op een procedure die door de emittent van de 
certificaten wordt gevoerd tot betaalbaarstelling van de vereffeningscoupon. Bovendien 
had Lendit tot beloop van de premie garanties geboden die de [eiseres] enkel onvoldoende 
vond omdat zij niet voldeden aan het vereiste van artikel 3, 2° van het koninklijk besluit 
van 8 november 1989. Voor het bedrag dat met de vereffeningscoupon overeenkomt had 
de [eiseres] alle waarborgen gekregen dat de opbrengst niet ter beschikking van Lendit 
zou worden gesteld (punt 12).

Nergens wordt er aangevoerd dat de financiële toestand van Lendit haar zou verhinderd 
hebben haar betalingsverplichtingen na te komen.

(...).
34. Het is niet redelijk staande te houden dat alleen al het feit dat in het aan de [eiseres] 

medegedeelde aanbodprospectus geen vermelding voorkwam betreffende de wijze waarop 



Nr. 343 - 21.6.07 HOF VAN CASSATIE 1399 

het bod zou worden verminderd ingeval het aantal aangeboden effecten hoger zou zijn 
dan het maximumaantal effecten tot de aankoop waarvan Lendit zich verbond voldoende 
zou zijn om de bestreden beslissing van 26 april 2004 te verantwoorden en de verwerping 
van het beroep tegen laatstgenoemde beslissing te gronden.

Op 19 april 2004 had Lendit klaar en duidelijk te kennen gegeven dat zij geen bezwaar 
had tegen een beperking van haar bod tot 25 pct. van de in omloop zijnde effecten, wat zij 
bevestigde op 20 april 2004.

In haar antwoord op het schrijven van de [eiseres] van 23 april 2004 vermeldde Lendit 
dat zij geen bezwaar ertegen had om een zin toe te voegen aan het bericht waarin zij zou 
preciseren dat, in geval van aanvaarding van meer dan 25 pct., het aangeboden aantal ef-
fecten naar evenredigheid zou worden verminderd. 

Op de dag van haar beslissing had de [eiseres] geen objectieve reden om te vermoeden 
of te vrezen dat Lendit zich de vrijheid zou veroorloven om een bericht zonder die ver-
melding te publiceren waardoor zij zich blootstelde aan strafrechtelijke sancties zoals de 
beslissing om de verrichting op te schorten. Gelet op het akkoord van Lendit kon het feit 
dat de [eiseres] nog niet over de gewijzigde versie van de 'advertentie' beschikte op zich 
haar beslissing niet verantwoorden.

De discussie over de wijze waarop het bod zou worden verminderd ingeval op meer 
dan 25pct. ervan zou worden ingetekend vindt trouwens haar oorsprong in een niet gefun-
deerde eis van de [eiseres]. Het feit dat de [eiseres] een attest van beschikbaarheid van de 
gelden eiste dat aan de criteria van artikel 3,2°, van het koninklijk besluit van 8 november 
1989 zou beantwoorden en het bedrag van de premie voor 40 pct. van de in omloop zijnde 
certificaten zou dekken is immers de reden waarom Lendit haar aanbod heeft aanvaard. 
Derhalve kan de omstandigheid dat in het ontwerp van 'advertentie' de modaliteiten van 
de vermindering niet worden aangegeven de bestreden beslissing van 26 april 2004 niet 
naar recht verantwoorden.

35. Ten onrechte maakt de [eiseres] ten slotte gewag van de incidenten die in april 2002 
voorgevallen zijn bij andere openbare overname-aanbiedingen door Lendit. Die inciden-
ten vinden immers eveneens hun oorsprong in de wil van de [eiseres] om aan Lendit ten 
voordele van de houders die op het aanbod ingingen, de regel 'levering tegen betaling' op 
te leggen en elke opnaamstelling van de certificaten te verbieden. 

36. Uit de bovenstaande toelichting volgt dat de [eiseres] de perken van haar wettelijke 
controle-opdracht te buiten gegaan is door het onderzoek van het bod te onderwerpen aan 
voorwaarden die geen verband houden met de goede voorlichting van het publiek.

Het doet niet ter zake dat Lendit desgevallend akkoord is gegaan met de voorwaarden 
die de [eiseres] had opgelegd met betrekking tot het attest van beschikbaarheid van gel-
den, de graad van dekking of nog het verbod van opnaamstelling. De opdracht van de [ei-
seres] raakt immers de openbare orde. Zij kan niet worden uitgebreid met het goedvinden 
van de bieder,  noch rechtstreeks door  van hem verbintenissen te eisen noch,  onrecht-
streeks, door verbintenissen te eisen van de instellingen die tot taak hebben als bemidde-
laar op te treden voor rekening van de bieder".

Grieven
...
Vierde onderdeel
Artikel 13, tweede lid, van de wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedin-

gen van effecten omschrijft de vermeldingen die het prospectus moet bevatten, namelijk 
"de gegevens die het publiek naar gelang van de kenmerken en de aard van de betrokken 
verrichting nodig heeft om zich met kennis van zaken een oordeel te kunnen vormen over 
de hem aangeboden belegging, zoals inzonderheid gegevens over het vermogen, de finan-
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ciële toestand en de vooruitzichten van de bieder ...". 
Artikel 18 van genoemde wet bepaalt dat de bieder bij de kennisgeving van het bod die 

hij aan de eiseres zendt "een dossier moet voegen, opgemaakt overeenkomstig de voor-
schriften van de CBF met inzonderheid het ontwerp van prospectus opgesteld overeen-
komstig de artikelen 13, tweede en vierde lid, 15, 16, 17 en 19 en de ter uitvoering hier-
van genomen besluiten ..." (artikel 18, §2) en dat "de CBF de personen die de in §1 be-
doelde kennisgeving hebben verricht kan verzoeken om het dossier te vervolledigen met 
alle andere inlichtingen die noodzakelijk zijn om de volledigheid en het passend karakter 
van de informatie vervat in het prospectus te beoordelen" (artikel 18, §3).

Daaruit volgt dat het prospectus met name informatie moet bevatten over de financiële 
toestand van de bieder en dat de eiseres de wettelijke bevoegdheid heeft die informatie te 
doen aanvullen indien zij volgens haar niet volledig is. Die bevoegdheid hangt uiteraard 
samen met de noodzaak de eiseres in staat te stellen erop toe te zien dat het publiek de 
mogelijkheid van de bieder om zijn verbintenissen na te komen kan beoordelen. Indien de 
eiseres van oordeel is dat zij niet over de nodige informatie daarover beschikt, kan zij de 
bieder vragen het dossier te vervolledigen en te eisen dat anders hiervan melding wordt 
gemaakt in het prospectus.

Hoewel de eiseres dus niet rechtstreeks inhoudelijke voorwaarden kan opleggen aan 
openbare aanbiedingen van vastgoedcertificaten, daar het koninklijk besluit van 8 novem-
ber 1989 op deze geen betrekking heeft, kan zij daarentegen op grond van de wet van 22 
april 2003 wel oordelen over de omvang van de informatie die het dossier betreffende de 
kennisgeving van het aanbod moet bevatten en over de informatie die daarover moet wor-
den verspreid in het prospectus voor het publiek voor wie het bod bestemd is.

Bij de beoordeling hiervan kan de eiseres van de bieder eisen dat hij informatie geeft 
over de waarborgen die hij kan verstrekken om zijn vermogen tot het nakomen van zijn 
verbintenissen te bewijzen en kan zij hem vragen om het dossier op dat punt te vervolledi-
gen teneinde te kunnen oordelen in hoeverre de informatie die het prospectus verstrekt (of 
niet verstrekt) beantwoordt aan de gegevens die naar haar oordeel daarover in het pros-
pectus moeten worden opgenomen.

Door dergelijke informatie te vragen heeft de eiseres wel degelijk gebruik gemaakt van 
de bevoegdheden waarover zij beschikt krachtens de wet van 22 april 2003 betreffende de 
openbare aanbiedingen van effecten en heeft het hof van beroep ten onrechte beslist dat de 
eiseres die bevoegdheden te buiten is gegaan door te beslissen dat, bij ontstentenis van die 
informatie, het dossier onvolledig was.

Door op grond van die overwegingen de beslissingen van de eiseres van 19 en 26 april 
2004 te vernietigen, schendt het arrest bijgevolg de artikelen 13, 18 en 20 tot 22 van de 
wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen van effecten alsook artikel 
121 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de 
financiële diensten.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
...
Vierde onderdeel
Het onderdeel geeft niet aan waarom het arrest artikel 121 van de wet van 2 

augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële 
diensten schendt.

In zoverre is het niet ontvankelijk.
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Artikel 13, tweede lid, van de wet van 22 april 2003 betreffende de openbare 
aanbiedingen van effecten bepaalt dat het prospectus de gegevens bevat die het 
publiek naar gelang van de kenmerken en de aard van de betrokken verrichting 
nodig heeft om zich met kennis van zaken een oordeel te kunnen vormen over de 
hem aangeboden belegging, zoals inzonderheid gegevens over het vermogen, de 
financiële toestand en de vooruitzichten van de bieder, de emittent en desgeval-
lend de doelvennootschap. 

Krachtens artikel 18, §3, van dezelfde wet, kan de eiseres de bieder vragen om 
het dossier te vervolledigen met alle andere inlichtingen die noodzakelijk zijn om 
de volledigheid en het gepast karakter van de informatie vervat in het prospectus 
te beoordelen.

Het arrest vermeldt dat "alle bepalingen van deze wet tot doel hebben de be-
scherming van de investeerders te waarborgen door betrouwbare informatie te 
publiceren opdat zij in staat zouden zijn de aan de verrichting verbonden risico's 
te beoordelen". 

Het stelt, zonder te worden bekritiseerd, vast dat "de bezwaren van de eiseres 
tegen  het  door Lendit  uitgebrachte  openbaar  overnamebod op Rijnkaai-[vast-
goed]certificaten niet slaan op de kwaliteit van de informatie vervat in het voor 
publicatie bestemde aanbodprospectus" en dat de eiseres "nooit getwijfeld heeft 
aan de informatie in het voor het publiek bestemde ontwerp van kennisgeving. 
Al evenmin eiste zij dat de kennisgeving zou worden aangevuld met informatie 
over de financiering zelf van het bod of over de financiële toestand van de bie-
der, wat zij had kunnen doen om ervoor te zorgen dat de houders geïnformeerd 
werden over de eventuele risico's die zij namen of de nadelen die zij, door op het 
aanbod in te gaan, zouden ondervinden, bijvoorbeeld inzake betalingstermijnen".

Het beslist dat "geen enkele tekst haar de bevoegdheid geeft te eisen, zoals zij 
gedaan heeft, dat alle voor de verwezenlijking van het bod nodige gelden be-
schikbaar zouden worden gesteld, ofwel op een rekening bij een kredietinstel-
ling, ofwel in de vorm van een onherroepelijk en onvoorwaardelijk krediet dat 
door een kredietinstelling aan de bieder wordt verstrekt, en evenmin de bevoegd-
heid te eisen dat de voor de verwezenlijking van de verrichting nodige gelden 
worden geblokkeerd om de betaling van de aankoopprijs van de certificaten te 
waarborgen of uitsluitend voor dat doel worden aangewend, of nog de bevoegd-
heid te verbieden dat de aangeboden certificaten op naam van de bieder worden 
gesteld".

Het arrest leidt daaruit af dat "de [eiseres] de perken van haar wettelijke con-
trole-opdracht te buiten gegaan is door de uitoefening van het bod te onderwer-
pen aan voorwaarden die geen verband houden met de goede voorlichting van 
het publiek".

Door die overwegingen verantwoordt het arrest naar recht de beslissing waar-
bij de beslissingen van de eiseres betreffende het openbaar overnamebod op de 
Rijnkaai-certificaten worden vernietigd.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
...
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

21 juni 2007 – 1° Kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter  –  Gelijkluidende conclusie  van de  h.  de  Koster,  advocaat-generaal  met  op-
dracht– Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en T'Kint.

Nr. 344

1° KAMER - 21 juni 2007

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
VERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID - SAMENLOPENDE FOUTEN - 
VORDERING TOT VRIJWARING VAN DE ENE DADER TEGEN DE ANDERE - VEROORDELING TOT 
VOLLEDIGE VRIJWARING - WETTIGHEID

Wanneer het slachtoffer een vordering tot vergoeding van zijn schade instelt tegen een van 
de daders en die dader een vordering tot vrijwaring instelt tegen een mededader, kan de 
rechter die vaststelt dat de schade door de samenlopende fouten van twee daders is 
veroorzaakt, bij de uitspraak over de vordering tot vrijwaring niet wettig beslissen dat de  
mededader gehouden is tot volledige vrijwaring van de andere dader in hun onderlinge  
betrekkingen, zonder het bestaan van een contractuele verplichting tot vrijwaring vast te 
stellen. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

(V. J. T. HABITATIONS SOCIALES DU ROMAIN PAÏS cvba)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0087.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 7 april 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel en niet gewezen op 20 mei 2005 zoals ten gevolge 
van een materiële vergissing vermeld staat in het cassatieverzoekschrift en in het 
exploot houdende betekening van dat verzoekschrift.

Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan :
Eerste middel 
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1146 tot 1151, 1382, 1383 en 1251, 3°, van het Burgerlijk Wetboek. 
Aangevochten beslissingen
Ofschoon het bestreden arrest beslist dat de [verweerster] te dezen, evengoed als de 

overige huizenbouwers een persoonlijke fout heeft begaan die mede de oorzaak was van 
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de door B. geleden schade en waarvoor zij  in solidum met de overige huizenbouwers 
wordt veroordeeld om de volledige schade van laatstgenoemde te vergoeden, veroordeelt 
het niettemin de architecten, het studiebureau en de aannemer om de [verweerster] te vrij-
waren tegen de veroordeling die te haren laste jegens B. is uitgesproken.

Het bestreden arrest motiveert die beslissingen als volgt:
2. De oorspronkelijke hoofdvordering tegen de [verweerster].
(...)
M. B. grondt zijn vordering tegen de [verweerster] bovendien op artikel 1382 van het 

Burgerlijk Wetboek.
De leiding en het toezicht op de werken zijn niet alleen in handen gegeven van de ar-

chitecten, maar ook van A.V., hoofd van de technische dienst van de opdrachtgever, [de 
verweerster].

De opdrachtgever, die als vennootschap gespecialiseerd is in de bouw van dat soort 
panden en over een technische dienst beschikt die de werken opvolgde, heeft het risico 
genomen om de werken te doen uitvoeren en ze te leiden, hoewel hij totaal niets afwist 
van de staat van de fundamenten van het aangrenzend gebouw, terwijl een eenvoudig on-
derzoek van de zichtbare bouwkenmerken overduidelijk de ouderdom en de daaraan ver-
bonden gevaren aan het licht bracht; aldus heeft de opdrachtgever niet de nodige voor-
zorgsmaatregelen getroffen om de veroorzaakte schade te voorkomen of zoveel mogelijk 
te beperken. 

Bovendien is door het feit dat de werken nooit zijn stilgelegd in afwachting van nieuwe 
plannen die rekening zouden houden met de toestand die ontdekt was op de werkvergade-
ringen van 16 en 20 mei 1994 kennelijk een fout begaan bij de leiding van de werkzaam-
heden, welke fout zowel aan de opdrachtgever (in de persoon van het hoofd van de techni-
sche dienst) als aan de ontwerpers (zie hierna) kan worden toegerekend. 

De oorspronkelijke vordering tegen de [verweerster] is gegrond op artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, daar zij verkeerd heeft gehandeld, zoals hierboven is beschreven.

(...)
5. Aansprakelijkheidsdeling.
Volgens het gemeen recht zijn allen die meewerken aan een gemeenschappelijk bouw-

werk (met inbegrip hier van de opdrachtgever), aan wie tekortkomingen kunnen worden 
verweten en wier respectieve fouten mede aan de basis liggen van dezelfde schade, wat in 
casu het geval is, in solidum aansprakelijk jegens de benadeelde buur. 

Wat betreft de bijdrage in de vergoeding van die schade, dienen de opdrachtgever, de 
ontwerpers en de aannemer, die elk hun eigen taak hebben, ieder in te staan voor de ge-
volgen van de fouten die hen persoonlijk worden verweten; het aandeel van ieder van de 
huizenbouwers in de aansprakelijkheid dient dus te worden bepaald met inachtneming van 
de ernst van de begane fouten.

(...)
7. De vordering tot vrijwaring van de [verweerster] tegen de architecten, het studiebu-

reau en de aannemer.
De buitencontractuele fout van de huizenbouwers ten aanzien van derden kan terzelfder 

tijd een contractuele fout zijn in de betrekkingen tussen de huizenbouwers en de opdracht-
gever.

De ontwerpers en de aannemer zijn contractueel ertoe verplicht de opdrachtgever op de 
hoogte te brengen van de mogelijkheid dat de geplande werken burenhinder kunnen ver-
oorzaken, indien die mogelijkheid kan worden waargenomen en voorzien. Dat was te de-
zen het geval: uit de bouwkenmerken van het aangrenzend gebouw van B. en inzonder-
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heid uit de staat van de gevel bleken duidelijk de ouderdom ervan, de eraan verbonden ri-
sico's en was het gevaar voor instorting perfect te voorzien. 

Indien vóór de aanvang van de werkzaamheden geen enkele maatregel wordt genomen 
ter bescherming van de bedreigde bouwwerken, kunnen de huizenbouwers jegens de op-
drachtgever gehouden zijn tot vergoeding van de kosten die van hem worden gevorderd 
ten voordele van de benadeelde buur.

De ontwerpers hebben het niet nuttig geoordeeld vooraf de staat van de fundamenten 
van de met het pand van B. gedeelde muur na te gaan, hoewel zij zich daardoor reken-
schap hadden kunnen geven van de bestaande toestand en derhalve bij het ontwerp van de 
uit te voeren werken rekening hadden kunnen houden met de gegevens en de ontstane 
schade hadden kunnen voorkomen.

De techniek van de ondermetseling die door de makers van het ontwerp was gekozen 
en door de aannemer was toegepast bleek niet de gepaste oplossing; juist de toepassing 
van die techniek aan de voorkant van de gevel heeft de schade veroorzaakt.

Uit de hierboven uiteengezette gegevens blijkt dat de vordering tot vrijwaring gegrond 
is in zoverre ze gericht is tegen de architecten, het studiebureau en de aannemer.

Grieven
Wanneer de rechter vaststelt dat de schade zijn oorsprong vindt in de gezamenlijke fou-

ten van verschillende daders en dat ieder van hen jegens de schadelijder gehouden is tot 
vergoeding van de algehele schade, kan hij, krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, tenzij hij het bestaan van een contractuele verbintenis tot vrijwaring 
vaststelt die afwijkt van artikel 1251, 3°, van het Burgerlijk Wetboek, niet beslissen dat 
één van de schadeveroorzakers in hun onderlinge verhoudingen gehouden is tot volledige 
vrijwaring van de andere, zonder daardoor tegelijkertijd het bestaan van het oorzakelijk 
verband tussen de fout van laatstgenoemde en de schade te ontkennen.

Te dezen heeft het arrest een fout in oorzakelijk verband met de door B. geleden schade 
bewezen verklaard niet alleen ten laste [van de eiser] en de overige huizenbouwers, maar 
ook ten laste van de [verweerster].

Het wijst uitdrukkelijk erop dat laatstgenoemde, die als vennootschap gespecialiseerd is 
in de bouw van dat soort panden en die over een technische dienst beschikte die de werk-
zaamheden opvolgde, op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek aansprake-
lijk is jegens B. omdat zij niet de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen heeft om de ont-
stane schade te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Het arrest stelt weliswaar vast dat de ontwerpers en de aannemer contractueel ertoe ver-
plicht zijn de opdrachtgever op de hoogte te brengen van de mogelijkheid dat de geplande 
werken burenhinder kunnen veroorzaken, indien die mogelijkheid kan worden waargeno-
men en voorzien.

Het beslist dat, aangezien een dergelijke hinder te dezen kon worden voorzien en de ar-
chitecten, alsook het studiebureau en de aannemer die verbintenis niet waren nagekomen, 
zij gehouden zijn de opdrachtgever te vrijwaren tegen elke veroordeling die tegen hem in 
het voordeel van B. is uitgesproken.

Het arrest stelt daarentegen niet vast dat de architecten, het studiebureau of nog de aan-
nemer contractueel ertoe verplicht waren om de opdrachtgever te vrijwaren tegen diens 
persoonlijke fout.

Daar het arrest zijn beslissing grondt op een contractuele verplichting van de huizen-
bouwers jegens de verweerster, die niet kan worden gelijkgesteld met een contractuele 
verplichting om laatstgenoemde te vrijwaren tegen haar persoonlijke fout, kon het niet 
wettig zonder de in het middel vermelde bepalingen te schenden de eiser veroordelen om 
de verweerster te vrijwaren tegen de veroordeling die tegen haar in het voordeel van B. 
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was uitgesproken. 
Het arrest stelt trouwens evenmin vast dat de door de verweerster geleden schade, zon-

der de fout die het ten laste van de eiser bewezen verklaart, niet zou zijn opgetreden zoals 
die is ontstaan.

Ook om die reden verantwoordt het arrest niet naar recht zijn beslissing waarbij het de 
eiser veroordeelt om de verweerster te vrijwaren, ongeacht of het arrest dat doet op een 
buitencontractuele grondslag (schending van de artikelen 1382, 1383 en, voor zoveel no-
dig, 1251, 3°, van het Burgerlijk Wetboek) dan wel op een contractuele grondslag (schen-
ding van de artikelen 1146 tot 1151 van het Burgerlijk Wetboek).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
(...)
Op de door de eigenaar van het aangrenzend pand tegen de verweerster inge-

stelde rechtsvordering beslist het arrest dat laatstgenoemde jegens de buur aan-
sprakelijk is op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, daar zij in 
haar hoedanigheid van opdrachtgever niet de nodige voorzorgsmaatregelen ge-
troffen heeft ter voorkoming of ter beperking van de ontstane schade.

Het veroordeelt derhalve de verweerster in solidum samen met de andere hui-
zenbouwers tot vergoeding van de schade van de buur.

Op de vordering tot vrijwaring die de verweerster tegen de huizenbouwers, on-
der wie de eiser, een van de ontwerpers van het architectenplan, heeft ingesteld, 
beslist het arrest dat ze gegrond is.

Het arrest wijst weliswaar erop dat "de ontwerpers en de aannemer contractu-
eel ertoe verplicht zijn de opdrachtgever op de hoogte te brengen van de moge-
lijkheid dat de geplande werken burenhinder kunnen veroorzaken, indien die mo-
gelijkheid kan worden waargenomen en voorzien, [wat] te dezen het geval was", 
maar het stelt niet vast dat de eiser contractueel verplicht was tot vrijwaring van 
de verweerster.

Tenzij het arrest het bestaan van een dergelijke verplichting vaststelde, kon het 
niet wettig beslissen dat de eiser gehouden was tot volledige vrijwaring van de 
verweerster, in hun onderlinge betrekkingen, zonder daardoor het bestaan van 
een oorzakelijk verband tussen haar fout en de schade te ontkennen.

Het schendt derhalve de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
In zoverre is het middel gegrond.
(...)
Het tweede middel :
(...)
De oproeping tot bindendverklaring van het arrest :
De eiser heeft er belang bij dat het arrest bindend verklaard wordt voor de par-

tijen, die daartoe voor het Hof in de zaak zijn opgeroepen.
Dictum
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Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de eiser veroordeelt om de ver-

weerster te vrijwaren tegen elke veroordeling in hoofdsom, interesten en kosten, 
die tegen haar uitgesproken is ten voordele van de eerste tot bindendverklaring 
van het arrest opgeroepen partij en in zoverre het uitspraak doet over de aan die 
rechtsvordering verbonden kosten;

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Verklaart het arrest bindend voor J-B. B., G. B., de besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid Evico en de naamloze vennootschap M et M Sitty;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten en houdt de uitspraak voor het 

overige aan voor uitspraak daaromtrent door de feitenrechter;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.

21 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Simont.

Nr. 345

1° KAMER - 21 juni 2007

BESLAG — ALLERLEI - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - BEWERKEN VAN HET 
ONVERMOGEN - TOELAATBAARHEID - VOORWAARDEN

De  rechter  mag  een  vordering  tot  collectieve  schuldenregeling  enkel  ontoelaatbaar  
verklaren wegens bewerken van het onvermogen wanneer de verzoeker een of meer  
handelingen  heeft  verricht  met  het  opzet  zich  onvermogend  te  maken.  (Art.  1675/2, 
Ger.W.)

(D.N.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0667.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 14 september 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 490bis van het Strafwetboek;
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- artikel 1675/2 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Met bevestiging van de beroepen [beschikking] verklaart het arrest het verzoek van de 

eiser dat ertoe strekt een collectieve schuldenregeling te verkrijgen voor Y. R. L., van wie 
de eiser gerechtelijk beheerder is, niet toelaatbaar op de volgende gronden :

"artikel 1675/2 van het gerechtelijk Wetboek stelt met name als voorwaarde dat de be-
trokkene zijn onvermogen kennelijk niet zelf heeft bewerkt;

hoewel, zoals [Y. R. L.] opmerkt, het uitgesloten is contractuele goede trouw te eisen 
daar een dergelijk vereiste van meet af aan verworpen werd tijdens de parlementaire voor-
bereiding van de desbetreffende wet, geeft [Y. R. L.] toe dat zij als verpleegster attesten 
van zorgverlening heeft ondertekend en afgegeven, ofschoon er geen zorg was verstrekt 
of er niet voldaan was aan de criteria voor vergoeding ervan door de sociale zekerheid;

een dergelijk gedrag wordt door de strafwet als misdaden en wanbedrijven omschreven;
het gaat hier meer bepaald om valsheid in geschriften en oplichting;
valsheid in geschriften veronderstelt met name bedrieglijk opzet; 
oplichting impliceert listige kunstgrepen;
hier  kan  dus  geen  sprake  zijn  van  eenvoudige  afwezigheid  van  contractuele  goede 

trouw;
de schuldvordering van het R.I.Z.I.V bedraagt blijkens het in eerste aanleg ingediende 

verzoekschrift, 66.925,31 euro;
het betreft hier veruit de belangrijkste schuld van [Y. R. L. ]".
Grieven
Artikel 1675/2 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat "elke natuurlijke persoon (...), 

indien hij niet in staat is om, op duurzame wijze, zijn opeisbare of nog te vervallen schul-
den te betalen en voor zover hij niet kennelijk zijn onvermogen heeft bewerkstelligd, bij 
de rechter een verzoek tot het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling kan indie-
nen".

Van bedrieglijk bewerken van het eigen onvermogen, in de zin van artikel 490bis van 
het Strafwetboek, is sprake wanneer de schuldenaar zich onttrekt aan het optreden van 
zijn schuldeisers, ofwel door zijn beslagbare activa weg te maken ofwel door enig ander 
middel aan te wenden dat een beletsel kan vormen voor de vervolgingen.

Het plegen van valsheid in geschriften en oplichting, als zodanig en aangezien die mis-
drijven niet het wanbedrijf, bewerken van het eigen onvermogen door de dader, opleve-
ren, kan geen reden zijn om diens verzoek tot collectieve schuldenregeling ontoelaatbaar 
te verklaren.

Daaruit volgt dat het arrest, door erop te wijzen dat Y. R. L. zich schuldig gemaakt 
heeft aan de misdrijven valsheid in geschriften en oplichting, die listige kunstgrepen im-
pliceren, doordat zij "als verpleegster attesten van zorgverlening heeft ondertekend en af-
gegeven, ofschoon er geen zorg was verstrekt of er niet voldaan was aan de criteria voor 
vergoeding ervan door de sociale zekerheid", maar zonder daarbij vast te stellen dat die 
feiten het wanbedrijf bedrieglijk bewerken van het eigen onvermogen opleveren, zijn be-
slissing niet naar recht verantwoordt.

En zelfs als, althans impliciet, uit het arrest kan worden afgeleid dat de aldus omschre-
ven valsheid in geschriften en oplichting nadeel hebben berokkend aan het Rijksinstituut 
voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, waarvan de financiële tegemoetkoming op be-
drieglijke wijze is verkregen, met het gevolg dat het Instituut van Y. R. L. de terugbeta-
ling van de toegestane uitgaven kan eisen (en zelfs haar belangrijkste schuldeiser is), dan 



1408 HOF VAN CASSATIE 21.6.07 - Nr. 345 

nog kan hieruit niet volgen dat Y. R. L., door die misdrijven te plegen, haar onvermogen 
bedrieglijk heeft bewerkt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 1675/2 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat elke natuurlijke per-

soon, die geen koopman is in de zin van artikel 1 van het Wetboek van Koophan-
del, indien hij niet in staat is om, op duurzame wijze, zijn opeisbare of nog te 
vervallen schulden te betalen en voor zover hij niet kennelijk zijn onvermogen 
heeft bewerkstelligd, bij de rechter een verzoek tot het verkrijgen van een collec-
tieve schuldenregeling kan indienen.

Krachtens die bepaling mag de rechter een vordering tot collectieve schulden-
regeling enkel  ontoelaatbaar verklaren wegens bewerken van het onvermogen 
wanneer de verzoeker een of meer handelingen heeft verricht met het opzet zich 
onvermogend te maken.

Door, met bevestiging van de beroepen beschikking te beslissen dat Y. R. L. 
niet in aanmerking komt voor de procedure van de collectieve schuldenregeling 
op grond dat zij in haar hoedanigheid van verpleegster "attesten van zorgverle-
ning heeft afgegeven, ofschoon geen verzorging was verstrekt of er niet voldaan 
was aan de criteria voor vergoeding ervan door de sociale zekerheid", schendt 
het arrest het bovenaangehaalde artikel 1675/2, daar het niet vaststelt dat de be-
trokkene die misdrijven heeft gepleegd met het opzet zich onvermogend te ma-
ken.

In zoverre is het middel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik.

21 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 346

1° KAMER - 22 juni 2007

1º BERUSTING - BURGERLIJKE ZAKEN - STILZWIJGENDE BERUSTING IN EEN RECHTERLIJKE 
BESLISSING - BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER - TOETSING DOOR HET HOF
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ZAKEN - BERUSTING - STILZWIJGENDE BERUSTING IN EEN RECHTERLIJKE BESLISSING - 
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BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER - TOETSING DOOR HET HOF

1º en 2° Of een partij al dan niet in een rechterlijke beslissing heeft berust, is een feitelijk  
gegeven  waarover  de  rechter  onaantastbaar  oordeelt;  het  Hof  gaat  alleen  na  of  de  
rechter uit de feiten en omstandigheden die hij vaststelt, dergelijke berusten wettig heeft  
kunnen afleiden1. (Artt. 1044 en 1045, Ger.W.)

(P. T. H.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk THIJS:
1. In het enig middel tot cassatie komt eiseres op tegen de beslissing van de Rechtbank 

van eerste Aanleg te Leuven om haar hoger beroep onontvankelijk te verklaren, beslissing 
die is gestoeld op de overweging dat zij vrijwillig het vonnis van de eerste rechter had 
uitgevoerd, zonder enig voorbehoud te maken, en dit terwijl het vonnis niet uitvoerbaar 
was bij voorraad.

2.  In het  eerste onderdeel voert  eiseres  aan dat  “louter op basis  van de betaling in 
uitvoering van een vonnis”, het bestreden vonnis niet kon stellen dat eiseres uitdrukkelijk 
in het vonnis had berust, noch op grond van deze loutere vaststelling wettig kon beslissen 
dat eiseres duidelijk te kennen had gegeven zeker in het vonnis van de eerste rechter te 
berusten.

3. Het onderdeel gaat er vooreerst verkeerdelijk van uit als zou het bestreden vonnis 
hebben beslist dat eiseres uitdrukkelijk in het vonnis van de vrederechter hebben berust in 
de zin van artikel 1O45, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Voorts  heeft  het  bestreden  vonnis  de  door  eiseres  bekritiseerde  beslissing  dat  zij  
stilzwijgend heeft berust in het vonnis van de vrederechter niet “louter” gesteund  op de 
betaling in uitvoering van een vonnis.

Na te hebben vastgesteld dat eiseres op eenvoudig verzoek van de raadsman van de 
tegenpartij  volledig  betaalde  en  dit  op  29  oktober  2001,  hebben  de  appèlrechters  
bovendien uitdrukkelijk overwogen:

- dat “[d]e volledige vrijwillige tenuitvoerlegging van een niet-uitvoerbaar vonnis door 
de veroordeelde partij, zonder enig voorbehoud, impliceert dat [eiseres], op dat ogenblik, 
onweerlegbaar, in het vonnis berust”;

- dat “[h]et betalen van hoofdsom én gerechtskosten, hoewel het vonnis niet uitvoerbaar 
was bij voorraad, [in]houdt (…) dat [eiseres] het vonnis niet langer betwistte”;

- dat “[eiseres] (…) hier voorbij[gaat] aan het feit dat het vonnis niet uitvoerbaar bij 
voorraad was en dus niet gedwongen ten uitvoer kon gelegd worden” en dat “[z]ij (…) 
zich hierop dus niet [kan] beroepen om aan te tonen dat zij niet zou berust hebben in het 
vonnis”;

- dat “[d]e beoordeling over al dan niet berusting (…) in casu immers [dient] te gebeuren 
op 29 oktober 2001, zijnde de datum van volledige uitvoering” en dat “[n]och voordien, 
noch op dat ogenblik (…) er enig geven [was] dat kon laten vermoeden dat [eiseres] de 
tegen haar uitgesproken veroordeling toch nog zou aanvechten” (eigen onderlijning).

Het onderdeel mist  dan ook feitelijke grondslag nu het berust  op een verkeerde en 
onvolledige lezing van het bestreden vonnis.

4. Ten overvloede weze opgemerkt dat het onderdeel, hoe dan ook, niet kan worden 
aangenomen.

Luidens  art.  1044  Ger.W.  is  ‘berusten  in  een  beslissing’  afstand  doen  van  de 

1 Zie de concl. van het O.M
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rechtsmiddelen  die  een  partij  tegen  alle  of  sommige  punten  van  die  beslissing  kan  
aanwenden of reeds heeft aangewend2.

Toegepast inzake hoger beroep betreft berusting een persoonlijke, eenzijdige3 en onher-
roepelijke rechtshandeling, houdende de afstand van het recht op hoger beroep in se4([3]). 
Het is een daad van beschikking, waarbij men het rechtsmiddel van hoger beroep zelf 
prijsgeeft. Deze afstand (van verdere rechtsvordering) doet het recht teniet om verder (an-
ders) te handelen met betrekking tot de aanspraak die voor de eerste rechter is gebracht5.

Krachtens  art.  1045,  1ste  lid  Ger.W.  kan  een  dergelijke  berusting  uitdrukkelijk  of 
stilzwijgend zijn,  waarna het  3de lid  preciseert  dat  “de stilzwijgende berusting alleen 
(kan)  worden  afgeleid  uit  bepaalde  en  met  elkaar  overeenstemmende  akten  of  feiten 
waaruit blijkt dat de partij het vaste voornemen heeft haar instemming te betuigen met de 
beslissing”.

De stilzwijgende berusting door een partij in een gewezen rechterlijke beslissing kan 
derhalve  enkel  worden  afgeleid  uit  bepaalde  en  met  elkaar  overeenstemmende 
handelingen  of  feiten,  waaruit  blijkt  dat  die  partij  het  vaste  en  ondubbelzinnige 
voornemen heeft haar instemming te betuigen met die beslissing6.

Hoewel de appèlrechter deze handelingen of feiten op een in cassatie onaantastbare 
wijze  vaststelt,  gaat  het  Hof  van  Cassatie  na  of  de  feitenrechter  op  grond  van  die 
vaststellingen wettelijk tot een stilzwijgende berusting heeft kunnen besluiten7.

Nu  de  afstand  van  een  recht  strikt  moet  worden  uitgelegd  en  slechts  kan  worden 
afgeleid  uit  feiten  die  voor  geen  andere  interpretatie  vatbaar  zijn,  is  de  rechtspraak 
moeilijk te vinden voor een stilzwijgende berusting8.

2 Cass. 19 juni 1989, Arr. Cass. 1988-89, 1254. 
3 Anders dan de afstand van het geding (in hoger beroep), die -zodra de gedaagde partij (in hoger be-
roep) ten gronde heeft geconcludeerd- (door de geïntimeerde) moet worden aanvaard, moet de berus-
ting niet worden aanvaard.
4 K. BROECKX, Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding, 
Antwerpen, Maklu, 1995, p. 324, nrs. 722-723; A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Luik, Facul-
té de droit, d’economie et de sciences sociales de Liège, 1985, p. 473-474, nrs. 698-701.
5 Art. 821, 2de lid Ger.W.; K. BROECKX, o.c., p. 329-330, nrs. 732-734. 
6 Cass. 15 april 1982, Arr. Cass. 1981-82, 993; Cass. 23 april 1982, Arr. Cass. 1981-82, 1024; Cass. 
24 juni 1982,  Arr. Cass. 1981-82, 1341; Cass. 26 januari 1984,  Arr. Cass. 1983-84, 620; Cass. 19 
juni 1989, Arr. Cass. 1988-89, 1254; Cass. 26 oktober 1989, Arr. Cass. 1989-90, 284; Cass. 2 juni 
1994, Arr. Cass. 1994, 569.
7 Cass. 19 juni 1989, Arr. Cass. 1988-89, 1254; Cass. 2 juni 1994, Arr. Cass. 1994, 569. 
8 Zie inzonderheid : Cass. 4 maart 1982,  Arr. Cass. 1981-82, 835 (de spontane uitvoering ‘onder 
voorbehoud’ van een veroordeling); Cass. 24 juni 1982,  Arr. Cass. 1981-82, 1341 (het verzoek tot 
uitbreiding van een deskundigenopdracht); Cass. 22 oktober 1982, Arr. Cass. 1982-83, 279 (de spon-
tane uitvoering van een veroordeling); Cass. 7 januari 1983,  Arr. Cass. 1982-83, 587 (zich naar de 
wijsheid gedragen); Cass. 24 november 1983, Arr. Cass. 1983-84, 359 (de spontane uitvoering van 
een veroordeling, een brief van een niet bijzonder gevolmachtigde advocaat); Cass. 1 december 1983, 
Arr. Cass. 1983-84, 385 (een brief van een niet bijzonder gevolmachtigde advocaat); Cass. 26 maart 
1984, Arr. Cass. 1983-84, 975 (de spontane uitvoering van een veroordeling); Cass. 13 februari 1985, 
Arr. Cass. 1984-85, 805 (de betaling in uitvoering van een bij voorraad uitvoerbare beslissing); Cass. 
10 november 1988, Arr. Cass. 1988-89, 287 (doorhaling van de zaak van de rol); Cass. 19 juni 1989, 
Arr.  Cass. 1988-89, 1254; Cass. 26 oktober 1989, Arr. Cass. 1989-90, 284 (de betekening van een 
vonnis zonder voorbehoud); Cass. 27 oktober 1989,  Arr. Cass. 1989-90, 285 (een nieuwe dagvaar-
ding in eerste aanleg); Cass. 18 december 1989, Arr. Cass. 1989-90, 544 (de betaling door de veroor-
deelde partij op verzoek van de tegenpartij, na een brief van de advocaat van de veroordeelde partij  
waarvoor geen bijzondere volmacht blijkt); Cass. 10 juni 1991, Arr. Cass. 1990-91, 997 (het zonder 
voorbehoud meewerken aan de uitvoering van een deskundigenonderzoek, het verzoek tot aanstelling 
van een college van deskundigen); Cass. 27 juni 1991, Arr. Cass. 1990-91, 938 (de enkele omstan-
digheid dat de veroordeelde partij de beslissing gedeeltelijk heeft uitgevoerd); Cass. 16 januari 1992, 
Arr. Cass. 1991-92, 433 (de betaling van de gerechtskosten, brieven van de advocaat waarvoor geen 
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De  beslissing  van  de  appelrechters  dat  eiseres  stilzwijgend  in  het  vonnis  van  de 
vrederechter heeft berust, is in casu naar recht verantwoord, nu de appelrechters zulks wel 
degelijk hebben afgeleid uit bepaalde en met elkaar overeenstemmende feiten. Naast de 
betaling  van  de  gerechtskosten,  werden  de  volledige  én  vrijwillige  uitvoering,  de 
afwezigheid van enig voorbehoud, en het niet-uitvoerbaar karakter van het vonnis ter zake 
in aanmerking genomen. 

Het bestreden vonnis vertoont aldus grote gelijkenissen met een arrest  op 21 maart 
2000 gewezen door  het  Hof  van Beroep te  Antwerpen waarin  om sterk vergelijkbare 
redenen eveneens werd besloten tot de impliciete berusting van eiser in het aangevochten 
vonnis. Het Hof van Cassatie oordeelde in die zaak dat de appèlrechters door aldus te 
oordelen hun beslissing dat eiser stilzwijgend heeft berust in het beroepen vonnis, naar 
recht verantwoorden (Cass., 25 april 2002, A.R. C.00.0373.N, met concl. adv.-gen. m.o. 
D. THIJS).

De appèlrechters hadden hun beslissing toen in het bijzonder gegrond op het feit dat 
eiser de uitgesproken veroordeling  op geen enkel punt had aangevochten en enkel om 
gemak van betaling had verzocht, dat de betalingen zonder enig voorbehoud zijn verricht 
en gedaan ter uitvoering van een zelf vooropgesteld afbetalingsplan en dat ten onrechte is 
aangevoerd dat de betalingen zijn verricht ingevolge de uitvoerbaarheid bij voorraad van 
het vonnis, daar de eerste rechter niet tot de uitvoerbaarheid had besloten.

De  appèlrechters  gaven  volgens  het  Hof  zodoende  niet  enkel  aan  uit  welke 
overeenstemmende feiten het vaste voornemen van eiser blijkt om in het beroepen vonnis 
te berusten, maar tevens sluiten zij hierdoor uit dat eiser de afbetalingen heeft gedaan ter 
uitvoering  van  de  voorafgaandelijke  consignatieplicht  of  dat  eiser  zijn  schuld  heeft 
betwist omdat de aangeschreven ambtenaar niet is aangewezen om in hoger beroep kennis 
te nemen van de grieven tegen het beroepen vonnis of dat eiser geen opdracht zou hebben 
gegeven aan zijn fiscaal raadgever. 

Het  Hof  van Cassatie  geeft  door  deze overweging  duidelijk  te  kennen  dat  er  geen 
sprake kan zijn van een berusting in het vonnis of het arrest indien er nog een andere 
mogelijke verklaring zou bestaan voor het gedrag van een partij. Er kan in die optiek  
maar  sprake  zijn  van  een  vast  voornemen  om  in  de  uitspraak  te  berusten  indien 
alternatieve verklaringen kunnen worden uitgesloten. 

In de Nederlandse rechtsleer wordt in dezelfde zin als vuistregel vooropgesteld dat de 
rechter in het algemeen geen berusting behoort aan te nemen wanneer een andere verkla-
ring van de handelwijze van de appellant geredelijk mogelijk is (Concl. Procureur Gene-
raal bij een arrest van de Hoge Raad van 11 april 20039, met verwijzing naar MOLLEMA, 
losbl. Burgerlijke Rechtsvordering, aant. 1-3 op artikel 334, aantek. 2)In het voorliggende 
geval hebben de appèlrechters in dezelfde zin geoordeeld dat het gedrag van eiseres “op 
geen enkele andere wijze [kan] worden uitgelegd”.

5. (…)
Besluit: VERWERPING. 

bijzondere volmacht blijkt); zie ook : K. BROECKX, o.c., p. 325-326, nrs. 725-726). 
9 In casu had  de veroordeelde  partij  per  fax een brief  gestuurd aan de tegenpartij  waarin werd 
opgegeven hetgeen zij per saldo verschuldigd was en waarin een bevestiging werd gevraagd van de 
tegenpartij dat met betaling van de bedragen op haar derdenrekening en op de rekening van een derde 
overeengekomen partij de schuld jegens haar “algeheel en finaal” is gekweten. Volgens de procureur 
generaal  was  er  geen  sprake  van  berusting  omdat  een  andere  verklaring  van  de  handelwijze 
geredelijk mogelijk was. Hoewel de woorden “algeheel en finaal gekweten” in het algemeen wijzen 
op een beëindiging van het materiële geschil, is de correspondentie in dit geval evenwel grotendeels 
gewijd  aan  de  vraag  of  de  veroordeelde  partij  het  bedrag  dat  zij  verschuldigd  was  aan  haar 
tegenpartij, gedeeltelijk mocht voldoen door betaling rechtstreeks aan een derde. 
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ARREST

(A.R. C.04.0189.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 19 november 2003 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel gaat ervan uit dat het bestreden vonnis beslist dat de berus-

ting door de eiseres in het vonnis van de vrederechter uitdrukkelijk was in de zin 
van artikel 1045, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

2. Het vonnis gebruikt het woord "uitdrukkelijk" niet in de zin van voormelde 
wetsbepaling.

Het onderdeel berust in zoverre op een onjuiste lezing van het vonnis, en mist 
mitsdien feitelijke grondslag.

3. Of een partij al dan niet in een rechterlijke beslissing heeft berust, is een fei-
telijk gegeven waarover de rechter onaantastbaar oordeelt. Het Hof gaat alleen 
na of de rechter uit de feiten en omstandigheden die hij vaststelt, dergelijke be-
rusting wettig heeft kunnen afleiden.

4. Anders dan het onderdeel aanvoert hebben de appelrechters met de redenen 
die zij vermelden, wettig kunnen oordelen dat de eiser stilzwijgend heeft berust 
in het beroepen vonnis.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

22 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Simont 
en Geinger.

Nr. 347
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1° KAMER - 22 juni 2007

1º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALGEMEEN - BIJ EEN LASTHEBBER 
GEKOZEN WOONPLAATS - DRAAGWIJDTE

2º WOONPLAATS - BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN - BIJ EEN LASTHEBBER GEKOZEN 
WOONPLAATS - DRAAGWIJDTE

3º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALGEMEEN - BIJ EEN LASTHEBBER 
GEKOZEN WOONPLAATS - MISKENNING - GEVOLG

4º WOONPLAATS - BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN - BIJ EEN LASTHEBBER GEKOZEN 
WOONPLAATS - MISKENNING - GEVOLG

5º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. 
TERMIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL - TERMIJN - AANVANG - BEROEPEN VONNIS - 
BETEKENING - BIJ EEN LASTHEBBER GEKOZEN WOONPLAATS - MISKENNING - GEVOLG

1º en 2°  Artikel 39 van het Ger. W. verschaft aan een geadresseerde de mogelijkheid om 
woonplaats te kiezen bij een lasthebber, en daardoor te kennen te geven dat hij in geval  
van betekening aan woonplaats, zoals bedoeld in artikel 35 van dat wetboek, niet wenst 
bereikt te worden op de woonplaats, zoals bedoeld in artikel 36, maar op een woonplaats  
waar hij voor de behartiging van zijn belangen beter kan worden bereikt; artikel 39 heeft  
aldus  niet  tot  doel  aan de partij  die laat  betekenen,  een bijkomende mogelijkheid  te  
geven om te betekenen maar geeft aan de geadresseerde de mogelijkheid om in zijn  
belang een plaats van betekening te kiezen die afwijkt van deze geregeld door artikel 35.  
(Artt. 35, 36 en 39, Ger.W.)

3º, 4° en 5°  Een partij die weet dat een andere partij niet wenst bereikt te worden op haar  
woonplaats, zoals bedoeld in artikel 36, eerste lid, van het Ger. W., maar op een plaats  
die is gekozen kan niet zonder schending van artikel 39 van dat wetboek deze gekozen 
woonplaats negeren; zulks impliceert dat de betekening van een beroepen vonnis met  
miskenning van de door de geadresseerde gekozen woonplaats, de termijn om hoger  
beroep in te stellen niet kan doen lopen. (Art. 39, Ger.W.)

(AVERO BELGIUM INSURANCE vennootschap naar Nederlands recht e.a. T. WALK ABOUT nv)

ARREST

(A.R. C.05.0032.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 september 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 39 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 111 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiseressen onontvankelijk we-
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gens laattijdigheid en verwerpt het verweer van de eiseressen, volgens hetwelk de beteke-
ning van het vonnis a quo aan hen nietig is omdat die betekening niet is gebeurd op de 
door hen gekozen woonplaats terwijl de verweerster verplicht was die gekozen woon-
plaats te respecteren, zelfs indien het gaat om een eenzijdige keuze van woonplaats ge-
daan door de eiseressen.

Het bestreden arrest verwerpt dit verweer op grond van volgende motieven:
"Het verweer terzake van (de eiseressen) dat er een gekozen woonplaats was, doet daar-

aan niets af.
Artikel 39 Gerechtelijk Wetboek legt geen verplichting op om te betekenen aan de ge-

kozen woonplaats.
De tekst van dit artikel is duidelijk en behoeft geen interpretatie.
Deze tekst stelt dat de betekeningen en de kennisgevingen aan 'die woonplaats' (te we-

ten de gekozen woonplaats) mogen geschieden.
Om de term 'mogen' te begrijpen moet niet gezien worden naar de Franse tekst van het 

artikel.
Deze tekst zegt verder niets over de belangen die de woonstkeuze moeten dienen, noch 

over het onderscheid tussen eenzijdige en conventionele keuze.
De tekst van artikel 111 Burgerlijk Wetboek is geen verduidelijking van artikel 39 Ge-

rechtelijk Wetboek. Deze tekst is voorzeker niet nodig om artikel 39 Gerechtelijk Wet-
boek te kunnen begrijpen".

Grieven
Een woonstkeuze kan eenzijdig zijn.
In dat geval kan de verzoeker (diegene die tot betekening overgaat) de akte betekenen 

ofwel aan de werkelijke woonplaats ofwel aan de gekozen woonplaats van de geadres-
seerde indien de woonstkeuze uitsluitend gedaan werd in het voordeel van de verzoeker.

Indien evenwel de eenzijdige woonstkeuze door de geadresseerde wordt gedaan in zijn 
belang, moet de verzoeker de akte betekenen aan de gekozen woonplaats op straffe van 
nietigheid van de betekening.

Het instituut van de woonstkeuze, dat niet geregeld wordt in het Gerechtelijk Wetboek 
maar in artikel 111 van het Burgerlijk Wetboek, zou anders geen zin hebben in het geval 
een partij in haar eigen belang een keuze van woonplaats doet.

In onderhavige zaak hadden de eiseressen in hun conclusies voor het hof van beroep 
gesteld dat de keuze van woonplaats, die zij gedaan hadden bij hun raadsman, in hun be-
lang werd gedaan.

Het bestreden arrest weigert hierop in te gaan omdat artikel 39 van het Gerechtelijk 
Wetboek niets zegt over de belangen die de woonstkeuze moeten dienen en omdat artikel 
111 van het Burgerlijk Wetboek geen verduidelijking is van artikel 39 van het Gerechte-
lijk Wetboek, dat volgens de appelrechters geen verplichting oplegt om te betekenen aan 
de gekozen woonplaats, gelet op het woord "mogen".

Het bestreden arrest schendt aldus de artikelen 39 van het Gerechtelijk Wetboek en 111 
van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Gronden van niet-ontvankelijkheid
(...)
Middel
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5. Artikel 39, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, wanneer de 
geadresseerde bij een lasthebber woonplaats heeft gekozen, de betekening en de 
kennisgeving, in de zin van artikel 32, aan die woonplaats mogen geschieden.

Artikel 39, derde lid, bepaalt verder dat de betekening en de kennisgeving niet 
meer aan de gekozen woonplaats mogen geschieden, indien de lasthebber overle-
den is, indien hij er zijn woonplaats niet meer heeft, of indien hij er zijn bedrijf 
niet meer uitoefent.

6. Artikel 39 van dit wetboek verschaft aan een geadresseerde de mogelijkheid 
om woonplaats te kiezen bij een lasthebber.

De geadresseerde die woonplaats kiest bij een lasthebber, geeft te kennen dat 
hij in geval van betekening aan woonplaats, zoals bedoeld in artikel 35 van het 
Gerechtelijk Wetboek, niet wenst bereikt te worden op de woonplaats, zoals be-
doeld in artikel 36 van het Gerechtelijk Wetboek, maar op een woonplaats waar 
hij voor de behartiging van zijn belangen beter kan worden bereikt.

Een partij die weet dat een andere partij niet wenst bereikt te worden op haar 
woonplaats, zoals bedoeld in artikel 36, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
maar op een plaats die is gekozen kan niet zonder schending van artikel 39 van 
het Gerechtelijk Wetboek deze gekozen woonplaats negeren.

Artikel 39 heeft niet tot doel aan de partij die laat betekenen, een bijkomende 
mogelijkheid te geven om te betekenen maar geeft aan de geadresseerde de mo-
gelijkheid om in zijn belang een plaats van betekening te kiezen die afwijkt van 
deze geregeld door artikel 35.

7. De appelrechters stellen vast dat de betekening van het beroepen vonnis aan 
de eiseressen niet  gebeurde aan hun gekozen woonplaats maar op hun maat-
schappelijke zetel in België respectievelijk op 30 december 2003 en op 8 januari 
2004.

Zij leiden daaruit af dat het hoger beroep dat is ingesteld op 12 maart 2004, bij 
toepassing van artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek, laattijdig is.

De appelrechters die vaststellen dat  de betekening van het beroepen vonnis 
niet is geschied aan de woonplaats die door de eiseressen is gekozen, maar aan 
hun maatschappelijke zetel konden niet zonder schending van artikel 39 van het 
Gerechtelijk Wetboek oordelen dat deze betekening de termijn om hoger beroep 
in te stellen deed lopen.

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

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

over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
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22 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Van Om-
meslaghe en De Gryse.

Nr. 348

1° KAMER - 22 juni 2007

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
STRAFZAKEN - VERZUIM MEER DAN ZES MAANDEN DE ZAAK TE BERECHTEN - VERZOEK VAN DE 
PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP - ONTVANKELIJKHEID

2º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
STRAFZAKEN - VERZUIM MEER DAN ZES MAANDEN DE ZAAK TE BERECHTEN - ONTTREKKING 
VAN DE ZAAK AAN DE RECHTER - PERSOONLIJKE TOESTAND VAN DE RECHTER

1º De mogelijkheid voor een partij of voor de Procureur-generaal bij het hof van beroep om  
de onttrekking van de zaak aan de rechter te vorderen wanneer deze gedurende meer  
dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die hij in beraad heeft genomen, is ook  
toepasselijk in strafzaken1.(Artt. 648, 4°, en 652, Ger.W.)

2º Wanneer het Hof ingevolge een verzoek tot onttrekking vaststelt dat de rechter reeds  
meer dan zes maanden verzuimd heeft de zaak te berechten die hij in beraad genomen 
heeft,  terwijl  de  zaak  zelf  geen  bijzondere  kenmerken  vertoont  die  zouden  kunnen  
verantwoorden  dat  de  zaak  zo  lang  in  beraad  werd  gehouden,  en  de  persoonlijke 
toestand  van  de  betrokkene  die  van  zittingen  ontlast  werd,  evenmin  dit  uitstel  kan  
verantwoorden, onttrekt het de zaak aan de rechter en verwijst het de zaak naar dezelfde  
rechtbank, anders samengesteld, nu de beslissing over het geschil in het belang van een 
goede rechtsbedeling niet langer mag uitblijven. (Artt. 648, 4°, en 652, Ger.W.)

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

ARREST

(A.R. C.07.0265.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De verzoeker heeft op 8 juni 2007 een verzoek neergelegd tot onttrekking van 

de zaak met nr. S/643/2000 aan de rechters wegens verzuim van meer dan zes 
maanden om de zaak te berechten.

Op 15 juni 2007 heeft de griffie van het Hof opmerkingen ontvangen van de 
voorzitter van het gerecht en op 18 juni 2007 opmerkingen van de voorzitter van 
de 17e correctionele kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.

De tussenkomende partijen Arplam en V. hebben opmerkingen gemaakt.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 

1 Zie Cass., 22 juni 2006, AR nr C.06.0221.N, www.cass.be
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1. Het verzoekschrift is gebaseerd op de omstandigheid dat op de terechtzitting 
van 8 november 2006 de zaak door de rechter in beraad werd genomen en dat de 
rechters reeds meer dan zes maanden verzuimd hebben de zaak te berechten die 
zij in beraad hebben genomen.

2. Anders dan de tussenkomende partij P.V. betoogt is de onttrekking op grond 
van verzuim uit te spreken toepasselijk in strafzaken.

3. De korpschef van de magistraten verklaart dat er geen rechtvaardiging is 
voor de laattijdigheid.  Rechter V. verklaart  dat hij het uitblijven van een uit-
spraak wijt aan de aard van de zaak en aan zijn persoonlijke toestand.

4. De zaak zelf vertoont geen bijzondere kenmerken die zouden kunnen ver-
antwoorden dat de zaak zo lang in beraad werd gehouden. De persoonlijke toe-
stand van rechter V. die voor het inhalen van zijn achterstand reeds met minder 
zittingen werd belast, kan dit evenmin verantwoorden.

5. De beslissing over het geschil mag in het belang van een goede rechtsbede-
ling niet langer uitblijven.

Dictum
Het Hof,
Onttrekt de zaak met nr. S/643/2000, ingeschreven op de rol van de Rechtbank 

van Eerste Aanleg te Brugge, aan de rechters P. V., L. M. en C. D.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, anders sa-

mengesteld.
Veroordeelt de Belgische Staat in de kosten.

22 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. L. Van-
heeswijck, Brussel, J. Debusscher, Brugge, B. Blanpain, Brussel en C. Van Aerde, Brug-
ge.

Nr. 349

1° KAMER - 22 juni 2007

1º BENELUX — VERDRAGSBEPALINGEN - BEU-VERDRAG - ARTIKELEN 2, LID 2, A 
EN F, EN 59, LID 1 - NON-DISCRIMINATIEBEGINSEL - DRAAGWIJDTE

2º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — 
BEWIJSVOERING — VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE 
BELASTINGPLICHTIGEN - VENNOOTSCHAP VAN EEN ANDERE VERDRAGSLUITENDE STAAT 
MET VASTE INRICHTING IN BELGIË - FISCAAL STELSEL VAN MINIMUMWINSTEN - BEU-VERDRAG - 
NON-DISCRIMINATIEBEGINSEL - VERENIGBAARHEID

1º De artikelen 2, lid 2, a en f, en 59, lid 1, van het BEU-Verdrag verzetten zich tegen de  
toepassing  van  fiscale  regelingen  van  een  van  de  drie  verdragsluitende  staten,  die  
gevallen  die  gemeen  hebben  dat  bewijskrachtige  gegevens  voor  de  winstbepaling 
ontbreken,  verschillend  regelen  in  die  zin  dat  zij  een  forfaitair  minimum  belastbaar  
inkomen vaststellen dat niet geldt voor vennootschappen naar zijn nationale recht maar  
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uitsluitend  voor  soortgelijke  vennootschappen  die  zijn  opgericht  overeenkomstig  de  
wetgeving van een van die andere verdragsluitende staten en op het grondgebied van  
een van de andere verdragsluitende staten hun fiscaal  domicilie hebben, ook als  die  
regelingen niet  tot  noodzakelijk  gevolg hebben dat de vreemde vennootschap steeds  
zwaarder wordt belast dan de nationale vennootschap1. (Artt. 2, tweede lid, a en f, en 59, 
eerste lid, Verdrag 3 feb. 1958 tot instelling van de Benelux Economische Unie)

2º  De  non-discriminatiebepalingen  van  het  BEU-Verdrag  verzetten  zich  tegen  de 
berekening van de belastbare winst in hoofde van een vennootschap van een andere  
verdragsluitende  staat  met  vaste  inrichting  in  België  volgens  het  stelsel  van 
minimumwinsten.  (Artt. 2, tweede lid, a en f, en 59, eerste lid, Verdrag 3 feb. 1958 tot 
instelling van de Benelux Economische Unie; Art. 342, §2, W.I.B. 1992; Art. 182, W.I.B. 
1992)

(METABOUW BOUWBEDRIJF bv T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.04.0011.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 november 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Het Hof heeft bij arrest van 23 februari 2006 het eerste middel en het eerste 

onderdeel van het tweede middel verworpen en voor het overige een prejudiciële 
vraag gesteld aan het Benelux-Gerechtshof. 

Bij arrest van 19 maart 2007 heeft het Benelux-Gerechtshof uitspraak gedaan 
over de prejudiciële vraag. 

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De eiseres, een Nederlandse vennootschap, is actief in de bouwsector. Tijdens 

de jaren 1983 en 1984 bouwde zij in België een stomerij in opdracht van de NV 
L.T. Medical Services NV. Na een onderzoek oordeelt het bestuur dat de eiseres 
tijdens de jaren 1983 en 1984 een vaste inrichting had in België. Op grond van 
de artikelen 248, §2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 
146, §1, 7°, K.B./W.I.B. (1964) werd een belastbaar bedrag van 8.902.248 BEF 
vastgesteld. 

III. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 2, 58 en 59 van het Verdrag van 3 februari 1958 tot instelling van de 

Benelux Economische Unie, ondertekend te 's Gravenhage, goedgekeurd bij wet van 20 
juni 1960 en in werking getreden op 1 november 1960;

- de artikelen 1 en 6 van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het 
statuut van een Benelux-Gerechtshof, ondertekend te Brussel, goedgekeurd bij wet van 18 

1 Benelux-Hof, 19 maart 2007, nr A 2006/2.
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juli 1969 en in werking getreden op 1 januari 1974;
- artikel 1, A, 7°, van het Protocol van 29 april 1969 ter uitvoering van artikel 1, tweede 

lid van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling van het statuut van een 
Benelux-Gerechtshof, ondertekend te 's Gravenhage, goedgekeurd bij wet van 2 februari 
1971 en in werking getreden op 1 januari 1974;

- de artikelen 377 tot 385 en 386 tot 391, in de versie van vóór de opheffing bij wet van 
15 maart 1999, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gecoördineerd bij konink-
lijk besluit van 10 april 1992, bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, hierna afgekort WIB 
(1992);

- artikel 248 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gecoördineerd bij konink-
lijk besluit van 26 februari 1964, hierna afgekort WIB (1964) en voor zoveel als nodig ar-
tikel 342 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gecoördineerd bij koninklijk be-
sluit van 10 april 1992, bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, hierna afgekort WIB (1992);

- artikel 146 van het Koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het Wet-
boek van de Inkomstenbelastingen (WIB 1964) en voor zoveel als nodig artikel 182 van 
het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen 1992.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest "Verklaart het fiscaal verhaal ontvankelijk doch ongegrond. Ver-

oordeelt (eiseres) tot de kosten van de voorziening, vereffend zoals in strafzaken op 156, 
42 euro".

op grond van de motieven op p. 5-6:
"(Eiseres) houdt voor dat de toepassing van artikel 146 koninklijk besluit WIB (1964), 

dat in toepassing van artikel 248, §23, WIB de belastbare minimumwinsten van vaste in-
richtingen van buitenlandse ondernemingen vastlegt, in strijd is met artikel 25 van het 
dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland, artikel 52 EG-Verdrag, met het ge-
lijkheidsbeginsel en met het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (...).

Het niet-discriminatiebeginsel voorzien in artikel 7 van het EG-Verdrag, in de artikelen 
2, 58-2 en 59-1 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie ten aan-
zien van (eiseres), die een natuurlijke persoon is, wordt niet geschonden vermits de toe-
passing van artikel 146 koninklijk besluit WIB (1964) zonder onderscheid van nationali-
teit van toepassing is op alle natuurlijke personen ook deze van Belgische nationaliteit, die 
onder de toepassing vallen van de belasting op de niet-verblijfhouders".

Grieven
Eerste onderdeel (...)
Tweede onderdeel
Krachtens de artikelen 1 en 2, f, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Econo-

mische Unie genieten de onderdanen van elk der verdragsluitende partijen de behande-
ling, welke voor de eigen onderdanen geldt voor wat betreft rechten en belastingen van 
welke aard ook.

Krachtens artikel 58, 2°, van hetzelfde Verdrag mogen de handelingen van rechtsperso-
nen, opgericht volgens de wetgeving van een der lidstaten, die in een andere lidstaat recht-
streeks of via een inrichting optreden, in die andere lidstaat aan geen zwaardere verplich-
tingen worden onderworpen, dan die welke gelden voor de nationale vennootschappen en 
krachtens artikel 59, 1°, van hetzelfde Verdrag mogen de vennootschappen die hun fiscaal 
domicilie op het grondgebied van een van de drie lidstaten hebben, op het grondgebied 
van een andere lidstaat voor hun handelingen, aldaar rechtstreeks of via een vaste inrich-
ting verricht, aan geen zwaardere fiscale heffing worden onderworpen dan de nationale 



1420 HOF VAN CASSATIE 22.6.07 - Nr. 349 

vennootschappen van die lidstaat.
Eiseres, die een door voormelde bepalingen geviseerde vennootschap naar Nederlands 

recht is, die haar fiscaal domicilie heeft in Nederland en via een inrichting handelingen in 
België heeft verricht tijdens de kalenderjaren 1983 en 1984, dient derhalve dezelfde be-
handeling te genieten als de Belgische vennootschappen en mag in België niet onderwor-
pen worden noch aan zwaardere verplichtingen, noch aan zwaardere fiscale heffingen dan 
de Belgische vennootschappen.

Dit laatste is het geval wanneer de administratie bij toepassing van de wettelijke ver-
moedens, voorzien in artikel 248 WIB (1964), bij gebreke van bewijskrachtige gegevens, 
geleverd door de belanghebbenden of door de administratie, de belastbare winst van een 
belastingplichtige bepaalt op een verschillende wijze naargelang het om een Belgische of 
vreemde firma gaat.

De belastbare winst van elke belastingplichtige wordt in de regel krachtens artikel 248, 
§1, eerste lid, WIB (1964) bepaald naar de normale winsten of baten van ten minste drie 
soortgelijke belastingplichtigen en met inachtneming, volgens het geval, van het aange-
wende kapitaal, van de omzet, van het aantal werklieden, van de benuttigde drijfkracht, 
van de huurwaarde der in bedrijf genomen gronden, alsmede van alle andere nuttige in-
lichtingen. De belastbare winst bekomen in toepassing van dit wettelijk vermoeden is een 
brutowinst, waarop de behoorlijk bewezen bedrijfsuitgaven en -verliezen van de belas-
tingplichtige zo voldaan is aan de wettelijke vereisten, in mindering komen, zonder dat 
het bekomen belastbaar nettobedrag beneden een gesteld minimum kan dalen.

Hierop wordt de Koning, in uitvoering van artikel 248, §2, WIB (1964) bij wijze van 
uitzondering, met inachtneming van de in §1, eerste lid, vermelde gegevens, gemachtigd 
het minimum der winsten te bepalen dat belastbaar is ten laste van de vreemde firma's die 
in België werkzaam zijn. Het koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB (1964) in arti-
kel 146, §1, 7°, legt het minimum der winsten dat belastbaar is ten name van vreemde fir-
ma's die in België werkzaam zijn en belastbaar zijn volgens de vergelijkingsprocedure be-
paald in artikel 248, §1, eerste lid, WIB (1964), voor alle andere bedrijven of ondernemin-
gen, dan deze geviseerd in hetzelfde voornoemde artikel 146, §1, 1° tot en met 6°, vast op 
80 BEF per 1.000 BEF ontvangsten, zonder dat die winst lager mag zijn dan 140.000 
BEF. Deze wettelijk vermoede minima zijn nettowinsten, die absoluut gelden zonder mo-
gelijkheid voor de vreemde firma's om behoorlijk bewezen bedrijfsuitgaven en -verliezen 
in mindering te brengen en waartegen alleen als tegenbewijs mogelijk is het juiste cijfer 
van hun belastbare inkomsten.

Aldus wordt eiseres die belast werd a rato van 80 BEF per 1.000 BEF op haar ontvang-
sten die zij ontving voor de litigieuze bouwwerken door haar uitgevoerd in België onder-
worpen aan zwaardere verplichtingen met betrekking tot het te leveren tegenbewijs van 
het wettelijk vermoeden en aan een zwaardere fiscale heffing dan de Belgische firma's 
werkzaam in België, die nooit onderworpen zijn aan dit absoluut minimum, met mogelijk-
heid om behoorlijk bewezen bedrijfsuitgaven en -verliezen in mindering te brengen op de 
wettelijk vermoede belastbare brutowinst.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig de belastingheffing van eiseres laat be-
staan, die belast wordt op een wettelijk vermoede minimumwinst die netto bepaald wordt, 
hetgeen een zwaardere fiscale heffing is dan de Belgische firma's ondergaan die wel hun 
regelmatig bewezen bedrijfsuitgaven en - verliezen in mindering kunnen brengen (schen-
ding van de artikelen 1, 2, f, en 59, 1°, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Eco-
nomische Unie, artikel 248 WIB (1964) en voor zoveel als nodig artikel 342 WIB (1992), 
artikel 146 KB / WIB (1964) en voor zoveel als nodig artikel 182 koninklijk besluit WIB 
(1992) en die eiseres onderwerpt aan zwaardere verplichtingen dan de Belgische firma's 
inzake het tegenbewijs van het ingestelde wettelijk vermoeden (schending van de artike-
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len 1, 2, f, en 58, 2°, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, ar-
tikel 248 WIB (1964) en voor zoveel als nodig artikel 342 WIB (1992), artikel 146 ko-
ninklijk  besluit  WIB  (1964)  en  voor  zoveel  als  nodig  artikel  182  koninklijk  besluit 
WIB(1992)).

Derde middel
(...)
IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Tweede middel
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 2, a, van het Verdrag van 3 februari 1958 tot instelling van 

de Benelux Economische Unie (hierna afgekort: BEU-Verdrag), genieten de on-
derdanen van elk der verdragsluitende Staten op het grondgebied van de andere 
verdragsluitende staten de behandeling welke voor de eigen onderdanen geldt 
voor wat betreft de vestiging.

Volgens artikel 2, lid 2, f, van dit verdrag, geldt een zelfde behandeling voor 
wat betreft de rechten en belastingen van welke aard ook.

Dit beoogt aldus in een verdragsluitende Staat de nationale behandeling te ver-
zekeren op het gebied van de belastingen, van welke aard ook.

2. Krachtens artikel 59, lid 1, van dit verdrag, zijn de vennootschappen welke 
zijn opgericht overeenkomstig de wetgeving van een verdragsluitende Staat en 
binnen het grondgebied van een der verdragsluitende Staten hun fiscaal domici-
lie hebben, op het grondgebied van de andere verdragsluitende Staten, niet on-
derworpen aan hogere fiscale lasten dan die welke worden gedragen door soort-
gelijke nationale vennootschappen.

Dit artikel houdt voor rechtpersonen het beginsel in van de nationale behande-
ling op fiscaal terrein. 

3. Krachtens artikel 248, §1, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen (1964) worden bij gebreke van bewijskrachtige gegevens, geleverd het-
zij door de belanghebbenden, hetzij door de Administratie, de in artikel 20, 1° en 
3°, van dit wetboek, bedoelde winsten of baten voor elke belastingplichtige be-
paald naar de normale winsten of baten van ten minste drie soortgelijke belas-
tingplichtigen en met inachtneming, volgens het geval, van het aangewende ka-
pitaal, van de omzet, van het aantal werklieden, van de benuttigde drijfkracht, 
van de huurwaarde der in bedrijf genomen gronden, alsmede van alle andere nut-
tige inlichtingen.

Krachtens §2 van die wetsbepaling, bepaalt de Koning, met inachtneming van 
de in §1, eerste lid,  vermelde gegevens, het minimum der winsten dat belastbaar 
is ten laste van de vreemde firma's die in België werkzaam zijn en waarvan de 
bedrijfsinkomsten minder gemakkelijk te controleren zijn..

4. Artikel 146, §1, van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1964) bepaalt dat het minimum der winsten dat 
belastbaar is ten name van vreemde firma's die in België werkzaam zijn en be-
lastbaar zijn volgens de vergelijkingsprocedure bepaald in artikel 248, §1, eerste 
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lid, van dit wetboek, wordt bepaald als volgt:
-  1°,  fabrieken,  constructiewerkplaatsen,  groeven,  pannenbakkerijen,  steen-

bakkerijen, spoorwegexploitaties: 90 000 BEF per bediende en arbeider (gemid-
deld getal over het beschouwde jaar);

-  2°,  landbouwbedrijven,  tuinbouwbedrijven  of  groentenkwekerijen,  boom-
kwekerijen: forfaitaire schaal vastgesteld voor de Belgische belastingplichtigen 
van het aangrenzende gewest die een soortgelijk beroep uitoefenenen;

- 3°, banken, krediet- en wisselinstelling: 250 000 BEF per bediende (gemid-
deld getal over het beschouwde jaar);

- 4°, levensverzekeringen: 100 BEF per 1000 BEF geïnde premies;
- 5°, zeeverzekeringen: 70 BEF per 1000 BEF geïnde premies;
- 6°, andere verzekeringen: 75 BEF per 1000 BEF geïnde premies;
- 7°, alle andere bedrijven of ondernemingen: 80 BEF per 1000 BEF ontvang-

sten, met een minimum van 145.000 BEF per bediende en arbeider (gemiddeld 
getal over het beschouwde jaar).

Krachtens §2 van die wetsbepaling mag het bedrag van de overeenkomstig §1 
vastgestelde belastbare winst in geen geval lager zijn dan 140 000 BEF.

5. Uit die bepalingen volgt dat bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens, Belgi-
sche ondernemingen anders worden belast dan vreemde ondernemingen voor de-
welke een stelsel geldt van forfaitaire winsten gepaard met een volstrekt mini-
mum van winsten.

6. Het Benelux-Gerechtshof heeft in antwoord op de bij het arrest van 23 fe-
bruari 2006 gestelde prejudiciële vraag in zijn arrest van 19 maart 2007 voor 
recht verklaard. “De artikelen 2, lid 2, onder a en f, en 59, lid 1, van het BEU-
Verdrag dienen aldus te worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen de toepas-
sing van fiscale regelingen van, een van de drie verdragsluitende Staten, die ge-
vallen die gemeen hebben dat bewijskrachtige gegevens voor de winstbepaling 
ontbreken, verschillend regelen in die zin dat zij een forfaitair minimum belast-
baar inkomen vaststellen dat niet geldt voor vennootschappen naar zijn nationale 
recht maar uitsluitend voor soortgelijke vennootschappen die zijn opgericht over-
eenkomstig de wetgeving van een van die andere verdragsluitende Staten en op 
het grondgebied van een van de andere verdragsluitende Staten hun fiscaal domi-
cilie hebben, ook als die regelingen niet tot noodzakelijk gevolg hebben dat de 
vreemde vennootschap steeds zwaarder wordt belast dan de nationale vennoot-
schap”. 

Hieruit volgt dat de artikelen 2, lid 2, a en f, en 59, lid 1, van het BEU-Verdrag 
zich verzetten tegen de berekening van de belastbare winst in hoofde van een 
Nederlandse vennootschap met een vaste inrichting in België volgens het stelsel 
van het minimum van de winsten dat vervat ligt in de artikelen 248, §2, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) juncto artikel 146 van het konink-
lijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomsten-
belastingen (1964). 

7. Het arrest oordeelt dat “het non-discriminatiebeginsel voorzien in de artike-
len 2, (58-2) en 59-1 van het Verdrag (van 3 februari 1958) tot instelling van de 
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Benelux Economische Unie ten aanzien van de eiseres (...) niet wordt geschon-
den vermits de toepassing van artikel 146 KB/WIB 1964 zonder onderscheid van 
nationaliteit van toepassing is op alle (natuurlijke) personen ook die van Belgi-
sche nationaliteit, die onder de toepassing vallen van de belasting op de niet-ver-
blijfhouders” en dat “uit niets blijkt dat de forfaitaire winstberekening voor (de 
eiseres) in het bijzonder of zelfs voor niet-verblijfhouders in het algemeen, de 
toegang tot een door het recht van vrije vestiging beschermde werkzaamheid fi-
nancieel bemoeilijkt door het opleggen van een zwaardere fiscale last dan aan 
rijksinwoners in gelijkaardige omstandigheden”. 

8. Het arrest schendt aldus de artikelen 2, lid 2, a en f, en artikel 59, lid 1, van 
het BEU-Verdrag door de nationale behandeling te ontzeggen aan de eiseres. 

Het onderdeel is gegrond. 
Overige grieven 
9. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden. 
Dictum 
Het Hof, 
Vernietigt het bestreden arrest. 
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

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

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

22 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Wouters 
en Claeys Boúúaert.

Nr. 350

1° KAMER - 22 juni 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — 
AANSLAGTERMIJNEN - OORSPRONKELIJKE AANSLAG - NIETIGVERKLARING BIJ 
DIRECTORIALE BESLISSING - NIEUWE AANSLAG - TERMIJN VAN DRIE MAANDEN - AANVANGSDATUM

Wanneer de oorspronkelijke aanslag nietig werd verklaard wegens miskenning van een  
wettelijke  regel  bij  beslissing  van  de  directeur  der  belastingen  of  van  de  door  hem 
gedelegeerde ambtenaar, moet de nieuwe aanslag gevestigd worden binnen de termijn  
van drie maanden, welke termijn een aanvang neemt op het ogenblik dat de termijn van 
veertig dagen om tegen die beslissing een voorziening in te stellen, is verstreken; daarbij  
moet niet worden onderzocht of de belastingplichtige een belang heeft om op te komen  
tegen de vernietiging van de oorspronkelijke aanslag1.  (Artt. 260 en 280, W.I.B. 1964; 
Artt. 355 en 379, W.I.B. 1992)

(BELGISCHE STAAT Minister van Financien T. B. en F.)

1 Zie Cass., 30 juni 2003, AR nr F.02.0048.F, www.cass.be.
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ARREST

(A.R. F.05.0029.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 december 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 260 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1964, zoals van toepassing 

voor de aanslagjaren 1985 en 1986 en artikel 355 van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen 1992 zoals van toepassing op 25 maart 1992;

- de artikelen 260 en 280 van het WIB 1964 en de artikelen 355 en 379 van het WIB 
1992 en voor zoveel nodig, artikel 50 van het Gerechtelijk Wetboek;

- de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt het volgende.
Beide betwiste aanslagen zijn met toepassing van artikel 260 WIB (1964) en 355 WIB 

(1992) gevestigd (ingekohierd) op 25 maart 1992 ingevolge de nietigverklaring van de 
aanslagen artikelen 745204 en 8704345 bij directoriale beslissing van 10 december 1991.

Blijkens voornoemde beslissing werden de betwiste aanslagen NIETIG verklaard om-
wille van de willekeurige vaststelling van de uitgaven voor het levensonderhoud (schen-
ding van artikel 247 WIB (1964).

Krachtens artikel 260 WIB (1964) en 355 WIB (1992) kan de administratie, wanneer 
een aanslag nietig is verklaard omdat hij niet werd gevestigd overeenkomstig een wettelij-
ke regel, met uitzondering van een regel betreffende de prescriptie, zelfs wanneer de voor 
het vestigen van de aanslag gestelde termijn verlopen is, een nieuwe aanslag ten name van 
dezelfde belastingschuldige en op grond van dezelfde belastingelementen of op een ge-
deelte ervan vestigen, binnen drie maanden van de datum van waarop de beslissing van de 
directeur der belastingen of van de door hem gedelegeerde ambtenaar niet meer vatbaar is 
voor een voorziening als bedoeld in de artikelen 278 tot 286 WIB (1964) en 377 tot 385 
WIB (1992).

Krachtens artikel 280 WIB (1964) en 379 WIB (1992) kan een voorziening tegen de 
beslissing van de directeur rechtsgeldig worden ingesteld binnen een termijn van 40 dagen 
te rekenen vanaf de kennisgeving van de beslissing. Deze termijn is voorgeschreven op 
straffe van verval.

Gelet op voornoemde bepalingen, dient de nieuwe - vervangende - aanslag te worden 
gevestigd binnen een termijn van 3 maanden volgend op het verstrijken van de 40-dagen 
termijn tot voorziening.

Uit de lezing van de directoriale beslissing van 10 december 1991 blijkt evenwel over-
duidelijk dat de aanslagen met betrekking tot de aanslagjaren 1985 en 1986 werden ver-
nietigd, wat onmiskenbaar uitwijst dat zij vanaf dan onbestaande zijn.

Dat dienvolgens de verweerders, ingevolge de vernietiging der aanslagen, terzake geen 
enkel belang - bedoeld in de artikelen 17 en 18 Ger. W. - hadden om tegen de voornoem-
de directoriale beslissing enige voorziening in te stellen.
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Dat dergelijke voorziening immers bij gebrek aan belang, onontvankelijk zou zijn.
Zij konden immers enkel een geldige voorziening instellen én een belang doen gelden 

indien de beslissing hun bezwaren enkel op grond van strijdigheid met de wet had inge-
willigd, terwijl in werkelijkheid een grond tot prescriptie aanwezig was, quod non in casu.

Gelet  op voorgaande vaststellingen, was de directoriale beslissing van 10 december 
1991 in hoofde van de verweerders niet "vatbaar" voor een geldige voorziening, en de ter-
mijn voor hertaxatie nam derhalve een aanvang op 22 december 1991 en verstreek aldus 
op 11 maart 1992. De stelling van de eiser kan in theorie juist zijn, doch dit standpunt zou 
ertoe kunnen leiden de verweerder te verplichten een geheel ontoelaatbare voorziening in 
te stellen of een termijn te doen respecteren die door de vernietiging van de aanslagen ge-
heel zinloos wordt. Bijgevolg beslist het bestreden arrest dat de op 25 maart 1992 ingeko-
hierde aanslagen laattijdig zijn en door prescriptie zijn getroffen.

Grieven
Eerste middel
Schending van artikel 260 WIB (1964) en artikel 355 WIB (1992)
Artikel 260 WIB (1964) zoals van toepassing op de aanslagjaren 1985 en 1986 bepaalt 

dat "wanneer een aanslag nietig is verklaard omdat hij niet werd gevestigd overeenkom-
stig een wettelijke regel, met uitzondering van een regel betreffende de prescriptie, de ad-
ministratie, zelfs wanneer de voor het vestigen van de aanslag gestelde termijn reeds ver-
lopen is, ten name van dezelfde belastingschuldige, op grond van dezelfde belastingele-
menten of op een gedeelte ervan, een nieuwe aanslag kan vestigen, zulks hetzij binnen 
drie maanden van de datum van waarop de beslissing van de directeur der belastingen of 
van de door hem gedelegeerde ambtenaar niet meer vatbaar is voor een voorziening als 
bedoeld in de art. 278 tot 286 WIB (64), hetzij binnen zes maanden van de datum waarop 
de rechterlijke beslissing niet meer vatbaar is voor de voorzieningen als bedoeld bij de ar-
tikelen 288 tot 292 WIB (64)".

Deze tekst is van toepassing sinds 11 augustus 1972 (artikelen 6 en 34, §1, van de Wet 
van 30 mei 1972, BS van 11 augustus 1972)

Artikel 355 WIB (1992) zoals van toepassing op 25 maart 1992 bepaalt dat "wanneer 
een aanslag nietig is verklaard omdat hij niet werd gevestigd overeenkomstig een wettelij-
ke regel, met uitzondering van een regel betreffende de prescriptie, de administratie, zelfs 
wanneer de voor het vestigen van de aanslag gestelde termijn reeds verlopen is, ten name 
van dezelfde belastingschuldige, op grond van dezelfde belastingelementen of op een ge-
deelte ervan, een nieuwe aanslag kan vestigen, zulks hetzij binnen drie maanden van de 
datum van waarop de beslissing van de directeur der belastingen of van de door hem ge-
delegeerde ambtenaar niet meer vatbaar is voor een voorziening als bedoeld in de artike-
len 377 tot 385 WIB (1992), hetzij binnen zes maanden van de datum waarop de rechter-
lijke beslissing niet meer vatbaar is voor de voorzieningen als bedoeld bij de artikelen 387 
tot 391 WIB (1992)".

Uit de parlementaire stukken met betrekking tot die wetsbepaling volgt dat de bewoor-
dingen "binnen drie maanden van de datum waarop de beslissing van de directeur der be-
lastingen (...) niet meer vatbaar is voor de voorzieningen als bedoeld bij de artikelen 278 
tot 286 WIB (1964) en 377 tot 385 WIB (1992)" dezelfde draagwijdte hebben als de be-
woordingen "binnen drie maanden na de datum van de definitieve beslissing van de direc-
teur der belastingen".

De memorie van toelichting van 18 januari 1971 aan de Senaat bij het ontwerp van wet 
tot aanpassing van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen aan het Gerechtelijk Wet-
boek stelt immers in zijn commentaar bij artikel 6 van het ontwerp het volgende: "Artikel 
260 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalt dat wanneer een aanslag nietig 
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is verklaard omdat hij niet werd gevestigd overeenkomstig een wettelijke regel, met uit-
zondering van een regel betreffende de prescriptie, de administratie ten name van dezelfde 
belastingplichtige een nieuwe aanslag kan vestigen, zulks hetzij binnen drie maanden na 
de datum van de definitieve beslissing van de directeur der belastingen, hetzij binnen zes 
maanden na de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing.

Krachtens artikel 28 van het Gerechtelijk Wetboek gaat iedere beslissing 'in kracht van 
gewijsde zodra zij niet meer voor verzet of hoger beroep vatbaar is, behoudens de uitzon-
deringen die de wet bepaalt en onverminderd de gevolgen van de buitengewone rechts-
middelen'.

Om elke dubbelzinnigheid te vermijden met betrekking tot de in artikel 260 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen voorkomende uitdrukkingen 'definitieve beslissing 
van de directeur der belastingen' en 'kracht van gewijsde', lijkt het raadzaam die woorden 
in de tekst te schrappen en te verduidelijken dat de nieuwe aanslag mag worden gevestigd 
hetzij binnen drie maanden vanaf de datum waarop de beslissing van de directeur der be-
lastingen niet meer vatbaar is voor een voorziening als bedoeld bij de artikelen 278 tot 
287 van hetzelfde wetboek, hetzij binnen zes maanden van de datum waarop de rechterlij-
ke beslissing niet meer vatbaar is voor de voorzieningen als bedoeld bij de artikelen 288 
tot 292 van hetzelfde wetboek".

Welnu een beslissing van de directeur der belastingen is pas definitief wanneer de be-
lastingplichtige de termijn van veertig dagen laat verstrijken van artikel 280 WIB (1964), 
en 379 WIB (1992), termijn waarbinnen hij principieel de mogelijkheid heeft om tegen 
die beslissing een verzoekschrift in hoger beroep in te stellen.

Waar artikel 260 WIB (1964) en artikel 355 WIB (1992) verwijst naar "de voorzienin-
gen als bedoeld bij  de artikelen 278 tot  286 WIB (1964) en artikel 377 tot  385 WIB 
(1992)", doelt het op de voorzieningen in beroep waaromtrent artikel 1397 van het Ge-
rechtelijk Wetboek preciseert dat "(...) verzet en hoger beroep tegen eindvonnissen de ten-
uitvoerlegging schorsen", zodat de directoriale beslissing waartegen een dergelijke voor-
zieningen openstaan op grond van artikel 278 WIB (1964) en artikel 377 WIB (1992), pas 
volle uitvoerbare kracht kan verkrijgen dan bij het verstrijken van de in artikel 280 WIB 
(1964) en artikel 379 WIB(1992) vastgestelde beroepstermijn, namelijk een termijn van 
veertig dagen te rekenen van de kennisgeving van de directoriale beslissing, bij een ter 
post aangetekende brief aan de belastingschuldige.

Daaruit volgt dat, krachtens artikel 260 WIB (1964) en artikel 355 WIB (1992) "de ter-
mijn van 3 maanden te rekenen vanaf de datum waarop de directoriale beslissing niet 
meer vatbaar is voor de voorziening als bedoeld bij de artikelen 278 tot 286 WIB (1964) 
en artikel 377 tot 385 WIB (1992), niet kan ingaan vanaf de kennisgeving van de beslis-
sing van de gewestelijke directeur, zoals het bestreden arrest beslist, maar pas bij het ver-
strijken van de in artikel 280 WIB (1964) en artikel 379 WIB (1992) vastgestelde termijn 
van 40 dagen.

Dit is de juiste draagwijdte van het "niet meer vatbaar zijn voor ..." waarvan artikel 260 
WIB (1964) en artikel 355 WIB (1992) spreekt.

In zijn arrest van 30 mei 1997 met nummer F.95.0015.N heeft het Hof overigens reeds 
beslist dat een beslissing van de directeur die ontheffing geeft van belastingen in de regel 
vatbaar is voor hoger beroep van de belastingplichtige en dat het arrest dat zulks beslist en 
hieruit afleidt dat de termijn van artikel 260 WIB (1964) niet aanving de dag van de uit-
spraak, artikel 260 WIB (1964) en de artikelen 2, 6, 17 en 18 van het Gerechtelijk Wet-
boek niet schendt.

Door te beslissen dat de op 25 maart 1992 ingekohierde aanslagen laattijdig zijn en 
door prescriptie getroffen schendt het bestreden arrest artikel 260 WIB (1964) en artikel 
355 WIB (1992).
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(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1. Artikel 260 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), zoals het 

van toepassing is voor de aanslagjaren 1985 en 1986, bepaalt dat wanneer een 
aanslag nietig is  verklaard omdat hij  niet  werd gevestigd overeenkomstig een 
wettelijke regel, met uitzondering van een regel betreffende de prescriptie, de ad-
ministratie, zelfs wanneer de voor het vestigen van de aanslag gestelde termijn 
reeds verlopen is, ten name van dezelfde belastingschuldige, op grond van de-
zelfde belastingelementen of op een gedeelte ervan, een nieuwe aanslag kan ves-
tigen, zulks hetzij binnen drie maanden van de datum waarop de beslissing van 
de directeur der belastingen of van de door hem gedelegeerde ambtenaar niet 
meer vatbaar is voor een voorziening als bedoeld bij de artikelen 278 tot 286, 
hetzij binnen zes maanden van de datum waarop de rechterlijke beslissing niet 
meer vatbaar is voor de voorzieningen als bedoeld bij de artikelen 288 tot 292.

2. Krachtens artikel 280 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) 
kan een voorziening tegen de beslissing van de directeur rechtsgeldig worden in-
gesteld binnen een termijn van 40 dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van 
de beslissing.

3. Uit de voormelde wetsbepalingen volgt dat de termijn voor het vestigen van 
een nieuwe aanslag een aanvang neemt op het ogenblik dat de termijn bedoeld in 
artikel 280 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) is verstreken.

Daarbij moet niet worden onderzocht of de belastingplichtige een belang heeft 
om op te komen tegen de vernietiging van de oorspronkelijke aanslag.

4. Het bestreden arrest overweegt dat te dezen uit de lezing van de directoriale 
beslissing van 10 december 1991 overduidelijk blijkt dat de aanslagen met be-
trekking tot de aanslagjaren 1985 en 1986 werden vernietigd, wat onmiskenbaar 
uitwijst dat zij vanaf dan onbestaande zijn en dat dienvolgens de verweerders, in-
gevolge de vernietiging der aanslagen, terzake geen enkel belang, bedoeld in de 
artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, hadden om tegen de voornoem-
de directoriale beslissing enige voorziening in te stellen. Dergelijke voorziening 
zou immers bij gebrek aan belang, onontvankelijk zijn.

Het  bestreden arrest  besluit  dat  de  directoriale  beslissing van 10 december 
1991 in hoofde van de verweerders niet "vatbaar" was voor een geldige voorzie-
ning, en dat derhalve de termijn voor hertaxatie een aanvang nam op 22 decem-
ber 1991 en aldus verstreek op 11 maart 1992.

5. Het middel is gegrond.
Overige grieven
6. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de voorziening van de 
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verweerders toelaatbaar verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

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

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

22 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal.

Nr. 351

1° KAMER - 22 juni 2007

1º WEGEN - RIJKSWEG - GEWESTWEG - PROVINCIEWEG - GEMEENTEWEG - SPOORWEG - 
BOVENGRONDSE KRUISING - BESTEMMING - GEVOLG

2º OPENBAAR DOMEIN - INRICHTING - WIJZIGING - BELANG VAN DE WEGEN - BEGRIP - 
ONTEIGENING - GEVOLG

3º ENERGIE - OPENBAAR DOMEIN - INRICHTING - WIJZIGING - BEGRIP - WEGEN - BELANG - 
ONTEIGENING - GEVOLG

1º Een rijksweg, een gewestweg, een provincieweg of een gemeenteweg, op de plaats  
waar die door een spoorweg wordt gekruist, verliest, door het feit zelf van zijn nieuwe  
bestemming, op die kruising zijn oorspronkelijke aard en maakt integrerend deel uit van 
de spoorweg, zijnde de grote weg; het enkele feit van een bovengrondse kruising van de  
spoorweg  met  een  daaronder  gelegen  rijksweg,  gewestweg,  provincieweg  of  
gemeenteweg heeft op de plaats van die kruising niet de inlijving tot gevolg van de lager  
gelegen weg, ook al steunt de bovengrondse kruising op een bouwwerk dat rust op de 
lager gelegen weg1. (Enig art., laatste lid, Wet 17 jan. 1938; Art. 7, eerste lid, Wet 9 aug. 
1948; Art. 1, Wet 25 juli 1891)

2º en 3° Het laatste lid van het enig artikel van de wet van 17 januari 1938, dat de Staat, de  
provinciën en de gemeenten het recht geeft  om op hun domein de inrichting te doen 
wijzigen op kosten van de aanneming die de aanleg heeft gedaan, o.m. in het belang van  
de wegen, betreft zowel het openbaar als het privé-domein van die overheden maar vindt  
geen toepassing met betrekking tot een eigendom die niet aan een van hen toebehoort;  
uit die bepaling volgt dat een overheid, ten aanzien van een onroerend goed dat niet tot  
zijn domein behoorde, na de onteigening ervan het recht verkrijgt om zich in voorkomend 
geval op die bepaling te beroepen2. (Enig art., laatste lid, Wet 17 jan. 1938)

(INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND ONDER DE VORM VAN EEN OPDRACHTGEVENDE 
VERENIGING ANTWERPSE WATERWERKEN e.a. T. NAAR PUBLIEK RECHT N.M.B.S. HOLDING nv)

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Zie Cass., 17 jan. 1992, AR 7400, nr 254. Het O.M. kwam, na kennis genomen te hebben van de 
anticipatieve pleitnota en de replieknota van eiseres, terug op zijn eerdere schriftelijke conclusie, in 
zoverre  het  de  door  de  verweerster  opgeworpen gronden  van  niet-ontvankelijkheid  aannam;  het 
concludeerde mondeling tot de verwerping van die gronden, omdat ze het Hof zouden verplichten tot 
een onderzoek van feiten (o.m. of de nutsleidingen van eiseres inderdaad niet dienstig waren voor 
gasvervoer),  alsook  tot  gegrondheid  van  beide  onderdelen  (wat  het  tweede  betreft,  om dezelfde 
redenen als deze in de schriftelijke conclusie in de eerste zaak ontwikkeld).
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Conclusie van de Heer Advocaat-generaal Dubrulle: 
1.  Bij  arrest  van  het  hof  van  beroep  te  Antwerpen  van  28  juni  2005  werden  de 

eiseressen veroordeeld tot het terugbetalen aan de verweerster van de door deze laatste 
voorgeschoten kosten van de verplaatsing van de door de eiseressen aangelegde water-, 
resp. gasleidingen, die zich bevonden in de Groenendaallaan en - ingevolge het bouwen, 
in opdracht van de verweerster, van een nieuwe HSL-spoorwegbrug boven deze weg - 
dienden te worden verplaatst. 
De cassatieberoepen in de zaken A.R. C.05.0514.N en C.05.0518.N zijn gericht tegen dit 
zelfde arrest en dienen derhalve te worden samengevoegd.

I. A.R. C.05.0514.N

2. Het enig cassatiemiddel voert de schending aan van het enig artikel, zevende lid, van de 
Wet van 17 januari 1938, van het artikel 1 van de wet van 25 juli 1981 en van het artikel 
7, eerste en tweede lid, van de Wet van 9 augustus 1948.

De eiseres houdt voor dat, zo uit de samenhang van deze wetsbepalingen volgt dat een 
weg, op de plaats waar hij wordt gekruist door een nieuwe spoorweg (zijnde een grote 
weg)  die  wordt  aangelegd,  door  het  feit  zelf  van  zijn  nieuwe  bestemming,  zijn 
oorspronkelijke  aard  verliest  en  voortaan  integrerend  deel  uitmaakt  van  de  spoorweg 
waarin  hij  werd opgenomen, zulks  een “gelijkgrondse”3 kruising onderstelt.  Wanneer, 
zoals  in  dezen,  de  weg slechts  overkoepeld4 wordt  door  een  spoorwegbrug,  zou  van 
inlijving  of  incorporatie  in  het  spoorwegdomein  geen  sprake  kunnen  zijn  en  zou  de 
verweerster dan ook niet de bevoegdheid hebben gehad om op grond van de wet van 17 
januari 1938 de verplaatsing van de waterleidingen op kosten van de eiseres te bevelen.

Deze mogelijkheid is, volgens de bedoelde tekst van de wet van 1938, onderworpen aan 
twee voorwaarden:

1° de nutleidingen dienen te zijn gelegen in het domein behorende aan de overheid die de 
verplaatsing ervan gelast5;

2° de verplaatsing dient te worden opgelegd “hetzij om reden van de openbare veiligheid 
of tot behoud van natuurschoon, hetzij in het belang van de wegen6, waterlopen, vaarten 
of van een openbare dienst, hetzij als gevolg van veranderingen welke de aangelanden aan 
de toegangen tot de eigendommen langsheen de gebezigde wegen hebben toegebracht”.

Het staat terzake niet ter discussie dat beide voorwaarden dienen te zijn vervuld.

Dat de verplaatsing van de ondergrondse nutleidingen werd gelast “in het belang van de 
wegen” wordt evenmin in vraag gesteld.

Wel wordt door de eiseres betwist dat aan de eerste voorwaarde is voldaan doordat de 

3 Eigen cursivering.
4 Ibid.
5 Cass. 17 januari 1992, AR 7400, nr. 254; zie in dezelfde zin D. LAGASSE, “Du sort d’une route 
communale incorporée dans une route nationale en construction”, noot onder Cass. 10 oktober 1979, 
J.T. 1981, 26, nr. 4 ; M.A. FLAMME, “De la rencontre de canalisations et de câbles au cours de travaux 
publics”, J.T. 1966, 116, nr. 23; M. LOUVEAUX, “Energie électrique et gaz”, R.P.D.B., C. IV, 153, nr. 
76bis. 
6 Door het Hof werd bij arrest van 20 april 1978 (A.C. 1978, 955) beslist dat met de term ‘wegen’ 
dient te worden verstaan het geheel van de voor het openbaar vervoer aangewende wegen en niet 
enkel  de  wegen waarop de elektrische inrichtingen worden aangebracht,  met  uitsluiting van alle 
andere bestaande  of  nog  aan  te  leggen  openbare  wegen;  zie,  wat  betreft  de  draagwijdte  van de 
uitdrukking  “in  het  belang  der  wegen”,  tevens  M.  Louveaux,  o.c.,  nrs.  92  e.v.,  R.  Quintens, 
“Verplaatsen van leidingen van openbaar nut ten gevolge van de uitvoering van openbare werken”, 
noot onder Cass. 10 oktober 1979, R.W. 1980-81, 1473, nr. 9. e.v. en M.A. Flamme, l.c., nr. 24.  



1430 HOF VAN CASSATIE 22.6.07 - Nr. 351 

Groenendaallaan, die enkel “overkoepeld” wordt door de nieuwe HST-(spoorweg)brug en 
de  nieuwe  spoorweg  dus  niet  “gelijkgronds”  kruist,  aldus  toch  “geïntegreerd”, 
“geïncorporeerd” of “ingelijfd” is in deze nieuwe spoorweg.

3. Het Hof besliste, bij arrest van 10 oktober 19797, dat de inlijving van het gedeelte van 
de  gemeenteweg,  waar  hij  wordt  gekruist  door  een  nieuwe  aan  te  leggen  rijksweg, 
geschiedt zodra dit gedeelte zijn nieuwe bestemming krijgt ingevolge het bevel om de 
nutleidingen te verplaatsen en derhalve zelfs voordat de nieuwe aan te leggen rijksweg 
wordt  opengesteld  voor  het  verkeer.  Volgens het  arrest  van 13 juni  20038 verliest de 
gemeenteweg, op de plaats waar hij wordt gekruist door een nieuwe rijksweg die wordt 
aangelegd, door het feit zelf van zijn bestemming zijn oorspronkelijke aard en maakt hij 
voortaan integrerend deel uit van de rijksweg waarin hij wordt opgenomen.

Het Hof nam deze incorporatie door die bestemmingswijziging reeds aan in zijn arrest van 
22 mei 18719. 

Ingeval van “gelijkgrondse” kruising van een gemeentelijke weg en een nieuw aan te 
leggen  spoorweg  is  het  dan  ook  duidelijk  dat  op  de  plaats  van  de  kruising  de 
gemeentelijke weg mede bestemd wordt voor het spoorwegverkeer. Volgens de arresten 
van 25 november 189810, 17 maart 192411 en 3 mei 196812 behoren de spoorwegen en hun 
aanhorigheden tot de grote wegenis.

4. Waar al deze precedenten betrekking hebben op een reële incorporatie en daaraan een 
bestemmingswijziging verbinden, stelt het middel evenwel de vraag aan de orde of een 
“overkoepeling” van een lagere weg door een hogere aan eerst genoemde weg ook een 
andere bestemming geeft en, in het bijzonder, of de nieuwe HSL-spoorwegbrug meteen 
dit gevolg meebracht voor een deel van de Groenendaallaan, zodat niet is voldaan aan de 
hierboven aangehaalde eerste  voorwaarde.  Het middel  bekritiseert  het  bestreden arrest 
inderdaad in zoverre het oordeelt dat die bovengrondse kruising ook een interceptie en 
dus een bestemmingswijziging tot gevolg heeft, op grond dat “de eenheid van het beheer 
van de wegen” zich daartegen niet verzet. Deze gevolgtrekking gaat immers nog een stap 
verder dan die jurisprudentiële constructie, afgeleid uit het slotlid van het enig artikel van 
de wet van 17 januari 1938, maar nochtans reeds gesteund op wat de realiteit al enigszins 
overschrijdt: de wijziging van de bestemming was nooit compleet.

Volgende argumenten pleiten voor  de door  het  middel  verdedigde opvatting dat  deze 
constructie geen “interceptie” of incorporatie inhoudt:

- de Groenendaallaan kreeg aldus geen andere bestemming

- hoewel niet (geheel) vereist omwille van de eenheid van beheer van de spoorweg, zou de 
beheerder ervan dan ook moeten instaan voor het beheer en het onderhoud van de lagere 
weg,  waarvan  de  bestemming  nochtans,  verkeerstechnisch,  althans  grotendeels, 
ongewijzigd blijkt te zijn gebleven. 

5.  Waar men het erover eens is dat de redenen om wijzigingen van nutleidingen op te 
leggen limitatief in de wet (voormeld slotlid) zijn opgesomd en de heersende doctrine 
deze bepaling dus restrictief interpreteert,  wordt ook aangenomen dat dit geen beletsel 
vormt voor haar ruime invulling, in die zin dat de nutbedrijven vooruitziend dienen te zijn 

7 A.C., 1979-80, nr. 104, en R.W. 1980-1981, 1466 en J.T. 1981, met hierboven vermelde noten. 
8 A.R. C.00.0725.N, nr. 347.
9 Pas. 1871, 319. 
10 Pas., 1899, I, 30.
11 Ibid., 1924, I, 256.
12 Ibid., 1968, 1033.
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en hun leidingen in risicoloze plaatsen moeten aanleggen13. 

In dezen staat evenwel niet ter discussie of eiseres voldoende vooruitziend was, noch dat 
de nutleidingen voor de bouw van de spoorwegbrug dienden te worden verlegd, dan wel 
of eiseres daarvan de kosten dient te dragen, op grond dat de weg daardoor een hogere 
bestemming kreeg. Welnu, wat ook de voormelde interpretatie mag zijn, deze door het 
arrest aangenomen reden lijkt me geen wettige reden, meer bepaald geen op grond van  
het slotlid  van het enig artikel van de wet van 17 januari 1938 verantwoorde reden te zijn 
en dus terecht door het middel bekritiseerd te worden. Dit lijkt me een “brug” te ver in de 
hierboven  bedoelde  jurisprudentiële  constructie,  waarnaar  het  arrest  refereert.  Een 
bovengrondse kruising heeft  niet  noodzakelijk  hetzelfde  gevolg als  een interceptie  op 
hetzelfde  niveau.  Ook  al  is  de  verplaatsing  van  de  nutleiding  noodzakelijk  voor  het 
bouwen  van  de  spoorwegbrug  en  haar  pijlers,  het  blijkt  niet  uit  het  arrest  dat  door 
dergelijke overbrugging de lagere weg zijn bestemming geheel verliest en deze van de 
spoorweg verkrijgt. 

Op de enkele grond dat het beheer van de wegen zich daartegen niet verzet verantwoordt 
het arrest zijn beslissing dat een bovengrondse kruising wel hetzelfde gevolg heeft, m.i., 
niet naar recht, zodat het middel me derhalve gegrond voorkomt. 

II. A.R. C.05.0518.N

6. (...)

7. Conclusie: vernietiging (...)

ARREST

(A.R. C.05.0514.N – C.05.0518.N))

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen C.05.0514.N en C.05.0518.N zijn gericht tegen het arrest, 

op 28 juni 2005 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Zaak C.05.0514.N
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1 (enig artikel), zevende lid, van de wet van 17 januari 1938 tot regeling van 

het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van gemeenten en de concessie-
houders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut, van de openbare domei-
nen van den Staat, van de provinciën en van de gemeenten, voor het aanleggen en het on-
derhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen;

- artikel 1 van de wet van 25 juli 1891 houdende herziening der wet van 15 april 1843 
op de politie der spoorwegen;

- artikel 7, eerste en tweede lid, van de wet van 9 augustus 1948 houdende wijziging 
van de wetgeving inzake wegen.

13 V. Sagaert, Het zakelijk statuut van nutsleidingen in het Belgische recht,  T.P.R. 2004, 1394, nr. 
44.
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Aangevochten beslissingen
Het  bestreden  arrest  veroordeelt  de  eiseres  om  aan  de  verweerster  de  som  van 

476.510,99 euro, meer intresten, te betalen en verwerpt de stelling van de eiseres, volgens 
dewelke de verweerster niet de bevoegdheid had om de verplaatsing van de waterleidin-
gen van de eiseres te bevelen, dit gezien er in casu geen sprake kan zijn van een toepas-
sing van de interceptieleer omdat de nieuwe spoorweg die de verweerster bouwde niet de 
Groenendaallaan, waarin de waterleidingen zich bevonden, gelijkgronds kruist maar bo-
vengronds, namelijk met een brug over de Groenendaallaan.

Het bestreden arrest verwerpt dit verweer met het volgend motief:
"Dat de eenheid van beheer van de wegen er zich tegen verzet dat de interceptieleer tot 

de gelijkgrondse kruisingen zou worden beperkt. Dat de interceptie van een andere weg 
derhalve ook dient te worden aangenomen in geval van bovengrondse of ondergrondse 
kruising".

Grieven
Uit de samenhang van de in onderhavig middel vermelde wetsbepalingen, aangehaald 

in het bestreden arrest, volgt dat een weg, op de plaats waar hij wordt gekruist door een 
nieuwe spoorweg (zijnde een grote weg) die wordt aangelegd, door het feit zelf van zijn 
nieuwe bestemming zijn oorspronkelijke aard verliest en voortaan integrerend deel uit-
maakt van de spoorweg (de grote weg) waarin hij wordt opgenomen.

Dit veronderstelt een gelijkgrondse kruising, daar zonder een dergelijke kruising het 
deel van de weg dat gekruist wordt door een spoorweg niet integrerend deel kan uitmaken 
van de spoorweg en niet door de spoorweg kan worden opgenomen of ingelijfd.

Zoals gesteld door de eiseres in haar syntheseconclusie en niet tegengesproken door het 
bestreden arrest (integendeel: zie 20 overweging op p. 4) bevonden de te verplaatsen wa-
terleidingen van de eiseres zich in de Groenendaallaan en werd die laan overkoepeld door 
de nieuwe spoorweg bij middel van een brug (de HST-brug). De eiseres stelde in haar 
syntheseconclusie dat de interceptieleer geen toepassing kan vinden omdat het gedeelte 
van de Groenendaallaan onder de HST-brug niet ingelijfd of geïncorporeerd wordt in het 
spoorwegdomein (p. 4 van de syntheseconclusie van de eiseres) met als gevolg dat de ver-
weerster niet de bevoegdheid had om op grond van de wet van 17 januari 1938 de ver-
plaatsing van de waterleidingen te bevelen.

Door te oordelen "dat de eenheid van beheer van de wegen er zich tegen verzet dat de 
interceptieleer tot de gelijkgrondse kruisingen zou worden beperkt" en "dat de interceptie 
van een andere weg derhalve ook dient te worden aangenomen in geval van bovengrondse 
of ondergrondse kruising" en op basis hiervan de interceptieleer toe te passen en te beslis-
sen dat de verweerster op grond van de wet van 17 januari 1938 de bevoegdheid had de 
verplaatsing van de waterleidingen op kosten van de eiseres te bevelen, schendt het be-
streden arrest de bij de aanvang van het middel vermelde wetsbepalingen.

Zaak C.05.0518.N
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1 (enig artikel), zevende lid, van de wet van 17 januari 1938 tot regeling van 

het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van gemeenten en de concessie-
houders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut, van de openbare domei-
nen van de Staat, van de provinciën en van de gemeenten, voor het aanleggen en het on-
derhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen;

- artikel 4 van de wet van 23 juli 1926 tot oprichting van de Nationale Maatschappij der 
Belgische  Spoorwegen,  zoals  gewijzigd door  het  koninklijk  besluit  van 30  september 
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1992 houdende goedkeuring van het eerste beheerscontract van de Nationale Maatschap-
pij der Belgische Spoorwegen en tot vaststelling van maatregelen met betrekking tot deze 
Maatschappij;

- artikel 156, 2°, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommi-
ge economische overheidsbedrijven, zoals van toepassing voor de wijziging bij koninklijk 
besluit van 19 oktober 2004 houdende sommige maatregelen voor de reorganisatie van de 
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen; 

- artikel 1 van de wet van 25 juli 1891 houdende herziening der wet van 15 april 1843 
op de politie der spoorwegen;

- artikel 7 van de wet van 9 augustus 1948 houdende wijziging van de wetgeving inza-
ke wegen.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres ongegrond, bevestigt de 

bestreden vonnissen a quo in al hun beschikkingen ten aanzien van de eiseres, en zegt al-
dus voor recht dat de eiseres gehouden is tot aanpassing en/of verplaatsing van de nutslei-
dingen en/of installaties overeenkomstig de bevelen tot verplaatsing die haar door de ver-
weerster werden betekend onder meer bij aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs 
dd. 24 maart 1999, of die de verweerster nog zullen worden betekend, dat het de eiseres 
niet toegelaten is ter financiering van de aanpassings- of verplaatsingskosten nog voor-
schotten aan te rekenen aan de verweerster, en veroordeelt de eiseres tot terugbetaling van 
de  door  de  verweerster  reeds  uitbetaalde  voorschotten,  te  weten  een  bedrag  van 
697.876,72 euro, meer de moratoire intresten aan de wettelijke intrestvoet vanaf 6 oktober 
1999 tot de datum van de dagvaarding en met de gerechtelijke intresten gelijk aan de wet-
telijke intrestvoet vanaf de dagvaarding tot de dag der volledige betaling, en dit op vol-
gende gronden:

"1. Feiten, retroacten, eis en verweer in hoger beroep:
1.1.- De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, (de verweerster), is reeds 

enkele jaren bezig met de aanleg van een hogesnelheidslijn. Het Belgische HSL-net maakt 
deel uit van het Noord-Europese PKBAL-project, dat erop is gericht een snelle treinver-
binding tussen de steden Parijs, Keulen, Brussel, Amsterdam en Londen (PKBAL) te ont-
wikkelen.

De betrokken spoorwegmaatschappijen kregen op een conferentie van de ministers van 
Verkeer in Den Haag op 21 november 1989 o. a. de opdracht om nieuwe infrastructuren 
aan te leggen en/of bestaande infrastructuren aan te passen.

Het Belgische HSL-net beslaat in totaal 314 km verdeeld over drie takken: de westelij-
ke tak (tussen de Franse grens en Brussel), de noordelijke tak (tussen Brussel en de Ne-
derlandse grens) en de oostelijke tak (tussen Brussel en de Duitse grens).

1.2.- De uitvoering van deze werken maakt het op diverse plaatsen de aanpassing en/of 
verplaatsing nodig van bestaande installaties en netleidingen van respectievelijk water-, 
elektriciteit-, tele-, gas- en telefoondistributie.

Tussen de NMBS en de nutmaatschappijen ontstond betwisting over de vraag wie de 
kosten dient te dragen van deze verplaatsing.

Voor de westelijke tak (reeds ingehuldigd in december 1997) waren de nutmaatschap-
pijen enkel bereid zelf de kosten te dragen voor de verplaatsingen van leidingen gelegen 
in het NMBS-domein. Het directiecomité besliste op 14 juni 1993 voor de projecten P1 en 
P2 op de westelijke tak bepaalde kosten van concessiehouders ten laste te nemen.

Voor de verplaatsingen op de oostelijke en noordelijke tak kon geen akkoord worden 
bereikt tussen de NMBS en de nutmaatschappijen. Het directiecomité van de NMBS be-
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sliste op 1 december 1997 de geraamde en goedgekeurde bedragen onder alle voorbehoud 
aan de nutmaatschappijen te pre-financieren evenwel uitdrukkelijk slechts als voorschot, 
onder alle voorbehoud en zonder afstand van recht noch geding met betrekking tot de late-
re volledige recuperatie van de gefactureerde bedragen en integraal herstel van de geleden 
schade via rechtsprocedures.

1.3.- Tussen de NMBS enerzijds, en de opdrachthoudende vereniging Intercommunale 
Gasvoorziening van Antwerpen en Omgeving (in het kort 'IGAO'), (de eiseres), en het In-
tergemeentelijk samenwerkingsverband onder de vorm van een opdrachthoudende vereni-
ging Antwerpse Waterwerken (in het kort "AWW'), tweede geïntimeerde, anderzijds, ont-
stond een betwisting met betrekking tot de verplaatsing- en aanpassingskosten in Antwer-
pen op de as Brussel-Amsterdam (P7), onder meer voor het deel vak Antwerpen Albertka-
naal - Havanastraat en het sporencomplex Luchtbal-stopplaats Groenendaallaan (gekend 
als 'Project 7321' werken burgerlijke bouwkunde).

De aanbestedingsprocedure begon in juni 1999 om de werken te kunnen starten in no-
vember 1999. In opdracht van de NMBS bracht de NV Tuc Rail, gedelegeerd bouwheer 
voor de Belgische hogesnelheidslijn, vooraf in overleg en samenspraak met de bevoegde 
diensten van beide nutmaatschappijen de noodzakelijke wijzigingen in kaart voor een to-
taal geraamde kostprijs van 1.635.504,38 euro (65.976.083 BEF).

Wat AWW betreft, diende in een eerste fase de waterleiding DN 500 ST gelegen in de 
as van het noordelijk rijvak van de Groenendaallaan over een lengte van ca. 80 meter ver-
plaatst te worden voor het bouwen van de brugondersteuning en voor een nieuwe HSL-
spoorwegbrug ten oosten van de bestaande spoorwegbrug. Deze werken werden effectief 
uitgevoerd in januari 2000. In een tweede fase diende ook de waterleiding DN 800 tussen 
het Albertkanaal en de Groenendaallaan gelegen aan de voet van het talud van de NMBS 
te worden verplaatst om de HSL-sporen aan de westkant van de bestaande lijnen te kun-
nen aanleggen.

Wat (de eiseres) betreft,  diende bij  de aanvang van de werken de stalen gasleiding 
D500 over een lengte van ca. 1550 meter te worden verplaatst tussen het Oude Schijn en 
de kruising van de gasleiding ten oosten van de collector van Aquafin. Ook deze werken 
werden reeds in maart 2000 uitgevoerd.

1.4.- Bij aangetekend schrijven van 24 maart 1999 deelde de NMBS aan beide nutmaat-
schappijen ieder afzonderlijk de uit te voeren wijzigingen mede. Telkens met verwijzing 
naar de volgens de NMBS terzake geldende wetgeving (Wet van 17 januari 1938), werd 
medegedeeld dat de aanpassings- en verplaatsingswerken op kosten van de nutmaatschap-
pijen dienden te worden uitgevoerd, gezien het gaat om noodzakelijke wijzigingen aan het 
openbaar domein dat de NMBS beheert in het openbaar belang, het belang van de openba-
re dienst en de openbare wegen.

In het verplaatsingsbevel van 24 maart 1999 werden beide nutmaatschappijen uitgeno-
digd om binnen een termijn van 30 kalenderdagen zonder voorbehoud hun formeel ak-
koord te betuigen met de uitvoering van de werken. De NMBS bekwam dit akkoord niet 
zoals gevraagd en verklaarde zich - conform voormelde beslissing van het directiecomité 
van 1 december 1997 - bereid om de geraamde kosten aan de beide nutmaatschappijen te 
vergoeden (pré-financieren).

1.5.- Dit werd ook medegedeeld aan AWW bij brief van 12 mei 1999.
De aanvankelijke raming van 63.460,74 euro (2.560.000 BEF) voor de eerste fase (ver-

plaatsing van de aanvoerleiding DN 500 ST) werd bij brief van 10 december 1999 begroot 
op 163.465,45 euro (6.594.180 BEF) en goedgekeurd.

Na uitvoering van de werken in januari 2000 werd aan AWW vervolgens op 21 januari 
2000 reeds een voorschot betaald ten bedrage van 163.465,45 euro (6.594.180 BEF) vol-
gens voorschotfactuur van 2 december 1999. Later ontving de NMBS terugbetaling van 
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een bedrag van 23.709,58 euro (956.442 BEF) volgens creditnota nr. 9600042/00823 van 
9 juni 2000 van AWW en betaalde de NMBS nog een factuur van 29 januari 2003 op 28 
maart 2003.

1.6.- Tegenover (de eiseres) werd bij brief van 11 mei 1999 hetzelfde standpunt ingeno-
men.  In  diezelfde  brief  werd  meteen  ook  de  ingediende  raming  ten  bedrage  van 
811.312,30 euro (32.728.257 BEF) voor de verplaatsing van de stalen gasleiding 0500 
goedgekeurd.

Ook aan (de eiseres) werden op 6 oktober 1999 de geraamde kosten als voorschot be-
taald volgens voorschotfactuur van 28 mei 1999. Later ontving de NMBS terugbetaling 
van een bedrag van 113.435,58 euro (4.575.980 BEF) volgens creditnota nr. 25100203 
van 6 april 2000 van (de eiseres).

2. Ten aanzien van het recht
2.1. Ten gronde (...)
2.2.2.- Dat de NMBS in het leven is geroepen bij wet van 23 juli 1926 tot oprichting 

van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. Dat naar luid (van de oor-
spronkelijke tekst van) artikel 4 van deze wet de inbreng van de Staat bestaat in het genot 
en het recht tot exploitatie van het Staatsspoorwegnet, zoals dit net  bestaat  op de dag 
waarop de maatschappij wordt opgericht. Dat dit artikel 4 evenwel bij artikel 3 van het 
koninklijk besluit van 30 september 1992 tot goedkeuring van het eerste beheerscontract 
in de volgende zin werd gewijzigd:

'De Staat draagt de eigendom van het Staatsspoorwegnet, met inbegrip van de Noord-
Zuidverbinding, zonder vergoeding over aan de NMBS.

Deze overdracht heeft van rechtswege plaats. Zij is zonder verdere formaliteiten tegen-
stelbaar aan derden vanaf de dag waarop dit artikel in werking treedt. De lijst van de goe-
deren die het voorwerp van deze overdracht uitmaken, wordt, op voorstel van de NMBS 
bij koninklijk besluit vastgesteld.

De NMBS neemt de rechten en verplichtingen van de Staat betreffende de haar krach-
tens dit artikel overgedragen goederen over, met inbegrip van de rechten en verplichtin-
gen verbonden aan hangende en toekomstige gerechtelijke procedures (...)'.

Dat de opdracht van openbare dienst er zich tegen verzet dat de NMBS thans na de 
overdracht van het staatsspoorwegnet minder rechten zou kunnen uitoefenen in het kader 
van de exploitatie en de verdere ontwikkeling van de spoorweginfrastructuur ten algeme-
ne nutte dan deze die voorheen onder de prerogatieven van de Belgische Staat vielen. Dat 
(de eiseres) derhalve niet kan worden gevolgd alwaar zij stelt dat de NMBS niet gemach-
tigd zou zijn om de verplaatsing van nutsleidingen te bevelen die zich niet op het haar 
oorspronkelijk overgedragen en onderscheidenlijk domein bevinden resp. op domein dat 
zij later ingevolge onteigening in het kader van de uitoefening van haar openbare dienst 
heeft verworven.

2.2.3.- Dat de spoorwegen tot het openbaar domein behoren. Dat dit voor de spoorwe-
gen in concessie gegeven geldt, en zelfs voor de spoorwegen door particulieren aange-
legd, om hun bedrijven met het spoorwegnet te verbinden. Dat eveneens tot het openbaar 
domein behoren de stations, de aanpalende parkeerplaatsen, de bestuursgebouwen, de ver-
blijfsgebouwen voor het personeel binnen het stationsgebouw, perrons, opslagplaatsen, 
werkplaatsen,  de  hele  signalisatie-uitrusting  op  de  spoorwegen,  eveneens  de  bruggen 
waarover de spoorwegen lopen (F. Van Neste, Zakenrecht, 1, Brussel, E. Story-Scientia, 
1990, nr. 91 p. 171; Cass., 3 mei 1968, Arr. Cass., 1968, 1100, Pas., 1968, 1, 1033, RC-
JB., 1969, 5, met noot A. Mast).

Dat de NMBS ingevolge de overname van de rechten en verplichtingen van de Belgi-
sche Staat een opdracht van openbare dienst uitoefent en zich derhalve mag beroepen op 
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de bepalingen van de wet van 17 januari 1938.
Dat artikel 1 (enig artikel), zevende lid, van de wet van 17 januari 1938 tot regeling van 

het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van gemeenten en de concessie-
houders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut, van de openbare domei-
nen van den Staat, van de provinciën en van de gemeenten, voor het aanleggen en het on-
derhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen, het volgende be-
paalt:

'De Staat, de provinciën en de gemeenten hebben in alle geval het recht om de inrich-
ting of het plan van een aanleg evenals de daarmede verband houdende werken later op 
hun onderscheidenlijk domein te doen wijzigen. Worden wijzigingen opgelegd hetzij om 
reden van de openbare veiligheid of tot behoud van natuurschoon, hetzij in het belang van 
de wegen, waterlopen, vaarten of van een openbare dienst, hetzij als gevolg van verande-
ringen welke de aangelanden aan de toegangen tot de eigendommen langsheen de gebe-
zigde wegen hebben toegebracht, dan zijn de kosten der werken ten laste van de aanne-
ming, die den aanleg heeft gedaan; in de andere gevallen komen ze ten laste van de over-
heid die de wijzigingen oplegt. Deze overheid mag vooraf een kostenbegroting eisen en, 
bij onenigheid, zelf tot de uitvoering der werken overgaan'.

Dat luidens artikel 1 van de wet van 25 juli 1891 houdende herziening der wet van 15 
april 1843 op de politie der spoorwegen de spoorwegen zijn ingedeeld in de grote wege-
nis.

Dat, krachtens artikel 7, eerste lid, van de wet van 9 augustus 1948 houdende wijziging 
van de wetgeving inzake wegen, de Koning de grote wegen in genummerde trajecten mag 
indelen en er vakken van provincie- en gemeentewegen mag bij inlijven. Dat de betrokken 
bestendige deputatie en gemeenten vooraf gehoord worden, maar slechts wat betreft de bij 
bovenbedoelde trajecten ingelijfde provincie- en gemeentewegen of vakken ervan. Dat, 
krachtens het tweede lid van hetzelfde artikel, de Koning van ambtswege de inlijving zon-
der vergoeding mag voorschrijven bij de grote wegen van de Staat, van wegen of vakken 
van wegen, die niet tot de grote wegen behoren maar in de genummerde trajecten begre-
pen zijn.

Dat uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat een rijksweg, een gewestweg of 
een gemeenteweg op de plaats waar zij door een spoorweg worden gekruist, door het feit 
zelf van hun nieuwe bestemming hun oorspronkelijke aard verliezen en voortaan integre-
rend deel uitmaken of moeten worden geacht deel uit te maken van de spoorweg waarin 
zij worden opgenomen.

Dat het verplaatsingsbevel op de plaats waar de spoorweg een andere weg kruist, tot de 
handelingen behoort die aan dit gedeelte van de andere weg zijn nieuwe bestemming ge-
ven. Dat de NMBS als beheerder van de spoorweg deze verplaatsing mag vorderen en niet 
vereist is dat de beheerder van de gekruiste weg vooraf werd gehoord (vgl. Cass., 13 juni 
2003, A.R. C.00.0725.N). Dat de NMBS dan ook met het oog op de aanleg van een (nieu-
we) spoorweg die een andere weg kruist de verplaatsing van de gas- en/of watergeleiding 
op de kruising mag vorderen (vgl. Cass., 10 oktober 1979, Arr. Cass., 1979/80, p. 183-
185, Pas., 1980, 1, p. 197-199, R. W, 1980-81, kol. 1466/1474, met noot R. Quintens, J. 
T, 1981, p. 23, met noot D. Lagasse, 'Du sort d'une route communale incorporée dans une 
route nationale en construction'). Dat de term 'wegen' in artikel 13, derde lid, van de wet 
van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening en in artikel 1, laatste lid, van de wet 
van 17 januari 1938 tot regeling van het gebruik door de openbare besturen, de verenigin-
gen van gemeenten en de concessiehouders van openbare diensten of van diensten van 
openbaar nut, van de openbare domeinen van de Staat, van de provinciën en van de ge-
meenten, voor het aanleggen en het onderhouden van leidingen en inzonderheid van gas- 
en waterleidingen, het geheel van de voor het openbaar vervoer aangewende wegen be-
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doelt en niet enkel de wegen waarop de gasinrichtingen c.q. waterinrichtingen worden 
aangebracht, met uitsluiting van alle andere bestaande of nog aan te leggen openbare we-
gen (Cass., 20 april 1978, Arr. Cass., 1978, 11, p. 955-958, Pas., 1978, I, p. 937-949). Dat 
de NMBS derhalve wettelijk vermocht de verplaatsing van de water- resp. gasleidingen te 
vorderen.

Dat de eenheid van beheer van de wegen er zich tegen verzet dat de interceptieleer tot 
de gelijkgrondse kruisingen zou worden beperkt. Dat de interceptie van een andere weg 
derhalve ook dient te worden aangenomen in geval van bovengrondse of ondergrondse 
kruising.

Dat onder 'belang van de wegen' bovendien dient te worden begrepen 'het belang van 
de verkeerswegen in het algemeen', zonder beperking tot de wegen waar de te wijzigen of 
te verplaatsen leidingen gelegen zijn (Flamme, A., 'De la rencontre de canalisations et de 
cables au cours de travaux publics', J. T, 1966, p. 116 nr. 24). Dat uit de vorenstaande 
consideransen eveneens volgt dat (de verweerster) zich terecht beroept op het belang van 
de wegen om de verplaatsingskosten ten laste van (de eiseres) en AWW te leggen en te-
rugbetaling ervan te vorderen" (arrest pp. 2-5 en pp. 13-16).

Grieven
Eerste onderdeel
1. De eiseres betwistte voor het hof van beroep dat de verweerster op grond van het 

enig artikel van de wet van 17 januari 1938 tot regeling van het gebruik door de openbare 
besturen, de verenigingen van gemeenten en de concessiehouders van openbare diensten 
of van diensten van openbaar nut, van de openbare domeinen van den Staat, van de pro-
vinciën en van de gemeenten, voor het aanleggen en het onderhouden van leidingen en in-
zonderheid van gas- en waterleidingen, met het verplaatsingsbevel van 24 maart 1999 de 
verplaatsing, op eiseres' kosten, kon bevelen van de gasleiding van de eiseres, toen gele-
gen op het domein van het Vlaams Gewest, en pas later aan de verweerster overgedragen.

De eiseres verdedigde in dit verband niet alleen het standpunt dat de verweerster alleen 
wat betreft het haar oorspronkelijk door de Belgische Staat in 1992 overgedragen domein 
van de spoorwegen de verplaatsing kon bevelen van de gasleiding, maar ook dat de ver-
weerster alleen de verplaatsing kon bevelen van de op haar "onderscheidenlijk" domein 
gelegen leidingen, in die zin dat de verweerster niet de verplaatsing kon bevelen van lei-
dingen gelegen op of onder het domein van andere overheden.

De eiseres voerde inzonderheid in dit verband in haar syntheseberoepsbesluiten aan:
"Uit de studie van de liggingsplannen volgt duidelijk dat de litigieuze installatie van 

gasbedeling vóór de uitbreiding van het spoornet buiten het NMBS-domein domein gele-
gen was, m. n. onder later overgedragen domein.

In dit verband kan gewezen worden op het feit dat (de verweerster), op pagina 34 (punt 
14.1) van haar besluiten in hoger beroep het volgende schrijft:

Uit het voorgelegd liggingsplan blijkt zeer duidelijk dat de stalen gasleiding D500 gele-
gen was tussen de Havanastraat en de Groenendaallaan, parallel met de spoorweg en de 
E19 op het domein van het Vlaams Gewest. Deze leiding diende te worden verplaatst over 
een lengte van ca. 1550 meter tussen het Oude Schijn en de kruising van de gasleiding ten 
oosten van de collector van Aquafin (...)'.

De NMBS erkent dus zelf, door middel van haar besluiten, expressis verbis dat de gas-
leidingen, die verplaatst dienden te worden, buiten het oorspronkelijk en onderscheiden-
lijk NMBS-domein gelegen waren. De nutsleidingen bevonden zich met name op het do-
mein van het Vlaams Gewest' (synthese-beroepsbesluiten eiseres p. 5, sub 4).

'Benadrukt dient te worden dat de betrokken overheden slechts over dit recht op ver-
plaatsing beschikken op hun eigen, onderscheidenlijk domein. Uit het dossier blijkt, het 
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weze herhaald, dat de gasleidingen die verplaatst dienden te worden, buiten het oorspron-
kelijk en onderscheidenlijk NMBS-domein gelegen waren en dat (de verweerster) dit zelf, 
door middel van haar besluiten, expliciet  erkent. De nutsleidingen bevonden zich met 
name onder pas later overgedragen domein' (syntheseberoepsbesluiten eiseres p. 14, sub 2 
en 3).

(De verweerster) stelt bijgevolg volledig onterecht dat 'het meest essentiële criterium 
om uit te maken wie de verplaatsingskosten moet dragen niet de vraag is op wiens domein 
de te verplaatsen nutsleidingen gelegen zijn, maar wel de vraag of de opgelegde verplaat-
singen al dan niet een rechtstreeks en noodzakelijk gevolg zijn van werken die door een 
bepaalde overheid worden uitgevoerd aan het eigen domein in het belang van de weg en 
de openbare dienst' (besluiten hoger beroep (verweerster) dd. november 2004, p. 14, nr. 
2.3). Met deze stelling legt (de verweerster) de precieze wettelijke bepalingen expliciet 
naast zich neer en doet zo wat zij aan (de eiseres) meent te moeten verwijten, m.n. het uit-
hollen van de duidelijke regelgeving. De verplaatsing kan volgens de geldende wetgeving 
immers slechts bevolen worden door elke afzonderlijke overheid op diens eigen, onder-
scheidenlijk domein" (syntheseberoepsbesluiten eiseres, p. 17, sub 5).

2. Zoals blijkt uit de vaststellingen van het vonnis a quo van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Antwerpen van 11 december 2003, alsook uit de door de verweerster voor het 
hof van beroep genomen syntheseberoepsbesluiten, diende de gasleiding van de eiseres te 
worden verplaatst op percelen naast de E19 tussen de Groenendaallaan en de Havanastraat 
over een lengte van ongeveer 1.550 meter, lag de oude gasleiding parallel tussen de be-
staande goederenlijn en de E19, diende met het oog op de uitbreiding deze leiding te wor-
den verplaatst naar de andere kant van de spoorlijnen teneinde de goederenlijn te kunnen 
verplaatsen naar de E19 toe, en dienden ook ter hoogte van de spoorbruggen van de Groe-
nendaallaan, waar langs beide zijden een spoorbrug werd bijgebouwd, onder die spoor-
bruggen, in de Groenendaallaan, werken te worden uitgevoerd om de verbinding mogelijk 
te maken tussen de oude gasleiding en de nieuwe gasleiding in de Argentiniënlaan, aan de 
andere kant van de spoorwegbedding (vonnis a quo dd. 11 december 2003, pp. 2-3; syn-
theseberoepsbesluiten verweerster, p. 37, sub 14.3).

Uit de vaststellingen van hetzelfde vonnis en de vermelde syntheseberoepsbesluiten van 
de verweerster, blijkt ook dat bij koninklijk besluit van 13 oktober 1999 waarbij de on-
middellijke  inbezitneming van sommige percelen,  gelegen op het grondgebied van de 
Stad Antwerpen van algemeen nut verklaard (B.S. 14 december 1999), de percelen gele-
gen tussen de Havanastraat  en de Groenendaallaan,  nodig voor  de verbreding van de 
spoorbedding en de bouw van nieuwe kunstwerken met het oog op de aanleg van de hoge-
snelheidslijn, werden onteigend (vonnis a quo van 11 december 2003, pp. 2-3; synthese-
beroepsbesluiten verweerster, p. 36, sub 14.2).

3. Het bestreden arrest stelt vast dat de verweerster bij verplaatsingsbevel van 24 maart 
1999 de eiseres uitnodigde om binnen een termijn van 30 kalenderdagen, zonder voorbe-
houd haar formeel akkoord te betuigen met de uitvoering van de verplaatsingswerken, dat 
in ditzelfde schrijven de verweerster zich bereid verklaarde om de door de eiseres geraam-
de kosten van de verplaatsingswerken te pre-financieren, en dat op 6 oktober 1999 de ge-
raamde kosten als voorschot werden betaald door de verweerster aan de eiseres (arrest p. 
4, sub 1.4 en p. 5, sub 1.6.).

4. Het bestreden arrest verwerpt zowel het verweer van de eiseres dat de verweerster al-
leen wat betreft het "oorspronkelijk" door de Staat in 1992 aan de verweerster overgedra-
gen domein het verleggingsrecht van voornoemde de wet van 17 januari 1938 kan inroe-
pen is het verweer van de eiseres dat de verweerster slechts wat betreft de nutsleidingen 
op haar eigen domein voornoemd verleggingsrecht kan inroepen.

Het bestreden arrest oordeelt dat de eiseres niet kan worden gevolgd alwaar zij stelt dat 
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verweerster niet gemachtigd zou zijn om de verplaatsing van nutsleidingen te bevelen die 
zich niet op het haar oorspronkelijk overgedragen en onderscheidenlijk domein bevinden, 
respectievelijk op domein dat zij later ingevolge onteigening in het kader van de uitoefe-
ning van haar openbare dienst heeft verworven.

Het steunt deze beslissing op de overwegingen "dat de opdracht van openbare dienst er 
zich tegen verzet dat (de verweerster) thans na de overdracht van het staatsspoorwegnet 
minder rechten zou kunnen uitoefenen in het kader van de exploitatie en de verdere ont-
wikkeling van de spoorweginfrastructuur ten algemene nutte dan deze die voorheen onder 
de prerogatieven van de Belgische Staat vielen".

Het bestreden arrest stelt niet vast, doch sluit ook niet uit dat, zoals door de eiseres aan-
gevoerd, de te verplaatsen gasleiding - in zoverre gelegen op de percelen langs de E19 
tussen de Groenendaallaan en de Havanastraat, parallel tussen de bestaande goederenlijn 
en de E19, en te verplaatsen naar de andere kant van de spoorlijnen teneinde de goederen-
lijn te kunnen verplaatsen naar de E19 toe - gelegen was op terreinen behorende tot het 
domein van het Vlaams Gewest, die slechts later, i.e. nadat de litigieuze verplaatsing werd 
bevolen, aan de verweerster, ingevolge onteigening, werden overgedragen.

5. Het zevende lid van het enig artikel van de wet van 17 januari 1938 tot regeling van 
het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van gemeenten en de concessie-
houders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut, van de openbare domei-
nen van den Staat, van de provinciën en van de gemeenten, voor het aanleggen en het on-
derhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen, bepaalt: "De Staat, 
de provinciën en de gemeenten hebben in alle geval het recht om de inrichting of het plan 
van een aanleg evenals de daarmede verband houdende werken later op hun onderschei-
denlijk domein te doen wijzigen. Worden wijzigingen opgelegd hetzij om reden van de 
openbare veiligheid of tot behoud van natuurschoon, hetzij in het belang van de wegen, 
waterlopen, vaarten of van een openbaren dienst, hetzij als gevolg van veranderingen wel-
ke de aangelanden aan de toegangen tot de eigendommen langsheen de gebezigde wegen 
hebben toegebracht, dan zijn de kosten der werken ten laste van de aanneming, die den 
aanleg heeft gedaan; in de andere gevallen komen ze ten laste van de overheid die de wij-
zigingen oplegt. Deze overheid mag vooraf een kostenbegroting eisen en, bij onenigheid, 
zelf tot de uitvoering der werken".

Naar luid van artikel 4 van de wet van 23 juli 1926 tot oprichting van de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 
30 september 1992 houdende goedkeuring van het eerste beheerscontract van de Nationa-
le Maatschappij der Belgische Spoorwegen en tot vaststelling van maatregelen met be-
trekking tot deze Maatschappij, draagt de Staat, ingevolge de oprichting van de NMBS als 
autonoom overheidsbedrijf, in uitvoering van titel V van de wet van 21 maart 1991 betref-
fende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, "de eigendom van 
het Staatsspoorwegnet, met inbegrip van de Noord-Zuidverbinding, zonder vergoeding 
over aan de NMBS". Krachtens hetzelfde artikel neemt de NMBS de rechten en verplich-
tingen  van  de  Staat  over  "betreffende  de  haar  krachtens  dit  artikel  overgedragen 
goederen".

Luidens artikel 156, 2°, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van 
sommige economische overheidsbedrijven, zoals van toepassing voor de wijziging bij ko-
ninklijk besluit van 19 oktober 2004 houdende sommige maatregelen voor de reorganisa-
tie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, heeft de NMBS als "op-
drachten van openbare dienst", o.a. "het verwerven, de aanleg, het onderhoud, het beheer 
en de exploitatie van de infrastructuur". Onder infrastructuur moet, krachtens dezelfde 
wetsbepaling, worden verstaan "heel de spoorweguitrusting, de signalisatie, de voorzie-
ning van elektrische stroom evenals de grond waarop zij gelegen zijn".
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In zoverre de NMBS de Staat opvolgt put zij dezelfde rechten uit het enig artikel van de 
wet van 17 januari 1938 als de Staat voordien.

Het verleggingsrecht dat krachtens het zevende lid van het enig artikel van de wet van 
17 januari 1938, toekomt aan "de Staat, de provincies en de gemeenten" om de leidingen 
"op hun onderscheidenlijk domein" te doen wijzigen, vereist dat het domein waarop of 
waarin de te verplaatsen leiding ligt, toebehoort aan de overheid die de verplaatsing ver-
zoekt.

De Staat kon, toen hij nog eigenaar was van het staatsspoorwegnet, niet de verplaatsing 
bevelen, in het algemeen nut van de spoorinfrastructuur, van een gasleiding op kosten van 
de beheerder van deze leidingen, wanneer deze leiding niet gelegen was op het domein 
van de Staat. Wanneer deze leiding gelegen was op het domein van een andere overheid, 
diende deze overheid in te stemmen met de door de Staat voorgenomen werken aan de 
spoorinfrastructuur, en kon alleen deze overheid de verplaatsing bevelen van de leidingen 
op haar domein, desgevallend in het algemeen belang van de spoorwegen. Pas nadat de 
Staat eigenaar geworden was van de terreinen waarin de gasleiding is gelegen, weze het 
door onteigening of aankoop, kon de Staat zich beroepen op het verleggingsrecht van het 
zevende lid van het enig artikel van de wet van 17 januari 1938, omdat slechts dan de lei-
ding gelegen was op zijn "onderscheidenlijk domein".

Dezelfde beperking geldt  voor de NMBS die zich,  sinds voornoemde overdracht in 
1992 van het spoorwegnet, op de toepassing van het zevende lid van het enig artikel van 
de wet van 17 januari 1938 kan beroepen.

Wanneer, zoals te dezen door eiseres in conclusie aangevoerd, de gasleiding gelegen 
was op een niet aan de NMBS toebehorend domein, inzonderheid het domein van het 
Vlaamse Gewest, en deze gasleiding diende verplaatst te worden in het algemeen belang 
van de spoorwegen, kon alleen het Vlaams Gewest de verplaatsing bevelen, en kon de 
NMBS zelf alleen de verplaatsing bevelen op kosten van de eiseres nadat zijzelf de terrei-
nen waarin de leiding lag, had verworven.

De verplaatsing die, zoals te dezen, tussen de NMBS en de nutsmaatschappij ingevolge 
het verplaatsingsbevel van 24 maart 1999 werd overeengekomen met vergoeding van de 
door de nutsmaatschappij geraamde kosten, toen het domein waarin de gasleiding lag nog 
toebehoorde aan het Vlaams Gewest, en dus voordat het domein tot het "onderscheiden-
lijk domein" van de NMBS behoorde,  is  geen verplaatsing waarvan eiseres de kosten 
diende te dragen in de zin van het zevende lid van het enig artikel van de wet van 17 janu-
ari 1938, doch een verplaatsing waarvan de NMBS de kosten dient te dragen omdat zij op 
24 maart 1999 niet de vereiste hoedanigheid had tot het opleggen van de verplaatsing op 
kosten van de eiseres.

6. Het bestreden arrest kon dienvolgens niet wettig aannemen dat de Belgische Staat 
vóór de overdracht van het Staatspoorwegnet, en de NMBS na de overdracht van dit net, 
gerechtigd waren de verplaatsing van de leiding te bevelen ook al bevond die zich niet op 
zijn/haar "onderscheidenlijk domein", niet wettig het verweer van de eiseres verwerpen 
dat slechts de verplaatsing op kosten van de nutsmaatschappij kon bevolen worden voor 
de leidingen gelegen op "het onderscheidenlijk domein" van de NMBS en derhalve op 
grond van de overwegingen, die het bevat en waaruit niet blijkt dat de te verplaatsen gas-
leiding op het ogenblik van het bevel van verplaatsing zich bevond in/op percelen die tot 
het domein van de verweerster behoren, niet wettig verweersters vordering lastens de ei-
seres inwilligen (schending van het zevende lid van het enig artikel van de wet van 17 ja-
nuari 1938 tot regeling van het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van 
gemeenten en de concessiehouders van openbare diensten of van diensten van openbaar 
nut, van de openbare domeinen van den Staat, van de provinciën en van de gemeenten, 
voor het aanleggen en het onderhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en water-
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leidingen, van artikel 4 van de wet van 23 juli 1926 tot oprichting van de Nationale Maat-
schappij der Belgische Spoorwegen, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 30 
september 1992 houdende goedkeuring van het eerste beheerscontract van de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen en tot vaststelling van maatregelen met betrek-
king tot deze Maatschappij, evenals van artikel 156, 2°, van de wet van 21 maart 1991 be-
treffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, zoals van toepas-
sing vóór de wijziging bij koninklijk besluit van 19 oktober 2004 houdende sommige 
maatregelen voor de reorganisatie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwe-
gen).

Het bestreden vonnis kon vervolgens ook niet wettig voor recht zeggen dat de eiseres 
gehouden is tot aanpassing en/of verplaatsing van de nutsleidingen en/of installaties over-
eenkomstig het bevel tot verplaatsing dat haar door verweerster werd betekend bij aange-
tekend schrijven tegen ontvangstbewijs dd. 24 maart 1999 en niet wettig de kosten van de 
verplaatsing van de gasleiding lastens de eiseres leggen in zoverre de oude gasleiding ge-
legen was op percelen naast de E19 tussen de Groenendaallaan en de Havanastraat over 
een lengte van ongeveer 1.550 meter, en dit parallel tussen de bestaande goederenlijn en 
de E19 (schending van het zevende lid van het enig artikel van de wet van 17 januari 1938 
tot regeling van het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van gemeenten 
en de concessiehouders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut, van de 
openbare domeinen van den Staat, van de provinciën en van de gemeenten, voor het aan-
leggen en het onderhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen, van 
artikel 4 van de wet van 23 juli 1926 tot oprichting van de Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen,  zoals  gewijzigd  door  het  koninklijk  besluit  van  30 september 
1992 houdende goedkeuring van het eerste beheerscontract van de Nationale Maatschap-
pij der Belgische Spoorwegen en tot vaststelling van maatregelen met betrekking tot deze 
Maatschappij, en van artikel 156, 2°, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervor-
ming van sommige economische overheidsbedrijven, zoals van toepassing vóór de wijzi-
ging bij koninklijk besluit van 19 oktober 2004 houdende sommige maatregelen voor de 
reorganisatie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen).

Tweede onderdeel
1. Naar luid van het te dezen op de gasleiding van de eiseres toepasselijke zevende lid 

van het enig artikel van de wet van 17 januari 1938 tot regeling van het gebruik door de 
openbare besturen, de verenigingen van gemeenten en de concessiehouders van openbare 
diensten of van diensten van openbaar nut, van de openbare domeinen van den Staat, van 
de provinciën en van de gemeenten, voor het aanleggen en het onderhouden van leidingen 
en inzonderheid van gas- en waterleidingen, hebben "de Staat, de provinciën en de ge-
meenten in alle geval het recht om de inrichting of het plan van een aanleg evenals de 
daarmede verband houdende werken later op hun onderscheidenlijk domein te doen wijzi-
gen". Wanneer de wijzigingen worden opgelegd "hetzij om reden van de openbare veilig-
heid of tot behoud van natuurschoon, hetzij in het belang van de wegen, waterlopen, vaar-
ten of van een openbaren dienst, hetzij als gevolg van veranderingen welke de aangelan-
den aan de toegangen tot de eigendommen langsheen de gebezigde wegen hebben toege-
bracht', dan zijn de kosten van de werken "ten laste van de aanneming, die de aanleg heeft 
gedaan". In de andere gevallen komen de kosten ten laste van "de overheid die de wijzi-
gingen oplegt".

Ingevolge dit enig artikel van de wet van 17 januari 1938, kan de verplaatsing slechts 
bevolen worden op kosten van de exploitant van de te verplaatsen gasleiding, in zoverre 
de verplaatsing wordt verzocht door de overheid op wiens domein de leiding gelegen is.

2. Zoals blijkt uit de vaststellingen van het vonnis a quo dd. 11 december 2003, en de 
syntheseberoepsbesluiten van de verweerster, houdt de toepassing van de ingeroepen "in-
terceptietheorie", wat de gasleiding van de eiseres betreft, verband met de aanpassing van 
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de gasleiding in de Groenendaallaan, alwaar onder de spoorwegbrug, in de Groenendaal-
laan, werken dienden te worden uitgevoerd om de verbinding mogelijk te maken tussen de 
oude gasleiding en de nieuwe gasleiding aan de andere kant van de spoorwegbedding 
(vonnis a quo dd. 11 december 2003, p. 3, in medio; syntheseberoepsbesluiten verweerster 
p. 37, sub 14.3).

3. De "interceptietheorie", gesteund op de samenhang van artikel 1 van de wet van 25 
juli 1891 houdende herziening der wet van 15 april 1843, op de politie der spoorwegen, 
artikel 7 van de wet van 9 augustus 1948 houdende wijziging van de wetgeving inzake 
wegen, en het enig artikel van de wet van 17 januari 1938 tot regeling van het gebruik 
door de openbare besturen, de verenigingen van gemeenten en de concessiehouders van 
openbare diensten of van diensten van openbaar nut, van de openbare domeinen van den 
Staat, van de provinciën en van de gemeenten, voor het aanleggen en het onderhouden 
van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen, betekent, zoals ook aangeno-
men door het bestreden arrest, dat een weg, op de plaats waar hij wordt gekruist door een 
nieuwe spoorlijn die wordt aangelegd, door het feit zelf van zijn nieuwe bestemming zijn 
oorspronkelijke aard verliest en voortaan integrerend deel uitmaakt van de spoorlijn waar-
in hij wordt opgenomen.

De toepassing van de "interceptietheorie" heeft tot gevolg, zoals ook aangenomen door 
het bestreden arrest, dat het bevel tot verplaatsing van de gasleiding op de plaats waar de 
spoorweg een weg kruist, behoort tot de handelingen die aan dit gedeelte van de gekruiste 
weg zijn bestemming van spoorweg verlenen, derwijze dat te dezen de NMBS, die op 
grond van artikel 4 van de wet van 23 juli 1926 tot oprichting van de Nationale Maat-
schappij der Belgische Spoorwegen, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 30 
september 1992 houdende goedkeuring van het eerste beheerscontract van de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen en tot vaststelling van maatregelen met betrek-
king tot deze Maatschappij, en artikel 156, 2°, van de wet van 21 maart 1991 betreffende 
de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, zoals van toepassing vóór 
de wijziging bij koninklijk besluit van 19 oktober 2004 houdende sommige maatregelen 
voor de reorganisatie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, de be-
heerder is van het spoordomein, deze verplaatsing van de gasleiding mag vorderen.

4. Te dezen blijkt dat de kruising van de weg, met name de Groenendaallaan, waarin de 
gasleiding van de eiseres gelegen is,  en de spoorweg van de verweerster,  geen gelijk-
grondse kruising is, maar dat de spoorweg via een brug over de Groenendaallaan loopt.

Wanneer een spoorweg een weg kruist via een spoorwegbrug, is er geen feitelijke inlij-
ving van de gekruiste weg in de spoorweg, en kan geen toepassing worden gemaakt van 
de interceptietheorie om aan te nemen dat de beheerder van de spoorweg de bevoegde 
overheid is om een aanpassing te bevelen van de gasleiding gelegen in de weg behorende 
tot het domein van een andere overheid.

Het bestreden arrest oordeelt niettemin dat de interceptieleer niet "tot de gelijkgrondse 
kruisingen (kan) worden beperkt", en "dat de interceptie van een andere weg ook dient te 
worden aangenomen in geval van bovengrondse of ondergrondse kruising" (arrest p. 16, 
voorlaatste alinea), en dat omdat "de eenheid van beheer van de wegen" zich tegen een 
andere oplossing zou verzetten (ibid.).

Bij afwezigheid van een feitelijke inlijving vereist de "eenheid van beheer van de we-
gen" evenwel geenszins dat bij een niet-gelijkgrondse kruising van een weg en een spoor-
weg, de "gekruiste" weg moet beschouwd worden als deel uitmakend van de spoorweg.

Het bestreden arrest kon dan ook niet wettig, in de gegeven omstandigheden van de 
zaak, en op grond van de enkele vaststellingen die het bevat, oordelen dat de Groenen-
daallaan een "nieuwe bestemming" had gekregen, zijnde de bestemming van spoorweg 
vallend onder het beheer van de NMBS, omdat zij niet-gelijkgronds wordt gekruist door 
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de spoorweg, met name de spoorwegbrug (schending van artikel 1 van de wet van 25 juli 
1891 houdende herziening der wet van 15 april 1843 op de politie der spoorwegen, artikel 
7 van de wet van 9 augustus 1948 houdende wijziging van de wetgeving inzake wegen, en 
het enig artikel van de wet van 17 januari 1938 tot regeling van het gebruik door de open-
bare besturen, de verenigingen van gemeenten en de concessiehouders van openbare dien-
sten of van diensten van openbaar nut, van de openbare domeinen van den Staat, van de 
provinciën en van de gemeenten, voor het aanleggen en het onderhouden van leidingen en 
inzonderheid van gas- en waterleidingen).

Het kon dienvolgens ook niet wettig aannemen dat de verweerster, voor de toepassing 
van het zevende lid van het enig artikel van de wet van 17 januari 1938, de bevoegde 
overheid was om de verplaatsing te bevelen van de gasleiding in de Groenendaallaan, en 
evenmin wettig besluiten dat de verweerster gerechtigd was om, met toepassing van het 
enig artikel van de wet van 17 januari 1938, de verplaatsingskosten van de gasleiding in 
de Groenendaallaan, ten laste te leggen van de eiseres (schending van het enig artikel van 
de wet van 17 januari 1938 tot regeling van het gebruik door de openbare besturen, de 
verenigingen van gemeenten en de concessiehouders van openbare diensten of van dien-
sten van openbaar nut, van de openbare domeinen van den Staat, van de provinciën en van 
de gemeenten, voor het aanleggen en het onderhouden van leidingen en inzonderheid van 
gas- en waterleidingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Voeging
1. De cassatieberoepen in de zaken C.050514.N en C.05.0518.N zijn gericht 

tegen hetzelfde arrest.
Zij dienen te worden gevoegd. 
Zaak C.05.0514.N 
2. Het laatste lid van het enig artikel van de wet van 17 januari 1938 tot rege-

ling van het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van gemeenten 
en de concessiehouders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut, 
van de openbare domeinen van de Staat, van de provinciën en van de gemeenten, 
voor het aanleggen en het onderhouden van leidingen en inzonderheid van gas- 
en waterleidingen geeft de Staat, de provincies en de gemeenten het recht om in 
alle geval op hun domein de schikkingen op het plan van een waterleiding en de 
werken die ermee verband houden, te doen wijzigen.

Krachtens die bepaling moet de kostprijs van die wijzigingen door de conces-
siehouder worden gedragen als de wijzigingen vereist zijn in het belang van de 
wegen.

3. Krachtens artikel 7, eerste lid, van de wet van 9 augustus 1948 houdende 
wijziging van de wetgeving inzake wegen, mag de Koning de grote wegen in ge-
nummerde trajecten indelen en er vakken van provincie- en gemeentewegen bij 
inlijven. 

Krachtens het tweede lid van hetzelfde artikel, mag de Koning van ambtswege 
de inlijving zonder vergoeding voorschrijven bij de grote wegen van de staat, 
van wegen of vakken van wegen, die niet tot de grote wegen behoren maar in de 
genummerde trajecten begrepen zijn.

4. Krachtens artikel 1 van de wet van 25 juli 1891 houdende herziening der 
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wet van 15 april 1843 op de politie der spoorwegen zijn de spoorwegen inge-
deeld in de grote wegenis.

5. Uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat een rijksweg, een gewest-
weg,  een provincieweg of  een gemeenteweg op de plaats  waar  die  door een 
spoorweg wordt gekruist, door het feit zelf van zijn nieuwe bestemming, op die 
kruising zijn oorspronkelijke aard verliest en integrerend deel uitmaakt van de 
spoorweg, zijnde de grote weg.

6. Het enkele feit van een bovengrondse kruising van de spoorweg met een 
daaronder gelegen rijksweg, gewestweg, provincieweg of gemeenteweg heeft op 
de plaats van die kruising niet de inlijving tot gevolg van de lager gelegen weg, 
ook al steunt bovengrondse kruising op een bouwwerk dat rust op de lager gele-
gen weg.

7. Het arrest stelt vast dat wat de eiseres betreft, in een eerste fase de waterlei-
ding DN 500 ST gelegen in de as van het noordelijke rijvak van de Groenendaal-
laan over een lengte van ongeveer 80 meter verplaatst diende te worden voor het 
bouwen van de brugondersteuning en voor een nieuwe HSL-spoorwegbrug ten 
oosten van de bestaande spoorwegbrug en dat deze werken effectief werden uit-
gevoerd in januari 2000.

8. Het arrest oordeelt dat de eenheid van beheer van de wegen er zich tegen 
verzet dat de interceptieleer tot de gelijkgrondse kruisingen zou worden beperkt 
en dat de interceptie van een andere weg derhalve ook dient te worden aangeno-
men in geval van bovengrondse kruising.

Het arrest verantwoordt aldus zijn beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Zaak C.05.0518.N
Tweede onderdeel
Ontvankelijkheid
9. De verweerster werpt op dat het middel niet ontvankelijk is omdat het enig 

artikel van de wet van 24 maart 1999 als geschonden is aangewezen, terwijl dit 
artikel wat betreft het gasvervoer is opgeheven door artikel 21 van de wet van 12 
april 1965.

10. Het arrest stelt niet vast welk gebruik te dezen van de gasleidingen werd 
gemaakt, zodat om uit te maken of de leidingen voor het door de grond van niet-
ontvankelijkheid bedoelde gasvervoer bestemd zijn, het Hof verplicht is tot een 
onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Het onderdeel zelf
11. Uit het antwoord op het middel in de zaak C.05.0514.N volgt dat het on-

derdeel gegrond is.
Eerste onderdeel
Ontvankelijkheid 
12. Uit het antwoord op de door de verweerster opgeworpen grond van niet-
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ontvankelijkheid van het tweede onderdeel volgt dat de identieke grond van niet-
ontvankelijkheid eveneens noopt tot een onderzoek van feiten, waarvoor het hof 
niet bevoegd is.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
13. De verweerster werpt verder op dat het onderdeel niet ontvankelijk is om-

dat de bestreden beslissing ook steunt op de niet-bekritiseerde reden dat het "be-
lang van de wegen" ruim dient te worden uitgelegd.

14. Die niet-bekritiseerde reden betreft niet de in het eerste onderdeel aange-
vochten beslissing omtrent wie het verplaatsingsbevel kon geven, maar de hier-
van onderscheiden rechtsvraag of het verplaatsingsbevel "in het belang van de 
wegen" werd bevolen. 

De grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden verworpen.
Het onderdeel zelf
15. Het laatste lid van het enig artikel van de voormelde wet van 17 januari 

1938 geeft de Staat, de provincies en de gemeenten het recht om in alle geval op 
hun domein de inrichting of het plan van een aanleg evenals de daarmee verband 
houdende werken later op hun onderscheidenlijk domein te doen wijzigen, ter-
wijl de kosten van deze werken ten laste vallen van de aanneming die de aanleg 
heeft gedaan, wanneer de wijzigingen worden opgelegd hetzij om reden van de 
openbare veiligheid of tot behoud van natuurschoon, hetzij in het belang van de 
wegen, waterlopen, vaarten of van een openbare dienst.

Deze bepaling betreft zowel het openbaar als het privé-domein van die overhe-
den, maar vindt geen toepassing met betrekking tot een eigendom die niet aan 
een van hen behoort.

Uit die bepaling volgt dat een overheid, ten aanzien van een onroerend goed 
dat niet tot zijn domein behoorde, na de onteigening ervan het recht verkrijgt om 
zich in voorkomend geval op de voormelde bepaling te beroepen. 

16. Het arrest oordeelt dat:
- de opdracht van openbare dienst er zich tegen verzet dat de verweerster thans 

na de overdracht van het staatsspoorwegnet minder rechten zou kunnen uitoefe-
nen in het kader van de exploitatie en de verdere ontwikkeling van de spoorweg-
infrastructuur ten algemene nutte dan deze die voorheen onder de prerogatieven 
van de Belgische Staat viel;

- de eiseres derhalve niet kan worden gevolgd als zij stelt dat de verweerster 
niet gemachtigd zou zijn om de verplaatsing van nutsleidingen te bevelen die 
zich op het haar oorspronkelijk overgedragen en onderscheidenlijk domein be-
vinden respectievelijk op domein dat zij later ingevolge onteigening in het kader 
van de uitoefening van haar openbare dienst heeft verworven.

17. Door aldus te oordelen, verantwoordt het arrest zijn beslissing niet naar 
recht.

Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
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Voegt de zaken C.05.0514.N en C.05.0518.N.
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit de hogere beroepen, de 

vordering van de verweerster en de uitbreiding ervan in de zaak C.05.0514.N 
ontvankelijk verklaart.

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

Houdt de kosten aan en laat  de beslissing hieromtrent  aan de feitenrechter 
over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

22 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever:  
mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Van Ommeslaghe, Maes en Geinger.

Nr. 352

3° KAMER - 25 juni 2007

1º WERKLOOSHEID — GERECHTIGDE - CONVENTIONEEL BRUGPENSIOEN - 
TOEKENNINGSVOORWAARDE - VERBLIJFPLAATS - TOEZICHT - DRAAGWIJDTE

2º ARBEIDSVOORZIENING — BRUGPENSIOEN - TOEKENNINGSVOORWAARDE - 
BEPERKENDE MAATREGELEN - SCHENDING VAN HET BEGINSEL VAN GELIJKE BEHANDELING EN NIET-
DISCRIMINATIE - TOEPASSING

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - 
BEPERKENDE MAATREGELEN TEN AANZIEN VAN CONVENTIONEEL BRUGGEPENSIONEERDEN - 
SCHENDING VAN HET BEGINSEL VAN GELIJKE BEHANDELING EN NIET-DISCRIMINATIE - TOEPASSING

4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 11 - 
BEPERKENDE MAATREGELEN TEN AANZIEN VAN CONVENTIONEEL BRUGGEPENSIONEERDEN - 
SCHENDING VAN HET BEGINSEL VAN GELIJKE BEHANDELING EN NIET-DISCRIMINATIE - TOEPASSING

5º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 159 
- BEPERKENDE MAATREGELEN TEN AANZIEN VAN CONVENTIONEEL BRUGGEPENSIONEERDEN - 
SCHENDING VAN HET BEGINSEL VAN GELIJKE BEHANDELING EN NIET-DISCRIMINATIE - TOEPASSING

1º De verblijfsvoorwaarde vermeld in artikel 66, eerste lid,  van het Werkloosheidsbesluit  
1991,  beoogt  een  doeltreffende  controle  op  de  naleving  van  de 
werkloosheidsreglementering,  waaraan  bruggepensioneerden  onderworpen  blijven,  
mogelijk  te  maken;  de  specificiteit  van  het  toezicht  inzake  werkloosheidsuitkeringen 
rechtvaardigt de invoering van meer beperkende maatregelen dan bij de controle inzake 
andere  uitkeringen zoals  een rustpensioen1.  (Art.  66,  eerste  lid,  Werkloosheidsbesluit 
1991)

2º, 3°,  4° en 5° Het arrest dat oordeelt  dat de bewegingsvrijheid van de conventioneel  
bruggepensioneerden door de verblijfsvoorwaarde op belangrijke wijze wordt beperkt in  
vergelijking  tot  de  rechthebbenden  tussen  de  60  en  65  jaar  die  een  rustpensioen  
genieten, terwijl niet blijkt dat dit nodig zou zijn voor het naast elkaar in stand houden van 

1 K.B. van 25 nov. 1991, vóór de wijziging ervan bij K.B. van 6 feb. 2003.
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de  stelsels  van  het  conventioneel  brugpensioen  en  van  het  rustpensioen  en  op  die  
gronden,  wegens  schending  van  het  beginsel  van  gelijke  behandeling  en  niet-
discriminatie,  de  toepassing  van  de  verblijfsvoorwaarde  terzijde  schuift,  schendt  de 
artikelen  10,  11  en  159  van  de  Grondwet  en  artikel  66,  eerste  lid,  van  het  
Werkloosheidsbesluit  19912.  (Artt.  10,  11  en  159,  Gw.  1994;  Art.  66,  eerste  lid, 
Werkloosheidsbesluit 1991)

(R.V.A. T. D.)

ARREST

(A.R. S.05.0094.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 april 2005 gewezen door 

het Arbeidshof te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11, 149 en 159 van de Grondwet;
- artikel 66, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 

werkloosheidsreglementering (zoals van toepassing vóór wijziging bij koninklijk besluit 
van 6 februari 2003, Belgisch Staatsblad, 24 februari 2003), hierna afgekort: het Werk-
loosheidsbesluit;

- artikel 69 van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de so-
ciale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, 
die zich binnen de gemeenschap verplaatsen (P.B., L.I49, 5 juli 1971, zoals van toepas-
sing vóór intrekking bij artikel 90.1 van de Verordening 883/2004/EG van 29 april 2004 
van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de socialezeker-
heidsstelsels, P.B., L. 166, 30 april 2004, err., P.B., L.200, 7 juni 2004).

Bestreden beslissing
Het arrest oordeelt dat artikel 66 van het Werkloosheidsbesluit ongrondwettig is, ver-

klaart dienvolgens het hoger beroep van de eiser ongegrond en bevestigt het bestreden 
vonnis dat de door de eiser op 24 september 1996 getroffen beslissing had vernietigd in al 
zijn beschikkingen, en zulks op grond van de hiernavolgende overwegingen:

"In (zijn) arrest nr. 63/93 van 15 juli 1993 heeft het Arbitragehof als volgt voor recht 
gezegd:

'Artikel 2, §2, 1°, van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioen-
leeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie 
van het algemeen welzijn schendt de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet niet in zoverre 
het  bepaalt  dat  het  ruspensioen van een mannelijke  gerechtigde op een conventioneel 
brugpensioen ten vroegste ingaat op de eerste dag van de maand volgend op die waarin hij 
de leeftijd van 65 jaar bereikt, terwijl voor alle andere belanghebbenden het rustpensioen 
kan ingaan op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin zij de leeftijd van 
60 jaar bereiken, behalve in zoverre aan de gerechtigde op een conventioneel brugpensi-
oen de verplichting wordt opgelegd zijn gewone verblijfplaats in België te hebben en er 

2 Ibid.
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bovendien effectief te verblijven'.
Het is duidelijk dat het Arbitragehof de bestaanbaarheid van de artikelen 6 en 6bis van 

de Grondwet met artikel 2, §2, 1°, van de wet van 20 juli 1990 voormeld heeft onder-
zocht.

In (zijn) overwegingen stelt het Arbitragehof dat de grondwettelijke regels van de ge-
lijkheid en van de niet-discriminatie niet uitsluiten dat een verschil in behandeling tussen 
bepaalde categorieën van personen zou worden ingesteld, voor zover voor het criterium 
van onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat, dat de bepaling die 
het onderwerp van de prejudiciële vraag is een wettig doel nastreeft en dient te worden 
onderzocht of die bepaling geen overdreven gevolgen met zich meebrengt voor de gerech-
tigden op een conventioneel brugpensioen.

Het Arbitragehof overweegt verder als volgt:
'De verplichting voor conventioneel bruggepensioneerden tussen 60 en 65 jaar in dat 

stelsel te blijven, met inbegrip van de verplichting in België te verblijven, is het recht-
streeks gevolg van de litigieuze wettelijke bepaling.

De conventioneel bruggepensioneerden dienen evenwel niet te voldoen aan alle voor-
waarden die gelden voor werklozen om in (aanmerking) te komen voor werkloosheidsuit-
keringen, vermits zij niet meer als werkzoekenden worden beschouwd. Opeenvolgende 
koninklijke besluiten - het eerste van 19 februari 1975 en het meest recente van 7 decem-
ber 1992 - hebben de gerechtigden op een conventioneel brugpensioen op allerlei punten 
vrijgesteld van de principiële toekenningsvoorwaarden voor werkloosheidsuitkering. De 
betrokkenen zijn gaandeweg inzonderheid vrijgesteld van de vereiste beschikbaar te zijn 
voor de arbeidsmarkt en elke passende dienstbetrekking te aanvaarden, de verplichte in-
schrijving als werkzoekende, de voorwaarde arbeidsgeschikt te zijn en de onderwerping 
aan de werklozencontrole in de gemeente van hun gewone verblijfplaats.

Daarentegen is voor de conventioneel bruggepensioneerden evenwel geen vrijstelling 
verleend van de verblijfsvoorwaarde.

Nu de conventioneel bruggepensioneerden wel zijn vrijgesteld van alle vereisten die 
hun principiële aanwezigheid in België zouden kunnen rechtvaardigen, blijkt niet waarom 
niettemin voor hen - in tegenstelling tot hen die hun rustpensioen genieten - de voorwaar-
de blijft dat zij hun gewone verblijfplaats in België moeten hebben en er bovendien effec-
tief moeten verblijven. Zodoende wordt hun bewegingsvrijheid op belangrijke wijze be-
perkt in vergelijking tot de andere belanghebbenden tussen 60 en 65 jaar terwijl niet blijkt 
dat dit nodig zou zijn voor het naast elkaar in stand houden van de stelsels van het con-
ventioneel brugpensioen en van het rustpensioen dat de wetgever heeft willen vrijwaren'.

Krachtens artikel 159 van de Grondwet moeten de hoven en rechtbanken onwettige be-
sluiten buiten beschouwing laten en de exceptie van ongrondwettigheid opgeworpen door 
(de verweerder) en weerhouden door de eerste rechter is terecht.

Het vonnis a quo dient te worden bevestigd" (arrest, pp. 5-7).
Grieven
Eerste onderdeel
De eiser had in zijn verzoekschrift tot hoger beroep (in nagenoeg identieke bewoordin-

gen hernomen in zijn beroepsconclusie, pp. 3-4) verschillende middelen aangevoerd op 
grond waarvan hij liet gelden dat er in tegenstelling tot wat het Arbitragehof had beslist 
geen sprake kon zijn van een discriminatie tussen bruggepensioneerden en gepensioneer-
den, meer bepaald:

"1) Onbevoegdheid Arbitragehof:
Wat de bevoegdheid van het Arbitragehof betreft, kan het Arbitragehof in prejudiciële 
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vragen alleen de grondwettelijkheid van wetten toetsen (artikel 26 van de wet van 6 janua-
ri 1989). Vermits de verblijfsverplichting in België in artikel 66 van het koninklijk besluit 
van 25 november 1991 wordt vastgesteld, mag het Arbitragehof zich niet buigen over 
deze materie, die behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Raad van State (zie artikel 
14 van de Gecoördineerde wetten op de Raad van State) en van de arbeids-rechtbanken 
(artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet) om de grondwettelijkheid van de uitvoe-
ringsbesluiten te toetsen.

2) Ten gronde, is de ongelijkheid verantwoord?
De grondwettelijke regels van de gelijkheid der Belgen voor de wet en van de niet-dis-

criminatie sluiten niet uit dat een verschil in behandeling volgens bepaalde categorieën 
van personen zou worden ingesteld, voor zover dat verschil op een objectief criterium be-
rust en redelijk verantwoord is. Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet wor-
den beoordeeld met betrekking tot het doel en de gevolgen van de overwogen maatregel, 
het gelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer vaststaat dat de aangewende middelen re-
delijkerwijze niet evenredig zijn met het beoogde doel (zie o.m. ...).

Zoals hierboven gesteld maakt de vergoedbaarheid van de bruggepensioneerden inte-
graal deel uit van de werkloosheidsverzekering. Ten aanzien van de werkloosheidsverze-
kering werd de verplichte verblijfsvoorwaarde echter nooit ter discussie gesteld. Enkel ar-
tikel 69 van de Verordening 1408/71 vormt hierop een uitzondering.

In tegenstelling tot wat het Arbitragehof beslist heeft kan er echter geen sprake zijn van 
een discriminatie tussen bruggepensioneerden en gepensioneerden in de mate dat de brug-
gepensioneerden zouden moeten gelijkgesteld worden wat de verblijfsvoorwaarde met de 
gepensioneerden (betreft).  Het onderscheid tussen beide categorieën is redelijk verant-
woord en steunt op objectieve gronden:

a) de kans op een werkhervatting voor een bruggepensioneerde is voor een bruggepen-
sioneerde hoger dan voor een gepensioneerde gelet op 'zijn jongere leeftijd'. De leeftijd 
van de bruggepensioneerde bevolking situeert zich tussen de 50 en 65 jaar, terwijl de leef-
tijd van de rustgepensioneerden ten vroegste 60 jaar is in geval van vervroegd rustpensi-
oen. De vergelijking die het Arbitragehof dan ook maakt gaat derhalve pas op vanaf de 
leeftijd van 60 jaar. In casu is betrokkene op brugpensioen gegaan op 57-jarige leeftijd. 
Minstens dient betrokkene de specifieke verblijfsvoorwaarde na te leven tot de leeftijd 
van 60 jaar.

b) Het brugpensioen ontstaat door een ontslag van de werkgever en is dus eveneens van 
toepassing op de werknemers die verkozen hun werk te behouden maar zich desondanks 
tegen hun wil zonder werk bevonden. De kansen dat dit ook het geval is voor een persoon 
die op pensioen gaat is klein. De enkele reden dat bruggepensioneerden niet kunnen ver-
plicht worden het werk te hervatten (gelet op hun vrijstelling om ingeschreven te zijn als 
werkzoekende)  doet  geen  afbreuk  aan  de  hierboven  geformuleerde  opmerkingen.  De 
bruggepensioneerde dient derhalve beschouwd te worden als een werkloze waarvan de 
professionele carrière onderbroken werd maar niet noodzakelijkerwijze op een definitieve 
manier. Derhalve verklaart de werkloosheidsreglementering de regels met betrekking tot 
de cumul van werkloosheidsuitkeringen met het uitoefenen van een beroepsactiviteit toe-
passelijk op de bruggepensioneerden. De voorwaarden hieromtrent zijn veel stricter dan 
de voorwaarden opgenomen in de pensioenregeling (waar de kansen op een werkhervat-
ting veel beperkter zijn) zodat ook een restrictievere controle zich opdringt en een verblijf 
in België daartoe noodzakelijk is (...). In tegenstelling tot de pensioenwetgeving waar het 
bedrag van inkomen van belang is, vereist de werkloosheidsreglementering dat wordt na-
gegaan tijdens welke dagen een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend en of deze activiteit al 
dan niet het karakter heeft van een bijkomstige activiteit.

c) De bruggepensioneerden vrijstellen van de verplichte verblijfsvoorwaarde met het 
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enkele motief dat zij werkloosheidsuitkeringen genieten ingevolge een afwijkend stelsel 
zou een discriminatie creëren tussen de bruggepensioneerden en de andere werklozen, in 
elk geval met de oudere werklozen.

3) Artikel 69 van de verordening 1408/71:
Krachtens de bepalingen van deze Verordening vormt het verblijf op het territorium 

van een andere lidstaat geen hinderpaal om aanspraak te maken op o.a. volgende presta-
ties van sociale zekerheid: ziekte- en invaliditeit, ouderdom- of overlevingspensioenen, 
renten uitgekeerd naar aanleiding van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, overlij-
densvergoedingen.

De werkloosheidsuitkeringen worden hierin echter niet vermeld.
In tegendeel, het artikel 69 van de Verordening bepaalt dat de werkloosheidsuitkerin-

gen enkel exporteerbaar zijn wanneer de werkloze in een andere lidstaat werk gaat zoeken 
en dit mits naleving van stricte voorwaarden. A contrario, kan hieruit afgeleid worden dat, 
buiten de mogelijkheid voorzien in artikel 69, geen aanspraak kan gemaakt worden op 
werkloosheidsuitkeringen wanneer men zich op het territorium van een andere lidstaat be-
vindt.

Gelet op deze bevindingen kan besloten worden dat België soeverein de toekenning van 
werkloosheidsuitkeringen kan verbinden aan de verplichting in België te verblijven en dit 
ongeacht het systeem waarin de werkloosheidsuitkeringen verschuldigd zijn" (verzoek-
schrift tot hoger beroep, pp. 2-4).

De eiser liet aldus gelden om welke specifieke redenen, met name de onbevoegdheid 
van het Arbitragehof, de afwezigheid van enige ongelijke behandelingen en de gelding 
van het Europees recht, in casu met het arrest van het Arbitragehof van 15 juli 1993 geen 
rekening kon worden gehouden.

Met de hoger aangehaalde en hierbij bekritiseerde motieven steunt het arrest louter op 
de redengeving van het arrest van het Arbitragehof van 15 juli 1993 om te oordelen dat de 
verblijfsverplichting ongrondwettig is, zonder evenwel te antwoorden op het specifieke 
verweer van de eiser.

In zoverre het arrest zich ook de motivering van het beroepen vonnis van de arbeids-
rechtbank heeft eigen gemaakt door dit vonnis "in al zijn beschikkingen te bevestigen", 
heeft het het verweer van de eiser evenmin beantwoord, nu dat vonnis evenmin op enige 
andere gronden berust dan de overname van de redenen uit hetzelfde arrest van het Arbi-
tragehof.

In zoverre het bestreden arrest aldus dit verweer van de eiser onbeantwoord laat, is het 
niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
De in de de artikelen 10 en 11 van de Grondwet vastgelegde regels inzake gelijkheid en 

non-discriminatie verbieden dat categorieën van personen die in situaties verkeren welke, 
vanuit het oogpunt van de bedoelde maatregel, wezenlijk van elkaar verschillen, op de-
zelfde wijze worden behandeld zonder dat daarvoor een redelijke grond voorhanden is.

Het bestaan van een dergelijke grond moet worden beoordeeld met inachtneming van 
het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel alsook van de aard van de in het ge-
ding zijnde beginselen.

Zoals de eiser in conclusie had laten gelden "(maakt) de vergoedbaarheid van de brug-
gepensioneerden (...)  integraal deel uit van de werkloosheidsverzekering" en bestaat er 
een onderscheid tussen beide categorieën dat "redelijk is verantwoord en steunt op objec-
tieve gronden", namelijk "a) de kans op een werkhervatting is groter voor de bruggepensi-
oneerden gelet op hun jongere leeftijd, aangezien de leeftijd van de bruggepensioneerden 
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zich situeert tussen de 50 en 65 jaar, terwijl de leeftijd van de rustgepensioneerden ten 
vroegste 60 jaar bedraagt; (betrokkene) in casu op brugpensioen (is) gegaan op 57-jarige 
leeftijd (en bijgevolg) minstens (...) de specifieke verblijfsvoorwaarde (dient) na te leven 
tot de leeftijd van 60 jaar; b) het brugpensioen ontstaat door een ontslag van de werkgever 
en is dus eveneens van toepassing op werknemers die verkozen hun werk te behouden 
maar zich desondanks tegen hun wil zonder werk bevonden" (conclusie eiser, p. 3), wat 
fundamenteel verschilt van diegene die vrijwillig met pensioen gaat ("de kans dat dit ook 
het geval is voor een persoon die op pensioen gaat is klein") (conclusie eiser, p. 3).

Steeds volgens de eiser dient de bruggepensioneerde "derhalve beschouwd te worden 
als een werkloze waarvan de professionele carrière onderbroken werd, maar niet noodza-
kelijk op een definitieve manier" en dat om die reden "de werkloosheidsreglementering de 
regels met betrekking tot de cumul van werkloosheidsuitkeringen met het uitoefenen van 
een beroepsactiviteit toepasselijk (verklaart) op de bruggepensioneerden" (conclusie eiser, 
p. 4). Vermits de voorwaarden hieromtrent "veel strikter zijn dan de voorwaarden opgeno-
men in de pensioenregeling (waar de kansen op een werkhervatting veel beperkter zijn), 
(...) (dringt) ook een restrictievere controle zich op en (is) een verblijf in België daartoe 
noodzakelijk. In tegenstelling tot de pensioenwetgeving waar het bedrag van het inkomen 
van belang is, vereist de werkloosheidsreglementering dat wordt nagegaan tijdens welke 
dagen een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend en of deze activiteit al dan niet het karakter 
heeft van een bijkomstige activiteit" (ibidem).

De eiser had aldus laten gelden dat er een fundamenteel objectief onderscheid bestaat 
tussen de bruggepensioneerden, minstens deze in de categorie van 57 tot 60 jaar enerzijds, 
en de rustgepensioneerden vanaf de leeftijd van 60 jaar en dat "het vrijstellen van de 
(bruggepensioneerden) van de verplichte verblijfsvoorwaarde met het enkel motief dat zij 
werkloosheidsuitkeringen genieten ingevolge een afwijkend stelsel, (...) een discriminatie 
zou creëren tussen de bruggepensioneerden en de andere werklozen, in elk geval met de 
oudere werklozen" (ibidem).

Uit de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan blijkt dat de vordering van de eiser 
ertoe strekt vanwege de verweerder, die in zijn beroepsconclusie stelde dat hij, geboren in 
1936, sedert 1 januari 1997 met pensioen is gegaan (besluiten verweerder van 10 decem-
ber 2004, p. 2), de terugbetaling te bekomen van sommen die hij ontving als bruggepensi-
oneerde in de periode vóór hij met pensioen ging en bijgevolg, per definitie, vóór hij de 
leeftijd van 60 jaar had bereikt.

Het bestreden arrest oordeelt evenwel dat de verblijfsvoorwaarde niet van toepassing is 
op de eiser omdat "de bewegingsvrijheid (van de bruggepensioneerden) op belangrijke 
wijze (wordt) beperkt in vergelijking tot de andere belanghebbenden tussen 60 en 65 jaar 
terwijl niet blijkt dat dit nodig zou zijn voor het naast elkaar in stand houden van de stel-
sels van het conventioneel brugpension en van het rustpensioen dat de wetgever heeft wil-
len vrijwaren" (arrest, p. 6).

Door de verblijfsvoorwaarde van artikel 66 van het Werkloosheidsbesluit niet van toe-
passing te verklaren op de eiser, daar waar hij tot een andere categorie behoort dan de 
rustgepensioneerden van de leeftijd van 60 tot 65 jaar waarmee het arrest de eiser verge-
lijkt, en door aldus situaties die wezenlijk van elkaar verschillen (bruggepensioneerden 
vóór de leeftijd van 60 jaar enerzijds, en rustgepensioneerden vanaf 60 jaar, anderzijds) en 
op redelijke en objectieve gronden berusten op dezelfde wijze te behandelen, zonder dat 
daarvoor een redelijke grond voorhanden is, schendt het bestreden arrest de artikelen 10, 
11 en 159 van de Grondwet en 66 van het Werkloosheidsbesluit.

Derde onderdeel
Bij artikel 69 van de Verordening (EEG) 1408/71 betreffende de toepassing van de so-

ciale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, 
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die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen staan de voorwaarden en beperkingen om-
schreven voor de handhaving van het recht op werkloosheidsuitkeringen voor werklozen 
die zich naar het grondgebied van een andere dan de bevoegde Lid-Staat begeven om al-
daar werk te zoeken.

Dit recht is evenwel onderworpen aan de naleving van strikte voorwaarden inzake (ter-
mijnen van) inschrijving als werkzoekende in de bevoegde staat (artikel 69,1. a), het land 
waarnaar hij zich begeeft (artikel 69, I. b) en duur van toekenning van het recht op uitke-
ring (artikel 69, I. c) en specifieke voorwaarden in geval van terugkeer (artikel 69, 2-4).

Vermits de Europese regelgever, anders dan inzake andere takken van de sociale zeker-
heid waarvoor het recht op uitkeringen onverkort gehandhaafd blijft in geval van verblijf 
op het territorium van een andere Lid-Staat, de handhaving van het recht op werkloos-
heidsuitkeringen voor werknemers die zich begeven naar het grondgebied van een andere 
Lid-Staat onderworpen heeft aan de naleving van deze specifieke voorwaarden, is er, in 
de gevallen waarin die voorwaarden niet vervuld zijn, geen recht op werkloosheidsuitke-
ringen wanneer men zich buiten het grondgebied van de bevoegde Lid-Staat bevindt.

Het bestreden arrest, door artikel 66 van het Werkloosheidsbesluit niet van toepassing 
te verklaren en aldus aan de verweerder een onverkort recht op werkloosheidsuitkeringen 
toe te kennen, ongeacht of de voorwaarden van artikel 69 van de Verordening 1408/71 
zijn nageleefd of niet, schendt bijgevolg artikel 69 van de Verordening 1408/71 evenals 
artikel 66 van het Werkloosheidsbesluit.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. De grondwettelijke regels van de gelijkheid der Belgen voor de wet en van 

de niet-discriminatie sluiten niet uit dat een verschil in behandeling tussen be-
paalde categorieën van personen wordt  ingesteld,  voor zover  voor dat  onder-
scheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat. Het bestaan van een 
dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld met inachtneming van het 
doel en de gevolgen van de ter beoordeling staande maatregel. Het gelijkheidsbe-
ginsel is geschonden wanneer vaststaat dat tussen de aangewende middelen en 
het beoogde doel geen redelijk verband van evenredigheid bestaat.

2. Krachtens artikel 44 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 hou-
dende de werkloosheidsreglementering (hierna genoemd: het Werkloosheids-be-
sluit 1991) moet de werkloze om uitkeringen te kunnen genieten, wegens om-
standigheden onafhankelijk van zijn wil zonder arbeid en zonder loon zijn.

Krachtens artikel 45, eerste lid, van dit koninklijk besluit wordt voor de toe-
passing van artikel 44 als arbeid beschouwd:

1° de activiteit verricht voor zichzelf die ingeschakeld kan worden in het eco-
nomische ruilverkeer van goederen en diensten en niet beperkt is tot het gewone 
beheer van het eigen bezit;

2° de activiteit verricht voor een derde, waarvoor de werknemer enig loon of 
materieel voordeel ontvangt dat tot zijn levensonderhoud of dat van zijn gezin 
kan bijdragen.

Krachtens artikel 48, §1, eerste lid, van dit koninklijk besluit kan de werkloze 
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die op bijkomstige wijze een activiteit  uitoefent in de zin van artikel 45, (...), 
slechts genieten van uitkeringen op voorwaarde dat:

1° hij daarvan aangifte doet bij zijn uitkeringsaanvraag;
2° hij deze activiteit reeds uitoefende terwijl hij tewerkgesteld was als werkne-

mer, en dit ten minste gedurende de drie maanden voorafgaand aan de uitke-
ringsaanvraag; 

3° hij deze activiteit voornamelijk verricht tussen 18 uur en 7 uur. Deze beper-
king geldt niet voor de zaterdagen en de zondagen;

4° het geen activiteit betreft:
a) in een beroep dat alleen na 18 uur wordt uitgeoefend;
b) in een beroep dat valt onder het hotelbedrijf, met inbegrip van de restaurants 

en de drankgelegenheden, of onder de vermaaksondernemingen, of het geen acti-
viteit betreft als leurder, reiziger, verzekeringsagent of -makelaar, tenzij de acti-
viteit van gering belang is;

c) die, krachtens de wet van 6 april 1960 betreffende de uitvoering van bouw-
werken, niet verricht mag worden.

Krachtens artikel 50, tweede lid, van dit koninklijk besluit, zoals van toepas-
sing voor de opheffing ervan bij koninklijk besluit van 27 april 2001, is artikel 
48 van toepassing op de werkloze die enigerlei hulp verleent aan de zelfstandige 
met wie hij samenwoont.

3. Krachtens de artikelen 2, §1, eerste lid, en 2bis, §1, eerste lid, van het ko-
ninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloos-
heidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, zoals van toepassing 
voor de wijziging bij koninklijk besluit van 3 juni 2003, blijft de conventioneel 
bruggepensioneerde onderworpen aan de voormelde bepalingen van het  voor-
melde Werkloosheidsbesluit.

4. Krachtens artikel 64, §2, A, eerste lid, van het koninklijk besluit van 21 de-
cember 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, zoals van toepassing na de wijziging bij 
koninklijk besluit van 30 oktober 1992 en voor de wijziging bij koninklijk be-
sluit  van 14 november 2002, mag de pensioengerechtigde,  mits voorafgaande 
verklaring en onder de in deze paragraaf bepaalde voorwaarden:

1° een beroepsbezigheid uitoefenen die onder toepassing valt van de wetge-
ving op de arbeidsovereenkomsten, of van een soortgelijk wettelijk of reglemen-
tair statuut, voor zover het bruto beroepsinkomen per kalenderjaar 276.586 BEF 
(282.118 BEF voor 1996) niet overschrijdt;

2° een beroepsbezigheid als zelfstandige of als helper uitoefenen die de onder-
werping aan het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting 
van het sociaal statuut der zelfstandigen tot gevolg heeft, of die wordt uitgeoe-
fend in de hoedanigheid van echtgenoot-helper of van echtgenote-helpster, voor 
zover  het  beroepsinkomen  uit  deze  bezigheid  per  kalenderjaar  221.268  BEF 
(225.693 BEF voor 1996) niet overschrijdt.

5. Artikel 66, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit 1991, zoals van toepas-
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sing voor de wijziging bij koninklijk besluit van 6 februari 2003, bepaalt dat om 
uitkeringen te genieten, de werkloze zijn gewone verblijfplaats in België moet 
hebben en hij bovendien effectief in België moet verblijven. 

6. Deze toekenningsvoorwaarde van voormeld artikel 66, eerste lid, heeft tot 
doel de inspectiediensten van de eiser in staat te stellen om te controleren of de 
situatie van een persoon die heeft verklaard dat hij werkloos is, niet zodanig is 
gewijzigd dat dit gevolgen heeft voor de toegekende uitkering. De doeltreffend-
heid van het toezicht, dat onder meer bedoeld is om controle uit te oefenen op 
het eventuele bestaan van door de betrokken werkloze niet-aangegeven bronnen 
van inkomsten, berust in ruime mate hierop dat de controle onverwacht is en ter 
plaatse kan worden verricht, daar de bevoegde diensten moeten kunnen nagaan 
of de door de werkloze verstrekte gegevens overeenstemmen met de werkelijk-
heid.

De specificiteit van het toezicht inzake werkloosheidsuitkeringen rechtvaardigt 
de invoering van meer beperkende maatregelen dan bij de controle inzake andere 
uitkeringen zoals een rustpensioen. Minder beperkende maatregelen die voor de 
controle inzake andere uitkeringen volstaan, zoals de overlegging van documen-
ten of attesten, kunnen er toe leiden dat de controle niet meer onverwacht is en 
hierdoor minder doeltreffend. 

7. Het bestreden arrest oordeelt dat de conventioneel bruggepensioneerden zijn 
vrijgesteld van alle vereisten die hun principiële aanwezigheid in België zouden 
kunnen rechtvaardigen, zodat niet blijkt waarom zij, in tegenstelling tot zij die 
een rustpensioen genieten, onderworpen blijven aan de voorwaarde dat zij hun 
gewone verblijfplaats in België moeten hebben en er bovendien effectief moeten 
verblijven. Het oordeelt dat de bewegingsvrijheid van de conventioneel brugge-
pensioneerden hierdoor op belangrijke wijze wordt beperkt in vergelijking tot de 
rechthebbenden tussen 60 en 65 jaar die een rustpensioen genieten, terwijl niet 
blijkt dat dit nodig zou zijn voor het naast elkaar in stand houden van de stelsels 
van het conventioneel brugpensioen en van het rustpensioen.

8. Door op die gronden, wegens schending van het beginsel van gelijke behan-
deling en niet-discriminatie, de toepassing terzijde te schuiven van de verblijfs-
voorwaarde, die verantwoord wordt door de noodzaak een doeltreffend toezicht 
te kunnen uitoefenen op de naleving van de voorwaarden bepaald in de artikelen 
44 tot 50 van het Werkloosheidsbesluit 1991 waaraan de bruggepensioneerden 
onderworpen blijven, schendt het bestreden arrest de artikelen 10, 11 en 159 van 
de Grondwet en artikel 66, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit 1991.

Het onderdeel is gegrond.
Kosten
9.  Overeenkomstig artikel  1017,  tweede lid,  van het  Gerechtelijk  Wetboek 

dient de eiser te worden veroordeeld in de kosten.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
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nietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Gent.

25 juni 2007 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve. advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Simont.

Nr. 353

2° KAMER - 26 juni 2007

VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - 
PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING - ONDERTEKENING - HANDTEKENING VAN DE 
VOORZITTER - ONTBREKEN VAN HANDTEKENING - NIETIGHEID VAN HET PROCES-VERBAAL VAN DE 
TERECHTZITTING - VASTSTELLING VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING IN DE 
BESTREDEN BESLISSING - GEVOLG

Het  feit  dat  het  proces-verbaal  van de terechtzitting  waarop  de appelrechters  de  zaak 
hebben onderzocht, niet is ondertekend door de voorzitter en derhalve nietig is, kan niet  
leiden tot  de nietigheid van het bestreden arrest,  wanneer het in acht nemen van de  
vormen  van  de  rechtspleging,  vermeld  in  dat  proces-verbaal  van  de  terechtzitting 
eveneens blijkt uit het bestreden arrest zelf1. (Artt. 155, 189 en 190ter, Sv.; Art. 10, Wet 1 
mei 1849)

(V.)

ARREST

(A.R. P.07.0233.N)

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

correctionele kamer, van 16 januari 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het hof van beroep heeft de zaak behandeld op de rechtszitting van 12 de-

cember 2006 en heeft op 16 januari 2007 in openbare rechtszitting het bestreden 
arrest uitgesproken. 

2. Het proces-verbaal van 12 december 2006 vermeldt dat in openbare rechts-
zitting, waar aanwezig waren R. P., voorzitter, J.L. L. en P. G., raadsheren, L. D., 

1 Cass., 11 maart 1998, AR P.97.1497.F, nr 136; 9 okt. 2001, AR P.00.0104.N, nr 536; 24 okt. 2001, 
AR P.01.0993.F, nr 569.
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advocaat-generaal en F. H., griffier, de beklaagden zijn verschenen, hun raadslie-
den hebben gepleit, het openbaar ministerie heeft gevorderd en de zaak in beraad 
werd genomen. Dit proces-verbaal werd enkel ondertekend door de griffier, niet 
door de voorzitter. 

Het middel voert daarom de nietigheid aan van het bestreden arrest wegens 
schending van de artikelen 155 en 190ter Wetboek van Strafvordering.

3. Het in acht nemen van de vormen van de rechtspleging vermeld in het pro-
ces-verbaal van de rechtszitting van 12 december 2006, blijkt eveneens uit het 
bestreden arrest zelf. 

Het middel, ook al is het gegrond, kan niet tot cassatie leiden en is dus niet 
ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
4. Behoudens de ondertekening van het proces-verbaal van de rechtszitting van 

12 december 2006, zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-
ven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet ge-
wezen.

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

26 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger. advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. De Baets en R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 354

2° KAMER - 26 juni 2007

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 21 - ARTIKEL 21.1, EERSTE LID - 
NOODKOPPELING OF HULPKOPPELING - VERBOD OM OP AUTOSNELWEGEN TE RIJDEN - 
VERPLICHTING VOOR DE BESTUURDER VAN HET SLEPEND VOERTUIG

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 21 - ARTIKEL 21.5 - NOODKOPPELING OF 
HULPKOPPELING - VERPLICHTING OM DE AUTOSNELWEG TE VERLATEN BIJ DE EERSTE AFRIT - 
VERPLICHTING VOOR DE BESTUURDER VAN HET SLEPEND VOERTUIG

3º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 49 - ARTIKEL 49.5 - NOODKOPPELING OF 
HULPKOPPELING - MAXIMUMSNELHEID VAN 25 KILOMETER PER UUR - VERPLICHTING VOOR DE 
BESTUURDER VAN HET SLEPEND VOERTUIG

1º,  2°  en  3°  Uit  de  artikelen  49.5,  21.1,  eerste  lid,  tweede  streepje,  en  21.5,  
Wegverkeersreglement  volgt  dat,  bij  noodkoppeling  of  hulpkoppeling,  de  verplichting  
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maximum slechts 25 kilometer per uur te rijden en het verbod om op autosnelwegen te 
rijden en de daaruit voortvloeiende verplichting om de autosnelweg te verlaten bij  de  
eerste afrit, enkel geldt voor de bestuurder die het andere voertuig sleept. 

(TRANSPORT DHONDT nv T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0256.N)

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

rectionele Rechtbank te Dendermonde van 25 september 2006.
De eiseressen Transport Dhondt en Dematra voeren in een memorie die aan dit 

arrest is gehecht, twee middelen aan. 
De eiseres Winterthur doet zonder berusting gedeeltelijk afstand van haar cas-

satieberoep. Zij voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel 
aan. 

Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Middel van de eiseres Winterthur
Eerste onderdeel
9. Artikel 49.5 Wegverkeerreglement bepaalt:
"Noodkoppelingen of  hulpkoppelingen alleen die voorzien zijn  in  het  tech-

nisch reglement van de auto's mogen slechts gebruikt worden door de bestuur-
ders van auto's, alleen in geval van overmacht en uitsluitend om, met een snel-
heid van maximum 25 km per uur, tot op de plaats van herstelling te brengen:

-  een  aanhangwagen waarvan de  hoofdkoppeling  of  bevestiging ervan  niet 
meer de vereiste veiligheid biedt;

- een auto of een vierwieler met motor die zich niet meer op eigen kracht kun-
nen verplaatsen of die niet alle veiligheidswaarborgen bieden.

Voor de toepassing van deze bepaling worden de speciale uitrustingen waar-
mede sommige voertuigen met het oog op het wegslepen zijn voorzien, niet als 
noodkoppelingen beschouwd".

10. Overeenkomstig artikel 21.1, eerste lid, tweede streepje, Wegverkeerregle-
ment is de toegang tot de autosnelweg verboden aan de bestuurders van voertui-
gen die overeenkomstig de bepalingen van artikel  49.5 Wegverkeerreglement 
met een noodkoppeling of met een hulpkoppeling een ander voertuig slepen. 

11. Uit die bepalingen volgt dat, anders waarvan het onderdeel uitgaat, de ver-
plichting maximum slechts 25 kilometer per uur te rijden en het verbod om op de 
autosnelwegen te rijden en de daaruit voortvloeiende verplichting om de auto-
snelweg te verlaten bij de eerste afrit, enkel geldt voor de bestuurder die het an-
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dere voertuig sleept. 
Het onderdeel faalt naar recht. 
(...)
Dictum
Het Hof,
Verleent de eiseres Winterthur akte van de haar hiervoor bepaalde afstand van 

haar cassatieberoep. 
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten van hun cassatieberoepen.

26 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzit-
ter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Duinslaeger. advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. D. Cool, Veurne en De Bruyn.

Nr. 355

2° KAMER - 26 juni 2007

BEWIJS — STRAFZAKEN — VERMOEDENS - ARTIKELEN 1349 EN 1353, B.W. - 
TOEPASSELIJKHEID

De artikelen 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek zijn niet toepasselijk in strafzaken1.

(FORTIS INSURANCE BELGIUM nv T. T. e.a.)

(A.R. P.07.0295.N)

26 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger. advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
De Bruyn.

Nr. 356

2° KAMER - 26 juni 2007

1º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - ZAAK AANHANGIG 
VOOR HET HOF - INCIDENTELE AANGIFTE VAN EEN MISDAAD GEPLEEGD DOOR EEN LID VAN EEN HOF 
VAN BEROEP IN DE UITOEFENING VAN ZIJN AMBT - AANGIFTE GESTEUND OP FEITELIJKE ELEMENTEN 
DIE NIET AANNEMELIJK WORDEN GEMAAKT - GEVOLG

2º BETICHTING VAN VALSHEID - STRAFZAKEN - CASSATIEGEDING - VALSHEIDSVORDERING 
INGESTELD NAAR AANLEIDING VAN EEN CASSATIEBEROEP - VERZOEKSCHRIFT - ONTVANKELIJKHEID - 
VOORWAARDEN

1 Cass., 15 dec. 1999, AR P.99.1042.F, nr 680; 25 okt. 2000, AR P.00.1260.F, nr 575; 25 mei 2004, 
AR P.04.0189.N, nr 281. 



Nr. 356 - 26.6.07 HOF VAN CASSATIE 1459 

1º Het Hof verwerpt de aangifte van een misdaad, gepleegd door een lid van een hof van  
beroep in de uitoefening van zijn ambt, incidenteel gedaan door de benadeelde eiser in  
een zaak die voor het Hof aanhangig is, wanneer de eiser de feitelijke elementen die hij  
aanvoert niet aannemelijk maakt1. (Art. 486, tweede lid, Sv.)

2º  In  de  regel  is  een  verzoekschrift  dat  een  naar  aanleiding  van  een  cassatieberoep  
ingestelde valsheidsvordering bevat ontvankelijk en is de valsheidsvordering toegelaten, 
wanneer de tijdens het cassatiegeding van valsheid betichte stukken niet van valsheid  
konden worden beticht voor de feitenrechter, wanneer het verzoekschrift betrekking heeft  
op  een  wezenlijke  vereiste  voor  de  regelmatigheid  van  de  bestreden  beslissing  en 
wanneer  het  in  het  verzoekschrift  gestelde  feit  waarschijnlijk  genoeg  is  om  de 
bewijskracht van een authentieke akte aan te tasten2. 

(V. T. SPANBETON HOLLEVOET CHARLES nv e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0387.N)

26 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger. Advocaat-gene-
raal.

Nr. 357

2° KAMER - 26 juni 2007

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - WEGVERKEER - PROCES-VERBAAL 
- BIJZONDERE BEWIJSWAARDE - TEGENBEWIJS - MIDDELEN - GEVOLG

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 62 - PROCES-VERBAAL - BIJZONDERE BEWIJSWAARDE - TEGENBEWIJS - MIDDELEN - 
GEVOLG

1º en 2°  Het tegenbewijs van de vaststellingen van overtreding door processen-verbaal die  
bewijskracht hebben zolang het tegendeel niet is bewezen, kan geleverd worden door 
alle  middelen van recht,  daarin begrepen de gegevens geleverd door een onderzoek 
gedaan  ingevolge  een  door  de  beklaagde  neergelegde  klacht;  uit  de  enkele 
omstandigheid dat dergelijke klacht door het openbaar ministerie is geseponeerd, kan 
niet afgeleid worden dat de feiten die er het voorwerp van uitmaken niet bewezen zijn en 
dat de beklaagde faalt in het tegenbewijs welke die klacht diende te leveren.  (Art. 62, 
eerste lid, Wegverkeerswet)

(B.)

ARREST

(A.R. P.07.0353.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Zie Cass., 20 jan. 1919, Pas., 1919, I, 57; 5 maart 2002, AR P.01.1431.N, nr 158; VERSTRAETEN, R., 
"Voorrecht van rechtsmacht", Strafrecht voor Rechtspractici - IV, p. 142.
2 Cass., 1 dec. 1993, AR P.93.1416.F en P.93.1546.F, nr 497; 9 sept. 1997, AR P.97.1155.N en 
P.97.1201.N, nr 342; 21 mei 2002, AR P.01.1016.N, nr 311. 
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Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-
onele Rechtbank te Brussel van 2 februari 2007.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1. Het middel voert de schending aan van artikel 62 Wegverkeerswet en het al-

gemeen beginsel van bewijs in strafzaken. Het stelt dat de appelrechters hun be-
slissing niet naar recht verantwoorden door slechts te verwijzen naar eisers zon-
der gevolg geklasseerde klacht en de door hem geleverde tegenbewijzen niet te 
onderzoeken. 

2. Krachtens artikel 62, eerste lid, Wegverkeerswet stellen de overheidsperso-
nen die door de Koning worden aangewezen om toezicht te houden op de nale-
ving van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, de overtredingen vast door pro-
cessen-verbaal die bewijskracht hebben zolang het tegendeel niet is bewezen.

3. Dit tegenbewijs kan geleverd worden door alle middelen van recht, daarin 
begrepen de gegevens geleverd door een onderzoek gedaan ingevolge een door 
de beklaagde neergelegde klacht. 

Uit de enkele omstandigheid dat dergelijke klacht door het openbaar ministerie 
is geseponeerd, kan niet afgeleid worden dat de feiten die er het voorwerp van 
uitmaken, niet bewezen zijn en dat de beklaagde faalt in het tegenbewijs welke 
die klacht diende te leveren. 

4. De appelrechters oordelen dat de eiser faalt in zijn tegenbewijs daar zijn 
klacht tegen de verbalisant wegens valsheid in geschrifte zonder gevolg werd ge-
klassseerd.  Verder  oordelen  zij  dat  het  aangevochten  proces-verbaal  hierdoor 
zijn bijzondere bewijskracht behoudt zodat zij de grieven en de stukken van de 
eiser niet verder dienen te onderzoeken. Aldus is de beslissing niet naar recht 
verantwoord. 

Het middel is gegrond. 
Tweede middel
5. Het middel dat niet tot cassatie zonder verwijzing kan leiden, behoeft geen 

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

nietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Leuven, zitting houdende 

in hoger beroep.

26 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzit-
ter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman. Advocaat-generaal –  Advocaten: 
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mrs. J. Nolmans, Brussel en L. Cornelis, Brussel.

Nr. 358

2° KAMER - 26 juni 2007

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
WEGVERKEER - PROCES-VERBAAL - BIJZONDERE BEWIJSWAARDE - TEGENBEWIJS

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 62 - PROCES-VERBAAL - BIJZONDERE BEWIJSWAARDE - TEGENBEWIJS

3º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - 
GRENZEN - OPGEGEVEN WETTELIJKE BEPALINGEN

4º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING 
- GRENZEN - OPGEGEVEN WETTELIJKE BEPALINGEN

1º  en  2°  De  rechters  die  artikel  62,  eerste  lid,  Wegverkeerswet  toepasselijk  achten,  
veroordelen de beklaagde wettig op grond van de vaststellingen van het proces-verbaal  
waarvan, naar hun onaantastbare vaststelling, de beklaagde het tegenbewijs niet levert.  
(Art. 62, eerste lid, Wegverkeerswet)

3º en 4° Het Hof is niet gehouden aan het Grondwettelijk Hof prejudiciële vragen te stellen  
over wetsbepalingen die niet in het geding zijn en derhalve geen ontvankelijke middelen 
kunnen opleveren1. (Art. 26, Bijzondere Wet Arbitragehof)

(L.)

ARREST

(A.R. P.07.0402.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Leuven van 1 maart 2007.
De eiser voert in een verzoekschrift en in vier memories die aan dit arrest zijn 

gehecht, grieven aan. Als antwoord op de conclusie van het openbaar ministerie 
legt de eiser een noot neer. 

Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING 
De eiser  stond voor de  Correctionele Rechtbank te  Leuven terecht  wegens 

twee door de wet als zware overtredingen aangewezen en bestrafte verkeersin-
breuken, namelijk A. geen onmiddellijk gevolg te hebben gegeven aan de beve-
len van een bevoegd persoon, en B. een witte doorlopende streep die een rij-
strook aanduidt, te hebben overschreden.

1 Zie: Cass., 31 mei 2000, AR P.00.0339.F, nr 336; Cass., 19 maart 2002, AR P.00.1603.N, nr 189;  
Cass., 30 okt. 2002, AR P.02.0748.N, nr 573.
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De eiser voerde bij de rechters verweer tegen de bijzondere bewijswaarde die 
artikel 62, eerste lid, Wegverkeerswet, verleent aan het proces-verbaal van vast-
stelling door daartoe bevoegde overheidspersonen zolang het tegendeel niet is 
bewezen. Hij betwistte de tegen hem gedane vaststellingen en verzocht de recht-
bank het Grondwetttelijk Hof prejudiciële vragen te stellen. 

De correctionele rechtbank wees de opgeworpen vragen af met de redenge-
ving: "De bemerkingen en de talrijke prejudiciële vragen van de [eiser] zijn hele-
maal niet relevant, laat staan nodig om deze eenvoudige politiezaak te beoorde-
len".

De correctionele rechtbank overwoog vervolgens: "Op grond van artikel 62, 
eerste lid, hebben de vaststellingen van de verbalisanten bewijskracht zolang het 
tegendeel niet bewezen is". De rechtbank stelde daarop vast dat de eiser in dit te-
genbewijs niet is geslaagd.

De correctionele rechtbank veroordeelde de eiser tot een geldboete van 30 euro 
met een vervangend rijverbod van 8 dagen en tot betaling van een bijdrage van 
137,50 euro en de kosten, hierin begrepen een vergoeding van 25 euro.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Ontvankelijkheid van de vierde memorie
1. De vierde memorie is neergelegd op 30 mei 2007, dit is buiten de termijn 

van twee maanden bepaald bij artikel 420bis, tweede lid, Wetboek van Strafvor-
dering. De zaak is immers op 29 maart 2007 ingeschreven op de algemene rol 
van het Hof.

De memorie is niet ontvankelijk.
Middelen
2. Overeenkomstig artikel 26, §2, laatste lid, Bijzondere Wet Grondwettelijk 

Hof waren de rechters die zeggen dat ze de opgeworpen prejudiciële vragen niet 
onontbeerlijk achten om uitspraak te doen, niet verplicht deze te stellen.

3. Daar de rechters artikel 62, eerste lid, Wegverkeerswet terzake toepasselijk 
achten, veroordelen zij wettig de eiser op grond van de vaststellingen van het 
proces-verbaal waarvan, naar hun onaantastbare vaststelling, de eiser het tegen-
bewijs niet levert. 

4. Naar de vaststelling van het Hof is het bestreden vonnis naar het voorschrift 
van artikel 149 Grondwet met redenen omkleed en op grond van de redenen die 
het vermeldt, naar recht verantwoord.

Geen van de middelen kan tot cassatie leiden.
5.  De eiser verzoekt het Hof het  Grondwettelijk Hof prejudiciële vragen te 

stellen.
6. Wat het artikel 62, eerste lid, Wegverkeerswet betreft, heeft het Grondwette-

lijk Hof de opgeworpen vraag reeds beantwoord met zijn arrest nr. 48/97 14 juli 
1997.  Daar het  Grondwettelijk  Hof daarover  reeds  uitspraak heeft  gedaan,  is 
overeenkomstig artikel 26, §2, tweede lid, 2°, Bijzondere Wet Grondwettelijk 
Hof, het Hof niet gehouden deze vraag nogmaals te stellen. 
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7. Anderzijds is het Hof niet gehouden prejudiciële vragen te stellen over wets-
bepalingen die niet in het geding zijn en derhalve geen ontvankelijke middelen 
kunnen opleveren.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

26 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman. advocaat-generaal.

Nr. 359

2° KAMER - 26 juni 2007

1º GENEESKUNDE – GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN 
INBEGREPEN) – DOPING – SPORTBEOEFENAAR – DOPINGPRAKTIJK – DISCIPLINAIRE 
BESTRAFFING – GEVOLG 

2° SPORT – SPORTBEOEFENAAR – DOPINGPRAKTIJK – DISCIPLINAIRE BESTRAFFING – GEVOLG 

3º GENEESKUNDE – GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN 
INBEGREPEN) – DRUGWET – DOPINGDECREET  – TOEPASSINGSGEBIED 

4°º SPORT – DOPINGDECREET – DRUGWET - TOEPASSINGSGEBIED

5º ARBITRAGEHOF – PREJUDICIELE VRAAG – DOPINGDECREET – SPORTBEOEFENAAR – 
DOPINGPRAKTIJK – STRAFSLUITENDE VERSCHONINGSGROND – DRUGWET – BEZIT VAN VERBODEN 
SUBSTANTIES – TOEPASSING VAN DE BIJ DECREET BEPAALDE VERSCHONINGSGROND OP HET DOOR 
DE DRUGWET STRAFBAAR GESTELDE FEIT – BESTAANBAARHEID MET DE ONDERSCHEIDEN 
BEVOEGDHEDEN VAN DE STAAT, DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN 

6° PREJUDICIEEL GESCHIL – GRONDWETTELIJK HOF – PREJUDICIËLE VRAAG – 
DOPINGDECREET – SPORTBEOEFENAAR – DOPINGPRAKTIJK – STRAFUITSLUITENDE 
VERSCHONINGSGROND – DRUGWET – BEZIT VAN VERBODEN SUBSTANTIES – TOEPASSING VAN DE 
BIJ DECREET BEPAALDE VERSCHONINGSGROND OP HET DOOR DE DRUGWET STRAFBAAR GESTELDE 
FEIT – BESTAANBAARHEID MET DE ONDERSCHEIDEN BEVOEGDHEDEN VAN DE STAAT, DE 
GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN 

7° GENEESKUNDE – GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN 
INBEGREPEN)  – DOPINGDECREET – SPORTBEOEFENAAR – DOPINGPRAKTIJK – 
STRAFUITSLUITENDE VERSCHONINGSGROND – DRUGWET – BEZIT VAN VERBODEN SUBSTANTIES – 
TOEPASSING VAN DE BIJ DECREET BEPAALDE VERSCHONINGSGROND OP HET DOOR DE DRUGWET 
STRAFBAAR GESTELDE FEIT – BESTAANBAARHEID MET DE ONDERSCHEIDEN BEVOEGDHEDEN VAN DE 
STAAT, DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN 
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8° SPORT – DOPINGDECREET  – SPORTBEOEFENAAR – DOPINGPRAKTIJK – STRAFUITSLUITENDE 
VERSCHONINGSGROND – DRUGWET – BEZIT VAN VERBODEN SUBSTANTIES – TOEPASSING VAN DE 
BIJ DECREET BEPAALDE VERSCHONINGSGROND OP HET DOOR DE DRUGWET STRAFBAAR GESTELDE 
FEIT – BESTAANBAARHEID MET DE ONDERSCHEIDEN BEVOEGDHEDEN VAN DE STAAT, DE 
GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN 

9° MISDRIJF – RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING  – VERSCHONING – 
DOPINGDECREET - SPORTBEOEFENAAR – DOPINGPRAKTIJK – STRAFUITSLUITENDE 
VERSCHONINGSGROND – DRUGWET – BEZIT VAN VERBODEN SUBSTANTIES – TOEPASSING VAN DE 
BIJ DECREET BEPAALDE VERSCHONINGSGROND OP HET DOOR DE DRUGWET STRAFBAAR GESTELDE 
FEIT – BESTAANBAARHEID MET DE ONDERSCHEIDEN BEVOEGDHEDEN VAN DE STAAT, DE 
GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN

 10° STRAF – VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN 
VERSCHONINGSGRONDEN – DOPINGDECREET - SPORTBEOEFENAAR – DOPINGPRAKTIJK 
– STRAFUITSLUITENDE VERSCHONINGSGROND – DRUGWET – BEZIT VAN VERBODEN SUBSTANTIES – 
TOEPASSING VAN DE BIJ DECREET BEPAALDE VERSCHONINGSGROND OP HET DOOR DE DRUGWET 
STRAFBAAR GESTELDE FEIT – BESTAANBAARHEID MET DE ONDERSCHEIDEN BEVOEGDHEDEN VAN DE 
STAAT, DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN

1°  en  2°  Wanneer  een  sportbeoefenaar,  dit  is  een  persoon  die  zich  voorbereidt  of  
deelneemt  aan  een  sportmanifestatie,  zich  schuldig  maakt  aan  dopingpraktijken  of 
daarmee gelijkgestelde praktijk,  en kan hij  voor die  feiten  niet  strafrechtelijk  vervolgd  
worden, maar enkel disciplinair worden gestraft (Artt. 2, 3° en 6°, 21, §2, 2°, 43, 3° en 44, 
eerste lid, Decr. Vl. R. 27 maart 1991) 

3° en 4° De Drugwet en het Dopingdecreet hebben elk een verschillend toepassingsgebied: 
de Drugwet regelt in het belang van de openbare gezondheid, eensdeels, het vervoer, de  
invoer,  de  uitvoeir,  het  bezit,  de  verkoop,  het  te  koop  stellen,  het  afleveren  en  het  
aanschaffen van giftstoffen,  slaapmiddelen,  verdovende stoffen,  ontsmettingsmiddelen 
en antiseptica, anderdeels de uitoefening van de geneeskunde met betrekking tot  die  
stoffen, terwijl het Dopingdecreet enkel het persoonlijk belang van de sportbeoefenaars  
betreft, namelijk de bescherming van hun fysieke en psychische welzijn in het kader van 
de sportbeoefening, dit is ter gelegenheid van de voorbereiding op of hun deelname aan 
een sportmanifestatie. 

5°, 6°, 7°, 8°, 9° en 10° Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 44 van het decreet  
van 27 maart 1991 inzake medische verantwoorde sportbeoefening, geïnterpreteerd in  
die zin dat door dat artikel een strafuitsluitende verschoningsgrond wordt gecreërd die 
niet enkel geldt met betrekking tot feiten die alleen strafbaar zijn op grond van artikel 43  
Dopingdecreet, maar dat deze ook geldt voor wat betreft het louter bezit van verboden 
substanties,  strafbaar  gesteld  door  de  Drugwet,  de  regels  die  door  of  krachtens  de  
Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheden van de 
Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten schendt, in zoverre de toepassing ervan de  
residuaire bevoegdheid van de federale wetgever in het gedrang brengt, stelt het Hof een 
prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof (Artt.26, §2, Bijzondere Wet Gw. H., 1 en 2,  
2° Drugwet, 1, §§1 en 2, en 8 K.B. 12 april 1974, 11, §1 en 28/ K.B. 31 dec. 1930, 3, §1  
en 45 K.B. 22 jan. 1998, 43 en 44, eerste lid, Decr. Vl. R. 27 maart 1991) 

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

ARREST

(A.R. P.07.0521.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest op verwijzing van 14 maart 2007 
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van het Hof van Beroep te Brussel.
De eiser voert in een memorie, die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uit-

maakt, twee middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
(...)
Tweede middel 
2. Het middel voert aan dat het arrest de strafuitsluitende verschoningsgrond 

bepaald in artikel 44 van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verant-
woorde sportbeoefening (hierna Dopingdecreet) ten onrechte toepast op misdrij-
ven die door andere wettelijke bepalingen dan dit decreet strafbaar gesteld zijn, 
meer bepaald door de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van 
giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsmiddelen en an-
tiseptica (hierna Drugwet).  Het stelt  dat  die  laatste  wet een eigen stelsel  van 
strafuitsluitende verschoningsgronden invoert en dat de strafuitsluitende verscho-
ningsgrond bepaald door artikel 44 Dopingdecreet enkel geldt voor de in artikel 
43 Dopingdecreet strafbaar gestelde feiten.

3. Overeenkomstig artikel 2, 3°, Dopingdecreet, is de sportbeoefenaar “elke 
persoon die zich voorbereidt op of deelneemt aan een sportmanifestatie”.

Artikel 43, 3° Dopingdecreet stelt strafbaar “hij die zich schuldig maakt aan 
een dopingpraktijk, zoals omschreven in artikel 2, 6°, a), b), c) of d), of aan een 
daarmee gelijkgestelde praktijk zoals omschreven in artikel 21, §2, 1°, 2° of 3°”.

Artikel 2, 6°, Dopingdecreet bepaalt welke de bij artikel 43 strafbare doping-
praktijken zijn.

Artikel 21, §2, 2°, Dopingdecreet, zoals het van toepassing was op het ogen-
blik van het aan de verweerder ten laste gelegde feiten, bepaalt dat met doping-
praktijk gelijkgesteld wordt “het in bezit hebben tijdens of bij de voorbereiding 
van een sportmanifestatie van substanties als bedoeld in artikel 2, 6°, van het de-
creet”.

Artikel 44, eerste lid, Dopingdecreet bepaalt: “Wanneer de in artikel 43 straf-
bare  feiten  gepleegd  worden  door  sportbeoefenaars  ter  gelegenheid  van  hun 
voorbereiding op of hun deelname aan een sportmanifestatie,  geven ze alleen 
aanleiding tot disciplinaire maatregelen”.

4. Uit die bepalingen volgt dat wanneer een sportbeoefenaar, dit is een persoon 
die zich voorbereidt op of deelneemt aan een sportmanifestatie, zich schuldig 
maakt aan dopingpraktijken of daarmee gelijkgestelde praktijken, hij voor die 
feiten niet strafrechtelijk kan vervolgd worden, maar enkel disciplinair kan wor-
den gestraft.

5. Hieruit volgt eveneens dat wanneer de dopingpraktijk van “het in bezit heb-
ben tijdens of bij de voorbereiding van een sportmanifestatie van substanties en 
middelen als bedoeld in artikel 2, 6°, van het decreet” bepaald in artikel 21, §2, 
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2°, Dopingdecreet, gepleegd door een sportbeoefenaar ter gelegenheid van zijn 
voorbereiding op of zijn deelname aan een sportmanifestatie, eveneens kan ge-
kwalificeerd worden als bezit van verboden substanties als bedoeld in de Drug-
wet, zij het voorwerp uitmaakt van de strafuitsluitende verschoningsgrond be-
paald in artikel 44 Dopingdecreet en niet meer strafrechtelijk kan vervolgd wor-
den wegens inbreuk op de vermelde wet. Er, wat de vermelde dopingpraktijk be-
treft, anders over oordelen zou artikel 44 Dopingdecreet iedere draagwijdte ont-
nemen. Het feit dat de Drugwet waaronder die dopingpraktijk eveneens kan val-
len, geniet van een eigen stelsel van verschoningsgronden, doet daaraan geen af-
breuk.

6. De eiser verzoekt de volgende prejudiciële vragen te stellen aan het Grond-
wettelijk Hof:

- “Schendt artikel 44 van het decreet van 27 maart 1991 inzake medische ver-
antwoorde sportbeoefening, geïnterpreteerd in die zin dat door dat artikel een 
strafuitsluitende verschoningsgrond wordt gecreëerd die niet enkel zou gelden 
met betrekking tot feiten die alleen (maar) strafbaar zijn op grond van artikel 43 
Dopingdecreet, (maar) dat deze ook geldt voor wat betreft mogelijke bestraffin-
gen op grond van (kwalificaties van) andere toepasselijke strafwetten (zoals de 
Drugwet) waaronder de feiten vallen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, op 
zichzelf beschouwd alsook in samenhang gelezen met artikel 14 juncto 6 EVRM 
en 26 IVBPR, doordat een verschil in behandeling in het leven wordt geroepen 
tussen twee categorieën van rechtsonderhorigen die in een vergelijkbare situatie 
verkeren, met name, enerzijds, de categorie rechtsonderhorigen sportbeoefenaars 
die vervolgd worden voor feiten gepleegd ter gelegenheid van de voorbereiding 
of de deelname aan een sportmanifestatie en die een strafuitsluitende verscho-
ningsgrond genieten voor wat betreft die feiten ongeacht de kwalificatie en wet-
telijke basis die daaraan wordt gegeven en, anderzijds, de categorie van rechtson-
derhorigen sportbeoefenaars die vervolgd worden voor feiten gepleegd niet ter 
gelegenheid van de voorbereiding op of de deelname aan een sportmanifestatie 
en die aldus geen strafuitsluitende verschoningsgrond genieten voor wat betreft 
die feiten ongeacht de kwalificatie en wettelijke basis die daaraan wordt gege-
ven, zonder dat er voor dit verschil in behandeling een redelijke verantwoording 
bestaat”;

- “Schendt artikel 44 van het decreet van 27 maart 1991 inzake medische ver-
antwoorde sportbeoefening, geïnterpreteerd in die zin dat door dat artikel een 
strafuitsluitende verschoningsgrond wordt gecreëerd die niet enkel zou gelden 
met betrekking tot feiten die alleen (maar) strafbaar zijn op grond van artikel 43 
Dopingdecreet, (maar) dat deze ook geldt voor wat betreft mogelijke bestraffin-
gen op grond van (kwalificaties van) andere toepasselijke strafwetten (zoals de 
Drugwet) waaronder de feiten vallen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, op 
zichzelf beschouwd alsook in samenhang gelezen met artikel 14 juncto 6 EVRM 
en 26 IVBPR, doordat een verschil in behandeling in het leven wordt geroepen 
tussen twee categorieën van rechtsonderhorigen die in een vergelijkbare situatie 
verkeren, met name, enerzijds, de categorie rechtsonderhorigen sportbeoefenaars 
die vervolgd worden voor feiten gepleegd ter gelegenheid van de voorbereiding 
op of de deelname aan een sportmanifestatie en die een strafuitsluitende verscho-
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ningsgrond genieten voor wat betreft die feiten ongeacht de kwalificatie en wet-
telijke basis die daaraan wordt gegeven en, anderzijds, de categorie van rechtson-
derhorigen niet-sportbeoefenaars die vervolgd worden voor feiten gepleegd niet 
ter gelegenheid van de voorbereiding op of de deelname aan een sportmanifesta-
tie en die aldus geen strafuitsluitende verschoningsgrond genieten voor wat be-
treft die feiten ongeacht de kwalificatie en wettelijke basis die daaraan wordt ge-
geven, zonder dat er voor dit verschil in behandeling een redelijke verantwoor-
ding bestaat”.

7. De eerste prejudiciële vraag betreft het verschil in behandeling tussen, ener-
zijds, de sportbeoefenaar die vervolgd wordt voor feiten gepleegd ter gelegen-
heid van de voorbereiding op of de deelname aan een sportmanifestatie, ander-
zijds,  de  sportbeoefenaar  die  vervolgd  wordt  voor  feiten  gepleegd  buiten  de 
voorbereiding op of de deelname aan een sportmanifestatie. 

De vraag heeft betrekking op personen die, alhoewel zij dezelfde hoedanigheid 
hebben, zich niettemin bevinden in verschillende juridische toestanden en daar-
om anders worden behandeld.

De vraag hoeft derhalve niet te worden gesteld.
8. De tweede prejudiciële vraag betreft geen onderscheid tussen personen of 

categorieën van personen die in een zelfde juridische toestand verkeren, maar 
wel een onderscheid tussen sportbeoefenaars en niet-sportbeoefenaars, dit is tus-
sen personen die zich bij het plegen van de feiten in verschillende juridische toe-
standen bevinden en daarom anders worden behandeld.

De vraag hoeft niet te worden gesteld.
9. Het middel voert eveneens aan dat de toepassing van de strafuitsluitende 

verschoningsgrond bepaald in artikel 44 Dopingdecreet zoals hierboven uitge-
legd, de grondwettelijke bevoegdheidsverdeling tussen de Federale Staat, de Ge-
meenschappen en de Gewesten miskent.

Het middel houdt wezenlijk in dat eens een dopingpraktijk strafbaar gesteld 
door  artikel  43 Dopingdecreet  eveneens gekwalificeerd wordt  als  overtreding 
van de Drugwet, die wet van toepassing is.

10. De Drugwet regelt in het belang van de openbare gezondheid, eensdeels, 
het vervoer, de invoer, de uitvoer, het bezit, de verkoop, het te koop stellen, het 
afleveren en het aanschaffen van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende stoffen, 
ontsmettingsmiddelen en antiseptica, anderdeels de uitoefening van de genees-
kunde met betrekking tot die stoffen.

11. Art. 2, 5°, Dopingdecreet bepaalt de medisch verantwoorde sportbeoefe-
ning als “het  geheel van preventieve en curatieve maatregelen, bepalingen en 
aanbevelingen die de sportverenigingen en sportbeoefenaars in acht dienen te ne-
men met het oog op het fysiek en psychisch welzijn van de sportbeoefenaars”. 

12. Het Dopingdecreet beoogt aldus enkel de bescherming van het fysieke en 
psychische welzijn van de sportbeoefenaars in het kader van de sportbeoefening, 
dit is ter gelegenheid van de voorbereiding op of hun deelname aan een sportma-
nifestatie. Dit betreft niet de openbare gezondheid maar enkel het persoonlijk be-
lang van de sportbeoefenaars.
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De Drugwet en het Dopingdecreet hebben bijgevolg elk een verschillend toe-
passingsgebied.

13. De vraag is derhalve of de decreetgever zijn bevoegdheid heeft overschre-
den doordat het toepassingsgebied van artikel 44 Dopingdecreet het toepassings-
gebied van de Drugwet wat betreft de strafbaarheid van het bezit van in die wet 
bedoelde verboden substanties, uitsluit.

14. Desbetreffende verzoekt de eiser de volgende prejudiciële vraag aan het 
Grondwettelijk Hof te stellen.

“Schendt artikel 44 van het decreet van 27 maart 1991 inzake medische ver-
antwoorde sportbeoefening, geïnterpreteerd in die zin dat door dat artikel een 
strafuitsluitende verschoningsgrond wordt gecreëerd die niet enkel zou gelden 
met betrekking tot feiten die alleen (maar) strafbaar zijn op grond van artikel 43 
Dopingdecreet, (maar) dat deze ook geldt voor wat betreft mogelijke bestraffin-
gen op grond van (kwalificaties van) andere toepasselijke strafwetten (zoals de 
Drugwet) waaronder de feiten vallen, de regels die door of krachtens de Grond-
wet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheden van 
de Staat,  de Gemeenschappen en de Gewesten, inbegrepen de regels  voorge-
schreven door artikel 1, I, 2, van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 , in zo-
verre de toepassing ervan de residuaire bevoegdheid van de federale wetgever in 
het gedrang brengt wat tot een ongefundeerde ongelijke behandeling kan leiden 
tussen een gewone rechtsonderhorige en een sportbeoefenaar [binnen de Vlaam-
se gemeenschap] inzake de toepassing en handhaving van de federale Drugwet 
en haar uitvoeringsbesluiten”.

Er is aanleiding de hierna heromschreven prejudiciële vraag te stellen.
Dictum
Het Hof,
Houdt elke verdere beslissing aan tot het Grondwettelijk Hof uitspraak zal ge-

daan hebben over de volgende vraag:
“Schendt artikel 44 van het decreet van 27 maart 1991 inzake medische ver-

antwoorde sportbeoefening, geïnterpreteerd in die zin dat door dat artikel een 
strafuitsluitende verschoningsgrond wordt gecreëerd die niet enkel geldt met be-
trekking tot feiten die alleen strafbaar zijn op grond van artikel 43 Dopingde-
creet, maar dat deze ook geldt voor wat betreft louter het bezit van verboden sub-
stanties, strafbaar gesteld door de Drugwet, de regels die door of krachtens de 
Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheden 
van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, in zoverre de toepassing er-
van de residuaire bevoegdheid van de federale wetgever in het gedrang brengt”.

Houdt de kosten aan.

26 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman. Advocaat-generaal.
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Nr. 360

2° KAMER - 12 juni 2007

1º VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - MISDAAD GEPLEEGD BIJ UITOEFENING VAN HET 
AMBT, TEN LASTE VAN EEN MAGISTRAAT VAN EEN HOF VAN BEROEP OF EEN ARBEIDSHOF - 
BEVOEGDHEID - HOF VAN CASSATIE - TWEEDE KAMER

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — KAMERS. VERENIGDE 
KAMERS. VOLTALLIGE ZITTING. ALGEMENE VERGADERING - KAMERS - 
MISDAAD GEPLEEGD BIJ UITOEFENING VAN HET AMBT, TEN LASTE VAN EEN MAGISTRAAT VAN EEN 
HOF VAN BEROEP OF EEN ARBEIDSHOF - BEVOEGDHEID - HOF VAN CASSATIE - TWEEDE KAMER

3º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTE - 
VALSHEID GEPLEEGD DOOR EEN OPENBAAR OFFICIER OF AMBTENAAR - BEGRIP - TENDENTIEUS 
KARAKTER VAN EEN VERHOOR - PROCES-VERBAAL MET TRANSCRIPTIE VAN DE ANTWOORDEN

4º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTEN - 
VALSHEID GEPLEEGD DOOR EEN OPENBAAR OFFICIER OF AMBTENAAR - BEGRIP - OFFICIER VAN 
GERECHTELIJKE POLITIE EN ONDERZOEKSRECHTER - ALS VALS AANGEMERKT STUK - NIET VALS STUK 
- GEVOLG

5º VALS GETUIGENIS - VERLEIDING VAN EEN GETUIGE - BEGRIP

6º HELING - HELING VAN EEN GESTOLEN VOORWERP - BESTANDDELEN - BEDRIEGLIJK OPZET - 
BEGRIP

7º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTEN - 
VALSHEID GEPLEEGD DOOR EEN OPENBAAR OFFICIER OF AMBTENAAR - BEGRIP - BESTANDDELEN

8º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTEN - 
VALSHEID GEPLEEGD DOOR EEN OPENBAAR OFFICIER OF AMBTENAAR - VALS PROCES-VERBAAL - 
BEGRIP

9º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTEN - 
VALSHEID GEPLEEGD DOOR EEN OPENBAAR OFFICIER OF AMBTENAAR - VALS PROCES-VERBAAL - 
BEGRIP - ONDERZOEKSRECHTER - PROCES-VERBAAL VAN GETUIGENVERHOOR - PLAATS VAN 
VERHOOR - GEBREK VAN NAUWKEURIGHEID - GEVOLG

10º OMKOPING VAN AMBTENAREN - PASSIEVE OMKOPING - VRAGEN OF AANNEMEN VAN 
EEN VOORDEEL VAN WELKE AARD DAN OOK - VOORDEEL - BEGRIP

11º BEROEPSGEHEIM - PERSONEN DIE UIT HOOFDE VAN HUN STAAT OF BEROEP KENNIS 
DRAGEN VAN GEHEIMEN DIE HUN ZIJN TOEVERTROUWD - BEGRIP

12º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GEHEIM VAN HET ONDERZOEK - DRAAGWIJDTE - 
ONDERZOEKSRECHTER - CONTACTEN MET DE PERS

13º ONDERZOEKSRECHTER - GEHEIM VAN HET ONDERZOEK - DRAAGWIJDTE - CONTACTEN 
MET DE PERS

14º DRUKPERS (POLITIE OVER DE) - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GEHEIM VAN HET 
ONDERZOEK - DRAAGWIJDTE - ONDERZOEKSRECHTER - CONTACTEN MET DE PERS

15º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GEHEIM VAN HET ONDERZOEK - DRAAGWIJDTE - 
OPENBAAR MINISTERIE - INLICHTINGEN AAN DE PERS - VOORWAARDEN

16º OPENBAAR MINISTERIE - GEHEIM VAN HET ONDERZOEK - DRAAGWIJDTE - 
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INLICHTINGEN AAN DE PERS - VOORWAARDEN

17º DRUKPERS (POLITIE OVER DE) - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GEHEIM VAN HET 
ONDERZOEK - DRAAGWIJDTE - OPENBAAR MINISTERIE - INLICHTINGEN AAN DE PERS - 
VOORWAARDEN

18º BEROEPSGEHEIM - SCHENDING - BEGRIP

19º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GEHEIM VAN HET ONDERZOEK - MISKENNING - 
BEGRIP

20º MISDRIJF — ALLERLEI - ARTIKEL 147, EERSTE LID, STRAFWETBOEK - WILLEKEURIGE 
AANHOUDING - BEGRIP

1º en 2° Wanneer de procureur-generaal  bij  het Hof van cassatie van de minister  van  
Justitie de stukken heeft ontvangen betreffende een misdaad, ten laste gelegd aan een  
magistraat van een hof van beroep of van een arbeidshof of aan een parketmagistraat bij  
één  van  deze  rechtscolleges,  in  de  uitoefening  van  het  ambt  gepleegd,  vordert  de  
procureur-generaal bij het Hof van cassatie dat de eerste voorzitter van dat Hof één van  
zijn leden zou aanwijzen als onderzoeksmagistraat; nadat de eerste voorzitter, na het  
stellen  van  de  onderzoekshandelingen,  hem  de  rechtspleging  ter  beschikking  heeft  
overgezonden, maakt de procureur-generaal bij het Hof van cassatie de zaak met een  
schriftelijke vordering aanhangig bij de tweede kamer van het Hof; het Hof van cassatie,  
dat in raadkamer uitspraak doet, neemt ofwel de aangifte aan en verwijst de verdachte  
magistraat  naar  de  eerste  kamer  van  het  Hof,  die  uitspraak  zal  doen  over  de  
inbeschuldigingstelling,  indien er  ten aanzien  van de vervolgde magistraat  voldoende 
aanwijzingen van schuld zijn, ofwel wijst het de aangifte af en zegt dat er geen grond is  
tot verwijzing wanneer het vaststelt dat de gegevens van het onderzoek ongeschikt zijn  
om een strafrechtelijke veroordeling aannemelijk te maken, of dit nu gebeurt op grond  
van  de kwalificaties  die  in  aanmerking  zijn  genomen  of  op  grond van enige  andere 
kwalificatie die aan de aangegeven feiten is gegeven1 2.  (Artt. 485 tot 492, 501 en 502, 
Sv.)

3º Het eventueel tendentieus karakter van een verhoor is geen aanwijzing voor de valsheid 
van het proces-verbaal dat de antwoorden optekent die dat verhoor heeft opgeleverd.  
(Artt. 193, 194, 195, 197, 213 et 214, Sw.)

4º Wanneer zij een stuk van valsheid betichten, beweren de officier van gerechtelijke politie 
of  de  onderzoeksrechter  alleen,  ook  al  is  dit  onterecht,  dat  het  stuk  vals  is;  uit  de  
omstandigheid dat dit niet vals is, volgt niet dat niet werd beweerd dat het vals is noch,  
bijgevolg, dat de vermelding van deze bewering zelf een valsheid uitmaakt.  (Artt. 193, 
194, 195, 197, 213 en 214, Sw.)

5º Opdat er strafbare verleiding van getuige zou zijn, is het noodzakelijk dat de getuige een 
valse verklaring heeft afgelegd en de verleider de voormelde getuige ertoe gebracht heeft  
om in strijd met de waarheid te getuigen. (Artt. 215, 223 en 224, Sw.)

6º Heling van een gestolen voorwerp vereist bij de heler dat hij met name het voormelde  
voorwerp met een bedrieglijk opzet heeft verkregen, d.w.z. met de bedoeling om er ofwel  
zelf voordeel uit te halen, ofwel de daders van of de medeplichtigen aan de diefstal te 
helpen om de voordelen eruit te halen. (Art. 505, Sw.)

1 Zie Cass., 1 april 1996, AR P.96.0171.F, AC, 1996, nr. 108.
2 De strafvordering werd op gang gebracht met de vordering van de procureur-generaal bij het Hof 
van cassatie die, met toepassing van artikel 487 van het Wetboek van Strafvordering, vordert dat de 
eerste voorzitter van dit Hof een onderzoeksmagistraat aanwijst. Na afloop van het onderzoek hebben 
de klagers zich burgerlijke partij gesteld bij de aangewezen raadsheer-onderzoeker. In antwoord op 
de  door  hen  neergelegde  conclusies,  heeft  het  Hof  impliciet  geoordeeld  dat  hun  burgerlijke 
partijstellingen ontvankelijk waren. Zie Cass., 1 april 1996, AR P.96.0171.F, AC. 1996, nr. 108. (Art. 
63 SV.; Artt. 3 en 4, V.T.Sv.)
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7º Valsheid in geschriften door een openbaar officier of ambtenaar vereist het opmaken 
van één of meerdere geïdentificeerde akten van het ambt van de vervolgde persoon.  
(Artt. 193, 195, 197, 213 en 214, Sw.)

8º De valsheid van een proces-verbaal volgt niet uit de omstandigheid dat een feit waarvan  
dit  stuk  vermeldt  dat  het  zich  heeft  voorgedaan,  niet  volgens  alle  voorziene 
omstandigheden plaatsvindt. (Artt. 193, 194, 195, 197, 213 en 214, Sw.)

9º Het gebrek aan precisering betreffende de plaats van het verhoor van een getuige, die  
door de onderzoeksrechter in de lokalen van de gerechtelijke politie is gehoord, volstaat  
niet om het proces-verbaal van verhoor van de voormelde getuige, waarin beweerd wordt  
dat er geen bijzondere omstandigheid te vermelden valt, tot een valsheid te maken. (Artt. 
193, 195, 197, 213 en 214, Sw.)

10º Het verhoor van een getuige in een onderzoeksdossier kan niet als enig "voordeel"  
worden beschouwd, toegekend aan de gerechtelijke overheid, die de begunstigde ervan 
zou zijn, in de zin van artikel 246, §1, van het Strafwetboek. (Artt. 246, §1 en 247, Sw.)

11º Artikel 458 van het Strafwetboek is toepasselijk op al degenen die uit hoofde van hun  
staat of beroep het hen toevertrouwde geheim moeten bewaren, ofwel wanneer de feiten 
die zij aldus onder het zegel van de geheimhouding vernemen, hen door privé-personen  
zijn  toevertrouwd,  ofwel  wanneer  zij  ervan  kennis  krijgen bij  de  uitoefening  van een  
beroep aan de handelingen waarvan, de wet, in het algemeen belang en om reden van 
openbare orde, een vertrouwelijk en geheim karakter toekent. (Art. 458, Sw.)

12º, 13° en 14°  De onderzoeksrechter is niet gemachtigd om met journalisten om te gaan;  
de onthulling door de pers van gegevens die onder het geheim van het onderzoek vallen,  
staat  de  onderzoeksmagistraat  niet  toe  om  deze  feiten  de  becommentariëren,  te  
verduidelijken of te bevestigen door mededelingen die bijkomend gezag eraan verlenen.  
(Art. 57, §1, Sv.)

15º,  16¨°  en  17°  Alleen  het  openbaar  ministerie  kan,  met  instemming  van  de 
onderzoeksmagistraat,  inlichtingen  verschaffen  aan  de  pers  over  zaken  waarin  een 
gerechtelijk onderzoek loopt, voor zover het openbaar belang een dergelijke mededeling  
vereist en daarbij het recht van verdediging of het vermoeden van onschuld niet wordt  
miskend. (Art. 57, §§1 en 3, Sv.)

18º  en  19°  Het  beroepsgeheim  en  inzonderheid  het  onderzoeksgeheim  wordt  niet  
geschonden,  wanneer  degene  die  kennis  ervan  draagt,  verklaart  dat  hij  een  valse  
inlichting niet  bevestigt  of zich beperkt tot  het vermelden van feiten die zo algemeen 
bekend zijn dat zij eigenlijk geen bevestiging nodig hebben. (Art. 458, Sw.; Art. 57, Sv.)

20º Om strafbaar te zijn moet de aanhouding door een ambtenaar, openbaar officier of  
agent van de openbare macht kwaadwillig bevolen worden buiten de gevallen die bij wet  
zijn  toegestaan  of  zonder  inachtneming  van  de  voorgeschreven  vormvereisten;  dat 
misdrijf vereist met name dat de aanhouding louter willekeurig werd bevolen, zonder dat  
de auteur van de maatregel een regel tot staving van zijn optreden kan aanvoeren3. (Art. 
147, Sw.)

(DE PROCUREUR- GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE e.a. T. L. en C.)4

3 Zie Cass., 26 sept. 1990, AR 8300, AC, 1990-1991, nr. 39.
4 De strafvordering werd op gang gebracht met de vordering van de procureur-generaal bij het Hof 
van cassatie die, met toepassing van artikel 487 van het Wetboek van Strafvordering, vordert dat de 
eerste voorzitter van dit Hof een onderzoeksmagistraat aanwijst. Na afloop van het onderzoek hebben 
de klagers zich burgerlijke partij gesteld bij de aangewezen raadsheer-onderzoeker. In antwoord op 
de  door  hen  neergelegde  conclusies,  heeft  het  Hof  impliciet  geoordeeld  dat  hun  burgerlijke 
partijstellingen ontvankelijk waren. Zie Cass., 1 april 1996, AR P.96.0171.F, AC. 1996, nr. 108. (Art. 
63 SV.; Artt. 3 en 4, V.T.Sv.)
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1685.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Met een brief van 21 december 2005 heeft de minister van Justitie de procu-

reur-generaal bij het Hof van Cassatie, met toepassing van de artikelen 485 en 
486 van het Wetboek van Strafvordering, twee aangiften toegezonden ten laste 
van de advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Bergen J.-C. L. en in zake 
van een onbekende, wegens valsheid in  geschriften en het  gebruik van valse 
stukken, verduistering door openbare ambtenaren, omkoping, heling, willekeuri-
ge en wederrechtelijke inhechtenisneming, schending van het beroepsgeheim en 
het behoren tot een vereniging van misdadigers.

Bij beschikking van 26 december 2005 heeft de eerste voorzitter van het Hof 
raadsheer Frédéric Close aangewezen tot onderzoeksmagistraat.

Op 31 januari 2007 werd de rechtspleging, met toepassing van artikel 491 van 
het Wetboek van Strafvordering, met het oog op het afsluiten van het onderzoek, 
door de eerste voorzitter tot beschikking meegedeeld aan de procureur-generaal.

De vordering die de procureur-generaal op 8 maart 2007 aan de tweede kamer 
richt, besluit tot het ontbreken van voldoende bezwaren voor de in de aangiften 
bedoelde feiten, en vordert dat het aan het Hof, uitspraak doende in raadkamer, 
moge behagen, deze af te wijzen.

Op de terechtzitting van 23 mei 2007 heeft onderzoeksraadsheer Frédéric Clo-
se  verslag  uitgebracht,  heeft  advocaat-generaal  Raymond Loop gevorderd  en 
hebben  de  burgerlijke  partijen  conclusies  neergelegd  waarvan  een  uittreksel 
waarin de bewoordingen zijn overgenomen waarin de telastleggingen zijn ge-
steld, in een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

De partijen werden in hun middelen en replieken gehoord op de terechtzittin-
gen van 23 en 30 mei, 5 en 12 juni 2007, dag waarop de zaak in beraad werd ge-
nomen.

II. BESLISSING VAN HET HOF
De burgerlijke partijen besluiten tot de verwijzing van J.-C. L. wegens vals-

heid in geschriften en het gebruik van valse stukken (telastleggingen A.1, B.1 en 
C.1), verleiding van getuige (A.2), verduistering door een ambtenaar (A.3), he-
ling (B.2), passieve corruptie door het aanwenden van invloed (C.2), schending 
van het beroepsgeheim (D), willekeurige aanhouding en hechtenis (E) en de aan-
stoker of het hoofd te zijn van een vereniging van boosdoeners (F).

De gedetailleerde omschrijving van deze telastleggingen wordt vermeld op de 
bladzijden 14 tot 19 van de conclusie die door de burgerlijke partijen D. W. en 
anderen op de terechtzitting van 23 mei 2007 is neergelegd.

Deze partijen concluderen eveneens (bladzijden 12 en 13) tot de verwijzing 
van V. C. wegens valsheid in geschriften en het gebruik van valse stukken (te-
lastleggingen 1, a en b), verduistering door een ambtenaar (telastlegging 2) en 
het hoofd of de aanstoker te zijn van een vereniging van boosdoeners (telastleg-
ging 3).

V. C. is dus de onbekende uit de aangiften die door de minister van Justitie 
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zijn overgezonden.
Vóór zijn benoeming tot advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Bergen 

oefende J.-C. L. het ambt van onderzoeksrechter uit bij de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel, terwijl V. C. dat van eerste substituut-procureur des Konings 
bij die rechtbank uitoefende vóór zijn benoeming tot procureur des Konings te 
Neufchâteau.

Het Hof moet zeggen of er, ten aanzien van de vervolgde magistraten, vol-
doende aanwijzingen van schuld zijn,  d.w.z. bezwaren die onderzocht zijn en 
dermate  ernstig  zijn  dat  hun  veroordeling,  vanaf  heden,  waarschijnlijk  lijkt, 
waarbij men onder bezwaren het geheel van de na afloop van het onderzoek ver-
gaarde gegevens moet verstaan.

De burgerlijke partijen voeren aan dat de rechtspleging, wat V. C. betreft, niet 
in staat is, aangezien deze niet werd opgeroepen. Artikel 127 van het Wetboek 
van Strafvordering verbiedt immers de verwijzing naar het vonnisgerecht van ie-
mand die zich niet voor het onderzoeksgerecht heeft kunnen verdedigen.

Om de uitoefening van het recht van verdediging te waarborgen zou het debat 
moeten worden heropend. Deze maatregel zou evenwel niet nodig zijn mocht 
meteen blijken dat de feiten die deze magistraat worden ten laste gelegd noch 
een misdaad noch een wanbedrijf zijn of dat er tegen hem onvoldoende bezwa-
ren bestaan.

Voor het onderzoek van de telastleggingen volgt het Hof de nummering van de 
burgerlijke partijen.

Over de aan J.-C. L. ten laste gelegde feiten :
Over de telastleggingen A.1, 1 tot 6 :
1. Het eventueel tendentieus karakter van een verhoor is geen aanwijzing voor 

de valsheid van het proces-verbaal dat de antwoorden optekent die dat verhoor 
heeft opgeleverd.

2. Door een stuk van valsheid te betichten beweren de officier van gerechtelij-
ke politie of de onderzoeksrechter alleen, ook al is dit onterecht, dat het stuk vals 
is. Uit de omstandigheid dat het niet vals is, volgt niet dat niet werd beweerd dat 
het vals is noch, bijgevolg, dat de vermelding van deze bewering zelf een vals-
heid uitmaakt.

3. De processen-verbaal met de data die in deze telastlegging zijn gepreciseerd 
werden door de officier van gerechtelijke politie R. d. S. M. opgemaakt. Nergens 
blijkt dat J.-C. L. op enigerlei wijze zou zijn tussengekomen in de vermelding 
van de data van deze processen-verbaal.

4. Uit geen enkel gegeven kan worden opgemaakt dat J.-C. L. processen-ver-
baal uit het dossier 70.97.1071/95 zou hebben gewijzigd of doen wijzigen, in-
zonderheid deze van 14 februari 1995 en 7 mei 1996.

5. De burgerlijke partijen verwijten J.-C. L. dat hij onderzoeksdossiers heeft 
voorgesteld als zijnde volledig, ofschoon dat niet het geval was. Aangezien deze 
telastlegging niet gegrond is op het opstellen van één of meerdere geïdentificeer-
de en van het ambt van de vervolgde persoon uitgaande akten, kan dit niet het 
misdrijf zijn dat bij artikel 195 van het Strafwetboek is bepaald.
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6. Uit geen enkel gegeven blijkt dat J.-C. L. zou zijn tussengekomen bij het 
opstellen van de twee nota's die in deze telastlegging worden bedoeld of dat hij 
deze zou hebben geïnspireerd.

Over de telastlegging A.2 :
Als men ervan uitgaat dat de verklaring die S. D. op 7 maart 1997 bij onder-

zoeksrechter L. heeft afgelegd, vals is,  moet onderzocht worden of het waar-
schijnlijk lijkt dat die magistraat de getuige ertoe gebracht heeft om in strijd met 
de waarheid te getuigen.

Die waarschijnlijkheid is er niet ten aanzien van de verklaringen van de toege-
voegde griffier P. P., volgens wie het verhoor loyaal is verlopen, zonder dat hij 
op enig ogenblik de indruk had dat er druk werd uitgeoefend.

Bovendien blijkt uit de verklaring op 8 november 2006 van L. V. aan het Co-
mité P dat S. D. in de loop van een gesprek met die journalist zou hebben toege-
geven dat zij de verklaring betreffende de bij haar uitgevoerde huiszoeking heeft 
opgemaakt met als doel haar partner J.-P. L. te schaden. Daarentegen herinnert 
de journalist zich niet dat S. D. kritiek zou hebben gehad op de omstandigheden 
van haar verhoor door rechter L..

Zelfs de herhaalde beschuldigingen van S. D., die door J.-C. L. worden betwist 
en die geen bevestiging vinden in de bovenvermelde verhoren, kunnen de bewe-
ring dat die magistraat de getuige zou kunnen hebben verleid, niet genoeg aanne-
melijk maken.

Over de telastlegging A.3 :
Er blijkt niet dat op 14 februari 1995 een proces-verbaal van huiszoeking zou 

zijn opgemaakt en evenmin dat J.-C. L. daarvan kennis zou hebben gehad.
Zoals de burgerlijke partijen in hun conclusies schrijven, werden bepaalde pro-

cessen-verbaal die in het kader van het dossier 70.97.1071/95 van de notities van 
het parket te Brussel zijn opgemaakt bij andere dossiers gevoegd die met name in 
de gerechtelijke arrondissementen Luik, Dinant, Doornik en Brugge zijn geo-
pend; zij werden dus niet verduisterd.

Voor het overige bestaat er geen enkel bezwarend feit dat het enige proces-
verbaal dat niet werd teruggevonden, zou zijn verduisterd.

Over de telastlegging B.1 :
Er wordt aangevoerd dat het proces-verbaal dat J.-C. L. op 18 december 1998 

heeft opgesteld betreffende de ontdekking van microfiches tussen de in beslag 
genomen stukken een valsheid in geschriften is.

Het Hof stelt vast dat ook onderzoeksrechter J.-C. V. E. diezelfde dag, in een 
verzegelde opslagplaats, microfiches van hetzelfde type heeft ontdekt die niet op 
een inventaris waren ingeschreven.

De omstandigheid dat J.-C. L. zich op het proces-verbaal van zijn collega zou 
geïnspireerd hebben om de ontdekking te vermelden van microfiches in soortge-
lijke omstandigheden, lijkt niet verdacht.

Overigens preciseert de officier van gerechtelijke politie A. E., in een proces-
verbaal van 26 oktober 2006, "dat de microfiches die in het middelpunt van de 
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huidige kwestie staan ons pas op 18 december 1998 bekend waren en dat toenter-
tijd nooit enige argwaan over hun oorsprong ter sprake kwam". Hij doet verder 
opmerken dat de woorden van rechter L. "in de zin waren van dat hij voor het 
eerst kennis kreeg van het bestaan van de omslag en van de microfiches daarin. 
Wij [...] herinneren ons nauwkeurig dat de Heer L. aan de speurders en in het bij-
zonder aan inspecteur de S. M. heeft gezegd dat het nodige ging moeten gebeu-
ren om de microfiches te kunnen lezen". Deze preciseringen spreken de beschul-
digingen van de burgerlijke partijen tegen.

Geen enkel gegeven van het onderzoek laat toe de juistheid in twijfel te trek-
ken van de vermeldingen in het proces-verbaal dat in de telastlegging wordt be-
doeld.

Over de telastlegging B.2 :
Zoals hierboven verklaard is de valsheid niet waarschijnlijk zodat de telastleg-

ging heling, in zoverre zij daaruit voortvloeit, grondslag mist.
Wat de diefstal van de stukken betreft, in de veronderstelling dat deze bewezen 

is, volstaat niet om ten aanzien van de onderzoeksrechter te stellen dat er heling 
bestaat. Er blijkt immers niet dat deze ze met bedrieglijk opzet zou hebben ver-
kregen, dit is met de bedoeling om er ofwel zelf voordeel uit te halen, ofwel de 
daders of medeplichtigen te helpen om de voordelen eruit te halen.

Over de telastlegging C.1, 1 tot 5 :
1. De burgerlijke partijen verwijten J.-C. L. dat hij het heeft voorgesteld alsof 

de onderzoeksdossiers volledig waren terwijl ze het niet waren. Aangezien dit 
misdrijf niet gegrond is op het opmaken van één of meerdere geïdentificeerde 
akten die tot de bevoegdheid van het ambt van de vervolgde persoon behoren, 
kan deze telastlegging niet het misdrijf zijn dat bij artikel 195 van het Strafwet-
boek is bedoeld.

2. Om dezelfde reden lijken de onder dit nummer ten laste gelegde feiten niet 
de strafrechtelijke omschrijving te kunnen krijgen die de burgerlijke partijen er-
aan geven.

3. J.-C. L. wordt verweten om in een proces-verbaal van verhoor van 4 februa-
ri 2000 te hebben vastgesteld dat dit zou worden voortgezet in zijn kabinet op 9 
februari 2000, ofschoon het die dag heeft plaatsgevonden in de lokalen van de 
gerechtelijke politie en het proces-verbaal van diezelfde dag geen melding ervan 
maakt, doch preciseert dat er geen bijzondere omstandigheid te vermelden valt.

De valsheid van een proces-verbaal volgt niet uit de omstandigheid dat een feit 
waarvan dit stuk vermeldt dat het zich zal voordoen, niet volgens alle voorziene 
omstandigheden plaatsvindt.

Voor het overige volstaat het gebrek aan precisering betreffende de plaats van 
het verhoor niet om het proces-verbaal waarin beweerd wordt dat er geen bijzon-
dere omstandigheid te vermelden valt, vals te maken.

4. Volgens de burgerlijke partijen zou rechter L. slechts op 22 februari 2000 de 
zogenaamd op 9 februari gedateerde verklaring hebben opgesteld en de 22ste aan 
A. C. overhandigd om deze toe te staan zich aan een dagvaarding van de onder-
zoeksrechter te Luxemburg te onttrekken.
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A.C. verklaart eerst dat het stuk wel degelijk op 9 februari 2000 werd opge-
steld en dat er geen enkele reden was om het te antedateren. Hij beweert vervol-
gens het tegendeel door te preciseren dat hij op 22 februari om het stuk heeft ver-
zocht en het de dag daarop aan de Luxemburgse magistraat heeft toegezonden.

De litigieuze verklaring kon A. C. enkel van nut zijn om zijn niet-beschikbaar-
heid op 17 februari vast te stellen omdat ze alleen bevestigt dat die dag een ver-
hoor is gepland. Om, volgens de stelling van de burgerlijke partijen dat doel te 
bereiken, had niets de onderzoeksrechter kunnen beletten om, in een stuk afgele-
verd op 22 februari en gedateerd op de dag van de aflevering, te garanderen dat 
A. C. werd medegedeeld dat hij zich de 17de op zijn kabinet diende aan te bie-
den.

De valsheid van de datum van 9 februari lijkt niet waarschijnlijk omdat zij 
zonder belang is voor de verwezenlijking van de doelstellingen die de vervolgen-
de partijen aan de vermeende valsheid toekennen.

De omstandigheid dat, op 9 februari 2000, de rechter en de getuige niet wisten 
dat deze laatste op de 17de te Luxemburg zou worden opgeroepen, sluit niet uit 
dat J.-C. L. op 9 februari 2000 zou gepland hebben om het verhoor van de getui-
ge eveneens op de 17de verder te zetten en hem dit zou bevestigd hebben met 
een brief die is opgesteld op de dag die erop vermeld staat.

5. Het onderzoeksdossier maakt het niet mogelijk te identificeren wie nader-
hand de beschikking tot aanstelling van een nieuwe onderzoeksrechter heeft aan-
gevuld, noch om, bijgevolg, het al dan niet bedrieglijk opzet te beoordelen van 
de auteur van die vermelding.

Over de telastlegging C.2 :
In tegenstelling tot wat de burgerlijke partijen beweren kan het verhoor van 

een  getuige  in  een  onderzoeksdossier  niet  als  enig  "voordeel"  worden  be-
schouwd, toegekend aan de gerechtelijke overheid, die de begunstigde ervan zou 
zijn, in de zin van artikel 246, §1, van het Strafwetboek.

Over de telastlegging D :
Artikel 458 van het Strafwetboek is toepasselijk op al degenen die uit hoofde 

van hun staat of beroep het hen toevertrouwde geheim moeten bewaren, ofwel 
wanneer de feiten die zij aldus onder het zegel van de geheimhouding vernemen 
hen door privé-personen zijn toevertrouwd, ofwel wanneer zij ervan kennis krij-
gen bij de uitoefening van een beroep aan de handelingen waarvan de wet, in het 
algemeen belang en om reden van openbare orde, een vertrouwelijk en geheim 
karakter toekent.

Behoudens in de bij wet bepaalde uitzonderingen, is het onderzoek geheim. De 
onderzoeksrechter is niet gemachtigd om met journalisten om te gaan. Alleen het 
openbaar ministerie kan, met instemming van de onderzoeksmagistraat, inlich-
tingen verschaffen aan de pers over zaken waarin een gerechtelijk onderzoek 
loopt. Dan nog is het noodzakelijk dat het openbaar belang zulks vereist en dat 
daardoor het recht van verdediging of het vermoeden van onschuld niet wordt 
miskend.

De onthulling door de pers van gegevens die onder het geheim van het onder-
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zoek vallen, staat de onderzoeksmagistraat niet toe om deze feiten te becommen-
tariëren, te verduidelijken of te bevestigen door mededelingen die bijkomende 
geloofwaardigheid eraan verlenen.

Het  beroepsgeheim en  inzonderheid  het  geheim van  het  onderzoek,  wordt 
daarentegen niet geschonden wanneer degene die kennis ervan draagt verklaart 
dat hij een valse inlichting niet bevestigt of zich beperkt tot het vermelden van 
feiten die zo algemeen bekend zijn dat zij eigenlijk geen bevestiging nodig heb-
ben.

Hoewel J.-C. L. verzekert dat hij bij die gelegenheden het geheim van het on-
derzoek niet schond, licht hij toe dat hij bepaalde inlichtingen aan de pers heeft 
bezorgd. Hij betwist niet dat hij aan televisieprogramma's heeft deelgenomen en, 
tot op zekere hoogte, op de hem gestelde vragen heeft geantwoord.

Het onderzoek van de persuittreksels van nà 31 december 1997 toont dat de 
antwoorden van J.-C. L. op de vragen van de journalisten de grenzen niet lijken 
te hebben overschreden van wat deze laatsten reeds zelf hadden gepubliceerd of 
verkondigd in talrijke artikels of uitzendingen, welke gegevens bevatten waarvan 
de bronnen niet geïdentificeerd zijn.

De verklaringen van onderzoeksrechter L. over zijn leven, zijn werk-omstan-
digheden, zijn nuttige contacten, de handelingen te kwader trouw waarvan hij be-
weert het mikpunt te zijn geweest of over zijn filosofische overtuigingen, bren-
gen geen schending mee van het beroepsgeheim vermits zij geen verband houden 
met de gegevens van het onderzoek waarmee hij werd belast en waarvan hij ken-
nis kreeg in de uitoefening van zijn ambt. 

Er bestaan dus onvoldoende bezwaren voor het tijdvak dat aanvangt op 1 janu-
ari 1998. De feiten die aan deze datum voorafgaan zijn verjaard bij gebrek aan 
een daad van stuiting tussen 27 juni 2002 en 31 december 2002.

Over de telastlegging E :
Om strafbaar te zijn moet de aanhouding door een ambtenaar, openbaar offi-

cier of agent van de openbare macht kwaadwillig bevolen worden buiten de ge-
vallen die bij wet zijn toegestaan of zonder inachtneming van de voorgeschreven 
vormvereisten. Dat misdrijf vereist met name dat de aanhouding louter willekeu-
rig werd bevolen, zonder dat de auteur van de maatregel een regel tot staving van 
zijn optreden kan aanvoeren.

Er blijkt niet, wat overigens niet wordt aangevoerd, dat de in de telastlegging 
bedoelde aanhoudingsbevelen werden uitgevaardigd buiten de gevallen waarin 
de wet deze maatregel toestaat of met schending van de vormvereisten ervan. De 
onwettigheid van het in voorlopige hechtenis plaatsen kan niet uitsluitend voort-
vloeien uit de omstandigheid dat de feitenrechter, volgens de burgerlijke partijen, 
de strafvervolging niet ontvankelijk zou kunnen verklaren.

Er blijkt evenmin dat de betwiste aanhoudingsbevelen door kwaad opzet zijn 
ingegeven. De bewering van het tegendeel door de burgerlijke partijen, volgens 
wie het tegen hen ingestelde gerechtelijk onderzoek louter het product zou zijn 
van misdadige kuiperijen of arglistigheden, vindt geen steun in de aan het Hof 
overgelegde stukken. De bekendheid die de onderzoeksrechter zou hebben geno-
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ten ten gevolge van deze aanhoudingen en die hij door onbezonnen contacten 
met de pers in stand zou hebben gehouden, is onvoldoende om het willekeurig en 
wederrechtelijk karakter van de aanhoudingen te bewijzen. 

Over de telastlegging F :
Aangezien de misdaden en wanbedrijven die door de burgerlijke partijen zijn 

aangevoerd niet voldoende waarschijnlijk worden aangetoond, geldt dit ook voor 
de vereniging van boosdoeners waarvan zij tevergeefs aan J.-C. L. verwijten dat 
hij die heeft opgericht of geleid met als oogmerk om deze te plegen.

Over de telastleggingen tegen V. C.:
Over de telastleggingen 1.a en 1.b :
V. C. wordt verweten in de beide nota's die in de telastleggingen worden be-

doeld, noch de huiszoeking met toestemming te hebben vermeld in de woon-
plaats van S. D. en de inbeslagname van stukken bij die gelegenheid, noch de in 
de voormelde telastleggingen gepreciseerde contacten.

Uit het onderzoek blijkt niet dat dit verzuim met bedrieglijk opzet zou zijn ge-
beurd.

De verklaring van de betrokkene volgens welke, zoals hij zich meent te herin-
neren, de zaak KB Lux genaamd aanvangt met de stukken, ontdekt bij de "huis-
zoeking met toestemming [verricht] in de woning van het echtpaar L.-D.", maakt 
dat opzet niet aannemelijk.

Over de telastlegging 2 :
Uit de hierboven vermelde redenen betreffende de telastlegging A.3 tegen J.-

C. L., blijkt dat er geen bezwarend feit van verduistering bestaat.
Over de telastlegging 3 :
Aangezien de misdaden en wanbedrijven die door de burgerlijke partijen zijn 

aangevoerd onvoldoende aannemelijk zijn aangetoond, geldt dit ook voor de ver-
eniging van boosdoeners waarvan zij tevergeefs aan V. C. verwijten dat hij die 
heeft opgericht of geleid met als oogmerk om deze te plegen.

* * *
Het merendeel van de telastleggingen berust niet zozeer op een confrontatie 

tussen de bestanddelen ervan en de feiten maar op een interpretatie van alle han-
delingen of verzuimen van de vervolgde magistraten, gehouden tegen het licht 
van de criminele bedoelingen die de burgerlijke partijen hen toedichten.

Het Hof stelt vast dat de gegevens van het onderzoek onbruikbaar zijn om een 
strafrechtelijke veroordeling van J.-C. L. en V. C. door de feitenrechter waar-
schijnlijk te maken, of dat nu gebeurt op grond van de door de vervolgende par-
tijen in aanmerking genomen kwalificaties of op grond van om het even welke 
aan de aangegeven feiten toegekende kwalificatie.

Dictum
Het Hof,
Gezien de artikelen 21, 22 en 23 van de Wet van 17 april 1978 houdende de 

Voorafgaande Titel  van  het  Wetboek  van  Strafvordering,  alsook  de  artikelen 
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127, 128, 485 tot 492, 501 en 502 van het Wetboek van Strafvordering.
Zegt dat er geen grond is om de heropening van het debat te bevelen.
Zegt dat er geen grond is om te vervolgen.
Veroordeelt de burgerlijke partijen in de kosten van de rechtspleging.

27 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. M. Hirsch, Brussel, N. Kumps, Brussel, A. Masset, Verviers, Th. Moreau, Nijvel, 
M.H. Deprez, Luik, P. Cooreman, Dendermonde, E. Cooreman, Dendermonde, M.-F. Du-
buffet, Brussel, Ph. Erkens, Brussel, J.-L. Berwart, Luik, A. Vergauwen, Brussel, P. Van-
derveeren, Brussel, V. Laurent, Brussel, D. Bosquet, Brussel, R. Verstraeten, Brussel, I. 
Onkelinx, Brussel, R. Verstringhe, Gent, M. Preumont, Namen.

Nr. 361

2° KAMER - 27 juni 2007

1º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - BESCHULDIGDE SCHULDIG BEVONDEN AAN 
MOORD EN POGING TOT DOODSLAG - MEDEBESCHULDIGDEN SCHULDIG VERKLAARD AAN MOORD EN 
MOORDPOGING - STRAF - MOTIVERING

2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - BESTREDEN 
ARREST GEWEZEN OP VERZET - MIDDEL BTREFFENDE DE TOEREKENBAARHEID VAN HET VERSTEK - 
ONTVANKELIJKHEID

3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGRIP - RECHTSSPREUK

4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN - WET 
- BEGRIP - RECHTSSPREUK

5º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING - 
BEGINSEL VAN HET MONDELING KARAKTER VAN HET DEBAT - PROCESSEN-VERBAAL WAARIN HET 
MISDRIJF VASTGESTELD WORDT EN PROCESSTUKKEN - OVERHANDIGING AAN DE GEZWORENEN - 
DRAAGWIJDTE

6º VERZET - STRAFZAKEN - RECHTSCOLLEGE DAT UITSPRAAK DOET OVER HET VERZET - 
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE - ANDERE SAMENSTELLING DAN BIJ HET WIJZEN VAN DE 
BESLISSING OP VERSTEK - WETTIGHEID

7º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - VERZET - RECHTSCOLLEGE DAT UITSPRAAK DOET OVER HET VERZET - ANDERE 
SAMENSTELLING DAN BIJ HET WIJZEN VAN DE BESLISSING OP VERSTEK - WETTIGHEID

8º VERZET - CRIMINELE ZAKEN - BESLISSING DIE HET VERZET ONTVANKELIJK EN DE 
VEROORDELING ONGEDAAN VERKLAART - SAMENSTELLING VAN EEN NIEUWE JURY - VERPLICHTING

9º HOF VAN ASSISEN — SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET HOF 
- VEROORDELEND VERSTEKARREST - VERZET VAN DE BESCHULDIGDE - BESLISSING DIE HET VERZET 
ONTVANKELIJK EN DE VEROORDELING ONGEDAAN VERKLAART - SAMENSTELLING VAN EEN NIEUWE 
JURY - VERPLICHTING
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1º  Wanneer  het  hof  van  assisen,  nadat  het  een  beschuldigde  het  voordeel  van  
heromschrijving van de moordpoging in poging tot doodslag heeft toegekend, dat aan 
andere  beschuldigden is  ontzegd,  de  voormelde  beschuldigde schuldig  verklaart,  als 
dader of mededader, aan moord en poging tot doodslag, verbiedt het negatieve oordeel  
van de jury over de verzwarende omstandigheid in de tweede beschuldiging, het hof van 
assisen  niet  om in  de  motivering  van de aan die  beschuldigde opgelegde straf,  het  
doorslaggevend  karakter  te  onderstrepen  van  diens  deelneming  aan  de  misdaden 
waaraan het hem schuldig heeft bevonden. 

2º Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat de eiser, voor  
de feitenrechters,  geconcludeerd heeft over de toerekenbaarheid van het verstek, kan 
het middel dat kritiek oefent op de beslissing dat het verstek aan hem te wijten is, niet  
voor het eerst  voor het Hof van cassatie worden aangevoerd en is het bijgevolg niet  
ontvankelijk. 

3º en 4° De rechtsspreuk "Nemo auditur turpitudinem suam allegans" is geen algemeen  
rechtsbeginsel  en  evenmin  een  wet  in  de  zin  van  artikel  608  van  het  Gerechtelijk  
Wetboek1. 

5º De bepalingen waarin het beginsel van het mondeling karakter van het debat voor het  
hof van assisen is vastgelegd, verplichten de gezworenen niet om de stukken te lezen  
die de voorzitter hen, bij wijze van uitzondering op dit principe, moet overhandigen. (Artt. 
317, tweede lid, en 341, eerste lid, Sv.)

6º en 7°  Het gerecht dat uitspraak doet op een verzet mag anders samengesteld zijn dan 
datgene dat de verstekbeslissing heeft gewezen2. (Art. 187, Sv.; Art. 779, Ger.W.)

8º en 9° In criminele zaken brengt de beslissing om het verzet ontvankelijk te verklaren en 
de veroordeling te vernietigen, op straffe van nietigheid, de verplichting met zich mee om  
een nieuwe jury samen te stellen. (Artt. 242 tot 253, Ger.W.; Art. 385, tweede lid, Sv.)

(C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0601.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De beide cassatieberoepen van D. C. zijn gericht tegen een arrest, op 15 maart 

2007, onder het nummer 1024, gewezen door het Hof van Assisen van de provin-
cie Luik.

Het cassatieberoep van B. F. is gericht tegen een arrest, op 13 maart 2007 ge-
wezen door hetzelfde hof van assisen. 

De eerste  eiser voert  drie middelen aan in een memorie waarvan een voor 
eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep ingesteld door D. C. op 28 maart 2007:
Over het eerste middel :
In geen van de drie  onderdelen, die hierna afzonderlijk worden onderzocht 

1 Zie Cass., 2 dec. 2002, AR C.98.0460.N, AC. 2002, nr. 646. 
2 Cass., 6 april 1971, AC. 1971, p. 750.
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voor het overige, geeft het middel aan hoe het arrest de artikelen 6 en 7 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrij-
heden, 14 van de Grondwet, en 145 en 182 van het Wetbek van Strafvordering 
overtreedt.

Het middel is in zoverre onduidelijk en niet ontvankelijk.
Eerste onderdeel:
De vermelding door het hof van assisen van de redenen die tot de vaststelling 

van de opgelegde straf hebben geleid, wordt niet geregeld door de artikelen 149 
van de Grondwet, en 163 en 195 van het Wetboek van Strafvordering, die ver-
keerdelijk door de eiser zijn aangevoerd.

Het arrest verklaart de eiser schuldig, als dader of mededader, aan moord en 
moordpoging. De straf van twintig jaar opsluiting die wegens deze misdaden is 
opgelegd, houdt rekening, in de bewoordingen van het arrest, met de ouderdom 
van de feiten, maar ook met de zwaarwichtigheid ervan, met het misprijzen voor 
een mensenleven waarvan deze getuigen, met het trauma dat de slachtoffers en 
hun naasten hebben opgelopen, met de persoonlijkheid van de eiser en de "deter-
minerende rol" die hij heeft gespeeld "in de wijze waarop de feiten zich hebben 
voorgedaan".

De eiser voert aan dat het tegenstrijdig is om hem een doorslaggevende rol toe 
te bedelen na hem het voordeel te hebben verleend, dat aan andere beschuldigden 
is ontzegd, van een heromschrijving van de moordpoging in poging tot doodslag.

Uit geen enkele overweging van het arrest blijkt dat de feiten waarop het hof 
van assisen acht heeft geslagen om de straf te bepalen niet volledig zouden over-
eenstemmen met deze die het bewezen heeft verklaard zoals zij werden omschre-
ven.

Het negatieve oordeel van de jury over de verzwarende omstandigheid in de 
tweede beschuldiging verbood het hof van assisen niet om het doorslaggevend 
karakter te onderstrepen van de deelneming van de eiser aan de misdaden waar-
aan het hem schuldig heeft bevonden.

Vrij los van de tegenstrijdigheid die de eiser eraan toeschrijft, beantwoordt de 
bekritiseerde redengeving aan hetgeen in artikel  364bis van het Wetboek van 
Strafvordering is bepaald.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel:
De eiser oefent kritiek uit op het arrest omdat het hem de kosten van zijn ver-

zet tegen de bij verstek gewezen veroordeling van 7 januari 2004 ten laste legt. 
De eiser verzoekt het Hof vast te stellen dat dit verstek niet aan hem te wijten 
was, in tegenstelling tot wat het arrest beslist.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat de eiser, 
voor de feitenrechters,  geconcludeerd heeft  over  de toerekenbaarheid van het 
verstek. In zoverre is het onderdeel dat niet voor het eerst voor het Hof kan wor-
den aangevoerd, niet ontvankelijk.

Het is eveneens niet ontvankelijk
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- in zoverre het de feitelijke beoordeling betwist van de feitenrechters of wan-
neer het onderzoek ervan het onderzoek van feitelijke gegevens vereist waarvoor 
het Hof niet bevoegd is,

- in zoverre het het arrest verwijt de bewijskracht te schenden van de "openba-
re en gerechtelijke akten waarover het hof van assisen beschikte", zonder te pre-
ciseren met welke vermelding het arrest de bewijskracht van dergelijke akten zou 
hebben miskend,

- en in zoverre het de schending aanvoert van de rechtsspreuk "Nemo auditur 
turpitudinem suam allegans", ofschoon dit gezegde geen algemeen rechtsbegin-
sel en evenmin een wet in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek 
is.

Voor het overige moet de rechter niet antwoorden op stukken die op de te-
rechtzitting zijn neergelegd en waarvan de inhoud niet in de conclusie staat.

Daaruit volgt dat de appelrechters hun beslissing over de kosten van het verzet 
regelmatig met redenen hebben omkleed met de feitelijke vaststelling dat  het 
verstek van de eiser aan hem te wijten is.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Derde onderdeel:
De eiser verklaart de beslissing onwettig om hem hoofdelijk met andere be-

schuldigden in de kosten te veroordelen voor het gedeelte van de rechtspleging 
dat zij gemeen hadden, zoals die zijn begroot in het bij verstek gewezen arrest 
van 7 januari 2004.

Doch de eiser leidt deze onwettigheid alleen af uit de bewering dat het verzet 
niet aan hem te wijten was.

Aangezien het bestreden arrest het tegendeel heeft beslist zonder dat het ver-
nietigd werd, kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Over het tweede middel:
In zoverre het aanvoert dat alle stukken die bij de rechtspleging op verzet zijn 

overgelegd niet werden voorgelegd aan de jury van het hof van assisen waar het 
verzet aanhangig is gemaakt, is het middel dat niet voor het eerst voor het Hof 
kan worden aangevoerd, niet ontvankelijk.

De eiser betoogt dat, rekening gehouden met de omvang van het dossier en de 
beperkte tijd die hen was toegekend, de gezworenen niet alle hen voorgelegde 
stukken hebben kunnen onderzoeken.

Deze bewering kan niet tot de onwettigheid van het arrest leiden. De artikelen 
317, tweede lid, en 341, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering leggen 
het beginsel vast van het mondeling karakter van het debat voor het hof van assi-
sen. Zij verplichten de gezworenen niet om de stukken te lezen die hen volgens 
het voormelde artikel 341, bij wijze van uitzondering op dit principe, moeten 
worden overhandigd.

In zoverre het middel op de bewering van het tegendeel berust, faalt het naar 
recht.

De eiser verwijt het hof van assisen nog om over het verzet uitspraak te heb-
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ben gedaan met een jury die verschilt van de vorige.
Het gerecht dat uitspraak doet op een verzet mag anders samengesteld zijn dan 

datgene dat de verstekbeslissing heeft gewezen.
Bovendien brengt in criminele zaken de beslissing om het verzet ontvankelijk 

te verklaren en de veroordeling te vernietigen, op straffe van nietigheid, de ver-
plichting met zich mee om een nieuwe jury samen te stellen, overeenkomstig de 
artikelen 242 tot 253 van het Gerechtelijk Wetboek en 385, tweede lid, van het 
Wetboek van Strafvordering.

In zoverre het middel aanvoert dat het hof van assisen dat uitspraak doet over 
het verzet, met dezelfde jury moet zetelen als deze die bij de berechting van de 
zaak bij verstek werd samengesteld, faalt het naar recht.

Over het derde middel:
De eiser verwijt het hof van assisen dat het niet heeft bevolen om twee stukken 

te weren, i.c. een krantenartikel en het transcript van een televisie-uitzending, die 
door de voorzitter krachtens zijn discretionaire bevoegdheid bij het dossier zijn 
gevoegd.

Het proces-verbaal van de terechtzitting van 12 maart 2007 (stuk 92) toont aan 
dat de voeging van deze stukken door de raadsman van één van de burgerlijke 
partijen werd gevraagd en dat het openbaar ministerie en één van de raadslieden 
van de eiser in hun opmerkingen dienaangaande werden gehoord. De draagwijd-
te van deze opmerkingen wordt niet nader omschreven en de eiser heeft niet ge-
concludeerd.

Er blijkt dus niet dat de eiser zich tegen de voeging van de stukken heeft verzet 
of  dat  hij  de verhoren of  bijkomende opdrachten heeft gevorderd waartoe de 
neerlegging uitnodigde.

Het middel dat geen steun vindt in de stukken van de rechtspleging, mist feite-
lijke grondslag.

Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. Over het cassatieberoep ingesteld door D. C. op 29 maart 2007:
Een partij kan, in de regel, geen tweede maal cassatieberoep instellen tegen de-

zelfde  beslissing,  ook al  wordt  het  tweede  cassatieberoep ingesteld vooraleer 
over het eerste uitspraak werd gedaan.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
C. Over het cassatieberoep van B. F. :
Het Hof vermag geen acht te slaan op het geschrift dat op de griffie op 25 juni 

2007 is ingekomen, d.i. buiten de termijn die bij artikel 420bis, eerste lid, van het 
Wetboek van Strafvordering is voorgeschreven.

De eiser voert geen enkel middel regelmatig aan.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn of hun cassatieberoepen.

27 juni 2007 – 2° Kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, waarnemend 
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. R. D'Amico, Luik en J.-F. Chefneux, Luik.

Nr. 362

2° KAMER - 27 juni 2007

1º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
BESLISSING - VEROORDEELDE - CASSATIEBEROEP - TERMIJN - AANVANG

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — DUUR, 
BEGIN EN EINDE - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - BESLISSINGEN - VEROORDEELDE - 
CASSATIEBEROEP - TERMIJN - AANVANG

1º  en  2°  Om  cassatieberoep  in  te  stellen  tegen  de  beslissingen  van  de  
strafuitvoeringsrechter  en  van  de  strafuitvoeringsrechtbank,  beschikt  de  veroordeelde  
over een termijn van vierentwintig uur, te rekenen vanaf de dag van de kennisgeving van 
het vonnis bij gerechtsbrief; die termijn wordt berekend vanaf de eerste dag die volgt op 
deze waarop de brief aangeboden werd op de woonplaats van de geadresseerde of op 
zijn verblijfplaats. (Art. 97, §1, tweede lid, Wet Strafuitvoering; Art. 53bis, 1°, Ger.W.)

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0773.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 18 mei 2007 gewezen door 

de Strafuitvoeringsrechtbank te Luik. 
De eiser voert verschillende grieven aan in een memorie.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 97, §1, tweede lid, van de Wet van 17 mei 2006 betreffende 

de externe rechtspositie van de veroordeelden, beschikt de veroordeelde over een 
termijn van vierentwintig uur, te rekenen van de dag van de kennisgeving van 
het vonnis bij gerechtsbrief, om cassatieberoep in te stellen. Overeenkomstig ar-
tikel 53bis, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, wordt deze termijn berekend vanaf 
de eerste dag die volgt op deze waarop de brief aangeboden werd op de woon-
plaats van de geadresseerde of op zijn verblijfplaats.

Van het bestreden vonnis werd kennisgegeven bij gerechtsbrief, afgegeven bij 
de post op vrijdag 18 mei 2007 en overhandigd aan de geadresseerde, in de ge-
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vangenis van Lantin, op maandag 21 mei 2007.
Het cassatieberoep diende dus ten laatste op woensdag 23 mei 2007 ingesteld 

te worden.
De verklaring van cassatieberoep werd pas op 29 mei 2007 aan de afgevaar-

digde van de directeur van de gevangenis afgelegd.
Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk.
Er is geen grond om acht te slaan op de memorie die op de griffie is ingeko-

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

27 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 363

2° KAMER - 27 juni 2007

1º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - PROCEDURE VAN TENUITVOERLEGGING - 
WET VAN 19 DECEMBER 2003 - TOEPASSING VAN DE WET IN DE TIJD - EU-LIDSTATEN - STAAT 
DIE HET UITLEVERINGSSTELSEL HEEFT BEHOUDEN VOOR FEITEN DIE VOOR EEN BEPAALDE DATUM ZIJN 
GEPLEEGD - DRAAGWIJDTE

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - 
PROCEDURE VAN TENUITVOERLEGGING - WET VAN 19 DECEMBER 2003 - EU-LIDSTATEN - STAAT 
DIE HET UITLEVERINGSSTELSEL HEEFT BEHOUDEN VOOR FEITEN DIE VOOR EEN BEPAALDE DATUM ZIJN 
GEPLEEGD - DRAAGWIJDTE

3º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - 
GRENZEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING - PROCEDURE 
VAN TENUITVOERLEGGING IN BELGIË

4º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING 
- GRENZEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING - 
PROCEDURE VAN TENUITVOERLEGGING IN BELGIË

5º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING - 
PROCEDURE VAN TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
ARREST - CASSATIEBEROEP - VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE VRAAG TE STELLEN AAN HET 
GRONDWETTELIJK HOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - GRENZEN

6º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - HOF VAN JUSTITIE VAN DE 
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BUITENLANDS BEVEL TOT 
AANHOUDING - PROCEDURE VAN TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - HOF VAN CASSATIE - 
VERPLICHTING - GRENZEN
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7º PREJUDICIEEL GESCHIL - EUROPESE UNIE - HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAPPEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING - 
PROCEDURE VAN TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - 
GRENZEN

8º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING - 
PROCEDURE VAN TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
ARREST - CASSATIEBEROEP - VERZOEK OM EEN PRÉJUDICIËLE VRAAG TE STELLEN AAN HET HOF 
VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - 
GRENZEN

9º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING - 
PROCEDURE VAN TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - VOORWAARDEN VAN TENUITVOERLEGGING - 
ONDERZOEKSGERECHT - TOEZICHT

1º  en  2°  Ten  aanzien  van  een  EU-Lidstaat  die  de  toepassing  van  het  Europees  
aanhoudingsbevel  in  de  tijd  heeft  beperkt,  blijft  de  uitleveringsprocedure  slechts  van  
toepassing op de overlevering aan België, door die Staat, van een op grond van een  
Europees aanhoudingsbevel gezochte persoon, voor feiten die vóór de door die Staat  
opgegeven datum zijn gepleegd, en niet op de overlevering van een dergelijk persoon 
door België aan een andere EU-Lidstaat1. (Art. 44, §1, Wet 19 dec. 2003)

3º, 4° en 5° Aangezien het verzoek tot overlevering van een gezocht persoon krachtens 
een  Europees  aanhoudingsbevel  spoedeisend  is  en  de  uitspraak van de kamer  van 
inbeschuldigingstelling  over hem slechts een voorlopig karakter  heeft,  is  het  Hof  van 
Cassatie niet ertoe gehouden het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die  
geen enkele ernstige twijfel laat over de verenigbaarheid van artikel 44, §1, van de Wet  
van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel met de artikelen 10,  
11 en 191 van de Grondwet2. (Artt 10, 11 en 191, Gw. 1994; Art. 26, §3, Bijzondere Wet 
Arbitragehof; Art. 44, §1, Wet 19 dec. 2003)

6º, 7° en 8° Aangezien het verzoek tot overlevering van een gezocht persoon krachtens 
een  Europees  aanhoudingsbevel  spoedeisend  is  en  de  uitspraak van de kamer  van 
inbeschuldigingstelling slechts een voorlopig karakter heeft, is het Hof van Cassatie niet  
ertoe gehouden het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een prejudiciële  
vraag te stellen die geen enkele ernstige twijfel laat over de verenigbaarheid van artikel  
32 van het Kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2002 betreffende  
het Europees aanhoudingsbevel en de overleveringsprocedures tussen de Lidstaten, met  
artikel  34.2.b van het  Verdrag betreffende de Europese Unie.  (Art.  34,  §2,  b,  en 35, 
Verdrag 7 feb. 1992 betreffende de Europese Unie; Art. 32, Kaderbesluit van de Raad 
van de E.U. van 13 juni 2002)

9º Vooraleer de tenuitvoerlegging te bevelen van een Europees aanhoudingsbevel dat door  
een andere Lidstaat is uitgevaardigd, moet het onderzoeksgerecht geen volledig toezicht 
van de buitenlandse rechtspleging verrichten vanaf de instelling van de vervolgingen tot  
aan de tenuitvoerlegging van de veroordelende beslissing, maar dient het zich ervan te 
vergewissen  dat  er  geen  ernstige  redenen  bestaan  om  te  denken  dat  de 
tenuitvoerlegging  van  het  Europees  aanhoudingsbevel  afbreuk  zou  doen  aan  de  
fundamentele rechten van de betrokken persoon. (Art. 4, 5°, Wet 19 dec. 2003)

(D.)

ARREST (vertaling)

1 B. DEJEMEPPE, "La loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen", J.T., 2004, p. 115 ; 
G. STESSENS, "Het Europees aanhoudingsbevel", R.W., 2004-2005, p. 580
2 Zie Cass., 16 maart 2005, AR P.05.0323.F, AC. 2005, nr. 168.
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(A.R. P.07.0867.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 juni 2007 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel :
Artikel 32 van het kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van de Europese 

Unie van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de proce-
dures van overlevering tussen de lidstaten, bepaalt dat de na 1 januari 2004 ont-
vangen uitleveringsverzoeken vallen onder de bepalingen die de lidstaten voor 
de tenuitvoerlegging ervan zullen aannemen, maar dat elke lidstaat, als uitvoe-
rende staat, de mogelijkheid zal hebben om de oude uitleveringsregeling te hand-
haven voor feiten die zijn gepleegd vóór de door hem bepaalde datum, op voor-
waarde dat die datum niet later valt dan 7 augustus 2002.

Uit artikel 44, §1, eerste lid, van de Wet van 19 december 2003 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel volgt dat deze van toepassing is op de aanhouding 
en overlevering van een gezochte persoon op grond van een Europees aanhou-
dingsbevel tussen België en de Lidstaten van de Europese Unie, wanneer daarom 
wordt verzocht, vanaf 1 januari 2004. Het tweede lid van deze bepaling voorziet 
erin dat, in de relaties met de bevoegde Franse autoriteiten, deze wet van toepas-
sing is op de aanhouding en overlevering van een gezochte persoon op grond van 
een Europees aanhoudingsbevel wegens feiten gepleegd na 1 november 1993.

Het arrest beslist dat het voormelde tweede lid "alleen de uitleveringsverzoe-
ken betreft die aan de Franse autoriteiten zijn gericht en niet deze welke aan de 
Belgische autoriteiten zijn gericht". Het leidt daaruit af dat de eiser verkeerdelijk 
voor de kamer van inbeschuldigingstelling aanvoerde dat de wet betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel te dezen niet toepasselijk zou zijn, op grond dat de 
feiten vóór 1 november 1993 werden gepleegd.

Krachtens artikel 34.2.b van het Verdrag betreffende de Europese Unie, heeft 
een kaderbesluit geen rechtstreekse werking in het intern recht. Het middel voert 
aan dat de appelrechters daar nochtans een dergelijke uitwerking aan verlenen en 
het voormelde artikel 44, §1, tweede lid, schenden, door daaraan een beperking 
toe te kennen waarin het niet voorziet.

Uit  de voorbereidende werkzaamheden van de Wet van 19 december 2003 
volgt dat deze bepaling alleen de procedure van overlevering aan België beoogt 
en niet de procedure van overlevering door België aan een andere Lidstaat van 
de Europese Unie. Immers, volgens de auteur van het ontwerp, beoogt deze be-
paling, onder meer wat Frankrijk betreft, om de verklaring in overweging te ne-
men afgelegd door de Lidstaat welke gebruik maakt van de mogelijkheid voor de 
Staten die dit wensen om "de aanvragen betreffende feiten die vóór een door hen 
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vastgestelde datum zijn gepleegd", bijgevolg de aan hen gerichte aanvragen, te 
behandelen volgens het uitleveringsstelsel.

Bovendien, door de overlevering van de eiser op vraag van Frankrijk te aan-
vaarden, zonder beperking in de tijd wat de feiten betreft, verantwoordt het arrest 
zijn beslissing naar recht aangezien de regel van de wederkerigheid in zoverre 
niet van toepassing is.

Het middel kan niet worden aangenomen.
In het kader van dit middel verzoekt de eiser het Hof om prejudiciële vragen te 

stellen aan het Grondwettelijk Hof en aan het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen.

Aangezien het verzoek tot overlevering van een gezocht persoon krachtens een 
Europees aanhoudingsbevel, spoedeisend is en de uitspraak over hem slechts een 
voorlopig karakter heeft, is het Hof niet gehouden de vragen te stellen die geen 
enkele ernstige twijfel laten over de verenigbaarheid van artikel 44, §1, tweede 
lid, van de Wet van 19 december 2003 met de artikelen 10, 11 en 191 van de 
Grondwet en van artikel 32 van het Kaderbesluit van 13 juni 2002 van de Raad 
van de Europese Unie, inzonderheid met artikel 34.2.b van het Verdrag betref-
fende de Europese Unie.

Over het tweede middel : 
Eerste onderdeel :
De eiser voerde in zijn conclusie aan dat het Europees aanhoudingsbevel in 

strijd was met het beginsel "non bis in idem" vermits het "volledig de beslissin-
gen genomen door de strafuitvoeringsrechter te Parijs in de vorm van een ver-
vangende straf had geëerbiedigd, zodat geen gevangenisstraf meer [diende] wor-
den tenuitvoergelegd".

In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 4, 2° van de Wet van 
19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de miskenning 
van het algemeen rechtsbeginsel "non bis ibidem", oefent het middel eigenlijk 
kritiek op de feitelijke beoordeling van de kamer van inbeschuldigingstelling en 
vereist het onderzoek ervan het nazicht van feitelijke gegevens waarvoor het Hof 
niet bevoegd is.

Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
Door te beslissen dat de eiser had aangevoerd dat hij "zijn straf volledig had 

uitgezeten", geeft het arrest van diens conclusie geen uitlegging die onverenig-
baar is met de bewoordingen ervan en miskent het derhalve de bewijskracht er-
van niet.

Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel :
In zoverre het onderdeel kritiek uitoefent op de beoordeling door de appelrech-

ters van de wijze waarop de Franse gerechtelijke overheid de fundamentele rech-
ten en vrijheden van de eiser hebben geëerbiedigd, vereist het onderzoek ervan 
het nazicht van feitelijke gegevens waarvoor het Hof niet bevoegd is, en is het 
niet ontvankelijk.
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In zoverre het middel aanvoert dat het onderzoeksgerecht, vooraleer de tenuit-
voerlegging te bevelen van een Europees aanhoudingsbevel dat door een andere 
Lidstaat is uitgevaardigd, de eerbiediging "in concreto" moet onderzoeken van 
de fundamentele rechten en vrijheden, terwijl het zich alleen ervan dient te ver-
gewissen of er geen "ernstige redenen bestaan om te denken" dat de tenuitvoer-
legging van het Europees aanhoudingsbevel afbreuk zou doen aan die rechten, 
faalt het naar recht, vermits dat erop neerkomt dat aan de rechter het volledige 
toezicht van de buitenlandse rechtspleging wordt opgelegd, vanaf de instelling 
van de vervolgingen tot de tenuitvoerlegging van de veroordelende beslissing.

Om het bezwaar te verwerpen dat de eiser grondde op de omstandigheden die 
bij artikel 4, 5°, van de voormelde wet betreffende het Europees aanhoudingsbe-
vel zijn bedoeld, oordeelt het arrest dat er geen ernstige redenen bestaan om te 
denken dat de tenuitvoerlegging ervan afbreuk zou doen aan de fundamentele 
rechten van de eiser, waarbij het zich op twee in het middel weergegeven gege-
vens grondt.

Het arrest omkleedt aldus zijn beslissing regelmatig met redenen en verant-
woordt zijn beslissing om de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbe-
vel niet te weigeren naar recht.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

27 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Mahieu en M. Lion, Brussel.

Nr. 364

2° KAMER - 27 juni 2007

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
BESCHIKKING TOT VERWIJZING - HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS MET EEN 
AFZONDERLIJKE BESCHIKKING - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - ARREST VAN DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - NIET ONTVANKELIJK HOGER BEROEP - CASSATIEBEROEP - 
ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN 
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - HANDHAVING VAN DE 
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VOORLOPIGE HECHTENIS MET EEN AFZONDERLIJKE BESCHIKKING - HOGER BEROEP VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE - ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - NIET 
ONTVANKELIJK HOGER BEROEP - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Alleen de arresten en vonnissen tot handhaving van de voorlopige hechtenis zijn  
vatbaar  voor  cassatieberoep;  het  cassatieberoep tegen het  arrest  van de kamer  van 
inbeschuldigingstelling  dat  het  hoger  beroep  niet  ontvankelijk  verklaart  van  de 
inverdenkinggestelde tegen de beschikking tot handhaving van de voorlopige hechtenis,  
die afzonderlijk staat van de beschikking tot verwijzing, is bijgevolg niet ontvankelijk1. (Art. 
31, §§1 en 2, Wet Voorlopige Hechtenis 1990, gew. wet 31 mei 2005)

(A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0904.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 juni 2007 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 31, §§1 en 2, van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de 

voorlopige hechtenis, zijn alleen de arresten en vonnissen tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis, vatbaar voor cassatieberoep.

Het bestreden arrest dat uitspraak doet over het hoger beroep van de eiser te-
gen de beschikking tot handhaving van de voorlopige hechtenis, die afzonderlijk 
staat van de beschikking tot verwijzing, verklaart het niet ontvankelijk.

Aangezien dit arrest geen hechtenistitel is, is het cassatieberoep niet ontvanke-
lijk. 

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

27 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 365

2° KAMER - 27 juni 2007

1º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - POLITIEK MISDRIJF - TERRORISTISCH 

1 Zie Cass., 16 juli 2002, AC. 2002, nr. 401.
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MISDRIJF - BEGRIP - ONDERSCHEID

2º POLITIEK MISDRIJF - TERRORISTISCH MISDRIJF - BEGRIP - ONDERSCHEID

3º EED - BEWIJS - STRAFZAKEN - PERSOON TEGEN WIE GERECHTELIJKE VERVOLGINGEN ZIJN 
INGESTELD - VERDACHTE - RECHT VAN VERDEDIGING - MISKENNING - GEVOLGEN

4º BEWIJS — STRAFZAKEN — EED - ONWETTIGHEID - PERSOON TEGEN WIE 
GERECHTELIJKE VERVOLGINGEN ZIJN INGESTELD - VERDACHTE - RECHT VAN VERDEDIGING - 
MISKENNING - GEVOLGEN

5º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - PERSOON TEGEN WIE GERECHTELIJKE 
VERVOLGINGEN ZIJN INGESTELD - VERDACHTE - EED - ONWETTIGHEID - RECHT VAN VERDEDIGING - 
MISKENNING - GEVOLGEN

6º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - PERSOON TEGEN WIE 
GERECHTELIJKE VERVOLGINGEN ZIJN INGESTELD - VERDACHTE - EED - ONWETTIGHEID - RECHT 
VAN VERDEDIGING - MISKENNING - GEVOLGEN

7º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - RECHT VAN VERDEDIGING - PERSOON TEGEN 
WIE GERECHTELIJKE VERVOLGINGEN ZIJN INGESTELD - EED - ONWETTIGHEID - VERDACHTE - 
RECHT VAN VERDEDIGING - MISKENNING - GEVOLGEN

8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - 
STRAFZAKEN - BEWIJSMIDDEL - PERSOON TEGEN WIE GERECHTELIJKE VERVOLGINGEN ZIJN 
INGESTELD - VERDACHTE - EED - ONWETTIGHEID - GEVOLGEN

9º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - VEILIGHEID VAN DE STAAT - 
SCHADUWEN - OBSERVATIES - PRIVÉ-LEVEN - INMENGING - WETTIGHEID

10º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 8 - STRAFZAKEN - BEWIJSMIDDEL - VEILIGHEID VAN DE STAAT - SCHADUWEN - 
OBSERVATIES - PRIVÉ-LEVEN - INMENGING - WETTIGHEID

11º VEILIGHEID VAN DE STAAT - BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJSMIDDEL - SCHADUWEN - 
OBSERVATIES - PRIVÉ-LEVEN - INMENGING - WETTIGHEID

1º en 2° Het politiek misdrijf wil alleen het politiek bestel van een bepaalde Staat aantasten;  
dat is niet het geval voor het terroristisch misdrijf waar de schade die de dader aan de 
werking van de politieke instellingen wil toebrengen onrechtstreeks wordt gerealiseerd,  
door willekeurige mensenlevens of economische belangen in gevaar te brengen, ook al  
hebben die niets te maken met de organisaties of instellingen die de dader beweert te  
willen treffen1. 

3º,  4°,  5°,  6°,  7° en 8° Het  verhoor onder eed van iemand waartegen een gerechtelijk  
onderzoek is ingesteld, miskent het algemeen beginsel van eerbiediging van het recht 
van verdediging wanneer die eed, degene die wordt verhoord verplicht om tegen zichzelf  
te  getuigen of zich schuldig te verklaren; de beklaagde die niet  zelf  onder eed werd  
gehoord kan uit het debat over de tegen hem ingestelde strafvordering geen verklaringen  
doen weren, die een verdachte over hem heeft afgelegd terwijl van die verdachte, om 
reden van zijn hoedanigheid, de eed onregelmatig werd afgenomen2. 

9º,  10°  en  11°  Het  schaduwen  en  de  observaties,  eventueel  gepaard  gaande  met  

1 Cass.,  15  feb.  2006,  AR  P.05.1594.F,  AC.,  2006,  nr  96,  met  concl.  adv.-gen.  Damien 
VANDERMEERSCH. 
2 Zie Cass., 18 april 2001, AR P.01.0033.F, AC., 2001, nr 212. 
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opnamen, die door de Veiligheid van de Staat overeenkomstig de bepalingen van de Wet  
van 30 november 1998 zijn verricht, met name om de aanwezigheid op te sporen van 
terroristische groeperingen op het grondgebied en om zo nodig de dreiging van dergelijke  
aanslagen te voorkomen, zijn een inmenging van de overheid in de uitoefening van het  
recht  op  eerbiediging  van het  privé-leven,  die  evenwel  niet  verboden  is  bij  artikel  8  
E.V.R.M. vermits zij bij wet volgens de daarin gestelde bewoordingen is bepaald en een 
maatregel is die in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van 's  
lands  veiligheid,  de  openbare  veiligheid,  het  economisch  welzijn  van  het  land,  de 
bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafrechtelijke misdrijven, de 
bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de  
rechten en vrijheden van anderen. 

(E. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0333.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep van de eerste eiser is gericht tegen een arrest, op 15 sep-

tember 2006 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
De cassatieberoepen van de tweede, derde en vierde eiser zijn gericht tegen 

een arrest, op 19 januari 2007 gewezen door het voormelde hof van beroep.
De vijfde eiser heeft zijn cassatieberoep gericht tegen een arrest dat op 9 maart 

2007 door het voormelde gerecht is gewezen. 
De memories waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is 

gehecht, voeren respectievelijk een middel aan tot staving van het cassatieberoep 
van K. B., elf middelen wat betreft het cassatieberoep van L. E. H., en twee voor 
A. H.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
C. Over het cassatieberoep van L. E. H. :
Over het eerste middel :
Het politiek misdrijf wil alleen het politieke bestel van een bepaalde Staat aan-

tasten.
Het terroristisch misdrijf is niet van die aard. Immers de schade die de dader 

aan de werking van de politieke instellingen wil toebrengen wordt onrechtstreeks 
gerealiseerd,  door willekeurige mensenlevens of economische belangen in ge-
vaar te brengen, ook al hebben die niets te maken met de organisaties of instel-
lingen die de dader beweert te willen treffen.

Tegen de conclusie van de eiser waarin hij aanvoert dat hij wegens politieke 
misdrijven wordt vervolgd vermits hem wordt verweten dat hij tot een georgani-
seerde groep behoorde met het oog op het omverwerpen van de Marokkaanse 
monarchie, stelt het arrest dat het misdrijf dat de eiser wordt ten laste gelegd niet 
politiek van aard is zoals hij pretendeert vermits de vereiste politieke schade er 
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niet het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg van is doch slechts het onrecht-
streekse en hypothetische gevolg van de moorden en vernielingen die met dat 
doel zijn voorbereid.

De appelrechters omkleden bijgevolg hun beslissing regelmatig met redenen 
en verantwoorden haar naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Over het vierde middel :
Eerste onderdeel :
Het verhoor onder eed van iemand waartegen een gerechtelijk onderzoek is in-

gesteld miskent het algemeen beginsel van eerbiediging van het recht van verde-
diging wanneer die eed de persoon die wordt verhoord verplicht om tegen zich-
zelf te getuigen of zich schuldig te verklaren.

Artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden en het voormelde algemeen beginsel verlenen bijgevolg 
de beklaagde die niet zelf onder eed werd gehoord, niet het recht om verklarin-
gen die een verdachte over hem heeft afgelegd uit het debat over de tegen hem 
ingestelde strafvordering te doen weren, terwijl van die verdachte, om reden van 
zijn hoedanigheid, de eed onregelmatig werd afgenomen.

Het onderdeel dat het tegendeel beweert, faalt naar recht.
Tweede onderdeel :
In overeenstemming met het hoger gegeven antwoord in het eerste onderdeel, 

beslist het arrest naar recht dat het recht van de beklaagde op een eerlijke behan-
deling van de zaak niet in het gedrang wordt gebracht enkel door het feit dat, in 
een onderzoek dat in het buitenland wordt gevoerd, een verdachte onregelmatig 
onder eed werd verhoord en over de voormelde beklaagde verklaringen heeft af-
gelegd die bij  het  dossier  van de tegen hem ingestelde vervolgingen zijn ge-
voegd.

Bijgevolg zijn de redenen die het arrest wijdt aan het onderzoek van de buiten-
landse strafrechtspleging overtollig zodat het onderdeel, in zoverre het daarop 
kritiek oefent, niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang.

(...)
Over het zesde middel :
Artikel 7.1° van de Organieke Wet van 30 november 1998 houdende regeling 

van de inlichtingen- en veiligheidsdienst geeft als opdracht aan de Veiligheid van 
de Staat : het inwinnen, analyseren en verwerken van inlichtingen die betrekking 
hebben op elke activiteit die de inwendige veiligheid van de Staat en het voortbe-
staan van de democratische en grondwettelijke orde, de uitwendige veiligheid 
van de Staat en de internationale betrekkingen, het wetenschappelijk of econo-
misch potentieel, of elk ander fundamenteel belang van het land bedreigt of zou 
kunnen bedreigen.

Schaduwen en observaties op de openbare weg of in openbare plaatsen zijn 
een gebruikelijke opsporingsmethode die inlichtingen- en veiligheidsdiensten zo 
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nodig mogen aanwenden, op grond van artikel 13 van de voormelde organieke 
wet. Deze bepaling, die in haar bewoordingen niet is aangetast door de onduide-
lijkheid die de eiser eraan toeschrijft, staat de voormelde diensten immers toe om 
inlichtingen en persoonsgegevens op te sporen, te verzamelen, te ontvangen en te 
verwerken die nuttig zijn om hun opdrachten te vervullen en de passende docu-
mentatie daartoe bij te houden.

Artikel 3, §4, van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, pre-
ciseert bovendien dat de artikelen 6 tot 10, 12, 14, 15, 17, 17bis, eerste lid, 18, 20 
en 31, §§1 tot 3, van de voormelde wet niet van toepassing zijn op de verwerkin-
gen van persoonsgegevens door de Veiligheid van de Staat.

Het schaduwen en de observaties, eventueel gepaard gaande met opnamen, die 
door de Veiligheid van de Staat overeenkomstig de voormelde bepalingen zijn 
verricht, met name om de aanwezigheid op te sporen van terroristische groepe-
ringen op het grondgebied en om zo nodig de dreiging van dergelijke aanslagen 
te voorkomen, zijn een inmenging van de overheid in de uitoefening van het 
recht op eerbiediging van het privé-leven.

Deze inmenging is evenwel niet verboden bij artikel 8 van het Verdrag tot Be-
scherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden vermits 
zij bij wet volgens de daarin -hoger aangehaalde- bewoordingen is bepaald en 
een maatregel is die in een democratische samenleving noodzakelijk is in het be-
lang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, het economisch welzijn van 
het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafrech-
telijke misdrijven, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor 
de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep.

27 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. K. Van Bellingen, Brussel, V. Laurent, Brussel, Ch. Marchand, Brussel, M. 
Aboudi, Brussel, D. Alamat, Brussel en A. Chateau, Brussel.

Nr. 366

1° KAMER - 28 juni 2007
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1º VOORLOPIGE HECHTENIS — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - 
BORGSTELLING - VERBEURDVERKLARING - VOORWAARDEN

2º STRAF — ANDERE STRAFFEN - VERBEURDVERKLARING - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - BORGSTELLING - VOORWAARDEN

3º STRAF — ANDERE STRAFFEN - VERBEURDVERKLARING - AARD

4º STRAF — ANDERE STRAFFEN - VERBEURDVERKLARING - GEÏNDIVIDUALISEERD 
GELDBEDRAG - VEROORDEELDE – GEVOLG

1º en 2° Een geldbedrag dat als borgsom in consignatie is gegeven ter uitvoering van een  
beslissing  tot  voorlopige  invrijheidstelling  kan  worden  verbeurdverklaard,  indien  de 
voorwaarden  om die  straf  uit  te  spreken  zijn  vervuld1.  (Art.  35,  §4,  Wet  Voorlopige 
Hechtenis 1990)

3º Verbeurdverklaring is een straf die erin bestaat de verbeurdverklaarde zaak gezagshalve  
te onttrekken aan het vermogen van de veroordeelde. (Art. 42, 3°, Sw.)

4º  Door  de  verbeurdverklaring  van  een  geïndividualiseerd  geldbedrag  wordt  de  Staat 
schuldeiser van dat bedrag, zonder dat een maatregel van tenuitvoerlegging noodzakelijk  
is om de beschikking ervan aan de veroordeelde te onttrekken2. (Art. 42, 3°, Sw.)

(Mr. HANSSENS-ENSCH Fr. q.q. faillissement C.B. T. BELGISCHE STAAT, Min. v. Financiën e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0173.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 oktober 2001 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 8 en 9 van de Hypotheekwet van 16 december 1851, die titel XVIII van 

boek III van het Burgerlijk Wetboek vormt;
- artikel 1136 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 444, 451, 452, 453, 470, 479, 528 en 561 van de wet van 18 april 1851 

betreffende faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling, vervat in boek III van het 
Wetboek van Koophandel, vóór hun opheffing bij artikel 149 van de Faillissementswet 
van 8 augustus 1997;

- de artikelen 16, 23, 24, 25, 40, 46, 51, 75 en 99 van de Faillissementswet van 8 augus-
tus 1997;

- de artikelen 42, 3°, en 43bis van het Strafwetboek;
- de artikelen 195, 197 en 211 van het Wetboek van Strafvordering;
- de artikelen 568, 602, 702, 3°, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek;

1 Zie conclusie O.M. in Pas., 2007, nr.366.
2 Ibid.
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- de artikelen 10, 11, 13 en 14 van de wet van 20 april 1874 betreffende de voorlopige 
hechtenis, vóór hun opheffing bij artikel 48 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis;

- artikel 35, §4, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis;
- de artikelen 1 tot en met 4 van het koninklijk besluit van 9 augustus 1991 tot vaststel-

ling van de termijn waarbinnen en de wijze waarop een rechtsmiddel kan worden aange-
wend door derden die beweren recht te hebben op een verbeurdverklaarde zaak;

- de artikelen 100, 104, 121 en 122 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 
houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken;

- algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid van de schuldeisers in geval van samen-
loop.

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest, dat uitspraak doet over het incidenteel hoger beroep van de eiseres 

dat ertoe strekte de Belgische Staat en de Private Kas Bank hoofdelijk, of althans in soli-
dum en het ene bij ontstentenis van het andere ertoe te doen veroordelen om het bedrag 
van 43.183.000 frank vermeerderd met de wettelijke interest vanaf 19 april 1990 en de ge-
rechtelijke interest te crediteren op de rekening met nummer 994-39086-76 die door de ei-
seres is geopend bij de Deposito- en Consignatiekas ten name van het faillissement van C. 
B., verklaart dat hoger beroep ontvankelijk maar niet-gegrond, en zulks op de onderstaan-
de redenen:

"Dat het arrest van de veertiende kamer van het Hof van Beroep te Brussel van 8 febru-
ari  1999, zitting houdend in correctionele zaken, 'de verbeurdverklaring'  heeft bevolen 
'van het bedrag van 43.183.000 frank dat op 19 april 1990 is neergelegd bij de Deposito- 
en Consignatiekas en van de interest die voornoemd bedrag heeft opgebracht';

Dat die verbeurdverklaring als straf is uitgesproken en op de volgende overwegingen 
berust:

'Dat uit het onderzoeksdossier blijkt dat de beklaagde op bankrekeningen in het Groot-
hertogdom Luxemburg aanzienlijke bedragen heeft gestort die nadien opbrengsten hebben 
gegenereerd; dat uit het tijdstip van de stortingen duidelijk blijkt dat het erom ging die 
banken de vermogensvoordelen toe te vertrouwen die rechtstreeks uit het voornoemde 
enige misdrijf zijn verkregen; dat de omvang van het gestorte bedrag in verhouding staat 
tot de omvang van de onrechtmatige winsten die de beklaagde uit zijn misdadige activiteit 
haalde en tevens het noodzakelijk verband aantoont tussen het enige misdrijf en de ver-
mogensvoordelen; dat die bedragen na verscheidene transfers uiteindelijk gedeponeerd 
werden bij de Deposito- en Consignatiekas; dat die bedragen, met inbegrip van de interes-
ten en de inkomsten die ze opbrachten en blijven opbrengen, beantwoorden aan de wettige 
voorwaarden om de verbeurdverklaring ervan te kunnen bevelen; dat de verbeurdverkla-
ring immers een straf is waarin het Strafwetboek voorziet, die, indien zij wordt uitgespro-
ken,  niet  kan samenvallen  met  de  burgerrechtelijke  schuldvordering  die  de  Belgische 
Staat, ministerie van Financiën, voor het hof [van beroep] vordert, noch met de soortgelij-
ke vordering waarvan de Belgische Staat aangifte had kunnen doen bij de curator van het 
faillissement van C. B.; dat de verbeurdverklaring bijgevolg het beginsel van de gelijkheid 
van de schuldeisers na het faillissement niet miskent';

Dat het hof [van beroep] aan de hand van die redenering het argument van de beklaag-
de heeft verworpen die bleef aanvoeren dat de Belgische Staat ten gevolge van die ver-
beurdverklaring een voorrecht zonder titel zou krijgen en dat het ten onrechte zou worden 
onttrokken aan het beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers;

Dat die beslissing, die in kracht van gewijsde is gegaan, in beginsel, een uitwerking 
erga omnes heeft; dat zij op zijn minst kan worden tegengeworpen aan alle bij het proces 
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betrokken partijen, namelijk meester Dehombreux qualitate qua voor de b.v.b.a. Succes-
seur des entreprises Adant, de c.v. New Metal et Louis Ferreira, meester Van De Velde-
Malbranche qualitate qua voor de b.v.b.a. Pages Construction en [de eiseres] voor de n.v. 
EMI Construction;

Dat de bijzondere verbeurdverklaring van artikel 42, derde lid, van het Strafwetboek 
die betrekking heeft op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn ver-
kregen, op de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de inkomsten 
uit de belegde voordelen, niet voorschrijft dat ze het eigendom van de beklaagde moeten 
zijn;

Dat de procedure die moet gevolgd om aanspraak te maken op de verbeurdverklaarde 
zaak is vastgelegd bij het koninklijk besluit van 9 augustus 1991 dat bepaalt dat iedere 
derde die beweert recht te hebben op een van de zaken waarvan de verbeurdverklaring is 
uitgesproken, zijn aanspraak voor de bevoegde rechter kan brengen, tijdens de termijn be-
paald in artikel 1, namelijk negentig dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de veroorde-
ling tot verbeurdverklaring in kracht van gewijsde is gegaan;

Dat het weinig ter zake doet dat die derden bij aangetekende brief op de hoogte zijn ge-
bracht van de beslissing tot verbeurdverklaring, zoals bepaald bij artikel 2 van het konink-
lijk besluit van 9 augustus 1991, aangezien zij partijen waren bij het proces en zeker op de 
hoogte moesten zijn van de verbeurdverklaring ten gevolge van de veroordeling;

Dat [mr. Van de Velde-Malbranche] en mr. Dehombreux qualitate qua aanvoeren dat 
de procedure die werd ingesteld vóór de verbeurdverklaring en het voorwerp uitmaakt van 
dit arrest, hen ervan vrijstelde zich te schikken naar het koninklijk besluit van 9 augustus 
1991;

Dat er evenwel dient op gewezen dat deze procedure niet tot doel heeft de hoedanigheid 
aan te voeren 'degene die aanspraak maakt op de verbeurdverklaarde zaak';

Dat  de  bij  het  arrest  van  februari  1999  uitgesproken  verbeurdverklaring  bijgevolg 
kracht van gewijsde heeft ten aanzien van de voornoemde partijen;

[...] Dat [de eiseres] in haar hoedanigheid van curator van het faillissement van C. B. 
geen partij in het strafproces was;

Dat zij artikel 24, tweede lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 aanvoert, 
naar  luid  waarvan  de  beslissingen  die  worden  gewezen  omtrent  de  rechtsvorderingen 
voortgezet of ingesteld tegen de gefailleerde persoonlijk, niet aan de boedel kunnen wor-
den tegengeworpen en dat die bepaling van openbare orde is;

Dat zij daaruit afleidt dat de verbeurdverklaring niet aan de boedel kan worden tegen-
geworpen;

Dat die bepaling betrekking heeft op rechtsvorderingen ingesteld door de schuldeisers 
van de gefailleerde, zoals [de eiseres] zelf preciseert, en niet op de straffen die door een 
strafgerecht zijn uitgesproken;

Dat de tegen C. B. uitgesproken straf van verbeurdverklaring erga omnes kan worden 
tegengeworpen;

Dat [de eiseres] bovendien van oordeel is dat de verbeurdverklaring niet aan de boedel 
kan worden tegengeworpen in zoverre zij de [Belgische Staat in de persoon van de minis-
ter van Justitie] uiteindelijk een ''supervoorrecht' zonder titel toekent en op onrechtmatige 
wijze het fundamenteel beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers verbreekt;

Dat de maatregel van verbeurdverklaring geen verband houdt met de hoedanigheid van 
schuldeiser van de boedel; dat het om een straf gaat; dat zij niet kan samenvallen met bur-
gerrechtelijke schuldvorderingen van de Belgische Staat zoals die voortvloeien uit de door 
C. B. gepleegde fraude en die bij de curator hadden kunnen worden aangegeven;
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Dat de verbeurdverklaring bijgevolg het beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers 
niet schendt;

Dat [de eiseres] bijgevolg, in voorkomend geval, haar aanspraken op het verbeurdver-
klaarde bedrag voor de bevoegde hoorde te doen gelden binnen de bij het koninklijk be-
sluit van 9 augustus 1991 bepaalde termijnen, hetgeen zij niet heeft gedaan;

Dat het dus niet ter zake dienend is te antwoorden op de overige argumenten van [de ei-
seres] m.b.t. tot de bezitsontneming en de uitwerking daarvan op de strafrechterlijke borg-
som".

Grieven
Eerste onderdeel
Luidens artikel 8 van de Hypotheekwet van 16 december 185 strekken de goederen van 

de schuldenaar tot gemeenschappelijke waarborg voor zijn schuldeisers, en de prijs ervan 
wordt  onder  hen  naar  evenredigheid  van  hun  vordering  verdeeld,  tenzij  er  tussen  de 
schuldeisers wettige redenen van voorrang bestaan.

Te rekenen van het vonnis van faillietverklaring verliest de gefailleerde van rechtswege 
het beheer over al zijn goederen, ook over de goederen die hij zou kunnen verkrijgen zo-
lang hij zich in staat van faillissement bevindt en zijn alle betalingen, verrichtingen en 
handelingen van de gefailleerde van rechtswege nietig.

Van dan af aan zullen de curatoren het actief van de gefailleerde moeten te gelde ma-
ken en de opbrengst ervan verdelen, zoals met name blijkt uit de artikelen 479, 528 en 561 
van de wet van 18 april 1851 betreffende faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling, 
vervat in boek III van het Wetboek van Koophandel, vóór hun opheffing bij artikel 149 
van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, en uit de artikelen 51, 75 en 99 van laatst-
genoemde wet, zonder enige andere reden van voorrang onder de schuldeisers dan die 
waarin de wet voorziet.

Met uitsluiting van iedere andere persoon, zullen zij, in het belang van zowel de geza-
menlijke schuldeisers als de gefailleerde, alle bij de wet vastgelegde bevoegdheden uitoe-
fenen.

Luidens artikel 452 van de wet van 18 april 1851 betreffende faillissement, bankbreuk 
en uitstel van betaling, vóór de opheffing ervan bij artikel 149 van de Faillissementswet 
van 8 augustus 1997, alsook uit artikel 24 van laatstgenoemde wet, kan, te rekenen van 
het vonnis van faillietverklaring, iedere roerende of onroerende rechtsvordering, iedere 
tenuitvoerlegging op roerende of onroerende goederen, uitsluitend tegen de curators van 
het faillissement vervolgd, ingesteld of uitgeoefend worden.

Bovendien verbieden artikel 453 van de wet van 18 april 1851 en artikel 25 van de wet 
van 8 augustus 1997 elke handeling van individuele tenuitvoerlegging van de gewone en 
algemeen bevoorrechte schuldeisers op het vermogen van de gefailleerde.

Bijgevolg verliezen de gewone en algemeen bevoorrechte schuldeisers, ook al zijn zij 
in het bezit van een uitvoerbare titel ten laste van de gefailleerde, de mogelijkheid op hem 
op de goederen van laatstgenoemde ten uitvoer te leggen.

Volgens artikel 10 van de wet van 20 april 1874 betreffende de voorlopige hechtenis, 
vóór de opheffing ervan bij artikel 48 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlo-
pige hechtenis, kon de invrijheidstelling van de verdachte afhankelijk gemaakt worden 
van de verplichting om zekerheid te stellen waarbij die zekerheidstelling de verschijning 
waarborgde van de verdachte, wanneer zulks van hem gevorderd werd, bij alle proceshan-
delingen, alsook ter uitvoering van de vrijheidsstraf.

Luidens artikel 14 van die wet wordt de zekerheid toegewezen aan de Staat, zodra ge-
bleken is dat de verdachte zonder wettige reden van verschoning niet verschenen is bij 
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enige proceshandeling of ter tenuitvoerlegging van het vonnis; in geval echter van buiten-
vervolgingstelling, vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging of voorwaardelijke veroorde-
ling, beveelt het vonnis of het arrest de teruggave, onder afhouding van de buitengewone 
kosten waartoe de niet-verschijning aanleiding mocht hebben gegeven.

Uit die bepalingen, waarvan de tekst werd overgenomen in artikel 35, §4, van de wet 
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, volgt dat het bedrag dat als borgsom 
is gestort in het kader van de wet betreffende de voorlopige hechtenis, slechts voor de 
Staat zal verworven zal zijn indien een vonnis of arrest hem dat bedrag toewijst omdat de 
beklaagde niet verschenen is bij enige proceshandeling of ter tenuitvoerlegging van het 
vonnis.

Indien er geen sprake is van een dergelijk verzuim, dat wordt vastgesteld in een veroor-
delingsvonnis of -arrest, zal dat bedrag aan de beklaagde teruggeven moeten worden.

Gelet op de hierboven vermelde bepalingen van de faillissementswet zal dat bedrag, in 
geval van faillissement dat intussen tot stand is gekomen, teruggegeven moeten worden 
aan de curator van de veroordeelde, met uitsluiting van iedere andere persoon, om ver-
deeld te worden onder de verschillende schuldeisers van de gefailleerde.

Blijkens de vaststellingen van het bestreden arrest werd op 19 april 1990 een bedrag 
van 43.183.000 BEF door de heer B. in de Deposito- en Consignatiekas is gestort, zulks 
ter uitvoering van een beschikking van de raadkamer van 18 april 1990 die zijn voorlopi-
ge invrijheidstelling toestond mits dat bedrag als borgsom werd gestort.

Dat bedrag diende bijgevolg uitsluitend als waarborg dat de heer B. zou verschijnen bij 
alle proceshandelingen en het kon bijgevolg niet voor andere doeleinden worden gebruikt, 
zoals het doen uitdoven van een schuld ten gevolge van een maatregel van verbeurdver-
klaring.

Dat was a fortiori het geval na het vonnis van faillietverklaring van de heer B., zo niet 
zouden de gevolgen van de bezitsontneming van de gefailleerde en de beginselen betref-
fende de opschorting van de individuele middelen van tenuitvoerlegging worden miskend.

Ook al werd hij door het hof van beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf, uit geen 
enkele vaststelling van het bestreden arrest blijkt dat de heer B., die op 9 maart 1994 fail-
liet werd verklaard, niet zou verschenen zijn bij alle proceshandelingen of voor de tenuit-
voerlegging van het vonnis met betrekking tot de feiten waarvoor hij oorspronkelijk in 
voorlopige hechtenis werd genomen en dat de borgsom, wegens dat verzuim, door het 
veroordelingsarrest zou zijn toegekend aan de Staat, die bijgevolg geen enkele aanspraak 
meer kon maken op het gestorte bedrag.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, dat van oordeel is dat de eiseres, in de hoedanig-
heid van curator, geen enkele aanspraak meer kon maken op het gestorte bedrag, terwijl 
uit geen enkele overweging van dat arrest blijkt dat de voorwaarden van artikel 14 van de 
wet van 20 april 1874 betreffende de voorlopige hechtenis en van artikel 35, §4, van de 
wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis vervuld waren, aldus, enerzijds, 
het mechanisme miskent van de borgstelling op 19 april 1990 door de heer B. ter uitvoe-
ring van de beschikking tot voorlopige invrijheidstelling, op 18 april 1990 gewezen door 
de raadkamer, als waarborg voor de aanwezigheid van de verdachte bij alle proceshande-
lingen alsook ter tenuitvoerlegging van de vrijheidstraf (schending van de artikelen 10, 
11, 13, 14 van de wet van 20 april 1874 betreffende de voorlopige hechtenis, vóór hun op-
heffing bij artikel 48 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, en 
35, §4, inzonderheid vierde, vijfde en zesde lid, van de wet van 20 juli 1990 betreffende 
de voorlopige hechtenis) en, anderzijds, de gevolgen miskent van het faillissement, met 
name de bezitsontneming van de gefailleerde en de aanstelling van een curator die het ac-
tief van de gefailleerde te gelde dient te maken en de opbrengst ervan onder de schuldei-
sers dient te verdelen, zonder andere reden van voorrang dan die waarin de wet voorziet 
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(schending van de artikelen 444, 451, 470, 479, 528 en 561 van de wet van 18 april 1851 
betreffende faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling, vervat in boek III van het 
Wetboek van Koophandel, vóór hun opheffing bij artikel 149 van de Faillissementswet 
van 8 augustus 1997, en, voor zoveel als nodig, 16, 23, 40, 51, 75, 99 van de Faillisse-
mentswet van 8 augustus 1997, 8 en 9 van de Hypotheekwet van 16 december 1851, als-
ook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid van de schuldeisers in 
geval van samenloop), alsook de opschorting van alle middelen van tenuitvoerlegging te 
rekenen van het vonnis van faillietverklaring (schending van de artikelen 452 en 453 van 
de wet van 18 april 1851 betreffende faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling, ver-
vat in boek III van het Wetboek van Koophandel, vóór hun opheffing bij artikel 149 van 
de Faillissementswet van 8 augustus 1997, en, voor zoveel als nodig, 24 en 25 van de 
Faillissementswet van 8 augustus 1997).

Tweede onderdeel
De artikelen 8 en 9 van de Hypotheekwet, 451 en 561 van de wet van 18 april 1851 be-

treffende faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling, vervat in boek III van het Wet-
boek van Koophandel, vóór hun opheffing bij artikel 149 van de Faillissementswet van 8 
augustus 1997, 23, 46 en 99 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 leggen het be-
ginsel vast van de gelijkheid van de schuldeisers waarbij de gefailleerde, te rekenen van 
het vonnis van faillietverklaring, van rechtswege het beheer over al zijn goederen verliest, 
inclusief die welke hij zou kunnen verkrijgen zolang hij zich in staat van faillissement be-
vindt, en alle betalingen, verrichtingen en handelingen van de gefailleerde van rechtswege 
nietig zijn.

De curatoren zullen voortaan het actief van de gefailleerde moeten te gelde maken en 
de opbrengst ervan verdelen, zoals met name blijkt uit de artikelen 479, 528 en 561 van de 
wet van 18 april 1851 betreffende faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling, vervat 
in boek III van het Wetboek van Koophandel, vóór hun opheffing bij artikel 149 van de 
Faillissementswet van 8 augustus 1997, en uit de artikelen 51, 75 en 99 van laatstgenoem-
de wet. Daarbij zullen de curatoren, in het belang van zowel de gezamenlijke schuldeisers 
als de gefailleerde, alle bij de wet vastgelegde bevoegdheden uitoefenen en kan iedere 
roerende of onroerende rechtsvordering, iedere tenuitvoerlegging op roerende of onroe-
rende goederen, uitsluitend tegen de curatoren van het faillissement vervolgd, ingesteld of 
uitgeoefend worden.

Zowel artikel 561 van de wet van 18 april 1851, als artikel 99 van de wet van 8 augus-
tus 1997 bepalen dat het actief zal worden verdeeld zoals in daarin is aangewezen, na af-
trek, onder meer, van de kosten en uitgaven van het beheer van het faillissement.

Met toepassing van die wetsbepalingen, kan een schuld slechts ten laste van de geza-
menlijke schuldeisers worden gelegd wanneer de curator met oog op het beheer van de 
boedel qualitate qua verbintenissen is aangegaan, meer bepaald wanneer hij de handelsac-
tiviteit van de gefailleerde voortzet door alle overeenkomsten uit te voeren die laatstge-
noemde heeft gesloten, of nog wanneer hij diens roerende of onroerende goederen ge-
bruikt om het beheer van het faillissement op behoorlijke wijze uit te oefenen.

Slechts in die omstandigheden dienen de gezamenlijke schuldeisers de verbintenissen 
na te komen die uit dat beheer ontstaan en de lasten ervan te dragen.

Artikel 42, 3°, van het Strafwetboek preciseert dat de bijzondere verbeurdverklaring 
onder meer wordt toegepast op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf 
zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de in-
komsten uit de belegde voordelen en artikel 43bis van dat wetboek bepaalt dat de bijzon-
dere verbeurdverklaring toepasselijk op de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, door de rechter 
in elk geval kan worden uitgesproken en dat, indien de zaken niet kunnen worden gevon-
den in het vermogen van de veroordeelde, de rechter de geldwaarde ervan raamt en de 
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verbeurdverklaring betrekking heeft op een daarmee overeenstemmend bedrag.
Uit die bepalingen volgt dat, hoewel de wet geen enkele expliciete voorwaarde bevat 

inzake de eigendom van die voordelen, ze echter slechts kunnen worden verbeurdver-
klaard voor zover ze tot het vermogen van de veroordeelde behoren.

Hoewel de verbeurdverklaring voor de veroordeelde een bijkomende straf is, wordt die 
straf omgezet in een verplichting om te geven, ofwel van een welbepaalde zaak, ofwel van 
een zaak van een overeenstemmend bedrag en bijgevolg, in een schuldvordering van de 
Staat op de veroordeelde, wanneer de Staat de tenuitvoerlegging ervan vervolgt, waarbij 
de vervolgingen tot invordering van geldboeten en van verbeurdverklaarde zaken in naam 
van de procureur des Konings worden gedaan door de directeur van registratie en domei-
nen, zoals blijkt uit artikel 197, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, waarbij 
resultaat daarvan verder afhankelijk is van het feit of derden aanspraak hebben gemaakt 
op de verbeurdverklaarde zaken, zoals bedoeld in artikel 43bis, §§3 en 4, van het Straf-
wetboek en 1 van het koninklijk besluit van 9 augustus 1991 tot vaststelling van de ter-
mijn waarbinnen en de wijze waarop een rechtsmiddel kan worden aangewend door der-
den die beweren recht te hebben op een verbeurdverklaarde zaak.

Bovendien bestaat de verbeurdverklaring die is uitgesproken op de strafvordering tegen 
de beklaagde, met uitsluiting van de curator, slechts, zoals elke straf, vanaf het tijdstip 
waarop zij daadwerkelijk door een strafrechtelijke beslissing is bevolen.

Aangezien de verbeurdverklaring is uitgesproken nadat de veroordeelde failliet is ver-
klaard en op een strafvordering waarmee de curator noodzakelijkerwijs niets te maken 
heeft en voor de veroordeelde een verplichting om te geven doet ontstaan, zal zij bijge-
volg niet aan de gezamenlijke schuldeisers kunnen worden tegengeworpen of althans niet 
ten laste van hen kunnen worden gelegd.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest dat oordeelt dat, aangezien het om een straf gaat, 
"de verbeurdverklaring geen verband houdt met de hoedanigheid van schuldeiser van de 
boedel" en dat zij aan de boedel kan worden tegengeworpen, terwijl de verbeurdverkla-
ring die in een strafrechtelijke beslissing vervat is noodzakelijkerwijs wordt omgezet in 
een verplichting om te geven wanneer de Staat de tenuitvoerlegging ervan vervolgt, niet 
naar recht heeft beslist dat de Staat geen schuldeiser is (schending van de artikelen 42, 43-
bis van het Strafwetboek, 197, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, 1136 van 
het Burgerlijk Wetboek, 1 van het koninklijk besluit van 9 augustus 1991 tot vaststelling 
van de termijn waarbinnen en de wijze waarop een rechtsmiddel kan worden aangewend 
door derden die beweren recht te hebben op een verbeurdverklaarde zaak, 100, 104, 121 
en 122 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op 
de gerechtskosten in strafzaken), bijgevolg, niet naar recht heeft kunnen beslissen dat de 
verbeurdverklaring het beginsel van de gelijkheid tussen de schuldeisers niet miskende, 
terwijl  een  verbeurdverklaring  noodzakelijkerwijs  slechts  het  gemeenschappelijk  pand 
van de schuldeisers aantast wanneer zij ten uitvoer wordt gelegd (schending van artikelen 
8, 9 van de Hypotheekwet van 16 december 1851, 444, 451, 452, 470, 479, 528, 561 van 
de wet van 18 april 1851 betreffende faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling, ver-
vat in boek III van het Wetboek van Koophandel, vóór hun opheffing bij artikel 149 van 
de Faillissementswet van 8 augustus 1997, en, voor zoveel als nodig, 16, 23, 24, 40, 51, 
75 en 99 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, alsook miskenning van het alge-
meen beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers in geval van samenloop) en evenmin 
naar recht heeft kunnen beslissen dat een dergelijke maatregel, die slechts bestaat op het 
tijdstip waarop hij is uitgesproken, althans de middelen aangewend om de tenuitvoerleg-
ging ervan te vervolgen, kunnen worden tegengeworpen aan de gezamenlijke schuldeisers 
wanneer de verbeurdverklaring is uitgesproken na een vonnis van faillietverklaring en, 
bijgevolg, na het ontstaan van de samenloop, op een strafvordering waarmee de curator 
noodzakelijkerwijs niets te maken had, aangezien de gefailleerde niet langer de gemeen-
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schappelijke schuldeisers kon verbinden (schending van artikelen 8, 9 van de Hypotheek-
wet van 16 december 1851, 452, 453, 479, 528, 561 van de wet van 18 april 1851 betref-
fende faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling, vervat in boek III van het Wetboek 
van Koophandel, vóór hun opheffing bij artikel 149 van de Faillissementswet van 8 au-
gustus 1997, 24, 25, 40, 46, 51, 75, 99 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, 42, 
43bis van het Strafwetboek, 195 en 211 van het Wetboek van Strafvordering, alsook mis-
kenning van het algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid van de schuldeisers in geval 
van samenloop).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het bestreden arrest stelt vast, enerzijds, dat een bedrag van drieënveertig mil-

joen honderd drieëntachtigduizend frank, zijnde de borgsom op grond waarvan 
de raadkamer de invrijheidstelling van C.B. deed afhangen, op 19 april  1990 
werd gestort bij de Deposito- en Consignatiekas, anderzijds, dat genoemd bedrag 
en zijn interest opgebracht, krachtens artikel 42, 3°, van het Strafwetboek, als 
straf is verbeurdverklaard bij het in kracht van gewijsde gegane arrest van 8 fe-
bruari 1999 van het Hof van Beroep te Brussel, uitspraak doende in correctionele 
zaken.

Eerste onderdeel
Noch uit de wetsbepalingen, noch uit het algemeen rechtsbeginsel die in dit 

onderdeel zijn aangewezen, blijkt dat een geldbedrag dat als borgsom is gestort 
ter uitvoering van een beslissing gewezen op grond van artikel 10 van de wet van 
20 april 1874 betreffende de voorlopige hechtenis, niet kan worden verbeurdver-
klaard, indien de voorwaarden om die straf uit te spreken zijn vervuld.

Het onderdeel  dat  staande houdt dat  een dergelijke borgsom slechts aan de 
Staat kan worden toegewezen voor zover voldaan is aan de voorwaarden van ar-
tikel 14 van de voornoemde wet van 20 april 1874 of van artikel 35, §4, van de 
wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, faalt naar recht.

Tweede onderdeel
Verbeurdverklaring is een straf die erin bestaat de verbeurdverklaarde zaak ge-

zagshalve te onttrekken aan het vermogen van de veroordeelde.
Wanneer de verbeurdverklaring, zoals hier blijkt uit de vaststellingen van het 

bestreden arrest, betrekking heeft op een geldbedrag dat niet samenvalt met an-
dere bedragen, maar geïndividualiseerd is, wordt zij niet omgezet in een gewone 
schuldvordering van de personen ten gunste van wie zij is uitgesproken jegens de 
veroordeelde.

Door de verbeurdverklaring van het litigieuze bedrag is de Staat schuldeiser 
van dat bedrag geworden jegens de Deposito- en Consignatiekas, zonder dat een 
maatregel van tenuitvoerlegging noodzakelijk is om de beschikking ervan aan de 
veroordeelde te onttrekken.

Door te oordelen dat "[de] verbeurdverklaring geen verband houdt met de hoe-
danigheid van schuldeiser van de boedel" en dat die straf "niet kan samenvallen 
met de burgerrechtelijke schuldvorderingen van de Belgische Staat [die] voort-
vloeien uit de door C. B. gepleegde fraude", verantwoordt het bestreden arrest 
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naar recht zijn beslissing om de vordering van de eiseres af te wijzen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

28 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – Advo-
caten: mrs. Geinger, Wouters, Simont en Van Ommeslaghe.

Nr. 367

1° KAMER - 28 juni 2007

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - SCHADEVERGOEDING GEGROND OP 
ARTIKEL 29BIS W.A.M.-WET - VERGOEDINGSPLICHT - VERANTWOORDELIJK SLACHTOFFER - 
TOEPASSELIJKHEID

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ALGEMEEN - VERZEKERING - SCHADEVERGOEDING GEGROND OP ARTIKEL 29BIS W.A.M.-
WET - VERANTWOORDELIJK SLACHTOFFER - TOEPASSELIJKHEID

1º en 2° Artikel 29bis W.A.M.-wet 1989 wijkt af van het in artikel 3 van die wet vervatte 
beginsel van de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden, en sluit het slachtoffer  
dat,  zonder een onverschoonbare fout te hebben begaan, verantwoordelijk is voor de  
geleden schade, niet uit de vergoedingsregeling die het instelt1 2. 

(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN T. PARTNERS ASSURANCES nv) 

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0608.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 7 juni 2006 in hoger beroep 

gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprake-

1 In deze zaak werd de vergoeding gevorderd op grond van artikel 29bis W.A.M.-wet 1989, zoals het 
van kracht was na zijn wijziging bij W. 13 april 1995 en vóór zijn wijziging bij W. 19 jan. 2001.
2 Cass., 28 april 2006, AR C.04.0569.F, nr 247, en concl. O.M. in Pas. 
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lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals het bestond na de wijziging ervan bij de 
wet van 13 april 1995 en vóór de wijziging ervan bij de wet van 19 januari 2001.

Aangevochten beslissingen
Nadat [de appelrechters] hadden vastgesteld dat B. D., die bij de eiseres is aangesloten, 

op 20 april 1999 haar auto op de oprit naar haar garage had geplaatst, uitgestapt is en het 
portier heeft dichtgedaan en dat de auto, aangezien de oprit afhelde, begon te rijden en de 
bij de eiseres aangeslotene, die achter de auto stond en hem heeft proberen tegen te hou-
den, verpletterd heeft; op de dagvaarding van de eiseres, die in de rechten van haar aange-
slotene is getreden ten belope van de bedragen die zij heeft uitgekeerd, waarbij zij vordert 
dat de verweerster, de W.A.M.-verzekeraar van het voertuig, veroordeeld wordt om haar 
te vergoeden, hebben [de appelrechters] de veroordelingsvordering van de eiseres afgewe-
zen, zulks op grond van al hun redenen die geacht worden hier integraal te zijn weergege-
ven, inzonderheid op grond van de onderstaande reden:

"zolang artikel 29bis, §1, achtste lid, blijft bevestigen (voornoemd lid werd niet gewij-
zigd door de wet van 19 januari 2001) dat de vergoedingsplicht uitgevoerd wordt overeen-
komstig  de  wettelijke  bepalingen  betreffende  de  aansprakelijkheidsverzekering  inzake 
motorrijtuigen in het bijzonder, is het uitgesloten dat de verzekerde, die verantwoordelijk 
is voor het ongeval, tegelijk ook de hoedanigheid van derde getroffene kan hebben".

Grieven
Luidens artikel 29bis van de wet van 21 november 1989, zoals het gold ten tijde van het 

ongeval, wordt "bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is, (...) alle 
schade veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn rechthebbenden en voortvloeiend uit licha-
melijke letsels of het overlijden, vergoed door de verzekeraar die de aansprakelijkheid 
dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het motorrijtuig" (§1, eerste lid).

"Slachtoffers die een onverschoonbare fout hebben begaan die de enige oorzaak was 
van het ongeval", kunnen zich echter niet beroepen op het recht op vergoeding (§1, vijfde 
lid).

En, ratione personae, vormen de bestuurder van het bij het ongeval betrokken motorrij-
tuig en zijn rechthebbenden hierop de enige uitzonderingen (§2).

In de hierboven aangegeven mate wijken die teksten af van de gemeenrechtelijke aan-
sprakelijkheidsregels en van de regels met betrekking tot de W.A.M.-verzekering.

Het maakt niets uit dat het slachtoffer verantwoordelijk is voor het ongeval, aangezien 
die omstandigheid zijn recht op vergoeding niet uitsluit - behalve bij een onverschoonbare 
fout. Wel integendeel, aangezien de wetgever het slachtoffer in staat wilde stellen om vol-
ledige vergoeding van zijn schade te verkrijgen, ook als is het daarvoor, geheel of ten 
dele, verantwoordelijk.

Het maakt evenmin iets uit dat het slachtoffer daarvoor verantwoordelijk is omdat het, 
vóór het ongeval,  de bestuurder was van het betrokken voertuig, aangezien het uit het 
voertuig was gestapt, het portier ervan had dichtgedaan en dus geen hoedanigheid van be-
stuurder had, maar, als gewone voetganger achter dat voertuig stond.

En noch de eigenaar van dat voertuig, noch de verzekerde van de verzekeringsonderne-
ming die de W.A.M.-verzekering dekt waartoe dat voertuig aanleiding geeft, zijn van het 
recht op vergoeding uitgesloten.

Het bestreden vonnis, dat niet vaststelt dat de bij de eiseres aangeslotene een onver-
schoonbare fout heeft begaan, kon dus niet naar recht afwijzend beschikken op de vorde-
ring van de eiseres, die in de rechten van haar aangeslotene is getreden ten belope van de 
bedragen die zij heeft uitgekeerd, tegen de verweerster op grond dat de bij de eiseres aan-
geslotene, eigenaar van het bij het ongeval betrokken voertuig en verzekerde van de ver-
weerster, verantwoordelijk was voor het ongeval.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Uit artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals het in deze zaak van 
toepassing is, blijkt dat wanneer een verkeersongeval waarbij een of meer motor-
rijtuigen betrokken zijn, plaatsvindt op de plaatsen bedoeld in artikel 2, §1, van 
deze wet, de verzekeraars die de aansprakelijkheid betreffende die motorrijtuigen 
dekken, alle schade geleden door de slachtoffers en hun rechthebbenden moeten 
vergoeden, met uitzondering van de schade geleden door de bestuurders van die 
motorrijtuigen en door de slachtoffers die een onverschoonbare fout hebben be-
gaan die de enige oorzaak was van het ongeval. 

Voornoemd artikel 29bis van die wet, dat afwijkt van het in artikel 3 vervatte 
beginsel  van  de  burgerlijke  aansprakelijkheid  van  de  verzekerden,  sluit  het 
slachtoffer dat, zonder een onverschoonbare fout te hebben begaan, verantwoor-
delijk is voor de geleden schade, niet uit de vergoedingsregeling die het instelt.

Het bestreden vonnis, dat weigert de eiseres, die in de rechten is getreden van 
haar aangeslotene, de vergoeding toe te kennen voor de door laatstgenoemde ge-
leden schade op grond "dat het uitgesloten is dat de verzekerde, die verantwoor-
delijk is voor het ongeval, tegelijk ook de hoedanigheid van derde-getroffene kan 
hebben", schendt voornoemd artikel 29bis.

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

nietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen, zitting hou-

dend in hoger beroep.

28 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot – Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 368

1° KAMER - 29 juni 2007

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - TUCHTPROCEDURE - 
TOEPASSELIJKHEID

2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - 
TUCHTPROCEDURE - TOEPASSELIJKHEID
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3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - TUCHTSANCTIE - 
BEOORDELING - GEZONDHEIDSZORG - GEVOLG

4º GENEESKUNDE — UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE - VERMOEDEN 
VAN ONSCHULD - TUCHTSANCTIE - BEOORDELING - GEZONDHEIDSZORG - GEVOLG

5º ARTS - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - TUCHTSANCTIE - BEOORDELING - GEZONDHEIDSZORG - 
GEVOLG

6º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - BEGRIP

1º en 2° Artikel  6.2 E.V.R.M. en het  algemeen rechtsbeginsel  van het  vermoeden van  
onschuld  zijn  toepasselijk  in  tuchtprocedures  wanneer  de  procedure  die  concreet 
gevoerd wordt leidt of kan leiden tot de schrapping van de beroepsbeoefenaar1.

3º, 4° en 5° Het vermoeden van onschuld verhindert niet dat bij de bepaling van de zwaarte  
van een tuchtsanctie,  gelet  op  het  belang  van een goede gezondheidszorg  voor  de  
maatschappij, de tuchtrechter elementen of feiten betrekt, die hem regelmatig ter kennis 
werden gebracht2.

6º  Het  vermoeden  van  onschuld  is  geschonden  wanneer  een  rechterlijke  beslissing  
aanneemt dat iemand schuldig is aan een strafbaar feit, terwijl diens schuld niet of nog  
niet volgens de wettelijke regels is bewezen en die beslissing hierop steunt3.

(R. T. ORDE DER GENEESHEREN)

ARREST

(A.R. D.06.0012.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 22 mei 2006 gewezen 

door de raad van beroep van de Orde der geneesheren met het Nederlands als 
voertaal.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de mens en 

de Fundamentele Vrijheden, ondertekend op 4 november 1950, goedgekeurd bij wet van 
13 mei 1955;

- het algemeen rechtsbeginsel houdende het vermoeden van onschuld;
- artikel 6 van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de orde 

1 Zie  Cass.,  27  april  2001,  AR  C.00.0258.N,  nr  240  (architect).  Het  O.M.  concludeerde,  met 
verwijzing naar dit precedent, dat de toetsing aan artikel 6.2 E.V.R.M. enkel kon betrekking hebben 
op de vaststelling van feiten die de wettigheid van de bestreden beslissing kan aantasten en niet op de 
mogelijke invloed van die beslissing op een latere (strafrechterlijke) beslissing. Overigens verklaarde 
de raad van beroep die feiten, die eiser zelf aanvoerde, niet bewezen, maar nam ze enkel aan als één 
van de elementen van de gevaarlijkheid van eiser die de sanctie rechtvaardigde. Dit belet geen latere 
vrijspraak. 
2 Zie het standpunt van het O.M. in de vorige voetnoot.
3 Ibid.
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der geneesheren.
Aangevochten beslissingen
De  bestreden  beslissing:  "Doet  de  bestreden  beslissing  teniet.  Beslissend  met  de 

twee/derde meerderheid van de stemmen van de bij de beraadslaging aanwezige leden: 
Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen bewezen. Schrapt (de eiser) van de lijst van 
de Orde der geneesheren",

op grond van de motieven op p. 4 -5:
"De gepleegde feiten vormen op zich een zware aanfluiting van de eer en de waardig-

heid van het geneeskundig beroep. (De eiser) is tuchtrechtelijk niet aan zijn proefstuk. De 
raad van beroep dient op te treden en zijn verantwoordelijkheden op te nemen om een her-
haling van gelijkaardige feiten te voorkomen. Noch het geneeskundig korps noch de pati-
ënten zijn met dergelijke beoefening van de geneeskunde gediend. Desbetreffend wordt 
nog verwezen naar de beroepsakte eigenhandig opgesteld door (de eiser) (stuk 16/1-2) 
waar hij aanhaalt dat hij kortelings voor de correctionele rechtbank te Antwerpen moet 
verschijnen wegens dubbele klacht 'waarvan één klacht onopzettelijke doding is'. Op in-
terpellatie hieromtrent, bevestigde hij dat hij door de raadkamer naar de rechtbank werd 
verwezen en verklaarde, zonder in details te treden, dat het niet ging om een ongeval maar 
wel om de uitoefening van het beroep. Uit al deze elementen treedt een bijzondere gevaar-
lijkheid van de betrokkene naar voor. De belangen van de maatschappij en ook de zijne 
vereisen dat hij niet verder de geneeskunde uitoefent met alle risico's en gevaren hieraan 
verbonden".

Grieven
In tuchtzaken, zoals in strafzaken, mag de bodemrechter bij de beoordeling van de op te 

leggen sanctie, in de regel, alle gegevens eigen aan de vervolgde persoon in acht nemen, 
maar in zijn oordeel mag hij geen strafbare feiten en/of tuchtrechtelijk vervolgbare feiten 
betrekken waarvoor de schuld van die vervolgde persoon niet onherroepelijk vaststaat.

Het vermoeden van onschuld, krachtens hetwelk een persoon onschuldig wordt geacht 
tot hij bij een beslissing, die kracht van gewijsde heeft, is veroordeeld, verzet zich daarte-
gen.

De appelrechters leiden de "bijzondere gevaarlijkheid van (de eiser)", die zijn schrap-
ping vereist, af "uit al deze elementen", zijnde niet alleen "De gepleegde feiten op zich", 
maar ook de vaststelling "(De eiser) is tuchtrechtelijk niet aan zijn proefstuk" en de ver-
wijzing naar de omstandigheid dat "(de eiser) door de raadkamer naar de rechtbank werd 
verwezen (...)" "wegens (...) onopzettelijke doding" in "de uitoefening van het beroep".

Uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag regelmatig acht te slaan blijkt dat een on-
herroepelijke veroordeling van de eiser in deze strafprocedure voorlag aan de raad van be-
roep.

Hieruit volgt dat de bestreden beslissing onwettig de eiser schrapt van de lijst van de 
Orde der geneesheren door die tuchtstraf bepaald te hebben mede in functie van voorals-
nog strafrechtelijk vervolgde feiten, waaromtrent de schuld van de eiser nog niet onher-
roepelijk vaststaat (schending van artikel 6.2 EVRM, het algemeen rechtsbeginsel hou-
dende het vermoeden van onschuld en artikel 6, 2°, van het aangehaald KB nr. 79).

III. BESLISSING VAN HET HOF 
1. Krachtens artikel 6.2 EVRM en het algemeen rechtsbeginsel van het ver-

moeden van onschuld wordt eenieder die wegens een strafbaar feit wordt ver-
volgd,  voor onschuldig gehouden totdat  zijn  schuld volgens de  wet  bewezen 
wordt.

Die regel en dit beginsel zijn toepasselijk in tuchtprocedures wanneer de pro-
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cedure die concreet gevoerd wordt leidt of kan leiden tot de schrapping van de 
beroepsbeoefenaar.

2.  Het  vermoeden van onschuld verhindert  niet  dat  bij  de bepaling van de 
zwaarte van een tuchtsanctie, gelet op het belang van een goede gezondheidszorg 
voor de maatschappij, de tuchtrechter elementen of feiten betrekt, die hem regel-
matig ter kennis werden gebracht.

Dit  vermoeden is  wel  geschonden wanneer  een  rechterlijke  beslissing  aan-
neemt dat iemand schuldig is aan een strafbaar feit, terwijl diens schuld niet of 
nog niet volgens de wettelijke regels is bewezen en die beslissing hierop steunt.

3. In de bestreden beslissing wordt vastgesteld dat:
- de aan de eiser ten laste gelegde feiten bijzonder ernstig zijn en de zwaar-

wichtigheid ervan ter zitting door alle betrokken onderhoorden in alle sereniteit 
werd bevestigd;

- de gepleegde feiten op zich een zware aanfluiting van de eer en de waardig-
heid van het geneeskundig beroep vormen;

- de eiser tuchtrechtelijk niet aan zijn proefstuk is en de raad van beroep dient 
op te treden en zijn verantwoordelijkheid op te nemen om een herhaling van ge-
lijkaardige feiten te voorkomen;

- noch het geneeskundig korps noch de patiënten met dergelijke uitoefening 
van de geneeskunde gediend zijn;

- de eiser aanhaalt dat hij binnenkort voor de correctionele rechtbank moet ver-
schijnen wegens dubbele klacht waarvan één klacht onopzettelijke doding is en 
hij bevestigt dat hij door de raadkamer naar de correctionele rechtbank werd ver-
wezen en de feiten geen betrekking hebben op een ongeval maar wel op de uitoe-
fening van zijn beroep.

Het bestreden arrest oordeelt vervolgens dat uit al deze elementen een bijzon-
dere gevaarlijkheid van de eiser naar voor komt en dat de belangen van de maat-
schappij en van de eiser vereisen dat deze niet verder de geneeskunde uitoefent 
met alle risico's en gevaren hieraan verbonden.

Tenslotte spreekt de bestreden beslissing de schrapping van de eiser van de 
lijst van de Orde van geneesheren uit.

4. Hieruit blijkt dat de bestreden beslissing de tuchtstraf van schrapping mede 
laat steunen op feiten die niet het voorwerp uitmaken van de tuchtvervolgingen, 
maar waarvoor de eiser strafrechtelijk wordt vervolgd en waarover de strafrech-
ter nog geen definitieve uitspraak heeft gedaan.

Door aldus te oordelen schendt de bestreden beslissing artikel 6.2 EVRM en 
miskent het algemeen rechtsbeginsel van het vermoeden van onschuld.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden beslissing.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de be-
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streden beslissing.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst de zaak naar de raad van beroep van de Orde der geneesheren met het 

Nederlands als voertaal, anders samengesteld.

29 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: 
mevr. Deconinck – Andersluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Wouters.

Nr. 369

VAKANTIEKAMER - 3 juli 2007

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VAN BETEKENING EN-OF NEERLEGGING - VORM VAN BETEKENING - 
CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE

Het beroep in cassatie ingesteld door het  openbaar ministerie  tegen een arrest of  een 
vonnis dat in laatste aanleg in criminele, correctionele of politiezaken is gewezen, wordt  
betekend door de afgifte van een afschrift van de akte van cassatieberoep aan de partij  
tegen wie het beroep gericht is1. (Art. 418, eerste lid, Sv.)

(PROCUREUR DES KONINGS TE BERGEN T. P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0818.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 6 juni 2007 gewezen door 

de Strafuitvoeringsrechtbank te Bergen. 
De eiser voert een middel aan in een memorie die op 8 juni 2007 ter griffie van 

het Hof is ingekomen.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, wordt, 

wanneer het beroep in cassatie tegen een arrest of een vonnis in laatste aanleg 
gewezen in  criminele,  correctionele  of  politiezaken,  ingesteld wordt  door  het 
openbaar ministerie, dit beroep niet alleen ingeschreven zoals bepaald in artikel 
417 van hetzelfde wetboek, maar tevens binnen een termijn van drie dagen bete-
kend aan de partij tegen wie het gericht is.

Deze bepaling vereist dat een afschrift van de akte van cassatieberoep wordt 
afgegeven aan de partij tegen wie het beroep is gericht.

Uit het dossier van de rechtspleging blijkt dat de griffier van de Strafuitvoe-

1 Cass., 25 april 2001, AC., 2001, nr 230
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ringsrechtbank te Bergen bij brief van 7 juni 2007 de verweerder ervan in kennis 
heeft gebracht "dat, bij akte van 6 juni 2007, het Openbaar Ministerie cassatiebe-
roep heeft ingesteld [tegen] het vonnis dat op 6 juni 2007 tegen [de voormelde 
eiser] is gewezen".

Noch dit stuk, noch enig ander waarop het Hof vermag acht te slaan, laten toe 
na te gaan of een integraal afschrift van de akte met de verklaring van cassatiebe-
roep aan de verweerder werd afgegeven en of, bijgevolg, werd voldaan aan wat 
bij het voormelde artikel 418, eerste lid, is voorgeschreven.

Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk.
Het Hof vermag geen acht te slaan op de memorie van de eiser die geen ver-

band houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat. 

3 juli 2007 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal.     

Nr. 370

VAKANTIEKAMER - 3 juli 2007

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - AANWIJZING 
VAN SCHULD - BEWIJSVERKRIJGING - REGELMATIGHEID - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
OPDRACHT

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - AANWIJZING VAN SCHULD - 
BEWIJSVERKRIJGING - REGELMATIGHEID - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - OPDRACHT

1º en 2° Wanneer de verdachte de nietigheid van een onderzoekshandeling en van de 
hierop gesteunde procedure aanvoert om hieruit af te leiden dat er geen aanwijzingen  
bestaan die de handhaving van de voorlopige hechtenis verantwoorden, is de kamer van 
inbeschuldigingstelling  voor  het  onderzoek  naar  de  handhaving  van  de  voorlopige 
hechtenis  weliswaar  slechts  gehouden  tot  een  prima  facie  onderzoek  naar  de 
aangevoerde onregelmatigheid; die omstandigheid neemt evenwel niet weg dat wanneer  
de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  tevens  geroepen  is  met  toepassing  van  artikel  
235bis, §2, Wetboek van Strafvordering uitspraak te doen over de regelmatigheid van  
een of meerdere onderzoekshandelingen, zij dit onderzoek moet doen, ook al kan zij dit  
onderzoek op een latere datum uitstellen1. (Art. 235bis, §2, Sv.)

(K.)

ARREST

(A.R. P.07.0920.N)

1 Cass., 9 nov. 2005, AR P.05.1378.F, n° 585. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

kamer van inbeschuldigingstelling, van 21 juni 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 235bis, §1, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de kamer van 

inbeschuldigingstelling bij de regeling van de rechtspleging, op vordering van 
het openbaar ministerie, op verzoek van een der partijen of ambtshalve de regel-
matigheid van de haar voorgelegde procedure onderzoekt.

De tweede paragraaf van dit artikel bepaalt dat de kamer van inbeschuldiging-
stelling op dezelfde wijze handelt in de andere gevallen waarin ze kennisneemt 
van de zaak.

2. Uit deze bepalingen volgt dat wanneer de kamer van inbeschuldigingstel-
ling, in hoger beroep tegen een beslissing van de raadkamer over de handhaving 
van de voorlopige hechtenis, geroepen is uitspraak te doen over de regelmatig-
heid van de  bewijsverkrijging,  zij  krachtens  artikel  235bis,  §2,  Wetboek van 
Strafvordering gehouden is dit te doen.

3. Wanneer de verdachte de nietigheid van een onderzoekshandeling en van de 
hierop gesteunde procedure aanvoert om hieruit af te leiden dat er geen aanwij-
zingen bestaan die de handhaving van de voorlopige hechtenis verantwoorden, is 
de kamer van inbeschuldigingstelling voor het onderzoek naar de handhaving 
van de voorlopige hechtenis weliswaar slechts gehouden tot een prima facie on-
derzoek van de aangevoerde onregelmatigheid. 

4. Die omstandigheid neemt evenwel niet weg dat wanneer de kamer van inbe-
schuldigingstelling tevens geroepen is  met  toepassing  van artikel  235bis,  §2, 
Wetboek van Strafvordering uitspraak te doen over de regelmatigheid van een of 
meerdere onderzoekshandelingen, zij dit onderzoek moet doen, ook al kan zij dit 
onderzoek op een latere datum uitstellen.

5. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de eiser de kamer van inbe-
schuldigingstelling gevorderd heeft uitspraak te doen over de regelmatigheid van 
een aantal onderzoeksdaden en de met die onderzoeksdaden betrekking hebben-
de processen-verbaal uit het dossier te verwijderen.

6. Het arrest oordeelt dat in het kader van de handhaving van de voorlopige 
hechtenis enkel een prima facie onderzoek van de door de verdachte gewraakte 
onderzoekshandelingen vereist is. Dienvolgens beperkt het zich ertoe te oordelen 
dat deze onderzoekshandelingen prima facie regelmatig zijn. Het arrest doet, al-
hoewel  daartoe  gevraagd,  evenwel  geen  uitspraak  met  toepassing  van  artikel 
235bis Wetboek van Strafvordering en verdaagt dit onderzoek evenmin naar een 
latere rechtszitting. Aldus is de beslissing niet naar recht verantwoord.
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Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het geen uitspraak doet over eisers 

verzoek toepassing te maken van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten en laat de overige kosten ten las-

te van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent, kamer van 

inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

3 juli 2007 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Forrier,  afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Maffei –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. S. Mary, Brussel, J. Van Cauter, Gent en N. Van Der Smissen, Brussel. 

Nr. 371

VAKANTIEKAMER - 10 juli 2007

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — STRAFZAKEN - 
RECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - ZAAK IN BERAAD - VERZUIM VAN MEER DAN ZES 
MAAND OM DE ZAAK TE BERECHTEN - ONTTREKKING

Wanneer noch de kenmerken van de zaak, noch de persoonlijke toestand van de rechter  
het  verzuim  gedurende  meer  dan  zes  maanden  de  zaak,  die  hij  in  beraad  heeft  
genomen,  te  berechten,  verantwoorden,  dient  de  zaak  aan die  rechter  onttrokken te  
worden en verwezen naar de rechtbank anders samengesteld1. (Art. 652, Ger.W.)

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

ARREST

(A.R. C.07.0288.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De verzoeker heeft op 19 juni 2007 een verzoek neergelegd tot onttrekking 

van de voormelde zaak aan Paul V., rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te B., wegens verzuim gedurende meer dan zes maanden de zaak die hij in be-
raad heeft genomen, te berechten.

De voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te B. heeft op 25 juni 2007 
zijn opmerkingen ter griffie van het Hof ingediend.

Rechter P.V. heeft op 27 juni 2007 zijn opmerkingen ter griffie van het Hof in-

1 Cass., 27 okt. 2006, AR C.06.0536.N, n°.519.
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gediend. 
De niet-verzoekende partijen hebben geen opmerkingen ingediend. 
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat rechter P.V. de voormelde 

zaak op 13 december 2006 in beraad heeft genomen en dat hij tot op heden in die 
zaak nog geen uitspraak heeft gedaan.

2.  De voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te B., korpschef van 
rechter P. V., verklaart dat er geen rechtvaardiging is voor de laattijdigheid. 

Rechter P.V. verklaart dat het uitblijven van de uitspraak te wijten is aan:
- een tuchtschorsing van een maand (van 5 januari tot 5 februari 2007);
- de opvraging op 31 mei 2007 van het dossier door de voorzitter van de recht-

bank;
- de aard en de ingewikkeldheid van de zaak;
- de werklast en zijn persoonlijke situatie.
3. De zaak zelf vertoont geen bijzondere kenmerken die een beraad van meer 

dan zes maanden kunnen verantwoorden.
De persoonlijke toestand van de betrokkene die door de voorzitter met minder 

rechtszittingen werd belast, kan dit evenmin verantwoorden.
4. De beslissing over het geschil mag in het belang van een goede rechtsbede-

ling niet langer uitblijven.
Het verzoek tot onttrekking is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Onttrekt aan rechter P.V. de zaak ingeschreven op de rol van de Rechtbank 

van Eerste Aanleg te B. met nummer S/346/2004.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, anders sa-

mengesteld.
Veroordeelt de Belgische Staat in de kosten.

10 juli 2007 – Vakantiekamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Forrier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal.

Nr. 372

VAKANTIEKAMER - 24 juli 2007

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — ALGEMEEN - 
STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VORDERING TOT ONTTREKKING - TERMIJN WAARBINNEN 
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HET HOF UITSPRAAK DIENT TE DOEN

De  termijnen  en  de  opschorting  van  de  rechtspleging  die  door  het  Wetboek  van 
Strafvordering zijn opgelegd, maken dat het Hof zonder dralen over een vordering tot  
onttrekking  van  de  zaak  wegens  gewettigde  verdenking  uitspraak  doet  zodat  de 
rechtsbedeling kan verdergaan. (Artt. 531, 545 en 551, Sv.)

(V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0891.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij verzoekschrift dat op 20 juni 2007 ter griffie van het Hof is ingediend, 

heeft  de  eiser  verzocht  dat  de  dossiers  J3-86/05,  J3-102/05,  J3-67/06  en  J3-
108/06 die door onderzoeksrechter Olivier Bontyes worden behandeld en waar-
van het onderzoek, dat met het oog op de regeling van de rechtspleging is vastge-
steld op de terechtzitting van de raadkamer van die rechtbank van 22 juni 2007, 
sine die was uitgesteld, wegens gewettigde verdenking, aan de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Dinant, zouden worden onttrokken.

Bij arrest van 27 juni 2007 heeft het Hof beslist dat het verzoek niet kennelijk 
onontvankelijk is.

De voorzitter van de voormelde rechtbank en de met naam vermelde leden van 
het gerecht hebben de bij artikel 545 van het Wetboek van Strafvordering voor-
geschreven verklaring opgesteld. Die verklaring werd op de griffie van het Hof 
ontvangen op 10 juli 2007.

Daarnaast heeft één van de met naam vermelde rechters een aanvullende ver-
klaring opgesteld die op diezelfde griffie werd ontvangen op 16 juli 2007.

De procureur des Konings heeft zijn advies gegeven in een geschrift dat op de 
voormelde griffie op 18 juli 2007 is ingekomen.

De niet-verzoekende partijen hebben geen conclusies neergelegd.
Op de terechtzitting van 24 juli 2007 heeft raadsheer Paul Mathieu verslag uit-

gebracht en heeft advocaat-generaal Dirk Thijs geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1. De eiser zet uiteen dat hij heeft vernomen dat de voorzitter van de Recht-

bank van Eerste Aanleg te Dinant "een 'pact' had gesloten of toch minstens had 
gepoogd een 'pact'  te  sluiten met  Meester  Jean-Marie  Cheffert,  volgens welk 
deze laatste aanvaardde om aan voorzitter Francis een getuigenis te leveren die 
het bewijs aanvoert van collusie tussen de verdediging van Dhr. D., d.i. advocaat 
Delaey, vennoot van Meester Cheffert, en rechter Monin, in ruil waarvoor voor-
zitter Francis Meester Cheffert van het 'goed gevolg' verzekerde van een te Di-
nant lopend onderzoek inzake [de voormelde eiser]", dat "het bestaan van dit 
pact werd besproken door advocaat Thierry Delaey [...] in een brief die deze [aan 
een lid van het Hof van Cassatie] heeft gericht".

Hij preciseert dat "hij voor zijn verdediging uiteraard genoodzaakt zal zijn om 
'dat pact' aan te halen en het als argument te gebruiken".
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2. In zijn advies zet de procureur des Konings te Dinant uiteen dat de procu-
reur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik verwittigd werd van de door P. V. 
in zijn verzoekschrift aangevoerde feiten en dat deze magistraat een onderzoek 
heeft geopend onder het nummer C/7565/2/06.

De procureur des Konings is van mening dat alleen de onderzoeken van de 
procureur-generaal "de werkelijkheid achter de grieven van de heer V. kunnen 
verifiëren" en dat het, in die omstandigheden, goed zou zijn mocht het Hof zijn 
beslissing over de gegrondheid van het verzoekschrift van de eiser aanhouden 
"tot na afloop van het onderzoek van de procureur-generaal".

Dat advies kan om de volgende redenen niet opgevolgd worden :
- de wetgever heeft gewild dat het verzoek tot verwijzing van een rechtbank 

naar een andere met spoed wordt behandeld; de termijnen die bij artikel 545 van 
het Wetboek van Strafvordering zijn opgelegd, getuigen daarvan;

- wanneer het Hof, zoals te dezen, het verzoek niet kennelijk onontvankelijk 
heeft verklaard en het een arrest heeft gewezen overeenkomstig het vierde lid 
van dat artikel, met toepassing van de artikelen 531 en 551 van het voormelde 
wetboek, schorst de betekening van dit arrest aan de partijen de procedure van 
rechtswege, behalve de daden en procedures tot bewaring van recht en van on-
derzoek;

- het verzoek tot onttrekking hindert de rechtsgang; de termijnen en de op-
schorting van de rechtspleging die bij wet zijn opgelegd maken dat het Hof zon-
der verwijl over dat verzoek uitspraak doet zodat de rechtspleging doorgang kan 
vinden.

3. Met uitzondering van de voorzitter van de rechtbank François Francis en 
van onderzoeksrechter Olivier Bontyes "die de nadruk leggen op het principe van 
de natuurlijke rechter", zijn de overige met naam aangewezen leden van het ge-
recht "het eens met het verzoek tot onttrekking van de zaak wegens gewettigde 
verdenking".

Zoals blijkt uit het advies van deze laatsten, gelet op het beperkte aantal magi-
straten in de rechtbank te Dinant, kunnen de feiten vermeld in het verzoekschrift, 
in de veronderstelling dat zij bewezen zijn, bij de eiser en bij derden gewettigde 
verdenking doen ontstaan over de objectiviteit en onpartijdigheid van het rechts-
college.

Het verzoek is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Onttrekt de zaken die door de onderzoeksrechter Olivier Bontyes zijn onder-
zocht en die het  voorwerp uitmaken van de dossiers J3-86/05, J3-102/05, J3-
67/06 en J3-108/06 aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant.

Verwijst de zaken naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.

24 juli 2007 – Vakantiekamer –  Voorzitter:  de h. Forrier,  afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – 
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Advocaten: mrs. M.-F. Dubuffet, Brussel en J. Englebert, Brussel.

Nr. 373

VERENIGDE KAMERS - 24 juli 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS - 
CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - BETEKENING - AKTE VAN BETEKENING - 
TERMIJN VAN NEERLEGGING

2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
VONNIS - CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - BETEKENING - AKTE VAN 
BETEKENING - TERMIJN VAN NEERLEGGING

3º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALLERLEI - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS - CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - 
BETEKENING - AKTE VAN BETEKENING - TERMIJN VAN NEERLEGGING

4º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
UITSPRAAK - AARD VAN DE BESLISSING - GEVOLG

5º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 
- STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - UITSPRAAK - AARD VAN DE BESLISSING - GEVOLG

6º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - UITSPRAAK - AARD VAN DE BESLISSING – GEVOLG

1º, 2° en 3° Het openbaar ministerie dat cassatieberoep aantekent tegen een vonnis van de 
strafuitvoeringsrechtbank moet de akte van betekening van het cassatieberoep aan de 
partij tegen wie het gericht is, neerleggen ter griffie van het Hof van Cassatie binnen de  
termijn gesteld in artikel 420bis, eerste lid, Sv1.  (Artt. 418 en 420bis, eerste lid, Sv.; Art. 
97, §1, Wet Strafuitvoering)

4º,  5°  en  6°  Telkens  als  de  strafuitvoeringsrechtbank  uitspraak  doet  over  de  haar 
voorgelegde betwistingen, spreekt zij een vonnis uit als bedoeld in artikel 149 van de  
Grondwet,  zodat het in  openbare terechtzitting moet worden uitgesproken nu de Wet 
Strafuitvoering niet in een uitzondering op die regel voorziet2. (Art. 149, Gw. 1994)

(PROCUREUR DES KONINGS te Gent T. D.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk THIJS:
Retroakten
[1]
In dit dossier wordt Uw Hof geroepen zich in verenigde kamers uit te spreken over het 

cassatieberoep dat werd ingesteld door de procureur des konings bij de rechtbank van 
eerste  aanleg  te  Gent  tegen  het  vonnis  op  verwijzing  uitgesproken  door  de 
Strafuitvoeringsrechtbank te Gent op 27 juni 2007.

Bij arrest van 10 april 2007 vernietigde de tweede kamer van Uw Hof het vonnis dat de 
Strafuitvoeringsrechtbank te Gent op 14 maart 2007 in de zaak P.D.B. had uitgesproken 

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
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en verwees het de zaak naar dezelfde Strafuitvoeringsrechtbank, anders samengesteld.
De vernietiging van het vonnis van de Strafuitvoeringsrechtbank van 14 maart 2007 

werd uitgesproken ingevolge een ambtshalve aangevoerd middel gesteund op artikel 149 
van de Grondwet. 

Waar  dat  vonnis  van  de  Strafuitvoeringsrechtbank  immers  stelde  dat  het  werd 
“uitgesproken op de zitting van de strafuitvoeringsrechtbank Gent, te Gent op 14 maart  
2007”, oordeelde het Hof in het arrest van 10 april 2007 dat noch uit die vermelding, noch 
uit  enig ander stuk waarop het Hof vermocht acht te slaan, bleek dat het vonnis was 
uitgesproken  in  openbare  terechtzitting  zodat  het  vonnis  aldus  artikel  149  van  de 
Grondwet schond.

Het thans bestreden vonnis van de Strafuitvoeringsrechtbank van Gent van 27 juni 2007 
uitgesproken op verwijzing, stelt uitdrukkelijk dat de “beslissing” of “vonnis” van de wet  
van 17 mei 2006, conform de wil van de wetgever, geen vonnis is in de zin van artikel 149  
van de Grondwet en dat een uitspraak in openbare terechtzitting, niet van toepassing is” 
en zegt uitdrukkelijk dat “deze beslissing is genomen te Gent op 27 juni 2007.”

Het enige middel van de Procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te 
Gent tegen het vonnis van de Strafuitvoeringsrechtbank van 27 juni 2007, voert schending 
aan van artikel 149 van de Grondwet.

Nu dit middel dezelfde draagwijdte heeft als het in het arrest van het Hof van 10 april 
2007 ambtshalve aangevoerd middel, dient het Hof zich thans in toepassing van artikel 
1119, eerste alinea, van het Gerechtelijk Wetboek in verenigde kamers uit te spreken over 
dit cassatieberoep van de procureur des Konings.

Uw Hof stelde immers meermaals dat het middel dat wordt aangevoerd tot staving van 
een  cassatieberoep  tegen  een  beslissing  op  verwijzing  na  cassatie,  door  de  verenigde 
kamers  van  het  Hof  wordt  getoetst  wanneer  die  beslissing  onverenigbaar  is  met  het 
cassatiearrest en het middel dezelfde strekking heeft als het middel dat door dat arrest 
werd aangenomen (Cass., 25 februari 1993, Ver. K;, AR 9373, nr. 115, met concl. adv.-
gen. Liekendael in Bull. en Pas., 1993, I, nr. 115; Cass., 24 november 1997, S.96.0027.F, 
met concl.  Adv.-gen. Leclercq in Bull. en Pas., 1997, I, nr. 499; Cass., 18 januari 1999, 
A.C., 1999, nr. 28; Cass., 25 september 2002, AR P.02.0153.F, www.cass.be).

De ontvankelijkheid van het cassatieberoep
[2]
Voorafgaand aan het onderzoek van het aangevoerde middel,  rijst de vraag naar de 

ontvankelijkheid van het casssatieberoep dat de procureur des Konings heeft  ingesteld 
tegen het  vonnis  op verwijzing van de Strafuitvoeringsrechtbank te  Gent  van 27 juni 
2007,  gelet  op  het  arrest  dat  uw Hof  op  6  juni  2007  heeft  uitgesproken  in  de  zaak 
P.07.0689.F (www.cass.be).

In  dat  arrest  blijkt  Uw  hof  te  hebben  geoordeeld  dat  het  cassatieberoep  van  het 
openbaar ministerie tegen een vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank niet ontvankelijk is 
wanneer de stukken waaruit  blijkt  dat  het  cassatieberoep werd betekend aan de partij 
tegen wie het is gericht, niet werden neergelegd ter griffie van het Hof binnen de termijn 
van vijf dagen na het instellen van het cassatieberoep.

[3]
Overeenkomstig  artikel  96  van  de  Wet  van  17  mei  2006  betreffende  de  externe 

rechtspositie  van  de  veroordeelden  tot  een  vrijheidstraf  en  de  aan  het  slachtoffer 
toegekende  rechten  in  het  raam  van  de  strafuitvoeringsmodaliteiten  (hierna  Wet 
Strafuitvoering)  staat  tegen  de  beslissingen  van  de  strafuitvoeringsrechter  en  van  de 
strafuitvoeringsrechtbank  met  betrekking  tot  de  toekenning,  de  afwijzing  of  met 
betrekking  tot  de  herroeping  van  de  in  Titel  V  van  die  wet  bedoelde 

http://www.cass.be/
http://www.cass.be/
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strafuitvoeringsmodaliteiten en tot de herziening van de bijzondere voorwaarden, evenals 
de overeenkomstig Titel XI van dezelfde wet genomen beslissingen, cassatieberoep open 
voor het openbaar ministerie en de veroordeelde. 

Artikel 97, §1, eerste alinea, Wet Strafuitvoering bepaalt dat het openbaar ministerie 
het cassatieberoep instelt binnen een termijn van vierentwintig uur, te rekenen van de dag 
waarop de beslissing hem werd ter kennis gebracht.

Voor  de  veroordeelde  bedraagt  deze  termijn  eveneens  vierentwintig  uur,  echter  te 
rekenen van de dag van de kennisgeving van het vonnis bij gerechtsbrief.

De tweede alinea, van artikel 97, §1, Wet Strafuitvoering bepaalt vervolgens dat de 
cassatiemiddelen worden voorgesteld in een memorie die op de griffie van het Hof van 
Cassatie moet toekomen ten laatste op de vijfde dag na de datum van het cassatieberoep.

[4]
In  voorliggende  zaak  blijkt  het  openbaar  ministerie  tegen  het  vonnis  van  de 

strafuitvoeringsrechtbank van 27 juni 2007 cassatieberoep te hebben ingesteld op 28 juni 
2007, hetzij binnen de termijn bepaald in artikel 97, §1, eerste alinea, Wet Strafuitvoering.

Een memorie houdende middelen werd op 29 juni 2007 neergelegd ter griffie van het 
Hof, hetzij binnen de termijn van vijf dagen waarin artikel 97, §1, tweede alinea, Wet 
Strafuitvoering voorziet.

De stukken waaruit  blijkt  dat het openbaar ministerie het cassatieberoep heeft  laten 
betekenen aan de partij tegen wie het is gericht, werden neergelegd ter griffie van het Hof 
op  5  juli  2007,  en  dus  buiten  de  termijn  van  vijf  dagen  na  het  instellen  van  het 
cassatieberoep.

[5]
Naast de termijn van vierentwintig uren om cassatieberoep in te stellen en de termijn 

van vijf dagen om een memorie te doen toekomen ter griffie van het Hof, voorziet de Wet 
Strafuitvoering  niet  in  andere  vormvereisten  waaraan  het  cassatieberoep  dat  wordt 
ingesteld tegen een vonnis van de Strafuitvoeringsrechtbank dient te voldoen.

Aldus is in de Wet Strafuitvoering niets bepaald omtrent het vereiste van betekening 
noch omtrent de termijn voor het neerleggen van andere stukken dan de memorie waarvan 
sprake in artikel 97, §1,  tweede alinea,  Wet Strafuitvoering, zoals de stukken waaruit 
blijkt  dat een cassatieberoep dat het openbaar ministerie instelt  werd betekend aan de 
partij tegen wie het is gericht.

Bij gebreke aan andersluidende bepalingen daaromtrent in de Wet Strafuitvoering dient 
dienaangaande dan ook teruggegrepen te worden naar het gemeen recht, dat in deze is 
bepaald in de artikelen 416 en volgende van het Wetboek van Strafvordering.

In  zoverre  immers  in  bijzondere  strafwetten  niet  in  een  van  het  gemeen  recht 
afwijkende regeling is voorzien, geldt de normale casatieprocedure zoals bepaald in het 
Wetboek van Strafvordering.

In zijn mercuriale van 1 september 2005 merkte procureur-generaal Marc De Swaef, zij 
het  in  het  kader  van een onderzoek naar  de  reikwijdte  van artikel  416,  eerste  alinea, 
Wetboek van Strafvordering ten aanzien van bijzondere strafwetten, ook op dat men meer 
in  het  algemeen  “de  beginselen  van  het  Wetboek  van  Strafvordering  van  toepassing  
[acht] op de bijzondere strafwetten, behoudens afwijkende bepalingen” (M. DE SWAEF, 
Penaal  cassatieberoep  van  nu  en  straks:  enkele  denkrichtingen  voor  de  toekomst, 
mercuriale van 1 september 2005, nr. 16).

Ook voormalig voorzitter van het Hof Jules D’HAENENS schreef: “In principe zijn de 
beginselen van het Wetboek van Strafvordering toepasselijk op die bijzondere strafwetten,  
behoudens  afwijkende  bepalingen.  (…)  Dit  betekent  dat,  telkens  wanneer  toepassing 
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wordt gemaakt van bijzondere strafwetten, tevens moet worden nagegaan of en in welke  
mate  deze  wetten  bijzondere  procedurevoorschriften  inhouden”  (J.  D’HAENENS, 
Belgisch strafprocesrecht, Gent, Story-Scientia, 1985, nr. 56).

Toegespitst  op  het  cassatieberoep  in  strafzaken,  impliceren  voorgaande  beginselen 
derhalve dat enerzijds nauwlettend dient te worden onderzocht welke regels betreffende 
het rechtsmiddel van het cassatieberoep in de bijzondere strafwet zijn opgenomen die de 
toepassing  van  andersluidende  algemene  regels  uit  het  Wetboek  van  Strafvordering 
uitsluiten en anderzijds dat de algemene regels nog steeds van toepassing blijven wanneer 
de bijzondere strafwetten daaromtrent niets afwijkend bepalen.

Wat het rechtsmiddel van het cassatieberoep betreft dat wordt ingesteld in het kader 
van de Wet  Strafuitvoering,  betekent het  voorgaande dat in  afwijking van artikel  422 
Wetboek van Strafvordering een termijn van vierentwintig uur geldt om cassatieberoep in 
te  stellen  terwijl  in  afwijking  van  artikel  420bis,  Wetboek  van  Strafvordering  een 
memorie dient toe te komen op de griffie van het Hof ten laatste op de vijfde dag na de 
datum van het cassatieberoep.

Behoudens  hetgeen  is  bepaald  in  artikel  97,  §3,  Wet  Strafuitvoering  omtrent  de 
schorsende kracht van het cassatieberoep tegen een beslissing die een in Titel V of Titel 
XI bedoelde strafuitvoeringsmodaliteit toekent alsook omtrent de termijn waarbinnen het 
Hof zich over het cassatieberoep moet uitspreken – thema’s die hier verder niet aan de 
orde zijn – zullen voor de overige modaliteiten en vormvereisten van het cassatieberoep 
dan ook de regels uit het Wetboek van Strafvordering blijven gelden.

[6]
Dit besluit moet dan óók gelden voor de termijn waarbinnen het openbaar ministerie de 

stukken waaruit blijkt dat het cassatieberoep werd betekend aan de partij tegen wie het is 
gericht, moet neerleggen ter griffie van het Hof.

Na de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof omtrent de verenigbaarheid van artikel 
418 Wetboek van Strafvordering met de Grondwet (met name de arresten van 30 juni 
2004, nr. 120/2004, en van 13 september 2005, nr. 139/2005), staat vast dat de daarin 
bepaalde betekeningsverplichting nog steeds geldt voor het openbaar ministerie.

Sinds  voormelde  rechtspraak  van  het  Grondwettelijk  Hof  kan  het  Hof  het 
cassatieberoep bij gebrek aan betekening weliswaar niet (meer) onontvankelijk verklaren 
inzoverre het uitgaat van de burgerlijke partij, maar dient het openbaar ministerie nog 
steeds tot  betekening van zijn cassatieberoep over te gaan; bij gebreke daarvan zal de 
sanctie  de  niet-ontvankelijkheid  van  het  door  het  openbaar  ministerie  ingestelde 
cassatieberoep zijn.

De verplichting tot betekening bedoeld in artikel 418 Wetboek van Strafvordering geldt 
derhalve nog steeds voor het openbaar ministerie, óók indien het cassatieberoep instelt 
tegen een vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank.

Anders gezegd: nu de Wet Strafuitvoering niets afwijkend heeft bepaald omtrent de 
verplichting tot betekening van het cassatieberoep door het openbaar ministerie, blijft de 
algemene regel van artikel 418 Wetboek van Strafvordering zoals het toepasselijk is na 
voormelde  rechtspraak  van  het  Grondwettelijk  Hof,  dan  ook  gelden  in 
strafuitvoeringszaken; dit is  niet anders wat betreft de precieze modaliteiten, en in het 
bijzonder de termijnen die inzake betekening en neerlegging van de betekeningsexploten, 
moeten worden in acht genomen.

[7]
Artikel  418,  eerste  alinea,  Wetboek  van  Strafvordering  bepaalt  weliswaar  dat  de 

betekening  van  het  cassatieberoep  aan  de  partij  tegen  wie  het  is  gericht,  dient  te 
geschieden binnen een termijn van drie dagen.



1520 HOF VAN CASSATIE 24.7.07 - Nr. 373 

Niettemin neemt men aan dat deze termijn van drie dagen waarbinnen de betekening 
dient  te  gebeuren,  niet  op  straffe  van  nietigheid  is  voorgeschreven,  maar  dat  het 
noodzakelijk doch voldoende is dat de originele betekeningsstukken worden neergelegd 
ter  griffie  van  het  Hof  van  Cassatie  binnen  de  wettelijke  termijn  (R.  DECLERCQ, 
Cassation en matière  répressive,  Brussel,  Bruylant,  2006,  nr.  431.  Vergelijk  ook met 
o.m.: M. TRAEST, “Krachtlijnen van het cassatieberoep in strafzaken”, N.C. 2007, (97) 
112 en de verwijzingen aldaar).

Meteen rijst dan uiteraard de vraag of daarvoor de termijnen blijven gelden die bestaan 
in  het  gemeen  recht,  met  name  deze  bepaald  in  artikel  420bis,  Wetboek  van 
Strafvordering,  dan  wel  of  ook  de  termijn  die  in  artikel  97,  §1,  Wet  Strafuitvoering 
bepaald is voor het neerleggen van de memorie toepassing vindt op de termijn waarbinnen 
de originele betekeningsstukken moeten worden neergelegd.

[8]
Toepassing van de onder randnummer 5 aangehaalde beginselen, leidt ongetwijfeld tot 

de  conclusie dat ook voor die  termijn het  gemeen recht blijft  gelden,  met  name deze 
bepaald in artikel 420bis, Wetboek van Strafvordering.

Anders gesteld, indien de wetgever had gewild dat ook voor het neerleggen van de 
originele betekeningsstukken – of andere stukken dan de memorie – de termijn van vijf 
dagen zoals bepaald in artikel 97, §1, Wet Strafuitvoering zou gelden, dan had hij dit ook 
uitdrukkelijk moeten bepalen in de Wet Strafuitvoering.

Die  vaststelling  is  des  te  pertinenter  nu  de  verplichting  tot  betekening  zélf  niet 
voortvloeit uit een specifieke bepaling daaromtrent in de Wet Strafuitvoering maar wel uit 
artikel 418 Wetboek van Strafvordering als bepaling van gemeen recht.

Ook om die  laatste  reden komt het  mij  logisch voor  om voor  het  bepalen  van  de 
termijnen waarbinnen de originele betekeningsstukken van het cassatieberoep dienen toe 
te komen ter griffie van het Hof toepassing te maken van het gemeen recht terzake, met 
name van artikel 420bis, Wetboek van Strafvordering.

Met andere woorden, enkel in zoverre het gaat om de termijn voor het neerleggen van 
de  memorie  is  de  termijn  van  artikel  420bis,  Wetboek  van  Strafvordering  niet  van 
toepassing in strafuitvoeringszaken gelet op de afwijkende bepaling in artikel 97, §1, Wet 
Strafuitvoering; wat evenwel de termijn voor het neerleggen van de betekeningstukken 
betreft,  blijven  de  termijnen  bedoeld  in  artikel  420bis,  Wetboek  van  Strafvordering 
onverkort gelden.

Die laatste bepaling houdt in dat de betekeningsstukken niet enkel dienen te worden 
neergelegd ter griffie van het Hof binnen een termijn van twee maanden na inschrijving 
van de zaak op de algemene rol  –  termijn  die  in  de praktijk  in  strafuitvoeringszaken 
uiteraard korter zal zijn gelet op het feit dat het Hof zich in het geval van artikel 97, §3, 
tweede  alinea,  Wet  Strafuitvoering  binnen  een  termijn  van  dertig  dagen  dient  uit  te 
spreken  over  het  cassatieberoep  –  maar  dat  zij  óók  ten  minste  acht  dagen  voor  de 
terechtzitting ter griffie moeten zijn ingediend.

Er moeten derhalve in alle geval acht vrije dagen worden gelaten tussen het indienen 
van de betekeningsstukken ter griffie van het Hof – in welk geval de mededeling aan het 
openbaar  ministerie  waarvan  sprake  in  artikel  420bis,  eerste  alinea,  Wetboek  van 
Strafvordering overigens geacht wordt te zijn verricht – en de datum van de terechtzitting 
(Cfr. R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Brussel, Bruylant, 2006, nr. 434; 
R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2005, nr. 2395).

De originele betekeningsstukken werden ten deze ter griffie van het Hof neergelegd op 
5 juli 2007, dit is méér dan acht dagen voor de datum waarop de zaak werd vastgesteld, 
met name op 24 juli 2007 en uiteraard ook binnen de termijn van twee maanden na de 
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inschrijving van deze zaak op de algemene rol van het Hof.
Het cassatieberoep is derhalve ontvankelijk. 
Het middel
[9]
Het enige middel van de procureur des Konings voert schending aan van artikel 149 

Grondwet  doordat  het  vonnis  van  de  Strafuitvoeringsrechtbank  niet  in  openbare 
terechtzitting werd uitgesproken.

Waar het bestreden vonnis zegt dat deze beslissing is genomen te Gent op 27 juni 2007, 
wordt aangevoerd dat noch uit deze vermelding noch uit enig ander stuk blijkt dat het 
vonnis  in  openbare  terechtzitting  is  uitgesproken  zodat  artikel  149  Grondwet  is 
geschonden.

[10]
Artikel 149 van de Grondwet bepaalt: “Ek vonnis is met redenen omkleed. Het wordt in  

openbare terechtzitting uitgesproken.”
Anders dan het geval is met artikel 148, eerste alinea, Grondwet dat bepaalt dat de 

terechtzittingen van de rechtbanken openbaar zijn, tenzij de openbaarheid gevaar oplevert 
voor de orde of de goede zeden in welk geval zulks door de rechtbank bij vonnis wordt 
verklaard, voorziet artikel 149 Grondwet niet in een mogelijkheid om van de verplichting 
tot uitspraak in openbare terechtzitting af te wijken (Cfr. C. VAN DEN WYNGAERT, 
Strafrecht, strafvordering & internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2006, 1094). 

Uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat de voorschriften van de openbaarheid van de 
terechtzitting en de uitspraak van de vonnissen in  openbare terechtzitting,  slechts van 
toepassing zijn op de beslissingen van de hoven en de rechtbanken van de rechterlijke 
macht  in  de  zin  van  de  artikelen  144  en  145  Grondwet;  slechts  in  zoverre  deze 
voorschriften ook uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard door bijzondere bepalingen 
zullen zij ook in acht moeten worden genomen door administratieve of tuchtrechtelijke 
organen, afgezien van een eventuele toepassing van artikel 6 EVRM terzake (Cfr.  Cass. 
16  februari  1995,  A.C.  1995,  nr.  95;  Cass.  9  oktober  1959,  A.C.  1960,  115,  met  de 
conclusie  van  procureur-generaal  Hayoit  de  Termicourt.  Cfr. K.  RIMANQUE,  De 
grondwet  toegelicht,  gewikt  en  gewogen,  Antwerpen,  Intersentia,  1999,  297-298;  M. 
UYTTENDAELE,  Précis  de  droit  constitutionnel  belge.  Regards  sur  un  système 
institutionnel  paradoxal,  Brussel,  Bruylant,  2005,  nr.  541  die  ook  bevestigt:  "Les 
principes  constitutionnels  relatifs  à  la  publicité  des  audiences  des  tribunaux  et  du  
prononcé du jugement ne sont applicables de plein droit  qu’aux tribunaux de l’ordre  
judiciaire.").

Nog  in  een  arrest  van  16  november  2005  herinnerde  het  Hof  er  aan  dat  de  regel 
betreffende de uitspraak van vonnissen in openbare terechtzitting alleen van toepassing is 
op de vonnisgerechten van de rechterlijke orde en geen enkele wettelijke bepaling de 
aanwezigheid voorschrijft van het openbaar ministerie op het ogenblik dat de beslissingen 
van de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling worden gewezen (Cass. 16 
november 2005, P.05.1257.F, www.cass.be).

Nu  de  Commissie  voor  de  voorwaardelijke  invrijheidstelling  géén  penitentiaire 
rechtbank was, maar een administratief orgaan kon men dan ook besluiten dat de bepaling 
van artikel 149 Grondwet en de in dat artikel opgelegde openbaarheid van de uitspraak 
niet  op  de  Commissie  voor  de  voorwaardelijke  invrijheidstelling  van  toepassing  was 
omdat laatstvermeld artikel slechts toepassing vindt op de hoven en rechtbanken van de 
rechterlijke macht waaronder de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling 
niet resulteerde.

De verplichting om het vonnis in openbare terechtzitting uit te spreken, geldt overigens 

http://www.cass.be/
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ook  indien  de  zaak  niet  in  openbare  terechtzitting  maar  met  gesloten  deuren  of  in 
raadkamer werd behandeld; enkel indien de wet uitdrukkelijk in een uitzondering daarop 
voorziet,  geldt  deze verplichting niet  wat  bijvoorbeeld het  geval  is  met  artikel  5,  §2, 
Probatiewet dat bepaalt dat het vonnisgerecht,  bij wie een vordering of verzoek wordt 
ingediend om van de opschorting kennis te nemen in raadkamer, over deze vordering of 
dit  verzoek  uitspraak  doet  in  raadkamer  (Cfr. R.  VERSTRAETEN,  Handboek 
strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2005, nr. 1649).

[11]
In eerste instantie kan er geen twijfel over bestaan dat de strafuitvoeringsrechtbanken 

rechtbanken van de rechterlijke macht zijn zodat het voorschrift van artikel 149 Grondwet 
principieel op deze rechtbanken van toepassing is.

Inderdaad, uit artikel 76 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd door middel 
van de Wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken, volgt 
dat de strafuitvoeringsrechtbank een afdeling is van de rechtbank van eerste aanleg waar 
de zetel van het hof van beroep is gevestigd. 

Anders dan het geval was bij de Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling 
was  het  de  bedoeling  van  de  wetgever  om  van  de  strafuitvoeringsrechtbank  een 
daadwerkelijke  afdeling  van  de  rechtbank  van  eerste  aanleg  te  maken  hetgeen  de 
principiële toepassing van artikel 149 Grondwet met zich meebrengt. 

Ook in de Memorie van Toelichting bij het Ontwerp van wet houdende oprichting van 
strafuitvoeringsrechtbanken wordt gesteld dat de strafuitvoeringsrechtbanken wezenlijk 
deel uitmaken van de rechtbanken van eerste aanleg (Parl. St. Senaat, GZ 2004-05, nr. 3-
1127/1, p. 2). 

Telkenmale de strafuitvoeringsrechtbank in het kader van de Wet Strafuitvoering een 
beslissing uitspreekt, gaat het dan ook prinicpieel om een vonnis zoals bedoeld in artikel 
149 Grondwet. 

In  meerdere artikelen van de Wet  Strafuitvoering wordt  overigens die  terminologie 
gebezigd.

De Wet Strafuitvoering voorziet voorts nergens in een uitzondering op de regel van 
artikel 149 Grondwet of bepaalt nergens dat beslissingen in raadkamer of met gesloten 
deuren kunnen worden uitgesproken; op dit punt verschilt de Wet Strafuitvoering dan ook 
van de Probatiewet waarvan, zoals vastgesteld onder randnummer 10, artikel 5, §2, wel in 
een dergelijke uitzondering voorziet.

Dat  ingevolge  artikel  76,  vierde  alinea,  Gerechtelijk  Wetboek  de 
strafuitvoeringskamers, niet alleen in elke rechtbank van eerste aanleg gevestigd in het 
rechtsgebied van het  hof  van beroep,  maar  ook in  de strafinrichtingen zitting kunnen 
hebben, doet aan dit laatste uiteraard geen afbreuk, temeer daar artikel 148 Grondwet wél 
uitdrukkelijk  in  de  mogelijkheid  van  afwijking  op  het  beginsel  van  behandeling  in 
openbare terechtzitting voorziet . 

Meermaals had het Hof reeds de gelegenheid om te bevestigen dat de vonnissen van de 
strafuitvoeringsrechtbanken  in  toepassing  van  artikel  149  Grondwet  in  openbare 
terechtzitting dienen te worden uitgesproken (zie o.a.: Cass. 10 april 2007, P.07.0370.N; 
Cass. 17 april 2007, P.07.0359.N (onuitg.); Cass. 17 april 2007, P.07.0360.N (onuitg.); 
Cass.  24 april  2007,  P.07.0486.N (onuitg.);  Cass.  2  mei  2007,  P.07.0478.N (onuitg.); 
Cass. 2 mei 2007, P.07.0476.F (onuitg.); Cass. 2 mei 2007, P.07.459.F (onuitg.); Cass. 8 
mei 2007, P.07.0509.N (onuitg.); Cass. 8 mei 2007, P.07.0494.N (onuitg.). 

Er is geen reden om thans van die rechtspraak af te wijken, wel in tegendeel.
Inderdaad,  vooreerst  volgt  uit  de  vaststelling  dat  de  strafuitvoeringsrechtbank  een 

rechtbank van de rechterlijke macht is dat artikel 149 Grondwet principieel toepassing 
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vindt;  vervolgens  dient  vastgesteld  te  worden  dat  de  wetgever  op  deze  principiële 
toepassing van artikel 149 Grondwet betreffende de verplichting van uitspraak van het 
vonnis in openbare terechtzitting géén uitzondering heeft bepaald.

Aan die conclusie wordt ook geen afbreuk gedaan door het feit dat in de memorie van 
toelichting bij het voorgestelde artikel 39 van het ontwerp – dat uiteindelijk artikel 36 Wet 
Strafuitvoering is geworden en bepaalt dat de zitting plaats vindt met gesloten deuren – 
wordt herinnerd dat bij “de bespreking van de wet van 5 maart 1998 (…) deze thematiek  
reeds aan bod gekomen [is]. In tegenstelling tot het advies van de Raad van State was de  
wetgever  indertijd  de  mening  toegedaan dat  “openbare  behandeling  en uitspraak in 
openbare zitting de reïntegratie van de veroordeelde in het gedrang kan brengen.” De  
regering blijft  dezelfde mening toegedaan. Zoals ook de Commissie Holsters aanhaalt  
betreffen de debatten inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling – maar de regering  
meent  dat  dit  voor  de  toekenning  van  elke  strafuitvoeringsmodaliteit  kan  worden  
aangehaald  –  vaak  zeer  persoonlijke  elementen  waarover  de  grootste  discretie  is  
geboden”  (Memorie  van  Toelichting  bij  het  Wetsontwerp  betreffende  de  externe 
rechtspositie  van  gedetineerden,  Parl.  St.  Senaat,  GZ  2004-05,  nr.  3-1128/1,  p.  54; 
tekstmarkering toegevoegd).

Niettemin dient te worden vastgesteld dat de wetgever enkel uitdrukkelijk heeft bepaald 
dat de debatten achter gesloten deuren plaats vinden; er werd evenwel niet uitdrukkelijk 
bepaald dat het vonnis niet in openbare terechtzitting moet worden uitgesproken zodat de 
regel van artikel 149 Grondwet op de rechtbank die de strafuitvoeringsrechtbank is, dan 
ook toepassing vindt. 

Nu het bestreden vonnis slechts vaststelt: “Deze beslissing is genomen te Gent op 27  
juni 2007” en noch uit die vermelding noch uit enig ander stuk blijkt dat het vonnis in 
openbare terechtzitting werd uitgesproken, schendt het artikel 149 Grondwet.

Het middel is derhalve gegrond.
[12]
In  toepassing  van  artikel  98  Wet  Strafuitvoering  dient,  na  een  cassatiearrest  met 

verwijzing,  een  andere  strafuitvoeringsrechter  of  een  anders  samengestelde 
strafuitvoeringsrechtbank  uitspraak  te  doen  binnen  veertien  dagen,  te  rekenen  van  de 
uitspraak van dit  arrest,  met dien verstande dat de  veroordeelde inmiddels opgesloten 
blijft. 

Het Hof kan de zaak dan ook nogmaals naar de Strafuitvoeringsrechtbank van Gent 
verwijzen, dit maal anders samengesteld dan op 27 juni 2007, datum van het bestreden 
vonnis. 

De  Strafuitvoeringsrechtbank zal  zich na verwijzing  in  toepassing  van artikel  1120 
Gerechtelijk Wetboek dienen te voegen naar de beslissing van het Hof over het door het 
middel beslechte rechtspunt.

CONCLUSIE: CASSATIE met verwijzing.

ARREST

(A.R. P.07.0959.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de Strafuitvoeringsrecht-

bank te Gent van 27 juni 2007, op verwijzing gewezen ingevolge het arrest van 
het Hof van 10 april 2007.

De eiser voert in een memorie, die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uit-
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maakt, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
Samenstelling van het Hof
1. De beslissing waartegen het middel is gericht, is niet verenigbaar met het 

verwijzingsarrest van 10 april 2007.
Het middel heeft dezelfde draagwijdte als het in dat arrest ambtshalve aange-

voerde middel.
De zaak moet bijgevolg onderzocht worden door de Verenigde Kamers van het 

Hof.
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
2. In zijn arrest van 6 juni 2007 (P.07.0689.F) oordeelt het Hof dat de stukken 

van betekening van het cassatieberoep tegen een vonnis van de strafuitvoerings-
rechtbank moeten neergelegd worden binnen de termijn van vijf dagen bepaald 
in artikel 97, §1, tweede lid, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer 
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (hierna: Wet 
Strafuitvoering).

In de zaak waarover het Hof thans oordeelt, blijkt dat de betekening van het 
cassatieberoep van het openbaar ministerie gebeurd is op 3 juli 2007 en dat de 
akte van betekening ter griffie van het Hof werd neergelegd op 5 juli 2007, dit is 
buiten de hoger vermelde termijn van vijf dagen.

3. Krachtens artikel 418 van het Wetboek van Strafvordering moet het open-
baar ministerie zijn cassatieberoep laten betekenen aan de partij tegen wie het 
gericht is.

Artikel 420bis van hetzelfde wetboek bepaalt dat de eiser in cassatie die de 
zaak wenst te bepleiten, zijn middelen aangeeft in een memorie, welke ten min-
ste acht dagen voor de terechtzitting aan het openbaar ministerie wordt medege-
deeld en dat na verloop van twee maanden sedert de dag waarop de zaak op de 
algemene rol is ingeschreven, hij geen memories of stukken meer kan indienen, 
behalve akten van afstand of hervatting van het geding of akten waaruit blijkt dat 
de voorziening doelloos geworden is. 

Artikel 97, §1, van de Wet Strafuitvoering bepaalt dat het openbaar ministerie 
het cassatieberoep instelt binnen een termijn van vierentwintig uur, te rekenen 
van de dag waarop de beslissing hem werd ter kennis gebracht. Krachtens het 
tweede lid van deze bepaling worden de cassatiemiddelen voorgesteld in een me-
morie die op de griffie van het Hof van Cassatie moet toekomen ten laatste op de 
vijfde dag na de datum van het cassatieberoep.

Voormeld artikel 97 geeft niet de termijn aan waarbinnen het openbaar minis-
terie de akte van betekening van het cassatieberoep dient neer te leggen. 

Het gemeen recht, te weten de artikelen 418 en 420bis, eerste lid, van het Wet-
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boek van Strafvordering, is van overeenkomstige toepassing.
4. De neerlegging van de akte van betekening van het cassatieberoep ter griffie 

van het Hof op 5 juli 2007, dit is meer dan 8 dagen voor de terechtzitting zoals 
bepaald in voormeld artikel 420bis, eerste lid, is tijdig.

Het cassatieberoep is ontvankelijk.
Middel
5. Artikel 157, vierde lid, van de Grondwet voert de strafuitvoerings-rechtban-

ken in.
De Wet Strafuitvoering verleent aan de strafuitvoeringsrechtbank de bevoegd-

heid de strafuitvoeringsmodaliteiten bepaald in titel V van die wet toe te kennen. 
De strafuitvoeringsrechtbank is overeenkomstig artikel 76, tweede lid, van het 

Gerechtelijk  Wetboek  een  afdeling  van  de  rechtbank  van  eerste  aanleg.  Als 
rechtbank doet zij uitspraak over de haar voorgelegde betwistingen. Telkens als 
die rechtbank aldus handelt, spreekt zij een vonnis uit als bedoeld in artikel 149 
van de Grondwet.

6.  Het feit dat  de strafuitvoeringsrechtbank de zaak behandelt met gesloten 
deuren en dat deze rechtbank geen veroordeling uitspreekt, wijzigt de aard van 
de beslissing niet.

7. Artikel 149 van de Grondwet bepaalt dat elk vonnis met redenen is omkleed 
en in openbare terechtzitting wordt uitgesproken. De Wet Strafuitvoering voor-
ziet niet in een uitzondering op die regel.

8. Het bestreden vonnis oordeelt dat het geen vonnis is als bedoeld in artikel 
149 van de Grondwet en dat het niet in openbare terechtzitting moet worden uit-
gesproken. 

Door geen uitspraak te doen in openbare terechtzitting schendt het die grond-
wettelijke bepaling.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof, Verenigde Kamers,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het be-

streden vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de Strafuitvoeringsrechtbank te Gent, anders samenge-

steld.
Zegt dat dit gerecht, met toepassing van artikel 1120 van het Gerechtelijk Wet-

boek, zich zal voegen naar de beslissing van het Hof over het beslechte rechts-
punt.

24 juli 2007 – Verenigde Kamers – Voorzitter: de h. Londers,  eerste voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal.
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Nr. 374

VAKANTIEKAMER - 31 juli 2007

RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - STRAFUITVOERINGSRECHTBANKEN - 
TERMIJNEN VOORGESCHREVEN BIJ DE WET VAN 17 MEI 2006 - DRAAGWIJDTE

De termijnen die bij  Wet van 17 mei  2006 betreffende de externe rechtspositie  van de  
veroordeelden voor de strafuitvoeringsrechtbanken zijn opgelegd, zijn termijnen van orde  
welke niet  op straffe van nietigheid zijn  voorgeschreven.  (Art.  52,  §1,  eerste lid,  Wet 
Strafuitvoering)

(R.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1027.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 29 juni 2007 gewezen door 

de Strafuitvoeringsrechtbank te Luik. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF

Over het middel :

Naar luid van artikel 52, §1, eerste lid, van de Wet van 17 mei 2006 betreffen-
de de externe rechtspositie van de veroordeelden, vindt de behandeling van de 
zaak plaats op de eerste nuttige zitting van de strafuitvoeringsrechtbank na ont-
vangst van het advies van het openbaar ministerie. Deze zitting moet plaatsvin-
den uiterlijk twee maanden na de indiening van het schriftelijk verzoek of na de 
ontvangst van het advies van de directeur.

De termijnen die in dit artikel zijn bepaald zijn termijnen van orde die niet op 
straffe van nietigheid zijn voorgeschreven.

Het middel faalt naar recht.

Ambtshalve toezicht

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

31 juli 2007 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
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gever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. V. Kerkhofs, Namen.

Nr. 375

VAKANTIEKAMER - 7 augustus 2007

CASSATIE — VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN 
HET BELANG VAN DE WET - CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE WET - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - UITSPRAAK VAN HET VONNIS MET GESLOTEN DEUREN - AFSTAND 
VAN HET CASSATIEBEROEP DOOR DE EISER - CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE WET DOOR 
DE PROCUREUR-GENERAAL OP DE TERECHTZITTING

Wanneer de eiser afstand doet van zijn cassatieberoep, kan de procureur-generaal bij het  
Hof van Cassatie, op de terechtzitting, in het belang van de wet, de vernietiging vorderen  
van een beslissing die de regel vastgelegd in artikel 149 van de Grondwet betreffende de 
uitspraak van de vonnissen in openbare terechtzitting schendt1. (Art. 422, Sv.)

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1106.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 18 juli 2007, onder het num-

mer 606 van het zittingsblad gewezen door de Strafuitvoeringsrechtbank te Luik. 
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van de eiser:
Met een verklaring van 25 juli 2007 aan de afgevaardigde van de directeur van 

de gevangenis te Lantin, heeft de eiser laten weten dat hij afstand deed van zijn 
cassatieberoep.

B. Over het cassatieberoep ingesteld door de procureur-generaal op de terecht-
zitting, overeenkomstig artikel 442 van het Wetboek van Strafvordering:

Over het middel dat de schending aanvoert van artikel 149 van de Grondwet:
Artikel 157, vierde lid, van de Grondwet richt, in de plaatsen die de wet aan-

wijst, strafuitvoeringsrechtbanken op die krachtens artikel 76, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, een afdeling vormen van de rechtbank van eerste aanleg 
van het rechtsgebied van het hof van beroep.

Wanneer deze rechtbanken uitspraak doen over één van de strafuitvoerings-
modaliteiten waarvan zij bij Wet van 17 mei 2006 betreffende de rechtspositie 
van de veroordeelden kennis nemen, is de beslissing die zij nemen een vonnis in 
de zin van artikel 149 van de Grondwet, ook als de rechtbank nog alleen over de 

1 Zie Cass., 19 okt. 1982, AC, 1982-1983, nr 124.



1528 HOF VAN CASSATIE 7.8.07 - Nr. 375 

schuld van de veroordeelde uitspraak moet doen en niettegenstaande het sluiten 
der deuren dat de artikelen 36 en 53 van de wet aan het debat opleggen.

Naar luid van artikel 149 van de Grondwet is elk vonnis met redenen omkleed. 
Het wordt in openbare terechtzitting uitgesproken.

De strafuitvoeringsrechtbank schendt deze bepaling door zijn vonnis aan het 
daarin opgelegde openbaar toezicht te onttrekken. 

Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van de eiser.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
Recht doende over het cassatieberoep van de procureur-generaal.
Vernietigt het bestreden vonnis, doch enkel in het belang van de wet, in zover-

re het beslist dat de strafuitvoeringsrechtbank uitspraak doet met gesloten deu-
ren;

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het nie-
tig verklaarde vonnis;

Zegt dat er geen grond is tot verwijzing. 

7 augustus 2007 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-ge-
neraal.

Nr. 376

VAKANTIEKAMER - 21 augustus 2007

UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - BEOORDELING VAN DE 
WETTIGHEID EN DE REGELMATIGHEID

De  rechter  die  uitspraak  doet  over  de  tenuitvoerlegging  van  het  Europees  
aanhoudingsbevel heeft niet te oordelen over de wettigheid en de regelmatigheid van dit  
bevel, maar enkel over de tenuitvoerlegging ervan overeenkomstig het bepaalde in de 
artikelen 4 tot 8 Wet Europees Aanhoudingsbevel1.

(G.)

ARREST

(A.R. P.07.1268.N)

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

werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 7 augustus 2007. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.

1 Cass., 25 jan. 2005, AR P.05.0065.N, nr 51. 
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Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel 
1. De eiser voert de miskenning aan van zijn recht van verdediging doordat 

een in de Poolse taal opgesteld stuk (stuk 88 van het dossier) niet werd vertaald.
2. De appelrechters betrekken dat stuk niet in hun oordeel.
Het middel is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Tweede middel 
3. Het artikel 2, §4, Wet Europees Aanhoudingsbevel vermeldt de inlichtingen 

die het Europees aanhoudingsbevel moet bevatten.
Krachtens het artikel 2, §4, 3°, bevat het Europees aanhoudingsbevel opgave 

van het bestaan van een uitvoerbaar vonnis, van een aanhoudingsbevel of van 
enige andere uitvoerbare rechterlijke beslissing met dezelfde rechtskracht in het 
kader van het toepassingsgebied van deze bepaling.

4. De eiser voert aan dat de opgave van het bestaan van een uitvoerbaar von-
nis, die is opgelegd door artikel 2, §4, 3° van de voormelde wet, foutief is ge-
beurd. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de ei-
ser dit verweer voor de appelrechters heeft gevoerd.

In zoverre is het middel nieuw en mitsdien niet ontvankelijk.
5. De rechter, die uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van het Europees 

aanhoudingsbevel heeft niet te oordelen over de wettigheid en regelmatigheid 
van dit bevel, maar enkel over de tenuitvoerlegging ervan overeenkomstig het 
bepaalde in de artikelen 4 tot 8 van de voormelde wet.

De wettigheid en regelmatigheid van het Europees aanhoudingsbevel worden, 
ingeval van tenuitvoerlegging ervan, beoordeeld door de uitvaardigende rechter-
lijke autoriteit aan dewelke de gezochte persoon wordt overgeleverd.

In zoverre het middel de wettigheid en regelmatigheid van het Europees aan-
houdingsbevel aanvecht, is het niet ontvankelijk.

Derde middel
6. Krachtens artikel 16, §2, eerste lid, Wet Europees Aanhoudingsbevel wordt 

de plaats, de dag en het uur van verschijning ten minste vierentwintig uur vooraf 
opgetekend in een bijzonder ter  griffie  gehouden register  en geeft  de griffier 
daarvan per faxpost of bij een ter post aangetekend schrijven kennis aan de be-
trokken persoon en aan zijn advocaat. Het tweede lid bepaalt dat het dossier ge-
durende de laatste werkdag vóór de verschijning ter beschikking gesteld wordt 
van de betrokken persoon en van zijn advocaat. Krachtens het laatste lid wordt 
het dossier opnieuw te hunner beschikking gesteld gedurende de voormiddag van 
de dag van verschijning ingeval de dag voordien geen werkdag was; in dat geval 
vindt de verschijning voor de raadkamer in de namiddag plaats.

7. De door de eiser beweerde nietigheid van de beschikking van de raadkamer, 
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zelfs indien ze zou bestaan, brengt niet de nietigheid mee van de beslissing van 
de kamer van inbeschuldigingstelling, indien het voorschrift van het ter beschik-
king houden van het dossier aan de betrokken persoon en zijn raadsman werd na-
geleefd met betrekking tot de rechtspleging voor de kamer van inbeschuldiging-
stelling die uitspraak moet doen over de tenuitvoerlegging van het Europees aan-
houdingsbevel.

8. Het arrest stelt vast, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, dat "in 
elk geval de termijn van de terbeschikkingstelling van het dossier, zoals bepaald 
in artikel 17, §3, van de wet van 19 december 2003, gerespecteerd (werd) in de 
procedure voor de kamer van inbeschuldigingstelling, ten overstaan van dewelke 
(de eiser) zijn verdediging onverkort heeft laten gelden. De rechten van verdedi-
ging van (de eiser) werden dus niet geschonden".

Nu het middel enkel de beslissing van de raadkamer betreft, is het bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk.

Vierde middel
9. De rechter, die uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van het Europees 

aanhoudingsbevel heeft niet  te oordelen over de wettigheid en regelmatigheid 
van dit bevel, maar enkel over de tenuitvoerlegging ervan overeenkomstig het 
bepaalde in de artikelen 4 tot 8 Wet Europees Aanhoudingsbevel.

De wettigheid en regelmatigheid van het Europees aanhoudingsbevel worden, 
in geval van tenuitvoerlegging ervan, beoordeeld door de uitvaardigende rechter-
lijke autoriteit aan dewelke de gezochte persoon wordt overgeleverd.

10. In zoverre het middel de wettigheid en regelmatigheid van het Europees 
aanhoudingsbevel aanvecht, is het niet onvankelijk.

In zoverre het middel aanvoert dat toepassing had dienen te worden gemaakt 
van de weigeringsgrond voorzien door het artikel 4.5° van de voormelde wet, 
dient het als niet ontvankelijk te worden afgewezen, nu het niet preciseert waar-
door de aangeklaagde leemtes en onduidelijkheden van het Europees aanhou-
dingsbevel het bestaan zouden impliceren van ernstige aanwijzingen dat de ten-
uitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel afbreuk zou doen aan de door 
de eiser niet nader gepreciseerde fundamentele rechten van de betrokken per-
soon, zoals die worden bevestigd door artikel 6 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie.

Vijfde middel
11. Krachtens artikel 6.4° Wet Europees Aanhoudingsbevel kan de tenuitvoer-

legging worden geweigerd in geval het Europees aanhoudingsbevel is uitgevaar-
digd met het oog op de tenuitvoerlegging van een straf of van een veiligheids-
maatregel, de betrokken persoon Belg is of in België verblijft, en de bevoegde 
Belgische  autoriteiten  zich  ertoe  verbinden  die  straf  of  veiligheidsmaatregel 
overeenkomstig de Belgische wetgeving ten uitvoer te leggen.

12. Uit deze bepaling volgt dat de onderzoeksgerechten in het geval van artikel 
6.4° onaantastbaar oordelen over deze weigering van de tenuitvoerlegging.

Het middel dat ervan uitgaat dat de tenuitvoerlegging in dit geval steeds moet 
worden geweigerd, faalt naar recht. 
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
13. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

21 augustus 2007 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter 
– Verslaggever: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste ad-
vocaat-generaal – Advocaat: mr. K. Van Put, Antwerpen.

Nr. 377

VAKANTIEKAMER - 21 augustus 2007

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - EERSTE HANDHAVING - HOGER 
BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ONDERZOEK 
VAN DE REGELMATIGHEID VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HOGER BEROEP - EERSTE HANDHAVING - HOGER 
BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ONDERZOEK 
VAN DE REGELMATIGHEID VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING

1º en 2° De kamer van inbeschuldigingstelling is, ingevolge de devolutieve kracht van het  
hoger beroep,  ook op het  enkel  hoger  beroep van het  openbaar ministerie  tegen de 
beschikking van de raadkamer die oordeelt over de eerste handhaving van de voorlopige  
hechtenis, op haar beurt gehouden de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding na te 
gaan. (Artt. 21, §4 en 23, 4°, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(S.)

ARREST

(A.R. P.07.1275.N)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 9 augustus 2007. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens het artikel 21, §4, Wet Voorlopige Hechtenis, gaat de raadkamer, 

die te oordelen heeft over de eerste handhaving van de voorlopige hechtenis, na 
of het bevel tot aanhouding regelmatig is ten aanzien van de bepalingen van deze 
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wet.
2. Ook op het enkel hoger beroep van het openbaar ministerie tegen de be-

schikking van de raadkamer, die oordeelt over de eerste handhaving van de voor-
lopige hechtenis, is de kamer van inbeschuldigingstelling, ingevolge de devolu-
tieve kracht van dit hoger beroep, op haar beurt gehouden de regelmatigheid van 
het bevel tot aanhouding na te gaan.

Overeenkomstig het artikel 23.4° Wet Voorlopige Hechtenis, dient de kamer 
van inbeschuldigingstelling hierbij desgevallend de conclusie te beantwoorden 
van de verdachte, die de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding betwist, 
ook al werd door deze laatste geen hoger beroep ingesteld.

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiser voor 
de raadkamer die te oordelen had over de eerste handhaving van het bevel tot 
aanhouding, een conclusie heeft genomen waarbij hij de regelmatigheid van het 
bevel tot aanhouding betwistte en werd deze conclusie door hem hernomen voor 
de kamer van inbeschuldigingstelling die te oordelen had over het door het open-
baar ministerie ingesteld hoger beroep.

4. De appelrechters oordelen dat, nu de eiser geen hoger beroep heeft ingesteld 
tegen de  beschikking van de  raadkamer  van 31 juli  2007,  deze  beschikking, 
waarin de legaliteit van het aanhoudingsmandaat werd aangenomen, thans wat 
dit laatste betreft geen voorwerp van de debatten uitmaakt, ook al heeft de eiser 
zijn conclusies hernomen.

5. Door aldus te oordelen, schenden de appelrechters de in het middel vermel-
de wetsbepalingen.

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

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de anders samengestelde kamer van inbeschuldigingstel-

ling van het Hof van Beroep te Gent.

21 augustus 2007 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter 
– Verslaggever: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste ad-
vocaat-generaal – Advocaat: mr. W. Van Steenbrugge, Gent.

Nr. 378

VAKANTIEKAMER - 28 augustus 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - WET STRAFUITVOERING - TERMIJN VOOR 
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NEERLEGGIEN VAN MEMORIE

2º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - WET STRAFUITVOERING - TERMIJN 
VOOR NEERLEGGEN VAN MEMORIE

3º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - TERMIJN BINNEN DEWELKE DE ZITTING 
VAN DE STRAFUITVOERINGSRECHTBANK MOET PLAATSVINDEN - GEVOLG BIJ OVERSCHRIJDING VAN DE 
TERMIJN

4º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
TERMIJN BINNEN DEWELKE DE ZITTING MOET PLAATSVINDEN - GEVOLG BIJ OVERSCHRIJDING VAN DE 
TERMIJN

1º  en 2°  Niet  ontvankelijk  want  laattijdig  is  de memorie  in  cassatie  neergelegd na het  
verstrijken van de termijn van vijf dagen na de datum van het cassatieberoep.  (Art. 97, 
§1, Wet Strafuitvoering)

3º en 4° De naleving van de termijn van twee maanden binnen dewelke de zitting van de  
strafuitvoeringsrechtbank moet plaatsvinden na de indiening van het schriftelijk verzoek  
tot een strafuitvoeringsmodaliteit of na ontvangst van het advies van de directeur is geen 
substantiële formaliteit en de overschrijding van deze termijn leidt niet tot vernietiging van 
de beslissing die een strafuitvoeringsmodaliteit  verwerpt1.  (Art.  52, §1, eerste lid,  Wet 
Strafuitvoering)

(B.)

ARREST

(A.R. P.07.1166.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de Strafuitvoeringsrecht-

bank te Brussel, van 25 juli 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de aanvullende memorie
De eiser legt ter zitting van het Hof een aanvullende memorie neer. Dit stuk 

werd krachtens  artikel  97,  §1,  Wet  Strafuitvoering laattijdig neergelegd en is 
mitsdien niet ontvankelijk. 

Middel
1. Het middel voert schending aan van de wettelijke termijn van twee maanden 

na de indiening van het schriftelijk verzoek tot een strafuitvoeringsmodaliteit of 
na de ontvangst van het advies van de directeur, binnen dewelke krachtens arti-
kel 52, §1, eerste lid, Wet Strafuitvoering de zitting van de strafuitvoeringsrecht-
bank moet plaatsvinden.

2. De naleving van deze termijn is geen substantiële formaliteit en de over-

1 Zie cass., 27 feb. 2007, AR P.07.0108.N, nr. 114.



1534 HOF VAN CASSATIE 28.8.07 - Nr. 378 

schrijding van deze termijn leidt niet tot vernietiging van een beslissing die een 
strafuitvoeringsmodaliteit verwerpt.

Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek
3. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

28 augustus 2007 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter 
–  Verslaggever:  de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie  van de h. De Swaef, 
eerste advocaat-generaal.

Nr. 379

VAKANTIEKAMER - 28 augustus 2007

1º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - WET STRAFUITVOERING - ADVIES 
VAN DE DIRECTEUR - DOSSIER - AFWEZIGHEID VAN STUKKEN - GEVOLG

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORWAARDELIJKE 
INVRIJHEIDSTELLING - WET STRAFUITVOERING - ADVIES VAN DE DIRECTEUR - DOSSIER - 
AFWEZIGHEID VAN STUKKEN - GEVOLG

1º en 2° De strafuitvoeringsrechtbank die om de enkele reden dat in het dossier, gevoegd 
bij  het  advies  van  de  directeur  over  de  voorwaardelijke  invrijheidstelling,  bepaalde  
stukken ontbreken, oordeelt dat dit advies onontvankelijk is, verantwoordt zijn beslissing  
niet naar recht1. (Artt. 30, §2, 31, §1 en 50, §2, Wet Strafuitvoering)

(S.)

ARREST

(A.R. P.07.1219.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de Strafuitvoeringsrecht-

bank te Antwerpen van 31 juli 2007.
De eiser legt een memorie neer.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling

1 Zie Cass., 28 aug. 2007, AR P.07.1282.N, nr.380.
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Ontvankelijkheid van de memorie 
1. De memorie is ter griffie van het Hof ontvangen op 8 augustus 2007, dit is 

buiten de termijn van vijf dagen bepaald bij artikel 97, §1, tweede lid, Wet Straf-
uitvoering. Het cassatieberoep is immers ingesteld op 2 augustus 2007.

De memorie is laattijdig, mitsdien niet ontvankelijk. 
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 30, §2, 31, §1, en 50, §2, Wet Strafuitvoering. 
- - het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
2. De artikelen 30, §2, en 50, §2, Wet Strafuitvoering bepalen de termijn waar-

binnen de directeur  advies  dient  uit  te  brengen over  de veroordeelde in  zake 
diens voorwaardelijke invrijheidstelling, en waaraan dit advies dient te voldoen.

Artikel 31, §1, Wet Strafuitvoering bepaalt meer in het bijzonder wat het dos-
sier moet omvatten dat de directeur moet samenstellen bij het opstellen van zijn 
advies.

3. Het bestreden vonnis stelt vast dat het dossier dat de directeur bij het geven 
van zijn advies over de voorwaardelijke invrijheidstelling van de eiser heeft sa-
mengesteld, niet alle stukken bevat die zich krachtens de artikelen 31, §1, en 50, 
§2, Wet Strafuitvoering hierin moeten bevinden. Meer bepaald stelt het vast dat 
een afschrift van vonnis en een uiteenzetting van feiten ontbreken.

4. De Strafuitvoeringsrechtbank die om die enkele reden, element waaraan de 
veroordeelde geen fout heeft en waaraan hij niet kan verhelpen, en zonder het 
nemen van enig initiatief ter zake, oordeelt dat het advies tot voorwaardelijke in-
vrijheidstelling onontvankelijk is, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

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

streden vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de Strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen, anders sa-

mengesteld.

28 augustus 2007 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter 
–  Verslaggever:  de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie  van de h. De Swaef, 
eerste advocaat-generaal – Advocaat:  mr. K. Verboven, Turnhout.

Nr. 380

VAKANTIEKAMER - 28 augustus 2007

1º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - WET STRAFUITVOERING - ADVIES 
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VAN DE DIRECTEUR - DOSSIER - AFWEZIGHEID VAN STUKKEN - GEVOLG

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - WET STRAFUITVOERING - 
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - VERZOEKEN TOT ELEKTRONISCH TOEZICHT EN TOT 
BEPERKTE HECHTENIS - DOSSIER - AFWEZIGHEID VAN STUKKEN - GEVOLG

1º en 2° De strafuitvoeringsrechtbank die om de enkele reden dat in het dossier betreffende  
het advies van de directeur over de voorwaardelijke invrijheidstelling en de verzoeken tot  
elektronisch toezicht en beperkte hechtenis, bepaalde stukken ontbreken, oordeelt dat dit  
advies en die verzoeken onontvankelijk is, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht1.  
(Artt. 30, §2, 31, §1, 49, 53, en 50, §2, Wet Strafuitvoering)

(V.)

ARREST

(A.R. P.07.1282.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de Strafuitvoeringsrecht-

bank te Antwerpen van 31 juli 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
Tweede middel
Tweede onderdeel
1. Het onderdeel voert aan dat eisers recht van verdediging werd geschonden 

omdat het bestreden vonnis het advies tot voorwaardelijke invrijheidstelling en 
eisers verzoeken tot elektronisch toezicht en tot beperkte detentie onontvankelijk 
verklaart om reden dat de afschriften van de vonnissen nr. 6 en 8 zich niet in het 
dossier bevonden daar waar deze eigenlijk uitgewist werden. Bovendien had de 
Strafuitvoeringsrechtbank de  mogelijkheid de  behandeling  van de zaak  uit  te 
stellen om het dossier te laten vervolledigen.

2. Het bestreden vonnis stelt vast dat:
- de directeur om zijn advies overeenkomstig de artikelen 31, §1, 49, §3, en 50, 

§2, Wet Strafuitvoering op te stellen, een dossier samenstelt waarin zich een af-
schrift van de vonnissen en arresten en een uiteenzetting van de feiten bevinden;

- een aantal van die stukken, meer bepaald sommige afschriften van vonnissen 
die als opsluitingstitel gelden en de beschrijving van de feiten met betrekking tot 
sommige opsluitingstitels, ontbreken.

3. De Strafuitvoeringsrechtbank die oordeelt dat om die enkele reden, waaraan 
de veroordeelde geen fout heeft en waaraan hij niet kan verhelpen, het advies tot 
voorwaardelijke invrijheidstelling en eisers verzoek tot elektronisch toezicht en 
tot beperkte detentie onontvankelijk is, verantwoordt zijn beslissingen niet naar 

1 Zie Cass., 28 aug.2007, AR P.07.1219.N, nr.379.
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recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof, 
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het be-

streden vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de Strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen, anders sa-

mengesteld.

28 augustus 2007 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter 
–  Verslaggever:  de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie  van de h. De Swaef, 
eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. S. Vanherek, Turnhout.
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Nr. 381

2° KAMER - 4 september 2007

1º HELING - MISDAAD OF WANBEDRIJF - VERMOGENSVOORDELEN - WITWASSEN - BASISMISDRIJF 
EN WITWASHELING GEPLEEGD DOOR DEZELFDE DADER - TOEPASSING

2º HELING - MISDAAD OF WANBEDRIJF - VERMOGENSVOORDELEN - WITWASSEN - AARD VAN HET 
MISDRIJF - GEVOLG

3º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - MISDAAD OF 
WANBEDRIJF - VERMOGENSVOORDELEN - WITWASHELING - OPEENVOLGENDE WITWASHANDELINGEN 
VAN EENZELFDE BEKLAAGDE - GEVOLG

4º HELING - MISDAAD OF WANBEDRIJF - VERMOGENSVOORDELEN - WITWASHELING - STRAFFEN - 
BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - OPEENVOLGENDE WITWASHANDELINGEN VAN EENZELFDE 
BEKLAAGDE - GEVOLG

5º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - MISDAAD OF 
WANBEDRIJF - VERMOGENSVOORDELEN - WITWASSEN - WITWASHELING - AARD VAN DE STRAF - 
GEVOLG

6º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - MISDAAD OF 
WANBEDRIJF - VERMOGENSVOORDELEN - WITWASSEN - BASISMISDRIJF EN WITWASHELING 
GEPLEEGD DOOR DEZELFDE DADER - GEVOLG

1º Het misdrijf van artikel 505, eerste lid, 4°, en tweede lid, Strafwetboek kan erin bestaan 
dat  de  oorsprong  van  gelden  van  criminele  oorsprong  of  van  het  ermee  
overeenstemmend bedrag wordt verheeld en verhuld door handelingen waarbij de dader,  
tevens  dader  van het  basismisdrijf,  rechtstreeks  en  zonder  tussenbewerking,  illegale  
vermogensvoordelen  in  ontvangst  neemt,  bijvoorbeeld  door  plaatsing  op  zijn  
bankrekening. (Artt. 42, 3° en 505, eerste lid, 4°, en tweede lid, Sw.)

2º Het aflopend karakter van de witwasmisdrijven van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°,  
belet niet dat de dader dat misdrijf  telkens opnieuw pleegt wanneer hij één van de in  
deze bepalingen omschreven handelingen stelt1 2. (Art. 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, Sw.)

3º en 4º Indien de zaken bedoeld in artikel 505, eerste lid, Strafwetboek het voorwerp zijn  
geweest  van  verschillende  opeenvolgende  witwashandelingen  van  een  bepaalde 
beklaagde, kunnen zij tegen hem slechts éénmaal worden verbeurdverklaard. (Artt. 42, 1° 
en 3°, 505, 1e lid, 1°, 2°,3° en4°, 505, 3e lid, Sw.)

5º  De  verbeurdverklaring  van  de  criminele  vermogensvoordelen  of  van  een  daarmee  
overeenstemmend bedrag overeenkomstig artikel 42, 3°, Strafwetboek samen met artikel  
43bis  Strafwetboek,  en  deze  van  de  witgewassen  zaken  van  artikel  505,  derde  lid,  
Strafwetboek samen met artikel 42, 1e, Strafwetboek, zijn beide straffen met een zakelijk  
karakter zodat zij worden uitgesproken tegen elke schuldige maar enkel de door de wet  
bepaalde zaken kunnen betreffen3. (Artt. 42, 1° en 3°, en 43bis, Sw.; Artt. 505, eerste lid, 
1°, 2°, 3° en 4° en 505, derde lid, Sw.)

1 Cass. 21 juni 2000, A.R. P.99.1285.F, P.00.0351.F, P.00.0856.F, nr. 387.
2 Ingevolge artikel 2 van de Wet van 10 mei 2007 houdende diverse maatregelen inzake de heling en 
inbeslagneming (B.S.,  22.08.2007, inwerkingtreding: 01/09/2007) waardoor artikel 505 Sw. wordt 
gewijzigd,  kunnen  de  bedoelde  misdrijven  al  naargelang de  feitelijke  omstandigheden  thans  het 
karakter van voortdurend misdrijf hebben.
3 Zie Cass. 11 jan. 2005, A.R. P.04.1087.N, nr. 17.
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6º  Wanneer  dezelfde  dader  schuldig  is  aan  een  misdrijf  dat  de  criminele  
vermogensvoordelen  heeft  voortgebracht  en  aan  latere  feiten  van  witwassen  ervan, 
kunnen zij tegen hem slechts éénmaal verbeurd worden verklaard. (Artt. 42, 1° en 3°, en 
43bis, Sw.; Artt. 505, eerste lid, 3° en 4°, en 505, derde lid, Sw.)

(R. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0219.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 17 januari 2007.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen 

aan. 
De eiseres II voert geen middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Omvang van de cassatieberoepen
1. Het Hof neemt aan dat de eisers hun cassatieberoepen niet hebben willen 

richten tegen de beschikkingen van het bestreden arrest die de tegen de eisers in-
gestelde burgerlijke rechtsvorderingen afwijzen. 

Eerste middel
2. Het middel betreft eisers veroordeling wegens witwassen (tenlastelegging 

C.I en C.II) en de tegen hem uitgesproken verbeurdverklaring van witgewassen 
bedragen op bankrekening 320-0590870-16 BBL, (tenlastelegging C.I).

(...)
Tweede onderdeel
5. Het onderdeel voert schending aan van artikel 505, eerste lid, 2° en 4°, en 

artikel 505, tweede lid, Strafwetboek.
Het misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, Strafwetboek betreft vormen van 

witwassen door enige vorm van inontvangstneming gepleegd door anderen dan 
de dader of mededader, respectievelijk de medeplichtige aan het misdrijf waaruit 
de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek voortkomen, dit betekent crimi-
nele voordelen of het daarmee overeenstemmend bedrag bedoeld in artikel 43bis, 
tweede lid, Strafwetboek. 

De handelingen waardoor de dader  of  mededader,  respectievelijk  de mede-
plichtige  aan  het  misdrijf  waaruit  deze  zaken  voortkomen,  zelf  witwast,  zijn 
daarentegen begrepen onder de misdrijven omschreven onder artikel 505, eerste 
lid, 3° en 4°, en tweede lid, Strafwetboek. 

6. Artikel 505, eerste lid, 4°, en tweede lid, Strafwetboek stelt strafbaar zij die 
de aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of eigendom van de 
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in artikel 42, 3°, Strafwetboek bedoelde zaken hebben verheeld of verhuld, of-
schoon zij de oorsprong ervan kenden of moesten kennen. 

Anders dan het onderdeel aanvoert, kan dit misdrijf erin bestaan dat de oor-
sprong van gelden van criminele oorsprong of het ermee overeenstemmend be-
drag wordt verheeld en verhuld door handelingen waarbij de dader, tevens dader 
van het  basismisdrijf,  rechtstreeks  en zonder  tusenbewerking,  illegale vermo-
gensvoordelen in ontvangst neemt, bijvoorbeeld door plaatsing op zijn bankreke-
ning. 

Het onderdeel faalt naar recht.
(...)
Vierde onderdeel
10. Het onderdeel voert aan dat door bepaalde geldsommen tweemaal verbeurd 

te verklaren tegen de eiser, het bestreden arrest het zakelijk karakter van de ver-
beurdverklaring  miskent  en  bijgevolg  de  artikelen  505,  derde  lid,  en  42,  1°, 
Strafwetboek schendt.

11. Het aflopend karakter van de witwasmisdrijven van artikel 505, eerste lid, 
2°, 3° en 4°, belet niet dat de dader dat misdrijf telkens opnieuw pleegt wanneer 
hij één van de in de in deze bepalingen omschreven handelingen stelt .

Overeenkomstig artikel 505, derde lid, Strafwetboek worden de zaken bedoeld 
in het eerste lid, 1°, 2°, 3° en 4°, verbeurdverklaard, ook indien zij geen eigen-
dom zijn van de veroordeelde. 

Indien de zaken het voorwerp zijn geweest van verschillende opeenvolgende 
witwashandelingen van een bepaalde beklaagde, kunnen zij evenwel tegen hem 
slechts een maal worden verbeurdverklaard. 

12. Het bestreden arrest verklaart verbeurd "de bedragen der verrichtingen op 
de rekening 320-0590870-16 BBL zoals ge-expliciteerd onder de tenlastelegging 
C.I". Uit het bestreden arrest blijkt evenwel dat de in de tenlastelegging C.I ver-
melde bedragen zowel stortingen als betalingen omvatten, zodat aldus blijkbaar 
voor een deel tweemaal dezelfde zaak wordt verbeurdverklaard. 

Het onderdeel is gegrond.
(...)
Derde middel
23. Het middel betreft de gelijktijdig tegen de eiser uitgesproken verbeurdver-

klaringen van, enerzijds, het belastingvoordeel voortkomend uit de illegale han-
del naar billijkheid geraamd op 118.988,90 euro (tenlasteleggingen E.I en F.I), 
anderzijds, de bedragen op bankrekening 320-0590870-16 BBL, (tenlastelegging 
C.I)  en  het  inbeslaggenomen  bedrag  van  164.018  US-dollar  (tenlastelegging 
C.II).

Eerste onderdeel
24. Het onderdeel voert miskenning aan van het zakelijke karakter van de ver-

beurdverklaring van artikel 42, 3°, Strafwetboek samen met artikel 43bis Straf-
wetboek, en van artikel 505, derde lid, samen met artikel 42, 1°, Strafwetboek 
die een dubbele verbeurdverklaring van dezelfde bedragen of bedragen van de-
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zelfde oorsprong verbieden, en bijgevolg schending van de artikelen 42, 1° en 3°, 
43bis, eerste en tweede lid, en 505, derde lid, Strafwetboek. 

Het onderdeel stelt dat gelet op het zakelijke karakter van de beide verbeurd-
verklaringen het bestreden arrest, niet wettig, alleszins niet tegen de eiser, dader 
van zowel het misdrijf waaruit de vermogensvoordelen zijn verkregen als van het 
witwassen ervan, tezelfdertijd de verbeurdverklaring van het belastingvoordeel 
uit de illegale handel in tweedehandsjuwelen (tenlasteleggingen E.I en F.I), ge-
raamd op 118.988,90 euro, kon uitspreken en een tweede maal de verbeurdver-
klaring van het voorwerp van het witwassen (tenlasteleggingen C.I en C.II), dit is 
241.830,24 euro en 164.018 USdollar, waarin de door de fiscale misdrijven niet 
afgedragen inkomsten begrepen waren. 

25. De verbeurdverklaring van de criminele vermogensvoordelen of van een 
daarmee overeenstemmend bedrag overeenkomstig artikel 42, 3°, Strafwetboek, 
samen met artikel 43bis Strafwetboek, en deze van de witgewassen zaken van ar-
tikel 505, derde lid, Strafwetboek, samen met artikel 42, 1°, Strafwetboek, zijn 
beide straffen met een zakelijk karakter. Hieruit volgt dat zij worden uitgespro-
ken tegen elke schuldige maar enkel de door de wet bepaalde zaken kunnen be-
treffen. 

Wanneer dezelfde dader schuldig is aan een misdrijf dat de criminele vermo-
gensvoordelen  heeft  voortgebracht  en  aan  latere  feiten  van  witwassen  ervan, 
kunnen zij uiteraard tegen hem slechts eenmaal verbeurd worden verklaard.

26. Het staat de rechter, die daarvan is gevat, in feite te oordelen in hoeverre 
het belastingvoordeel verkregen uit misdrijven, begrepen is in de navolgende fei-
ten van witwassen van de illegale inkomsten uit die misdrijven. 

Het bestreden arrest onderzoekt dit niet. Dit tast evenwel de rechtgeldigheid 
van de vaststelling van het bedrag van het belastingvoordeel voortkomend uit de 
illegale handel op zich niet aan.

Het onderdeel is enkel gegrond in zoverre het de vaststelling van de witgewas-
sen bedragen betreft.

(...)
Ambtshalve middel wat de eiseres II betreft
Geschonden wettelijke bepaling
- de artikelen 42, 1° en 3°, 43bis, eerste en tweede lid, en 505, derde lid, Straf-

wetboek.
33. De redenen en het besluit vermeld in antwoord op het eerste onderdeel van 

het derde middel van de eiser I, gelden ook voor de eiseres II.
Ambtshalve onderzoek van beslissing op de strafvordering
34. Behoudens wat de hierna vernietigde beslissing betreft, zijn de substantiële 

of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en 
zijn de beslissingen overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de verbeurd-
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verklaring van de bedragen op bankrekening 320-0590870-16 BBL, thans ING, 
en van het bedrag van 164.018 US-dollar.

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eisers in twee derde van de kosten van hun cassatieberoepen en 

laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

4 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. De Baets en R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 382

2° KAMER - 4 september 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — ALLERLEI - STRAFRECHTER ZETELEND IN 
HOGER BEROEP - DWANGSOM - VORDERING TOT OPHEFFING OF VERMINDERING - VORDERING TOT 
OPSCHORTING VAN DE LOOPTIJD - BESLISSING - VOORZIENING IN CASSATIE - BETEKENING

2º DWANGSOM - STRAFZAKEN - STRAFRECHTER ZETELEND IN HOGER BEROEP - VORDERING 
TOT OPHEFFING OF VERMINDERING - VORDERING TOT OPSCHORTING VAN DE LOOPTIJD - BESLISSING 
- VOORZIENING IN CASSATIE - BETEKENING

3º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET 
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - KAMERS. VERENIGDE KAMERS. 
VOLTALLIGE KAMERS. ALGEMENE VERGADERING - STRAFZAKEN - STRAFRECHTER ZETELEND IN 
HOGER BEROEP - DWANGSOM - VORDERING TOT OPHEFFING OF VERMINDERING - VORDERING TOT 
OPSCHORTING VAN DE LOOPTIJD - BESLISSING - VOORZIENING IN CASSATIE - KENNISNEMING

1º en 2º Het beroep in cassatie van de veroordeelde tot betaling van een dwangsom, tegen  
een beslissing van de strafrechter zetelend in hoger beroep die uitspraak doet over zijn  
vordering strekkende tot opheffing of vermindering van de dwangsom, of tot opschorting  
van de looptijd ervan, moet niet worden betekend aan de partij tegen wie het gericht is.  
(Art. 1385quinquies, Ger.W.; Art. 418, Sv.)

3º Van het beroep in cassatie van de veroordeelde tot betaling van een dwangsom, tegen  
een beslissing van de strafrechter zetelend in hoger beroep die uitspraak doet over zijn  
vordering strekkende tot opheffing of vermindering van de dwangsom, of tot opschorting  
van de looptijd ervan, wordt kennis genomen door de tweede kamer van het Hof van  
cassatie. (Artt. 133 en 1385quinquies, Ger.W.)

(P. e.a. T. STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN DE PROVINCIE LIMBURG)

Advocaat-generaal Timperman heeft in substantie gezegd:
1.  De  voorafgaande  procedure  kan  als  volgt  worden  samengevat:  nadat  eisers  in 

cassatie  door  het  hof  van  beroep  werden  veroordeeld  wegens  bepaalde 
stedenbouwmisdrijven en waarbij hen een dwangsom werd opgelegd gekoppeld aan de 
veroordeling tot herstel van de plaats in de vorige toestand, maakten eisers in cassatie 
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nadien op grond van artikel 1385quinquies, Gerechtelijk Wetboek bij hetzelfde hof van 
beroep een vordering aanhangig strekkende tot  opheffing of substantiële vermindering 
van de opgelegde dwangsom. 

Het met de voorziening bestreden arrest van 14 februari 2007 van het hof van beroep te 
Antwerpen verwierp deze vordering.

In eerste instantie rijst de vraag welke kamer van het Hof kennis moet nemen van dit 
cassatieberoep. Indien zou blijken dat zulks behoort tot de bevoegdheid van de tweede 
kamer dient de vraag te worden beantwoord of het cassatieberoep overeenkomstig artikel 
418 Wetboek van Strafvordering moet worden betekend.

2.  Artikel  1385quinquies,  eerste  alinea,  Ger.W.  bepaalt  dat  de  rechter  die  een 
dwangsom heeft opgelegd, op vordering van de veroordeelde de dwangsom kan opheffen, 
de looptijd ervan opschorten gedurende de door hem te bepalen termijn of de dwangsom 
verminderen ingeval van blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid 
voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen.

De beslissing waarin voormeld artikel voorziet, wordt dus genomen door de rechter die 
de oorspronkelijke dwangsom heeft opgelegd. In zoverre vaststaat dat een strafrechter – 
zoals in dezen – een dwangsom kan koppelen aan een door hem uitgesproken veroorde-
ling tot herstel van de plaats in de vorige toestand nadat hij betrokkenen heeft veroordeeld 
wegens stedenbouwmisdrijven1, komt het dan ook aan diezelfde strafrechter toe om over-
eenkomstig artikel 1385quinquies, eerste alinea, Ger.W. een beslissing te nemen over de 
vordering tot opheffing of vermindering van de door hem eerder uitgesproken dwang-
som2. 

Een strafrechter heeft derhalve ontegensprekelijk deze bevoegdheid.
3. Overeenkomstig artikel 133, eerste alinea, Ger.W. neemt de tweede kamer van het 

Hof van Cassatie kennis van de voorzieningen in criminele, correctionele en politiezaken, 
terwijl  de  eerste  kamer  kennis  neemt  van  de  voorzieningen  in  burgerlijke  en 
handelszaken.

Impliceert het feit dat een strafrechter overeenkomstig artikel 1385quinquies, Ger.W. 
een beslissing neemt dat de zaak daardoor als het ware van karakter verandert, met name 
een burgerlijke zaak wordt, zodat niet de tweede maar wel de eerste kamer van het Hof 
van het cassatieberoep tegen die beslissing kennis moet nemen? Ik denk dat dit  niet het 
geval is.

In eerste instantie kan er op gewezen worden dat de tweede kamer van het Hof van 
Cassatie kennis neemt van de cassatieberoepen tegen beslissingen van de strafrechter die 
enkel nog uitspraak doen over de burgerlijke belangen uit misdrijf. In dat geval wordt er 
niet  aan getwijfeld dat het gaat om een cassatieberoep in ‘criminele,  correctionele en 
politiezaken’  ook  al  gaat  het  louter  nog  om privaatrechtelijke  belangen,  namelijk  de 
vordering tot schadevergoeding. Daardoor verandert de zaak niet van karakter of aard; het 
wordt géén burgerlijke zaak en er dient bijgevolg nog steeds over te worden geoordeeld 
door de tweede kamer van het Hof.

Maar er is meer: tot voor kort was het de rechtspraak van het Hof dat van het cassatie-
beroep tegen een beslissing over de wraking van een strafrechter kennis werd genomen 
door de tweede kamer van het Hof, ook al was de voorziening gericht tegen een arrest uit-
gesproken door de eerste burgerlijke kamer van het hof van beroep, en ook al werden de 
artikelen 828 e.v. Ger.W. toepasselijk geacht. Men oordeelde toen niettemin dat de wra-
king van een rechter in strafzaken een strafrechtelijk karakter had zodat over de voorzie-
ning daartegen uitspraak werd gedaan door de tweede kamer van het Hof en dat bijgevolg 

1 K. WAGNER, Dwangsom, in A.P.R., Mechelen, Kluwer, 2003, nr. 58.
2 K. WAGNER, o.c., nrs. 145 e.v.
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ook artikel 416 Sv. van toepassing was3.
Het is slechts sinds het arrest van 29 september 20064 dat wrakingen voortaan steeds 

worden behandeld door de eerste kamer van het Hof en dat artikel 416 Sv. daarop niet 
meer van toepassing wordt geacht. Dit arrest beëindigt het hybride karakter van de wra-
kingprocedure in strafzaken.

Dit laatste lijkt dan ook nog des te meer een argument om te oordelen dat het criterium 
om uit te maken of een voorziening er een is in ‘criminele, correctionele en politiezaken’5 
waarover de tweede kamer van het Hof uitspraak dient te doen, ligt in het feit of het al dan 
niet gaat om een voorziening tegen een beslissing van de strafrechter. Men zou dan ook 
kunnen zeggen dat van zodra men te maken heeft met een cassatieberoep tegen een beslis-
sing van de strafrechter, de tweede kamer van het Hof overeenkomstig artikel 133 Ger.W. 
daarover uitspraak dient te doen, ook al gaat het nog maar louter om de afhandeling van 
de burgerlijke belangen of, zoals in dezen, om een beslissing van de strafrechter in toepas-
sing van artikel 1385quinquies, Ger.W.

In die gevallen gaat het met andere woorden nog steeds om een strafzaak en dient de 
tweede kamer van het Hof kennis te nemen van de cassatieberoepen in dergelijke zaken 
en zijn de regels inzake het cassatieberoep in strafzaken daarop dan ook onverminderd 
van toepassing6. Ter vergelijking kan er overigens ook op gewezen worden dat in Frank-
rijk werd geschreven dat de strafkamer van het Hof van Cassatie ‘statue sur tous les pour-
vois dirigés contre une décision rendue par une juridiction répressive.’7 

Er lijken derhalve voldoende argumenten te zijn om te oordelen dat ook in dit geval de 
tweede  kamer  van  het  Hof  bevoegd  is  om  te  oordelen  over  het  voorliggende 
cassatieberoep.

4. Zoals hoger reeds gezegd volgt uit dit laatste dan ook dat de regels van het cassatie-
beroep in strafzaken zonder meer toepasselijk zijn en dus ook de regel vervat in artikel 
418 Sv., zoals deze nog gehandhaafd blijft na de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof8. 

Vóór die rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, oordeelde de tweede kamer van het 
Hof in een arrest van 6 maart  1990 dat niet ontvankelijk was ‘de voorziening van de  
rechtstreeks dagende partij die – na als beklaagde veroordeeld te zijn op de civielrechte-
lijke vordering, tot het betalen van een dwangsom voor iedere dag vertraging in de uit-
voering van de hoofdveroordeling en na de vroegere burgerlijke partij rechtstreeks te  
hebben gedagvaard voor de strafrechter tot opheffing van de veroordeling tot het betalen  
van een dwangsom, wegens de onmogelijkheid om de hoofdveroordeling na te leven – zijn  
cassatieberoep tegen de beslissing waarbij de rechtstreekse dagvaarding ongegrond werd  
verklaard, niet heeft doen betekenen aan de rechtstreeks gedaagde partij’9. 

Aan die rechtspraak lag de gedachte ten grondslag dat – hoewel een beklaagde in toe-
passing van artikel 418 Sv. niet gehouden was tot betekening van zijn cassatieberoep – hij 
daar in uitzonderlijke omstandigheden wél toe diende over te gaan, wanneer hij zijn posi-
tie van verwerende partij verliet en zelf als vragende partij optrad10. 

3 M. DE SWAEF, Penaal cassatieberoep van nu en straks: enkele denkrichtingen voor de toekomst, 
mercuriale van 1 september 2005, nr. 19; M. DE SWAEF en M. TRAEST, “Enkele kanttekeningen bij de 
wrakingsprocedure in strafzaken”, in F. VERBRUGGEN e.a. (red.), Strafrecht als roeping. Liber Amico-
rum Lieven Dupont, Leuven, Acco, 2005(775) 776-778.
4 Cass. 29 sept. 2006, A.R. P.06.0843.N, nr. 452.
5 Artikel 133 Ger.W.
6 Cfr. S. SONCK, Cassatieberoep in strafzaken met modellen voor de rechtspraktijk, Gent, Mys & 
Breesch, 1999, nr. 1.3.
7 J. BORÉ en L. BORÉ, La Cassation en matière pénale, Paris, Dalloz, 2004, nr. 02.22.
8 Gw. H., arrest nr. 120/2004 van 30 juni 2004; Gw. H., arrest nr. 139/2005 van 13 sept. 2005.
9 Cass. 6 maart 1990, A.C. 1989-90, A.R. 3597, nr. 410.
10 Zie de noot onder Cass. 4 sept. 2001, A.R. P.01.0545.N, nr. 440. In dat arrest werd overigens ook 
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Waar een arrest van 4 september 200111 dat over een derdenverzet handelde niet echt 
transponeerbaar is naar de voorliggende zaak, is dit in beginsel wél het geval met het pre-
cedent van 6 maart 1990. In dit laatste ging het om een persoon die eerder als beklaagde 
was veroordeeld en naderhand zelf rechtstreeks dagende partij werd teneinde opheffing 
van de dwangsom te bekomen.

In aansluiting met het arrest van 6 maart 1990 – en uiteraard nog steeds abstractie ma-
kend van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof in verband met artikel 418 Sv. – zou 
men thans ook moeten besluiten tot de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep bij 
gebrek aan betekening. Ook in voorliggend geval verliet de verdachte immers zijn positie 
van ‘verweerder’ en stelde hij voor de feitenrechter een vordering in tegen iemand, waar-
uit dan volgt dat het cassatieberoep diende te worden betekend aan die laatste persoon12. 

Blijft het precedent van 6 maart 1990 evenwel nog overeind na de rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof13? De vraag dient ontkennend te worden beantwoord.

Immers, waar de ratio legis om aan een beklaagde in uitzonderlijke omstandigheden 
toch een betekeningsverplichting op te leggen te maken had met het feit dat de beklaagde 
in die gevallen zijn positie van ‘verweerder’ verliet en zelf als vragende partij optrad, lijkt 
er  een assimilatie  mogelijk  met  de  burgerlijke  partij  die  de  vragende partij  is  tot  het 
bekomen van schadevergoeding.

In  de  mate  waarin  ingevolge  de  rechtspraak  van  het  Grondwettelijk  Hof  aan  die 
burgerlijke partij evenwel geen betekening meer kan worden opgelegd, lijkt het moeilijk 
verdedigbaar  om  de  verplichting  tot  betekening  te  handhaven  in  de  uitzonderlijke 
omstandigheden waarin de beklaagde zelf vragende partij wordt, door bijvoorbeeld om 
een opheffing of vermindering van de dwangsom te verzoeken.

De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof over artikel 418 Sv. impliceert dat enkel 
nog de vervolgende partij tot betekening van het cassatieberoep dient over te gaan; de 
betekeningsverplichting voor de burgerlijke partij  (of de civielrechtelijk aansprakelijke 
partij) vervalt.

Meer nog, door in die omstandigheden aan de beklaagde die uitzonderlijk zelf vragende 
partij wordt een betekeningsverplichting op te leggen die de burgerlijke partij thans niet 
meer heeft, lijkt men precies een nieuwe ongelijkheid in het leven te roepen.

Dit laatste geldt nog des te meer nu het Grondwettelijk Hof in het arrest van 30 juni 
2004 de discriminatie tussen de burgerlijke partij en de beklaagde die niet dient te beteke-
nen bekeken heeft vanuit het recht van verdediging en de wapengelijkheid, nu naar het 
oordeel van het Hof de betekening ertoe strekte het cassatieberoep ter kennis te brengen 
van de partij tegen wie het is gericht, teneinde die partij toe te staan haar verdediging voor 
te bereiden14. 

In het arrest van 13 september 2005 herinnerde het Grondwettelijk Hof er aan dat het 
bij arrest van 30 juni 2004 had beslist dat er geen reden was om enerzijds de burgerlijke 
partij, en anderzijds, de inverdenkinggestelde, de beklaagde of de beschuldigde verschil-

geoordeeld dat niet ontvankelijk was, wegens niet betekening aan de partij waartegen zij is gericht, 
de voorziening van de eiser, verweerder op derdenverzet, tegen een beslissing op grond van een door 
hemzelf ingestelde vordering tot opheffing van de met toepassing van artikel 1385bis Ger.W. bevolen 
dwangsom. In voornoemde noot wordt uitdrukkelijk naar het arrest van 6 maart 1990 verwezen om-
dat in dat geval de beklaagde zijn positie van verweerder blijkt te hebben verlaten door de opheffing 
van de veroordeling tot betaling van een dwangsom te vorderen.
11 Cfr. supra voetnoot 10.
12 Cfr. D. DE WOLF, “De betekening van het cassatieberoep na het arrest van het Arbitragehof van 30 
juni 2004”, T. Strafr. 2005, (323) 324-325. 
13 Cfr. supra voetnoot 8.
14 Gw. H., arrest nr. 120/2004 van 30 juni 2004, rechtsoverweging B.7.
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lend te behandelen ten aanzien van hun recht om in kennis te worden gesteld van de hen 
betreffende voorzieningen en dat tussen beide categorieën partijen in een strafproces geen 
verschillen bestaan die voldoende groot zijn opdat hun rechten van verdediging verschil-
lend worden behandeld wat die kennisgeving betreft15.

Het openbaar ministerie bevond zich daarentegen in een andere situatie zodat daarvoor 
de betekeningsverplichting werd gehandhaafd.

Waar het derhalve ingevolge de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof niet mogelijk 
is om inzake kennisgeving van het cassatieberoep een onderscheid te maken tussen de 
beklaagde enerzijds en de burgerlijke partij anderzijds doch de betekeningsverplichting 
wel kan worden gehandhaafd voor het openbaar ministerie, lijkt het dan ook logisch om 
géén  betekeningsverplichting  meer  op  te  leggen  in  de  mate  waarin  een  beklaagde 
uitzonderlijk vragende partij wordt, zoals in het geval waarin een beklaagde verzoekt tot 
opheffing van een dwangsom. De argumentatie van het Grondwettelijk Hof in verband 
met het recht van verdediging en de wapengelijkheid lijkt inderdaad transponeerbaar naar 
deze zaak. Het is verzoenbaar met de ratio van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof 
ook  in  voorliggend  geval  de  betekeningsverplichting  van  artikel  418  Sv.  niet  meer 
toepasselijk te achten.

5. De voorziening is ontvankelijk, de door eiser aangevoerde grieven lijken mij echter 
niet tot cassatie te kunnen leiden.

Conclusie: Verwerping.

ARREST

(A.R. P.07.0383.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 14 februari 2007.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 1385quinquies, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kan de 

rechter die een dwangsom heeft opgelegd, op vordering van de veroordeelde de 
dwangsom opheffen, de looptijd ervan opschorten gedurende de door hem te be-
palen termijn of de dwangsom verminderen in geval van blijvende of tijdelijke, 
gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofd-
veroordeling te voldoen.

2. Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, hebben de appelrechters met hun 
oordeel dat de eisers niet bewijzen dat ze in de "absolute" onmogelijkheid verke-
ren de hoofdveroordeling uit te voeren, aan voornoemd artikel 1385quinquies 
Gerechtelijk Wetboek geen voorwaarde toegevoegd. Met het geheel van de rede-

15 Gw. H., arrest nr. 139/2005 van 13 sept. 2005, rechtsoverweging B.5.
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nen die het arrest vermeldt, hebben ze enkel op onaantastbare wijze geoordeeld 
dat de eisers niet in de onmogelijkheid zijn of geweest zijn de hoofdveroordeling 
te voldoen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
3. Naast de in het onderdeel bekritiseerde reden dat "de situatie die is ontstaan 

door het aanvragen van een regularisatievergunning (...) een toestand [is] die zelf 
door [de eisers] gecreëerd is", hebben de appelrechters ook geoordeeld: "Boven-
dien staat  een aanvraag tot  regularisatie een opgelegd herstel niet  in de weg. 
Daarbij wordt tevens vastgesteld dat de hoofdveroordeling opgelegd bij arrest 
van 7 maart 2002 diende uitgevoerd per 11 februari 2004 (...) en dit arrest reeds 
betekend werd op 12 februari 2004, terwijl de aanvraag tot het [verkrijgen] van 
een planologisch attest  pas op 19 oktober 2004 ontvankelijk en volledig ver-
klaard werd en de regularisatieaanvraag pas dateert van 27 mei 2005."

Het onderdeel dat op een onjuiste en onvolledige lezing van het bestreden ar-
rest berust, mist feitelijke grondslag.

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

4 september 2007 – 2° kamer –  Voorzitter en verslaggever:  de h. Forrier, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de  h. Timperman, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. J. Ghysels, Brussel.

Nr. 383

2° KAMER - 4 september 2007

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE 
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - OVERLEVINGSPENSIOEN - AANREKENING OP DE 
SCHADEVERGOEDING VERSCHULDIGD DOOR DE AANSPRAKELIJKE

Het  overlevingspensioen  dat  de  overlevende  echtgenoot  geniet  ten  gevolge  van  het  
overlijden van zijn echtgenoot,  is  een recht dat zijn oorsprong vindt in de tussen het  
slachtoffer en zijn werkgever gesloten overeenkomst en in de wetgeving betreffende het  
rust- en overlevingspensioen voor de werknemers; het heeft geen vergoedend karakter  
en  beoogt  dus  niet  de  vergoeding  van  de  schade  die  het  slachtoffer  of  zijn  
rechthebbenden lijden ingevolge de fout van de aansprakelijke zodat het dan ook niet  
mag aangerekend worden op de schadevergoeding die de aansprakelijke verschuldigd is  
uit hoofde van inkomstenverlies1. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

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

ARREST

1 Cass. 7 sept. 2004, A.R. P.04.0315.N, nr. 386; Cass. 16 maart 2006, A.R. P.05.0299.N, nr. 156.
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(A.R. P.07.0426.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Tongeren van 14 februari 2007.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Wanneer het slachtoffer overlijdt ingevolge een onrechtmatige daad, bestaat 

de schade die zijn overlevende echtgenote lijdt, onder meer in het derven van de 
inkomsten van de overleden echtgenoot die haar persoonlijk ten goede kwamen. 
Het is daarbij onverschillig of die inkomsten voortvloeiden uit een beroepsactivi-
teit dan wel bestonden uit een rustpensioen.

2. De uitkeringen die derden aan het slachtoffer of zijn rechthebbende betalen, 
mogen slechts worden aangerekend op de schadevergoeding die de aansprakelij-
ke verschuldigd is, wanneer zij de vergoeding beogen van dezelfde schade als 
die welke voortvloeit uit de fout van de aansprakelijke.

3. Het overlevingspensioen dat de overlevende echtgenoot geniet ten gevolge 
van het overlijden van zijn echtgenoot, is een recht dat zijn oorsprong vindt in de 
tussen het slachtoffer en zijn werkgever gesloten overeenkomst en in de wetge-
ving betreffende het rust- en overlevingspensioen voor de werknemers.

Het overlevingspensioen heeft geen vergoedend karakter en beoogt dus niet de 
vergoeding van de schade die het slachtoffer of zijn rechthebbende lijden inge-
volge de fout van de aansprakelijke.

Het overlevingspensioen mag dan ook niet aangerekend worden op de schade-
vergoeding die de aansprakelijke verschuldigd is uit hoofde van inkomstenver-
lies.

4. De appelrechters wijzen de vordering van de eiseres strekkende tot vergoe-
ding van het ingevolge het overlijden van haar echtgenoot geleden inkomsten-
verlies af, op grond dat:

- de overlevende echtgenote "door haar aandeel in het rustpensioen te kapitali-
seren, zonder het overlevingspensioen in mindering te brengen, zij in concreto in 
een financiële situatie terechtkomt (overlevingspensioen + kapitaal verlies rust-
pensioen), waarop zij zonder het accidenteel overlijden van haar echtgenoot geen 
aanspraak zou kunnen maken";

- het overlevingspensioen een "belangrijke invloed heeft op de vermogenssitu-
atie van [de overlevende echtgenote] en dat [zij] deze inkomsten vroegtijdig ont-
vangt enkel en alleen ingevolge het accidenteel overlijden van haar echtgenoot";

- de eiseres niet aantoont "dat er een verschil is tussen het deel van het rustpen-
sioen van haar overleden echtgenoot waaruit zij persoonlijk voordeel haalde, en 
het overlevingspensioen dat zij thans ontvangt."
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5. Door aldus te oordelen, hebben de appelrechters de artikelen 1382 en 1383 
Burgerlijk Wetboek geschonden.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over het inkom-

stenverlies dat de eiseres lijdt ingevolge het overlijden van haar echtgenoot en 
over de kosten.

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

deeltelijk vernietigde vonnis.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hasselt, 

zitting houdend in hoger beroep. 
Veroordeelt de verweerders in de kosten.

4 september 2007 – 2° kamer –  Voorzitter en verslaggever:  de h. Forrier, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de  h. Timperman, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. Nelissen Grade.

Nr. 384

2° KAMER - 4 september 2007

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - MISDRIJF 
GEPLEEGD IN HET RAAM VAN EEN VENNOOTSCHAP - VERMOGENSVOORDEEL - VERMOEDEN DAT HET 
VERMOGENSVOORDEEL IN DE VENNOOTSCHAP TERECHTKOMT

2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - FRAUDE - MISDRIJF 
GEPLEEGD IN HET RAAM VAN EEN VENNOOTSCHAP - VERMOGENSVOORDEEL - VERMOEDEN DAT HET 
VERMOGENSVOORDEEL IN DE VENNOOTSCHAP TERECHTKOMT

1º en 2º De omstandigheid dat B.T.W.-fraude gepleegd werd in het raam van de activiteiten  
van  een  vennootschap,  houdt  geen  vermoeden  in  dat  het  hieruit  verkregen  
vermogensvoordeel in het vermogen van die vennootschap is terechtgekomen. (Artt. 42, 
3° en 43bis, Sw.)

(V. T. BELGISCHE STAAT, Federale Overheidsdienst Financiën, Invorderingscel BBI)

ARREST

(A.R. P.07.0523.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 28 februari 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESTREDEN ARREST
Het bestreden arrest oordeelt de eiser schuldig, "als afgevaardigd bestuurder 

van de nv M. T. C. V." en "als afgevaardigd bestuurder van de nv I. C. T. tot 3 
januari 2001", wegens mededaderschap aan feiten van:

- C. BTW-valsheid in geschrifte en gebruik;
- D. witwasmisdrijf van artikel 505, eerste lid, 2º, 3° en 4º, Strafwetboek;
- G. onregelmatige BTW-aangifte;
- H. onrechtmatige BTW-aftrok.
Het veroordeelt hem daarvoor tot gevangenisstraf van 2 jaar met uitstel gedu-

rende 5 jaar voor 1 jaar daarvan, een fiscale geldboete van 4.957,87 euro of een 
vervangende gevangenisstraf van 2 maanden en een beroepsverbod van 10 jaar. 
Tevens spreekt het tegen de eiser uit:

-  de wettelijk verplichte verbeurdverklaring van de witgewassen vermogen-
voordelen;

-  de  facultatieve  verbeurdverklaring  van  de  vermogensvoordelen  die  recht-
streeks voortspruiten uit de BTW-fraude, namelijk 427.015,84 euro onder meer 
toe te rekenen op bepaalde bankrekeningen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Afstand van het cassatieberoep
1. De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep in zoverre het gericht is tegen 

de beslissing waarbij hij van bepaalde telastleggingen wordt vrijgesproken en te-
gen de beslissing op de strafvordering en/of burgerlijke rechtsvordering tegen 
twee medebeklaagden.

Middel
2. Het middel is alleen gericht tegen de verbeurdverklaring, met toepassing 

van de  artikelen  42,  3º,  en  43bis  Strafwetboek,  van  vermogensvoordelen  die 
rechtstreeks voortspruiten uit de BTW-fraude.

Het middel voert schending aan van:
- de artikelen 7, 42, 3º, en 43bis Strafwetboek;
- de artikelen 45, 50, 53, 73 en 73bis Wetboek-BTW.
Het middel stelt:
- In conclusie wees de eiser erop dat aan de vennootschappen waarvan hij (af-

gevaardigd) bestuurder is, de levering van goederen werd gefactureerd, inclusief 
BTW, dat hierop betaling volgde, dat de leverancier (de "niet-indiener") de BTW 
niet afdroeg en dat de vennootschappen waarvan de eiser (afgevaardigd) bestuur-
der is, de BTW mochten in mindering brengen. De eiser wees er aldus op dat in 
zijnen hoofde geen vermogensvoordeel ontstond doch dat dit uitsluitend beko-
men werd door de "niet-indienende" vennootschappen.

- De eiser werd niet vervolgd als feitelijk bestuurder van de "niet-indienende" 
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vennootschappen,  noch  wegens  het  ontdragen  van  gelden  van  deze  vennoot-
schappen naar zijn eigen vermogen.

- Het bestreden arrest stelt  niet vast dat het vermogensvoordeel wegens het 
"tussenschuiven" van vennootschappen die geen BTW-aangiften indienden en 
geen BTW betaalden, terechtkwam in het vermogen van eiser. Evenmin stelde 
het vast dat het betreffende vermogensvoordeel, voor zover het al in het vermo-
gen van de eiser zou zijn terechtgekomen, niet meer in dit vermogen kon worden 
teruggevonden en dus eruit was verdwenen, waardoor een raming bij equivalent 
kon worden toegepast.

- In die omstandigheden kon er in hoofde van de eiser geen sprake zijn van een 
rechtstreeks  uit  het  misdrijf  verkregen vermogensvoordeel  die  een bijzondere 
verbeurdverklaring op grond van artikel 42, 3º, Strafwetboek kon rechtvaardigen 
en bestond er geen aanleiding om op grond van artikel 43bis van hetzelfde wet-
boek over te gaan tot een raming bij equivalent van het vermogensvoordeel dat 
zich nooit in het vermogen van de eiser had bevonden.

- Het bestreden arrest kon derhalve niet wettig 427.015,84 euro verbeurd ver-
klaren door toerekening op de nader genoemde bankrekeningen.

3. In welk vermogen het rechtsreeks uit een misdrijf verkregen vermogens-
voordeel is terechtgekomen, vergt een feitenonderzoek waarover de rechter on-
aantastbaar oordeelt.

De omstandigheid dat BTW-fraude gepleegd werd in het raam van de activitei-
ten van een vennootschap, houdt geen vermoeden in dat het hieruit verkregen 
vermogensvoordeel in het vermogen van die vennootschap is terechtgekomen.

Het middel kan in zoverre niet aangenomen worden.
4. Het bestreden arrest overweegt: "Het vermogensvoordeel genoten door [de 

eiser] kan geraamd worden, gelet op diens rol in het geheel, de belangrijkheid 
van zijn vennootschappen in de gehele fraude en het verloop van de financiële 
geldstromen, op 45% van 948.924,11 euro hetzij 427.015,84 euro, onder meer 
toe te rekenen op de creditsaldi van de hierna vermelde rekeningen".

Met deze overweging oordeelt het bestreden arrest welk gedeelte van de door 
de BTW-fraude verkregen vermogensvoordelen in het vermogen van de eiser 
zelf is teruggekomen.

Het middel dat berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest, mist in 
zoverre feitelijke grondslag.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de gedane afstand.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
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4 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 385

2° KAMER - 4 september 2007

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - BESCHIKKING - ONTLASTING VAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER MET HET OOG OP OVERNAME VAN DE STRAFVERVOLGING - AARD - GEVOLG

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - BEHANDELING VAN DE ZAAK DOOR EEN RECHTERLIJKE 
INSTANTIE BIJ WET INGESTELD - OVERDRACHT VAN STRAFVERVOLGING - GEVOLG

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 13 - 
BEHANDELING VAN DE ZAAK DOOR DE RECHTER DIE DE WET TOEKENT - OVERDRACHT VAN 
STRAFVERVOLGING - GEVOLG

4º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - AFLUISTERMAATREGEL - 
GEMOTIVEERDE BESCHIKKING - SUBSIDIARITEITSVEREISTE - BIJZONDERE MOTIVERINGSVEREISTE

5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - AFLUISTERMAATREGEL - GEMOTIVEERDE BESCHIKKING 
- SUBSIDIARITEITSVEREISTE - BIJZONDERE MOTIVERINGSVEREISTE

6º ONDERZOEKSRECHTER - AFLUISTERMAATREGEL - GEMOTIVEERDE BESCHIKKING - 
SUBSIDIARITEITSVEREISTE - BIJZONDERE MOTIVERINGSVEREISTE

7º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - AFLUISTERMAATREGEL - 
GEMOTIVEERDE BESCHIKKING - SUBSIDIARITEITSVEREISTE - MOTIVERING

8º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - AFLUISTERMAATREGEL - GEMOTIVEERDE BESCHIKKING 
- SUBSIDIARITEITSVEREISTE - MOTIVERING

9º ONDERZOEKSRECHTER - AFLUISTERMAATREGEL - GEMOTIVEERDE BESCHIKKING - 
SUBSIDIARITEITSVEREISTE - MOTIVERING

1º De beschikking tot ontlasting van de onderzoeksrechter met het oog op overname van 
de strafvordering heeft niet tot gevolg dat de ingestelde strafvordering beëindigd wordt,  
noch dat het openbaar ministerie een opportuniteitsoordeel over de verdere vervolging 
kan  vellen;  het  is  in  dat  geval  enkel  een  voorbereidende  beslissing  die  beoogt  de  
vervolging te doen verder zetten in een vreemde Staat die de strafvervolging overneemt1.

2º en 3º De beklaagde die na overdracht van strafvervolging terecht staat voor de naar de 
vreemde wet daarvoor bevoegde rechter, wordt niet onttrokken aan de rechter die de wet  
hem toekent. (Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens; Art. 13, Gw. 1994)

4º,  5º  en  6º  De  beschikking  waarbij  de  onderzoeksrechter  een  machtiging  tot  een  
bewakingsmaatregel  op grond van artikel  90ter,  Wetboek van Strafvordering verleent,  
moet  de  redenen vermelden  waarom die  maatregel  concreet  onontbeerlijk  is  om de 
waarheid aan de dag te brengen; de loutere vermelding dat andere onderzoeksmiddelen 

1 Omtrent de instelling "ontlasting van de onderzoeksrechter" zie DECLERCQ R., Onderzoeksgerechten, 
in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1993, nr. 337 tot en met nr. 345.
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niet  volstaan,  voldoet  niet  aan  de  bijzondere  motiveringsvereiste2.  (Artt.  90ter  en 
90quater, §1, tweede lid, 2°, Sv.)

7º, 8º en 9º De naleving van de bijzondere motiveringsverplichting, die erin bestaat dat de  
onderzoeksrechter die een machtiging tot een bewakingsmaatregel op grond van artikel  
90ter,  Wetboek  van Strafvordering  verleent  de redenen moet  vermelden waarom die 
maatregel concreet onontbeerlijk is om de waarheid aan de dag te brengen, is niet aan 
een bepaalde wettelijke voorgeschreven of uitdrukkelijke bewoording onderworpen; zij  
kan blijken uit de samenhang van de bewoording van de beschikking3.  (Artt. 90ter en 
90quater, §1, tweede lid, 2°, Sv.)

(H. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0894.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling van 10 mei 2007. 
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan. Hij doet afstand van zijn cassatieberoep tegen de beslissing die zijn hoger 
beroep ontvankelijk verklaart. 

De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESTREDEN BESLISSING 
De raadkamer bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen heeft bij be-

schikking van 5 april  2007,  na aanneming van verzachtende omstandigheden 
voor de telastleggingen A en B, enerzijds, de eiser I naar de correctionele recht-
bank verwezen wegens B. mededaderschap aan valsheid in geschrifte en gebruik 
met de omstandigheid dat hij dit misdrijf heeft gepleegd in toestand van wettelij-
ke herhaling, anderzijds,  ontlasting bevolen van de onderzoeksrechter van het 
gerechtelijk onderzoek tegen de eisers I en II naar mededaderschap aan A. een 
drugsmisdrijf en C. lidmaatschap aan een criminele organisatie. Deze ontlasting 
beoogt de overname van de strafvervolging voor deze feiten door Nederland.

De eisers I en II kwamen van deze beschikking in hoger beroep. Het bestreden 
arrest verklaart deze hogere beroepen ontvankelijk omdat de beide eisers bij de 
raadkamer in schriftelijke conclusie de nietigheid van de start van het gerechte-
lijk onderzoek wegens de onregelmatigheid van de bewijsverkrijging, met name 
de uitgevoerde telefoontap, van de verlenging ervan en van de uitgevoerde ob-
servaties, hadden ingeroepen. 

Het bestreden arrest verklaart de hogere beroepen met toepassing van onder 
meer artikel 135, §2, Wetboek van Strafvordering ontvankelijk, maar ongegrond. 
Het vermeldt bovendien dat het ook uitspraak doet met toepassing van artikel 
136 Wetboek van Strafvordering. 

2 Zie Cass. 5 okt. 2005, A.R. P.05.1056.F, nr. 483; Cass. 26 dec. 2006, A.R. P.06.1621.F, nr. 676.
3 Ibid.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel van de eiser I en enig middel van de eiser II
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 127 tot en met 135 Wet-

boek van Strafvordering en artikel 8 Grondwet en miskenning van het legaliteits-
beginsel vervat in artikel 12, tweede lid, Grondwet. 

Het middel is met name gericht tegen de beschikking tot ontslag van het on-
derzoek naar mededaderschap aan A. een drugsmisdrijf en C. lidmaatschap aan 
een criminele organisatie met het oog op overname van strafvervolging door Ne-
derland. Het stelt voorafgaand dat er geen enkele rechtsgrond bestaat die derge-
lijke beslissing mogelijk maakt. Het stelt vervolgens dat het middel ontvankelijk 
is, omdat de eiser belang heeft op te komen tegen de beslissing tot ontslag van 
onderzoek, er voor de overdracht van de strafvordering van een in België inge-
stelde strafvordering geen verdragsrechtelijke of andere rechtsgrond bestaat en 
de eiser het risico loopt te worden afgetrokken van de rechter die de wet hem 
toekent, wat artikel 8 Grondwet uitsluit.

Het middel vraagt aan het Grondwettelijk Hof volgende prejudiciële vraag te 
stellen: 

"Schenden de artikelen 127, 131, 135 en 136 Wetboek van Strafvordering, de 
artikelen 12, tweede lid, en 14 Grondwet en het erin vervatte legaliteitsbeginsel, 
in zoverre voorzien zou worden in een rechtsfiguur van ontlasting van de onder-
zoeksrechter  die  tot  gevolg  heeft  dat  de  ingestelde  strafvordering  beëindigd 
wordt  zonder  verwijzing  naar  de  correctionele  rechtbank of  politierechtbank, 
overmaking van de stukken aan de procureur-generaal of buitenvervolgingstel-
ling en ten gevolge waarvan het openbaar ministerie een opportuniteitsoordeel 
kan vellen over verdere vervolging?"

Het middel verzoekt ook, mocht het Hof van oordeel zijn dat de ontlasting van 
de onderzoeksrechter gekoppeld dient te worden aan andere wetsbepalingen, de 
rechtsgrond in de prejudiciële vraag aan te passen.

2.  De beschikking tot  ontlasting van de onderzoeksrechter  met het  oog op 
overname van strafvervolging heeft niet tot gevolg dat de ingestelde strafvorde-
ring beëindigd wordt, noch dat het openbaar ministerie een opportuniteitsoordeel 
over de verdere vervolging kan vellen. Het is hier enkel een voorbereidende be-
slissing die beoogt de vervolging te doen verderzetten in een vreemde Staat die 
de strafvervolging overneemt. De beschikking tot ontslag van onderzoek met het 
oog op overname van strafvervolging door een vreemde Staat, heeft dus niet het 
rechtsgevolg dat de voorgestelde prejudiciële vraag aanvoert.

De prejudiciële vraag berust  op een onjuiste rechtsopvatting betreffende de 
rechtsvraag, terwijl ze de juiste rechtsopvatting niet in vraag stelt. 

Het Hof is dan ook niet gehouden de prejudiciële vraag te stellen. 
3. De overname van strafvervolging voor in België vervolgbare en strafbare 

feiten berust op de in artikel 1 Wetboek van Strafvordering bepaalde bevoegd-
heid van het openbaar ministerie om de strafvordering uit te oefenen en op de 
wettelijke bepalingen van de vreemde Staat voor de vervolging en bestraffing 
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van deze feiten. 
4. Artikel 8 Grondwet is vreemd aan het verbod aan onttrekking van de rechter 

die de wet de beklaagde toekent. 
Alleszins wordt niet aan de rechter ontrokken die de wet hem toekent, de be-

klaagde  die  na  overdracht  van  strafvervolging  terecht  staat  voor  de  naar  de 
vreemde wet daarvoor bevoegde rechter. 

Het middel faalt naar recht.
Tweede middel van de eiser I
5. Het middel voert schending aan van de artikelen 90ter en 90quater Wetboek 

van Strafvordering en artikel 8 EVRM, in samenhang met de artikelen 1319, 
1320 en 1321 Burgerlijk Wetboek. 

Het middel komt erop neer dat de rechters van de kamer van inbeschuldiging-
stelling de beschikking van de onderzoeksrechter te Antwerpen van 29 augustus 
2007 tot het afluisteren, de kennisname en de opname van telefoongesprekken, 
onjuist lezen, daar waar de motivering van deze beschikking niet beantwoordt 
aan de motiveringsvereiste van artikel  90quater,  tweede lid,  2°, Wetboek van 
Strafvordering.

6. De beschikking van de onderzoeksrechter luidt: "Overwegende dat er ernsti-
ge aanwijzingen zijn dat de [de eiser] deel uitmaakt van een internationaal ver-
takte criminele organisatie dewelke zich bezighoudt met de invoer van verdoven-
de middelen in het Rijk. Dat de [eiser] daartoe contacten onderhoudt met andere 
leden van de organisatie en er uit de politionele info naar voor komt dat hij ver-
dovende middelen heeft opgehaald van het schip en er verder contacten werden 
gelegd met betrekking tot een nieuw transport. Aangezien het noodzakelijk is 
voor de openbaring van de waarheid dat controle zou worden verricht op de ver-
bindingen van het hierna vermeld telefoonnummer. Overwegende dat de overige 
middelen welke ons ter beschikking staan niet volstaan om de waarheid aan het 
licht te brengen".

7. Artikel 90quater, §1, tweede lid, 2°, Wetboek van Strafvordering verplicht 
de onderzoeksrechter die een machtiging tot een bewakingsmaatregel op grond 
van artikel 90ter verleent, de redenen te vermelden waarom die maatregel onont-
beerlijk is om de waarheid aan de dag te brengen.

De loutere vermelding dat andere onderzoeksmiddelen niet volstaan, voldoet 
niet  aan  de  bijzondere  motiveringsvereiste.  De  beschikking  moet  vermelden 
waarom de maatregel concreet onontbeerlijk is.

De naleving van de motiveringsverplichting is evenwel niet aan een bepaalde 
wettelijke voorgeschreven of  uitdrukkelijke bewoording onderworpen. Ze kan 
blijken uit de samenhang van de bewoording van de beschikking.

8. Het bestreden arrest dat uitlegt dat de concrete reden voor de maatregel uit 
de beschikking blijkt, geeft van die beschikking geen uitlegging die met de be-
woording ervan onverenigbaar is. 

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
9. Uit de uitlegging die het bestreden arrest van de beschikking van de onder-
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zoeksrechter geeft, blijkt dat de maatregel volgens hem concreet onontbeerlijk 
was. 

Het middel kan in zoverre niet aangenomen worden.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen 
10. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verleent de eiser I akte van de gedeeltelijke afstand van zijn cassatieberoep.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

4 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. P. Vandemeulebroucke, Antwerpen en J. Jochems, Antwerpen.

Nr. 386

2° KAMER - 4 september 2007

1º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS - CASSATIEBEROEP - 
VORMEN - VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN - OVERMACHT - BEGRIP

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - STRAFUITVOERINGSWET - WETTELIJKE REGELING 
VOOR HET NEERLEGGEN VAN EEN MEMORIE - OVERMACHT - BEGRIP

1º  en  2º  De wettelijke regeling in  de  Strafuitvoeringswet  voor  het  neerleggen van een 
memorie is duidelijk; niet onvoorzienbare omstandigheden die eiser of zijn raadsman niet  
konden verhinderen om, mits het nemen van de nodige voorzorgen, tijdig een memorie in  
te dienen, kunnen geen grond van overmacht opleveren.  (Art. 97, §1, tweede lid, Wet 
Strafuitvoering)

(B.)

ARREST

(A.R. P.07.1276.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis (nr. 804/2007) van de Strafuit-

voeringsrechtbank te Gent van 3 augustus 2007.
De eiser voert in een memorie drie middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling 
Ontvankelijkheid van de memorie 
1. De memorie is ter griffie van het Hof ontvangen op 16 augustus 2007, dit is 

buiten de termijn van vijf dagen bepaald bij artikel 97, §1, tweede lid, Wet Straf-
uitvoering. Het cassatieberoep is immers ingesteld op 8 augustus 2007. 

2. De eiser voert overmacht aan. Ofschoon hijzelf het hem op 7 augustus 2007 
in bezit gestelde vonnis onmiddellijk per post doorstuurde naar zijn raadsman, 
ontving deze dit stuk pas op 13 augustus 2007. Ook de kopie besteld door zijn 
raadsman werd pas op die datum ontvangen. Daarbij geldt ook de bijzondere om-
standigheid dat, alhoewel de behandeling van de zaak te Hasselt plaatsvond, het 
vonnis op de griffie te Gent berustte, zodat eisers raadsman niet eerder van het 
vonnis kennis kon nemen. 

3. De wettelijke regeling voor de neerlegging van een memorie is duidelijk. De 
aangevoerde omstandigheden waren niet onvoorzienbaar en konden de eiser of 
zijn raadsman niet verhinderen om, mits het nemen van de nodige voorzorgen, 
tijdig een memorie in te dienen. 

De memorie is laattijdig, mitsdien niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek
4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

4 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. L. Delbrouck, Hasselt.

Nr. 387

2° KAMER - 5 september 2007

1º ONTVOERING VAN EEN KIND - NIET-AFGIFTE VAN EEN KIND DOOR DE VADER OF DE 
MOEDER - MISDRIJF - BEGRIP

2º ONTVOERING VAN EEN KIND - NIET-AFGIFTE VAN EEN KIND DOOR DE VADER OF DE 
MOEDER - MISDRIJF - MOREEL BESTANDDEEL

1º Het misdrijf dat door art. 432, §1, Sw. wordt bestraft kan, in bepaalde omstandigheden,  
erin bestaan dat de vader of moeder hun invloed niet aanwenden om de weerstand van  
het kind tegen de uitoefening van het recht van de andere ouder te overwinnen; er wordt  
evenwel  niet  vereist  dat  de  vervolgde  persoon  het  kind  het  verlangen  niet  heeft  
bijgebracht om een affectieve band met zijn andere ouder te handhaven1.

1 Cass. 2 dec. 1997, A.R. P.96.0938.N, nr. 523.
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2º Het misdrijf niet-afgifte van een kind door de vader of de moeder vereist alleen dat, wat  
het moreel bestanddeel betreft, de pleger weet dat hij de uitvoering van een beslissing  
van de overheid of van een minnelijke regeling belemmert2.

(T. T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0363.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 8 februari 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
De eiseres voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die de gewone 

opschorting van de uitspraak van de veroordeling beveelt:
Over het eerste middel:
Wanneer de appelrechters, met overname van de redenen van de eerste rechter, 

beslissen dat de door hem bewezen verklaarde feiten ook bewezen zijn gebleven 
na afloop van het debat voor het hof van beroep, geven zij aldus eigen redenen 
en nemen zij de nietigheid niet over die, wegens een onregelmatigheid in de sa-
menstelling van de rechtbank, aan het beroepen vonnis wordt toegeschreven.

Het middel faalt naar recht.
Over het tweede middel:
Aangezien de maatregel van opschorting van de veroordeling naar recht ver-

antwoord is door de bewezen verklaarde telastlegging van 1 augustus tot 29 sep-
tember 2000, kan het middel dat alleen betrekking heeft op de feiten van deze te-
lastlegging, gepleegd van 25 mei tot 31 juli 2001, niet tot cassatie leiden en is het 
bijgevolg niet ontvankelijk.

Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-

lijke rechtsvordering die door de verweerder is ingesteld, met name:
1. deze die uitspraak doet over het beginsel van aansprakelijkheid:
Over het tweede middel:
Het misdrijf dat door artikel 432, §1, van het Strafwetboek wordt bestraft kan, 

in bepaalde omstandigheden, erin bestaan dat de vader of moeder hun invloed 
niet aanwenden om de weerstand van het kind tegen de uitoefening van het recht 

2 Cass. 9 okt. 2002, A.R. P.02.0510.F, nr. 518. 
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van de andere ouder te overwinnen.
Er wordt evenwel niet vereist dat de vervolgde persoon het kind het verlangen 

niet heeft bijgebracht om een affectieve band met zijn andere ouder te handha-
ven. Het misdrijf vereist alleen dat, wat het moreel bestanddeel betreft, de pleger 
weet dat hij de uitvoering van een beslissing van de overheid of van een minne-
lijke regeling belemmert.

Met overneming van de reden van de eerste rechter volgens welke "de onmo-
gelijkheid voor [de verweerder] om zijn recht op een persoonlijke relatie uit te 
oefenen het gevolg is van de wil van de moeder en niet van die van het kind, 
wiens extreme kwetsbaarheid dient beklemtoond te worden omdat het zich mid-
denin een conflict bevindt tussen zijn ouders", beslissen de appelrechters wettig 
dat de telastlegging niet-afgeven van een kind bewezen was.

Het middel dat gericht is tegen de overtollige reden volgens welke "als het 
kind niet naar zijn vader wilde gaan, die weigering kan voortvloeien uit de kop-
pigheid van [de eiseres] die op geniepige wijze het beeld van de vader heeft ka-
potgemaakt", is niet ontvankelijk.

2. deze die uitspraak doet over de omvang van de schade:
Het arrest bevestigt het beroepen vonnis dat de verweerder een provisionele 

vergoeding toekende, de uitspraak over de overige punten van de vordering aan-
hield, de heropening van het debat beval en de zaak voor verdere behandeling 
naar een latere terechtzitting verwees zonder de datum ervan te bepalen.

Een dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eer-
ste lid, van het Wetboek van Strafvordering, en valt niet onder de in het tweede 
lid van dat artikel bepaalde gevallen.

Het cassatieberoep is dus niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten. 

5 september 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. de Codt, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 388

1° KAMER - 6 september 2007

1º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN - BEGRIP

2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - MAGISTRATEN - EVALUATIE - BEOORDELING 
"ONVOLDOENDE" - CASSATIEBEROEP - VERNIETIGING - VOLGENDE EVALUATIE - BEOORDELING 
"ONVOLDOENDE" AANGEHOUDEN - CASSATIEBEROEP - GEVOLG
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3º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — BESLISSINGEN 
VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP — ALLERLEI - MAGISTRATEN - EVALUATIE - 
BEOORDELING "ONVOLDOENDE" - CASSATIEBEROEP - VERNIETIGING - VOLGENDE EVALUATIE - 
BEOORDELING "ONVOLDOENDE" AANGEHOUDEN - CASSATIEBEROEP - GEVOLG

1º Een vernietiging van een beslissing door het Hof van Cassatie brengt van rechtswege  
vernietiging mee van de handelingen die het gevolg zijn van de vernietigde beslissing1.

2º en 3º De definitieve evaluatiebeslissing van het college van evaluatoren, houdende de  
beoordeling "onvoldoende" is  het  gevolg van de vorige  evaluatiebeslissing  houdende 
dezelfde  beoordeling;  doordat  laatstgenoemde  beslissing  door  het  Hof  van  Cassatie 
vernietigd werd, is het verzoek van de aldus geëvalueerde magistraat aan het Hof tot  
vernietiging  van  eerstgenoemde  beslissing  gegrond2.  (Artt.  259nonies,  eerste  lid  en 
360quater, tweede lid, Ger.W.

(W.)

1 Zie Cass. 10 april 1981, A.C., 1980-81, nr. 464, met concl. P.G. DUMON.
2 1. Eiseres, een rechter, had op 29 september 2005 een voorziening in cassatie ingesteld tegen het 

arrest van het hof van beroep van 30 juni 2005 dat haar verzoek tot wraking van haar evaluatoren 
(wegens gebrek aan onpartijdigheid) niet toelaatbaar had verklaard. Op 10 januari 2006 stelde ze 
ook een "voorziening in cassatie" in tegen de evaluatiebeslissing van 7 oktober 2005, houdende de 
beoordeling "onvoldoende", van het college van (die) evaluatoren. Het O.M. concludeerde tot een 
verwerping van beide voorzieningen, de eerste o.m. op grond dat de evaluatie geen rechtspleging 
is in de zin van art. 2 Ger.W., maar een door dat wetboek zelf geregelde procedure en dat de 
wraking van rechters slechts op hun rechtsprekende functie betrekking had. Wat de tweede betreft 
stelde  het  O.M. de  vraag of,  afgezien van het  feit  dat  het  niet  duidelijk  was  welk van beide 
rechtsmiddelen  (een  verzoek  tot  vernietiging  wegens  overschrijding  van  bevoegdheid  of  een 
cassatieberoep)  eiseres  hanteerde,  het  verzoekschrift,  in  zoverre  het  niettemin  als  een 
cassatieberoep kon worden beschouwd, niet als onontvankelijk moet worden afgewezen, omdat de 
bestreden beslissing niet behoort tot de beslissingen waartegen, krachtens artikel 609 Ger.W., een 
voorziening in cassatie openstaat. Het stelde voor, ingeval van twijfel, artikel 1097 Ger.W. toe te 
passen. Het Hof heeft deze zaken gevoegd omdat ze betrekking hadden op dezelfde evaluatie, het 
arrest van het hof van beroep vernietigd, op grond dat de regels in zake wraking bedoeld in de 
artikelen 828 e.v. Ger.W. van toepassing zijn op de evaluatie van magistraten en deze vernietiging 
uitgebreid tot de evaluatiebeslissing, als een gevolg van het vernietigd arrest. Dit cassatiearrest 
werd niet gepubliceerd.
2.  In  de  geannoteerde  zaak,  waarin  de  eiseres  opkwam  tegen  de  navolgende  definitieve 
evaluatiebeslissing van 4 april 2006 (en waarbij de beoordeling "onvoldoende" werd aangehouden) 
heeft het O.M., overeenkomstig art.  1097 Ger.  W., o.m.,  behoudens de voormelde uit  art.  609 
afgeleide  grond,  volgende  gronden  van  niet-ontvankelijkheid  van  het  "verzoekschrift" 
opgeworpen:  (1)  het  verzoekschrift  verduidelijkt  niet  welke  keuze  eiseres  maakt  tussen  een 
cassatieberoep overeenkomstig artikel 1073 Ger. W. en een vordering tot nietigverklaring op grond 
van artikel 610 Ger.W.(krachtens artikel 1088 voorbehouden aan de procureur-generaal bij  het 
Hof), noch hoe zij zou gerechtigd zijn beide rechtsmiddelen te cumuleren.; (...) (4) de voorziening 
tegen een beslissing die het gevolg is van een door het Hof vernietigde beslissing (zoals in het 
verzoekschrift voorgehouden: i.c. het gevolg van de vernietigde evaluatiebeslissing van 7 oktober 
2005) heeft geen bestaansreden, omdat de vernietiging van de gevolgbeslissing van rechtswege 
werkt, ook al werd dit door het Hof in het vernietigingsarrest niet vastgesteld (met verwijzing naar 
Cass., 10 april 1981, met de conclusie, zoals in vorige voetnoot aangehaald). Aldus had eiseres 
geen belang. Het O.M. handhaafde dit standpunt ter zitting en concludeerde, in ondergeschikte 
orde, mondeling tot afwijzing van de aangevoerde middelen. Het Hof heeft het verzoek impliciet 
ontvankelijk verklaard en de definitieve evaluatiebeslissing (ook?) "rechtstreeks" vernietigd.)
3. Artikel 259nonies Ger.W. werd, als artikel 259novies, gewijzigd bij artikel 5 van de wet van 17 
december 2006 (B.S. 16 jan. 2007), in werking getreden, deels op 2 maart 2007 (K.B. 27 feb. 2007, 
B.S. 2 maart 2007, p. 10545, (zoals verbeterd in B.S. 6 maart 2007, p. 10921), deels (uiterlijk) op 1 
januari 2008.
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ARREST

(A.R. C.06.0345.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het verzoekschrift is gericht tegen de definitieve evaluatiebeslissing van het 

college van evaluatoren van de Rechtbank van Koophandel te D. van 4 april 
2006.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. MIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 259nonies, 259decies, 360quater en 1110 van het Gerechtelijk 

Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het verzoekschrift  strekt  tot  vernietiging van de definitieve evaluatiebeslis-

sing, door het college van evaluatoren bij de Rechtbank van Koophandel te D. op 
4 april 2006 genomen.

In deze beslissing wordt aan de eiseres een eindbeoordeling 'onvoldoende' toe-
gekend.

Grieven
Schending van de artikelen 259nonies, 259decies, 360quater en 1110 van het 

Gerechtelijk Wetboek.
1. Artikel 259nonies, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de 

werkende beroepsmagistraten onderworpen worden aan een gemotiveerde schrif-
telijke evaluatie, de periodieke evaluatie.

Deze periodieke evaluatie vindt de eerste maal plaats een jaar na de eedafleg-
ging en vervolgens om de drie jaar (cf. artikel 259decies, §1, van het Gerechte-
lijk Wetboek).

Indien deze periodieke evaluatie aanleiding geeft tot de beoordeling 'onvol-
doende', wordt artikel 360quater van het Gerechtelijk Wetboek toegepast (cf. ar-
tikel 259decies, §3, van het Gerechtelijk Wetboek).

Overeenkomstig artikel 360quater van het Gerechtelijk Wetboek leidt de be-
oordeling 'onvoldoende' gedurende zes maanden tot de inhouding van de laatste 
driejaarlijkse  weddeverhoging,  onverminderd  tuchtrechtelijke  gevolgen,  en 
wordt de betrokken magistraat opnieuw geëvalueerd na verloop van zes maan-
den.

2. Nadat het college van evaluatoren bij de Rechtbank van Koophandel te D. 
op 7 oktober 2005 een definitieve evaluatiebeslissing met als uitkomst 'onvol-
doende'  had  genomen,  deelde  het  college  deze  beslissing  krachtens  artikel 
259nonies aan de minister van Justitie mee.

Het directoraat-generaal  rechterlijke organisatie van de Federale  Overheids-
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dienst Justitie meldde op 27 oktober 2005 ontvangst van deze beslissing, gaf aan 
dat het opdracht zou geven om met ingang van 7 oktober 2005 de weddeverho-
ging van de eiseres te doen inhouden en stelde dat op basis van artikel 360quater 
van het Gerechtelijk Wetboek na verloop van zes maanden een volgende perio-
dieke evaluatie van de eiseres zou moeten plaatsvinden (cf. de brief van 27 okto-
ber 2005 die aan deze voorziening gehecht wordt).

De eiseres werd aldus krachtens de artikelen 259nonies, 259decies juncto 360-
quater opnieuw geëvalueerd, wat aanleiding gaf tot de bestreden definitieve eva-
luatiebeslissing van 4 april 2006 met betrekking tot de periode van 27 oktober 
2005 tot 24 maart 2006.

3. Het Hof vernietigde op 1 juni 2006 evenwel de definitieve evaluatiebeslis-
sing van het college van evaluatoren van 7 oktober 2005.

Het Hof stelde in dat verband correct vast dat de voorziening in cassatie tegen 
het arrest van het hof van beroep en de vordering tot vernietiging van de beslis-
sing van 7 oktober 2005 op dezelfde evaluatie betrekking hadden (cf. p. 9, III. 
Beslissing van het Hof, Samenvoeging).

4. De definitieve evaluatiebeslissing van 4 april 2006 die thans aan het Hof 
wordt voorgelegd is evenzeer een gevolg van de vernietigde evaluatiebeslissing 
van 7 oktober 2005.

Zonder de beoordeling 'onvoldoende' van 7 oktober 2005 had de nieuwe zes-
maandelijkse evaluatie bedoeld in artikel 360quater van het Gerechtelijk Wet-
boek immers niet kunnen plaatsvinden.

De thans bestreden definitieve evaluatiebeslissing van 4 april 2006 is dus een 
noodzakelijk gevolg van de definitieve evaluatiebeslissing die eerder door het 
Hof vernietigd werd.

Vermits  het  vernietigingsarrest  van  het  Hof  van  Cassatie  van  1  juni  2006 
krachtens artikel 1110 van het Gerechtelijk Wetboek ook de handelingen omvat 
die er een noodzakelijk gevolg van zijn, verzoekt de eiseres het Hof om vast te 
stellen dat dit vernietigingsarrest zich ook uitstrekt tot de definitieve evaluatiebe-
slissing van 4 april 2006 en, voor zoveel als nodig, op basis van de artikelen 
259nonies, 259decies, 360quater en 1110 van het Gerechtelijk Wetboek, deze 
evaluatiebeslissing te vernietigen.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel  betreffende het verbod van machtsoverschrij-

ding;
- de artikelen 259nonies, 332 en 610 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het verzoekschrift strekt tot vernietiging van de definitieve evaluatiebeslissing 

van het college van evaluatoren bij de Rechtbank van Koophandel te D. van 4 
april 2006 en dit wegens machtsoverschrijding.

In deze beslissing wordt aan de eiseres een eindbeoordeling 'onvoldoende' toe-
gekend.
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Grieven
Schending  van  het  algemeen  rechtsbeginsel  betreffende  het  verbod  van 

machtsoverschrijding en van de artikelen 259nonies, 332 en 610 van het Gerech-
telijk Wetboek.

1. Artikel 259nonies van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de werkende 
beroepsmagistraten worden onderworpen aan een gemotiveerde schriftelijke eva-
luatie, die slaat op de wijze van ambtsuitoefening, met uitsluiting van de inhoud 
van een rechterlijke beslissing, en dit op grond van criteria die betrekking hebben 
op de persoonlijkheid en de intellectuele, professionele en organisatorische capa-
citeiten.

2. Hoewel mevrouw X. tijdens de periode van 27 oktober 2005 tot 24 maart 
2006 wettig afwezig was wegens ziekteverlof (cf. artikel 332 van het Gerechte-
lijk Wetboek en de ministeriële beslissingen gehecht aan deze voorziening, die 
ook aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te D. meegedeeld wer-
den), werd zij door het college van evaluatoren bij de Rechtbank van Koophan-
del te D. toch uitgenodigd voor een voorafgaand functioneringsgesprek op 15 fe-
bruari 2006 en een evaluatiegesprek op 23 maart 2006.

Het college van evaluatoren nam daarop op 23 maart 2006 een voorlopige en 
op 4 april 2006 een definitieve evaluatiebeslissing, waarbij aan mevrouw X. op-
nieuw de globale beoordeling 'onvoldoende' gegeven werd.

3. Het college van evaluatoren stelt in de bestreden beslissing vast dat de eise-
res tot 24 maart 2006 afwezig is wegens ziekte maar overweegt desondanks dat 
zij "verkozen heeft" om niet deel te nemen aan het functioneringsgesprek en het 
evaluatiegesprek (cf. p. 3 van de definitieve evaluatiebeslissing).

Het college beslist vervolgens dat er "sedert de laatste evaluatie geen verande-
ring is in de toestand. Mevrouw X. was immers ziek van 27 oktober 2005 tot 24 
maart 2006.

De evaluatoren beoordelen haar dienvolgens nog steeds op dezelfde wijze (...)" 
(cf. p. 3 van deze beslissing).

4. De eiseres werd aldus geëvalueerd voor een periode waarin zij, wettig afwe-
zig wegens ziekte, niet als magistrate werkzaam was. Bij gebrek aan prestaties 
tijdens deze periode van wettige afwezigheid hernam het college van evaluatoren 
daartoe  de  motieven  die  aan  de  evaluatiebeslissing  van  7  oktober  2005  ten 
grondslag lagen.

Het college van evaluatoren handelt aldus onmiskenbaar in strijd met de geest 
en de bewoordingen van artikel 259nonies van het Gerechtelijk Wetboek, nu het 
college de eiseres evalueert voor een periode waarin zij niet werkzaam was en de 
evaluatoren hun beslissing staven aan de hand van motieven die met de bewuste 
evaluatieperiode geen uitstaans hebben.

De beslissing van het college van evaluatoren om de eiseres "dienvolgens nog 
steeds op dezelfde wijze te beoordelen", is dan ook een manifeste miskenning 
van artikel 259nonies van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de evaluatie van 
magistraten - dat slechts op 'werkende beroepsmagistraten' betrekking heeft - als-
ook van artikel 332 van datzelfde Wetboek, waarin de mogelijkheid vervat ligt 
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om mits toelating van de minister van Justitie afwezig te zijn.
Gelet op deze ernstige miskenning van de artikelen 259nonies en 332 van het 

Gerechtelijk Wetboek, is de bestreden definitieve evaluatiebeslissing aangetast 
door machtsoverschrijding en dient zij dienvolgens te worden vernietigd.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 259novies, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de 

werkende beroepsmagistraten onderworpen worden aan een gemotiveerde schrif-
telijke evaluatie. Deze evaluatie is periodiek wanneer het een benoeming betreft.

De beoordeling "onvoldoende" geeft, krachtens artikel 259decies, §3, van het 
Gerechtelijk Wetboek, aanleiding tot de toepassing van artikel 360quater van het 
Gerechtelijk Wetboek.

Krachtens vermeld artikel 360quater, lid 2, heeft de beoordeling "onvoldoen-
de" met name tot gevolg dat de betrokken magistraat opnieuw wordt geëvalueerd 
na verloop van zes maanden.

2. Uit de stukken blijkt dat op 7 oktober 2005 het college van evaluatoren van 
de Rechtbank van Koophandel te D. een definitieve evaluatiebeslissing betref-
fende de eiseres heeft genomen, waarbij de beoordeling "onvoldoende" is aange-
houden.

Bij arrest van 1 juni 2006, heeft het Hof van Cassatie de definitieve evaluatie-
beslissing van het college van evaluatoren van 7 oktober 2005 vernietigd.

3.  Op 4 april 2006 had het  college van evaluatoren van de Rechtbank van 
Koophandel te D. een definitieve evaluatiebeslissing betreffende de eiseres geno-
men, voor de periode van 7 oktober 2005 tot 23 maart 2006, waarbij andermaal 
de beoordeling "onvoldoende" werd aangehouden.

4. Een vernietiging van een beslissing door het Hof van Cassatie brengt van 
rechtswege vernietiging mee van de handelingen die het gevolg zijn van de ver-
nietigde beslissing.

De definitieve evaluatiebeslissing van het college van evaluatoren van 4 april 
2006, is het gevolg van de vernietigde evaluatiebeslissing vervat in de evaluatie-
beslissing van 7 oktober 2005.

Het verzoek is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt de beslissing van het college van evaluatoren van 4 april 2006.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ver-
nietigde beslissing.

Veroordeelt de Belgische Staat in de kosten.

6 september 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
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zitter – Andersluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
Maes.

Nr. 389

1° KAMER - 6 september 2007

1º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET 
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - VERBETERING VAN EEN ARREST - 
VOORWAARDEN

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - VERNIETIGING - 
VERBETERING - VERZOEK TOT INTREKKING VAN EEN ARREST - GEVOLG

3º VERWIJZING NA CASSATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - VERNIETIGING - 
VERBETERING - VERZOEK TOT INTREKKING VAN EEN ARREST - GEVOLG - VERWIJZINGSRECHTER - 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID

1º Het behoort tot de opdracht en de bevoegdheid van het Hof van Cassatie, buiten het  
geval bedoeld in artikel 1113 van het Gerechtelijk Wetboek, een arrest waarbij het Hof de  
zaak verwijst naar een bepaald hof, te verbeteren, indien de beslissing berust op een 
feitelijke  vergissing  die  niet  aan de  verzoeker  tot  intrekking  is  te  wijten1.  (Art.  1113, 
Ger.W.)

2º en 3º Het behoort aan de verwijzingsrechter te oordelen of de vernietiging die door het  
Hof van Cassatie is uitgesproken en verbeterd, als logisch gevolg heeft dat de afwijzing 
van de vordering van de verzoeker tot  intrekking van het vernietigingsarrest,  doch in 
werkelijkheid tot aanvulling ervan, opnieuw in het geding is; het komt het Hof niet toe om  
de stelling voor de verwijzingsrechter van de ene of de andere partij te ondersteunen, 
door een uitlegging van zijn arrest2. (Art. 1114, Ger.W.)

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

Advocaat-generaal Dubrulle heeft in substantie gezegd 
Het  verzoekschrift  tot  gedeeltelijke  intrekking  en  verbetering  van  het  arrest  is 

ontvankelijk:
- volgens de door eiser geciteerde rechtspraak van het Hof is het Hof bevoegd en heeft 

het  de verplichting om, buiten het geval  bedoeld in artikel  1113 van het Gerechtelijk 
Wetboek (d.i. “waarbij  cassatie  wordt uitgesproken”) een arrest in te trekken indien de 
beslissing  uitsluitend  berust  op  een  feitelijke  vergissing  die  niet  aan  verzoeker  tot 
intrekking is te wijten. Dit artikel is weliswaar ten gunste van een verweerder in cassatie 
opgesteld  maar  het  Hof  beschouwt het  ook als  zijn  opdracht  het  op  een  eiser toe  te 
passen3.

- het verzoekschrift is ook betekend aan alle oorspronkelijke verweerders in cassatie, 
zoals vereist (zie dezelfde conclusie en het arrest).

Thans is bijzonder dat de eiser, in het arrest dat voorwerp is van zijn verzoek, een 
(gedeeltelijke) cassatie bekwam, 

1 Zie de conclusie O.M.
2 Ibid.
3 Zie de conclusie O.M. voor Cass. 21 juni 2001, A.R. C.01.0161.N, nr. 392, met verwijzing, in 
voetnoot (7) naar de precedenten.
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De meeste precedenten willigen een verzoek tot intrekking/verbetering in van een eiser 
(of van de Procureur-generaal bij het Hof) m.b.t. een arrest van verwerping, meestal van 
het cassatieberoep van een beklaagde. Ook in burgerlijke (fiscale of tucht-) zaken gaat het 
Hof op zulk verzoek in. Eenmaal trok het Hof ook een arrest van  vernietiging, in een 
burgerlijke zaak,  in,  op verzoek van de Procureur-generaal  bij  het  Hof,  in  zoverre de 
aanwijzing  van  de  verwijzingsrechter  op  een  vergissing  berustte4.  Dat  deed  het  ook 
(eenparig beslissend en dus in “beperkte” kamer) in een fiscale zaak: op verzoek van de 
eiser, de Belgische Staat, werd het woord “behalve”, bij vergissing in het dictum van het 
arrest van vernietiging weggelaten, “ingevoegd”5.

Zoals voor de verweerder is het klaarblijkelijk de bedoeling ook voor de eiser het recht 
van  verdediging  en  het  recht  op  een  eerlijk  proces  ten  volle  te  waarborgen6:  een 
verwerping (en ook een vernietiging) die op een feitelijke vergissing berust, die niet aan 
hem  te  wijten  is,  kan  niet  gehandhaafd  blijven,  alleszins  als  deze  vergissing  hem 
benadeelt.

***
In zoverre het verzoek strekt tot  verbetering van het arrest van 2 december 2004 van 

het Hof is het gegrond: waar het de veroordeling van derde, vierde en vijfde verweerders 
vernietigt moet het inderdaad verbeterd worden in vernietiging van de veroordeling van 
tweede, derde, en vierde verweerders.

In zoverre het verzoek strekt tot gedeeltelijke "intrekking" van het arrest is het  niet  
gegrond: in werkelijkheid beoogt het de aanvulling ervan. 

Het zal aan de verwijzingsrechter behoren te oordelen of de vernietiging die door het 
Hof is uitgesproken, zoals te verbeteren, als logisch gevolg heeft dat de afwijzing van de 
vordering van de eiser tegen eerste, vijfde en zesde verweerders opnieuw in het geding is. 
Het komt het Hof niet toe om de stelling voor de verwijzingsrechter van de ene of de 
andere partij te ondersteunen, door een uitlegging van zijn arrest. 

Bij arrest van 13 januari 20057 besliste het Hof als volgt: “Hoewel vernietiging, in de 
regel, beperkt is tot de draagwijdte van het middel dat de grondslag ervan vormt,  is de  
rechter op verwijzing bevoegd om uitspraak te doen over een hem voorgelegd geschil, dat 
beslecht  is  door  een  ander  dictum  van  de  vernietigde  beslissing  dan  het  door  het 
cassatieberoep  bestredene,  wanneer  het,  uit  het  oogpunt  van  de  omvang  van  de 
vernietiging, niet onderscheiden is van het bestreden dictum.”

Het Hof kan enkel later, ingeval van nieuw cassatieberoep, een onwettige beoordeling 
van de omvang van cassatie door de verwijzingsrechter toetsen.

Conclusie: verbetering en afwijzing van het overige. 

ARREST

(A.R. C.07.0143.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De verzoeker strekt tot verbetering en gedeeltelijke intrekking van een arrest 

gewezen door het Hof op 2 december 2004 in de zaak C.04.0233.N.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

4 Cass. 9 dec. 2005, A.R. C.05.0516.N, nr. 658.
5 Cass. 24 maart 2000, A.R. F.00.0028.N, nr. 201.
6 zie de noot (1), get. B.J.B., bij Cass. 4 mei 1988, A.R. 5543, nr. 544.
7 A.R. C.04.0280.F, nr. 22.
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II. VERZOEK
De verzoeker voert in zijn verzoekschrift de redenen aan waarop het verzoek 

tot verbetering en gedeeltelijke intrekking is gesteund.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Het behoort tot de opdracht en bevoegdheid van het Hof buiten het geval be-

doeld in artikel 1113 van het Gerechtelijk Wetboek, een arrest waarbij het Hof 
van Cassatie de zaak verwijst naar een bepaald Hof, te verbeteren, indien de be-
slissing berust op een vergissing die niet aan de verzoeker tot intrekking te wijten 
is.

2. Het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 10 december 2003, 
waartegen de verzoeker cassatieberoep heeft ingesteld alhier ingeschreven onder 
rolnummer C.04.0233.N, veroordeelt Eagle Star Insurance Company Ltd., Great 
Lakes UK en Norwich Union Insurance Cie. Ltd. solidair tot betaling van de som 
van 55.823 euro, te vermeerderen met de moratoire interest vanaf 23 maart 1994 
tot de datum van de dagvaarding 11 februari 1997 en vanaf 12 februari 1997 met 
de gerechtelijke interest.

In het arrest van 2 december 2004 beslist het Hof dat het voormelde arrest van 
het Hof van Beroep van Antwerpen wordt vernietigd in zoverre dit het bedrag 
van de veroordeling van "de derde,  vierde en vijfde verweerders"  bepaalt  op 
slechts 55.823 euro, te vermeerderen met rente en kapitalisatie van rente.

Uit de aanhef van het arrest van 2 december 2004 blijkt dat Eagle Star Insuran-
ce Company Ltd., Great Lakes UK en Norwich Union Insurance Cie. Ltd. voor 
het Hof, en dit in tegenstelling tot wat het geval was voor het hof van beroep, 
tweede, derde en vierde verweerders waren.

Als het Hof in het dictum van zijn arrest de partijen Eagle Star Insurance Com-
pany Ltd., Great Lakes UK en Norwich Union Insurance Cie Ltd. aanduidt als 
derde, vierde en vijfde verweerders, berust dit kennelijk op een verschrijving.

Het bedoelde dictum van het Hof dient dan ook gelezen als "vernietigt het ar-
rest in zoverre dit het bedrag van de veroordeling van de tweede, derde en vierde 
verweerders bepaalt op slechts 55.823 euro, te vermeerderen met rente en kapita-
lisatie van rente".

In zoverre het verzoek strekt tot verbetering van het arrest van 2 december 
2004 is het gegrond.

3. Het verzoekschrift van de verzoeker strekt bovendien tot de gedeeltelijke in-
trekking van het arrest van 2 december 2004.

De verzoeker gaat ervan uit dat de beslissing van het Hof van Beroep te Ant-
werpen in het arrest van 10 december 2003, waarbij de vordering van de verzoe-
ker "tot betaling van het door hem bij de diefstal van 18-20 maart 1994 in zover-
re gesteld tegen C. Turner, Anglo American Insurance C° Ltd. (hier vertegen-
woordigd door haar vereffenaars A.J. Mc Mahon en P.W. Wallace) en Reliance 
National Insurance C° (Europe) Ltd. ongegrond (werd verklaard) en (hij veroor-
deeld werd) tot de kosten in beide aanleggen opzichtens deze partijen" eveneens 
dient vernietigd te worden.
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In werkelijkheid beoogt het verzoekschrift niet de intrekking van het arrest, 
maar de aanvulling ervan.

De verzoeker gaat ervan uit dat voormelde aanvulling logischerwijze volgt uit 
de vernietiging die door het Hof is uitgesproken, terwijl zijn tegenstrevers voor 
de verwijzingsrechter blijkbaar een andere stelling verdedigen.

4. Het zal aan de verwijzingsrechter behoren te oordelen of de vernietiging die 
door het Hof is uitgesproken en verbeterd, zoals hoger aangehaald, als logisch 
gevolg heeft dat de afwijzing van de vordering van de eiser tegen C. Turner, An-
glo American Insurance C° Ltd. (hier vertegenwoordigd door haar vereffenaars 
A.J. Mc Mahon en P.W. Wallace) en Reliance National Insurance C° (Europe) 
Ltd., opnieuw in het geding is.

Het komt het Hof niet toe om de stelling voor de verwijzingsrechter van de ene 
of de andere partij te ondersteunen, door een uitlegging van zijn arrest.

In zoverre het strekt tot intrekking van het arrest van 2 december 2004, is het 
verzoek niet gegrond.

Dictum
Het Hof,
Verbetert het arrest en beslist dat de aanhef van de eerste alinea van het dictum 

moet worden gelezen als: vernietigt het arrest in zoverre dit het bedrag van de 
veroordeling  van  de  tweede,  derde  en  vierde  verweerders  bepaalt  op  slechts 
55.823 euro, te vermeerderen met rente en kapitalisatie van rente.

Wijst het meer gevorderde af als ongegrond.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ar-

rest van het Hof van 2 december 2004 (in de zaak C.04.0233.N) en op de kant 
van het arrest van 10 december 2003 van het Hof van Beroep te Antwerpen.

Laat de kosten voor de helft ten laste van de verzoeker en laat de overige kos-
ten ten laste van de Staat.

6 september 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Stassijns –  Gelijkluidende conclusie  van de  h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger en De Gryse.

Nr. 390

1° KAMER - 6 september 2007

RECHTSBIJSTAND - VERZOEK - TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP - KENNISGEVING VAN DE 
BEKRITISEERDE BESLISSING - ONTVANKELIJKHEID

Het verzoek om rechtsbijstand is, ofschoon het kort voor het verstrijken van de termijn om  
zich tegen de bekritiseerde beslissing in cassatie te voorzien wordt ingeschreven op de  
griffie  van het  Hof  waardoor een advocaat  bij  het  Hof  in  de onmogelijkheid verkeert  
advies  uit  te  brengen,  niettemin  ontvankelijk,  aangezien  de  kennisgeving  van  de 
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bekritiseerde  beslissing  steunt  op  artikel  1030  van  het  Gerechtelijk  Wetboek1 2.  
(Impliciete oplossing).

(B.A. T. PROCUREUR- GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK)

BESLISSING3

(A.R. G.07.0086.F)

6 september 2007 – Bureau voor rechtsbijstand – Voorzitter: de h. Fettweis, voorzitter 
– Verslaggever: mevr. Gobert – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-ge-
neraal.

Nr. 391

1° KAMER - 7 september 2007

CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - MIDDEL - 
VEREISTE VERMELDINGEN - WETSBEPALINGEN - NIET-VERMELDING - GEVOLG

De niet-vermelding  van de geschonden wetsbepalingen maakt  niet  het  cassatieberoep, 
maar het middel niet-ontvankelijk1. (Art. 1080, Ger.W.)

(D. T. S.A. KUWAIT PETROLEUM BELGIUM nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0189.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 november 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan 

1 Het op het hoger beroep van het O.M. gewezen arrest van het hof van beroep waarbij uitspraak 
wordt gedaan over een vonnis dat is gewezen op het eenzijdig verzoek van de huidige verzoeker, is 
op grond van artikel 1030 Ger.W. aan laatstgenoemde ter kennis gebracht op 21 februari 2007. Het 
voor  het  bureau  van het  Hof  gebrachte  verzoek om rechtsbijstand is  op de  griffie  van  het  Hof 
ingeschreven op 16 mei 2007. De vaste rechtspraak van het  Bureau zal in de regel een verzoek 
verwerpen dat een advocaat bij het Hof geen voldoende redelijke termijn meer laat om zijn advies uit 
te brengen, op grond dat het laattijdig is gelet op het verstrijken van de termijn om zich in cassatie te 
voorzien tegen de beslissing waarvoor de bijstand wordt gevraagd. Te dezen heeft het bureau een 
advies gevraagd aan een advocaat bij het Hof en heeft het ten gronde uitspraak gedaan. Derhalve 
heeft  het  impliciet  doch  onmiskenbaar  geoordeeld  dat  voormelde  kennisgeving  de  termijn  voor 
cassatieberoep niet had doen ingaan. 
2 Het bureau heeft dezelfde dag een tweede beslissing in dezelfde zin gewezen (A.R. G.07.0087.F).
3 Voor de publicatie van de beslissing, zie Pas., nr. 390.
1 Zie Cass. 4 nov. 1993, A.C., 1993, nr 446. 
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dit arrest is gehecht voert de eiser tien middelen aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Over het door de verweerster tegen het cassatieberoep opgeworpen middel van 

niet-ontvankelijkheid volgens hetwelk de grieven niet vermelden welke wettelij-
ke bepalingen zouden zijn geschonden.

De niet-vermelding van de geschonden wetelijke bepalingen maakt niet het 
cassatieberoep maar het middel niet-ontvankelijk.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
De middelen
Krachtens artikel  1080 van het Gerechtelijk Wetboek moet het  cassatiever-

zoekschrift op straffe van nietigheid niet alleen de middelen van de eiser bevat-
ten, maar moet het ook de wettelijke bepalingen vermelden waarvan de schen-
ding wordt aangevoerd.

De eiser voert verschillende middelen aan zonder voor één daarvan de wettelij-
ke bepalingen te vermelden die het arrest zou schenden.

De middelen zijn niet-ontvankelijk zoals de verweerster betoogt.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser in de kosten.

7 september 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. De Gryse en Mahieu.

Nr. 392

3° KAMER - 10 september 2007

BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT - 
BEGRIP

De  rechter  die  een  conclusie  waarin  gegevens  als  bewijzen  worden  voorgesteld,  
beantwoordt door hun dit karakter te ontzeggen, miskent de bewijskracht van de akten 
niet. (Artt. 1319, 1320 en 1322, B.W.)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0128.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 april 2005 gewezen door 

het Arbeidshof te Luik.
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Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
In  hun  cassatieverzoekschrift,  waarvan  een  voor  eensluidend  verklaard  af-

schrift aan dit arrest is gehecht, voeren de eisers een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Het middel
(...)
Tweede onderdeel
Het arrest antwoordt op de in dit onderdeel bedoelde conclusie van de eisers 

door de in antwoord op het eerste onderdeel weergegeven overweging.
Het arrest, dat die conclusie, waarin gegevens als bewijzen worden voorge-

steld, beantwoordt door hun dit karakter te ontzeggen, miskent de bewijskracht 
van de akte die deze conclusie bevat niet.

Het arrest, dat oordeelt dat de eisers niet voorstellen "bewijzen te leveren", 
geeft aan hun conclusie voor het overige geen uitlegging die onverenigbaar is 
met de bewoordingen ervan en miskent bijgevolg niet de bewijskracht van de 
akte die deze bevat.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

10 september 2007 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-gene-
raal met opdracht – Advocaten: mrs. Oosterbosch en De Bruyn.

Nr. 393

3° KAMER - 10 september 2007

1º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN 
WEDERTEWERKSTELLING

2º ARBEIDSOVEREENKOMST — ALLERLEI - DEELTIJDSE ARBEID - VERSCHILLENDE 
OVEREENKOMSTEN - ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTEWERKSTELLING

3º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — BASISLOON - DEELTIJDSE ARBEID

1º en 2º Uit de vaststelling dat een werknemer het werk niet heeft hervat in het kader van 
een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid, tijdens de uitvoering waarvan zich een 
arbeidsongeval  heeft  voorgedaan,  volgt  niet  noodzakelijkerwijs  dat  de  tijdelijke  
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arbeidsongeschiktheid volledig is gebleven1. (Art. 23, Arbeidsongevallenwet)

3º  Het  basisloon  van  de  getroffene  die  deeltijdse  arbeid  verricht,  geldt  voor  alle  
vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid. (Art. 37bis, Arbeidsongevallenwet)

(ETHIAS ARBEIDSONGEVALLEN, onderlinge verzekeringsvereniging T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0050.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 april 2005 gewezen door 

het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende twee middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 22, 23, eerste lid, zoals laatstgenoemd artikel van toepassing was 

vóór de wijziging ervan bij artikel 35 van de wet van 10 augustus 2001, 2, 3, 4 
en 5, 37bis, zoals laatstgenoemd artikel van toepassing was vóór de wijziging er-
van bij artikel 25 van het koninklijk besluit van 10 juni 2001, en 40, eerste lid, 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;

- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het arbeidshof vermeldt:
"(De verweerster) heeft in 1996 twee deeltijdse betrekkingen.
Enerzijds is ze deeltijds logopediste bij de APAJ, de beroepsafdeling van het 

"Centre  scolaire  Saint-Michel".  Als  zodanig  wordt  ze  rechtstreeks  uitbetaald 
door de APAJ. Anderzijds werkt ze ook deeltijds bij het "Centre scolaire Saint-
Michel", maar wordt ze door de Franse Gemeenschap uitbetaald.

Op 7 oktober 1996, rond 10.30 uur, bevindt (de verweerster) zich met een leer-
ling in de APAJ, wanneer een leerling, in een ander lokaal, verschillende keren 
schiet op een medeleerling die kort daarna overlijdt.

Vanaf 14 oktober 1996 is ze arbeidsongeschikt (...).
Uit het eerste arrest van 18 november 2002 van het arbeidshof, dat in kracht 

van gewijsde is gegaan, volgt dat de feiten van 7 oktober 1996 een arbeidsonge-
val vormen.

(...)

1 Art. 23 Arbeidsongevallenwet, vóór de wijziging ervan bij art. 35 W. 10 aug. 2001.
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Op 19 februari 1997 neemt (de verweerster), met toestemming van het zieken-
fonds, opnieuw een deeltijdse betrekking aan. Het gaat om een betrekking als 
hulpopvoedster  in  de  afdeling  algemeen  onderwijs  van  het  "Centre  scolaire 
Saint-Michel", die in hoofdzaak uit administratieve opdrachten bestaat.

(...)
Op 30 juni 1997, aan het einde van het schooljaar, eindigt de overeenkomst 

voor deeltijdse arbeid.
(De verweerster) vraagt werkloosheidsuitkeringen aan en dit vanaf 1 augustus 

1997, gelet op de in het onderwijs toegepaste regeling van het uitgestelde loon.
(...)
Op 4 november 1997 stellen de APAJ en (de verweerster) de beëindiging van 

de arbeidsovereenkomst wegens overmacht vast. (De verweerster) schrijft zich in 
als  volledig  werkloze",  en:  "de  toestand  van  tijdelijke  arbeidsongeschiktheid 
heeft (...) tot 3 november 1997 voortgeduurd...", en beslist, bij het vaststellen van 
de "beginselen" die "de vergoedingen tijdens de periode van tijdelijke arbeidson-
geschiktheid" regelen, vervolgens:

"b) Periode van 19 februari tot 31 juli 1997
Voor deze periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid (vonnis van 2 decem-

ber 2003, dat wat dit punt betreft tot 22 mei 1997 niet is betwist en voor de daar-
opvolgende periode is bevestigd) met wedertewerkstelling, is de vergoeding ge-
lijk aan het verschil tussen het loon dat vóór het ongeval werd verdiend en dat 
welk sinds de wedertewerkstelling werd ontvangen (artikel 23, eerste lid, toege-
past door het vonnis van 2 december 2003 en wat dit punt betreft niet betwist), 
waarbij het loon vóór het ongeval uit het loon bestaat dat krachtens de twee over-
eenkomsten voor deeltijdse arbeid verschuldigd is (artikel 37bis)".

Het arbeidshof maakt voor de periode van 19 februari tot 31 juli 1997 dus toe-
passing van artikel  23,  eerste  lid,  van de Arbeidsongevallenwet  van 10 april 
1971, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij artikel 35 van de 
wet van 10 augustus 2001.

Grieven
Eerste onderdeel
Eerste subonderdeel
Artikel 23, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, zoals 

het vóór de wijziging bij artikel 35 van de wet van 10 augustus 2001 van toepas-
sing was, bepaalt:

"Ingeval de (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk is of wordt, kan de 
verzekeraar aan de werkgever vragen de mogelijkheid van een wedertewerkstel-
ling te onderzoeken, hetzij in het beroep dat de getroffene voor het ongeval uit-
oefende, hetzij in een passend beroep dat voorlopig aan de getroffene kan wor-
den opgedragen. De wedertewerkstelling kan slechts gebeuren na een gunstig ad-
vies van de arbeidsgeneesheer wanneer dit advies voorgeschreven wordt in het 
algemeen reglement voor de arbeidsbescherming of wanneer de getroffene zich-
zelf niet geschikt acht om het werk te hervatten".
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Krachtens artikel 23, tweede lid, van de wet van 10 april 1971, heeft de getrof-
fene die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is of wordt, recht op een vergoeding die 
gelijk is aan het verschil tussen het loon verdiend vóór het ongeval en het loon 
dat hij ingevolge zijn wedertewerkstelling ontvangt.

Artikel 23, vierde en vijfde lid, van de wet van 10 april 1971, bepaalt dat de 
getroffene, ingeval hij zonder geldige redenen de hem aangeboden wedertewerk-
stelling of de hem met het oog op zijn wederaanpassing voorgestelde behande-
ling weigert, recht heeft op een vergoeding die overeenstemt met zijn graad van 
arbeidsongeschiktheid,  berekend  naar  zijn  arbeidsmogelijkheden  in  zijn  oor-
spronkelijk of voorlopig aangeboden beroep.

Enerzijds,  raken die  bepalingen de openbare  orde of  zijn  zij  op zijn  minst 
dwingend: de schending van die bepalingen kan dus voor de eerste maal voor het 
Hof van Cassatie worden aangevoerd.

Anderzijds, is artikel 23, volgens de bewoordingen van dat artikel zelf, van 
toepassing wanneer  de  arbeidsongeschiktheid tijdelijk  is  en  gedeeltelijk  is  of 
wordt.

Wanneer de arbeidsongeschiktheid tijdelijk is,  wordt de graad ervan beoor-
deeld op grond van het loonverlies ten opzichte van het werk dat de getroffene 
op het tijdstip van het ongeval bij de werkgever uitoefende.

Wanneer, bijgevolg, de getroffene van het arbeidsongeval in het kader van ver-
schillende overeenkomsten voor deeltijdse arbeid tewerkgesteld was, wordt het 
gedeeltelijke of algehele karakter van de arbeidsongeschiktheid beoordeeld op 
grond van de arbeidsovereenkomst op basis waarvan zij op het tijdstip van het 
arbeidsongeval tewerkgesteld was.

Dus, wanneer de getroffene, die op grond van twee overeenkomsten voor deel-
tijdse arbeid voor twee verschillende werknemers werkte, op een bepaald ogen-
blik de normale uitvoering hervat van deze van de twee arbeidsovereenkomsten 
tijdens de uitvoering waarvan het arbeidsongeval zich niet heeft voorgedaan, is 
de uitvoering van de andere overeenkomst, tijdens welke het arbeidsongeval zich 
wel heeft voorgedaan, geheel opgeschort gebleven en is zijn tijdelijke arbeidson-
geschiktheid in die tweede betrekking bijgevolg algeheel en niet gedeeltelijk, zo-
dat artikel 23 van de wet van 10 april 1971 niet kan worden toegepast.

Het arbeidshof wijst erop dat:
- de verweerster twee deeltijdse betrekkingen had, de ene bij de APAJ en de 

tweede bij het "Centre scolaire Saint-Michel";
- de verweerster zich in de APAJ bevond toen zij door een arbeidsongeval 

werd getroffen;
- de tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van dat arbeidsongeval tot 3 

november 1997 heeft voortgeduurd;
- op 19 februari 1997 heeft ze opnieuw een "deeltijdse betrekking aangenomen 

in het 'Centre scolaire Saint-Michel'", d.w.z. in dienst van één van de twee werk-
gevers.

Uit de vaststelling van het arbeidshof dat de verweerster opnieuw deeltijds is 
beginnen te werken bij het 'Centre scolaire Saint-Michel', volgt dat zij het werk 
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bij de APAJ niet heeft hervat: wat haar overeenkomst met die instelling betrof, 
bevond zij zich dus in een periode van algehele tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

Het arbeidshof beslist bijgevolg onwettig dat de periode van 19 februari tot 31 
juli  1997  een  periode  van  gedeeltelijke  tijdelijke  arbeidsongeschiktheid  was, 
waarvoor zij toepassing maakt van artikel 23 van de wet van 10 april 1971, zoals 
het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij artikel 35 van de wet van 10 
augustus 2001 (schending van dat artikel).

Tweede subonderdeel
Artikel 37bis van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 stelt het basis-

loon voor de berekening van de arbeidsongeschiktheidsvergoedingen vast wan-
neer de getroffene op grond van één of meer overeenkomsten voor deeltijdse ar-
beid is tewerkgesteld.

Krachtens de artikelen 22, 23, tweede en derde lid, en 40, eerste lid, van de 
wet van 10 april 1971, wordt het basisloon, waarvan het bedrag gedeeld door 365 
het dagbedrag oplevert, voor de vaststelling van de vergoedingen voor tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid slechts in aanmerking genomen in de gevallen waarin de 
getroffene niet wedertewerkgesteld wordt of deze de wedertewerkstelling of de 
hem met het oog op zijn wederaanpassing voorgestelde behandeling weigert of 
om een geldige reden stopzet.

Het arbeidshof, dat beslist dat de vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschikt-
heid waarop de verweerster voor de periode van 19 februari tot 31 juli 1997 aan-
spraak kan maken, gelijk is aan het verschil tussen het loon dat vóór het ongeval 
werd verdiend en dat welk sinds de wedertewerkstelling werd ontvangen en, met 
verwijzing naar artikel 37bis van de wet van 10 april 1971, dat het loon vóór het 
ongeval dat is welk krachtens de twee overeenkomsten voor deeltijdse arbeid is 
verschuldigd, past op de tijdelijke arbeidsongeschiktheid een berekeningswijze 
toe die slechts van toepassing is in de gevallen waarin er geen wedertewerkstel-
ling heeft plaatsgehad, hoewel dat hof de wedertewerkstelling heeft vastgesteld 
(schending van de artikelen 22, 23, tweede en derde lid, 37bis en 40 van de ar-
beidsongevallenwet van 10 april 1971).

Tweede onderdeel
Indien het bestreden arrest zo moet worden uitgelegd dat het niet aanneemt dat 

de verweerster voor twee juridisch verschillende werkgevers werkte op grond 
van twee verschillende arbeidsovereenkomsten, dan werpt het arbeidshof een ge-
schil op waarvan de partijen het bestaan hebben uitgesloten.

De verweerster schreef in haar verzoekschrift in hoger beroep immers:
"Op 1 september 1996 bestond er tussen de (verweerster) en de v.z.w. APAJ, 

.... te ... Brussel, een overeenkomst voor deeltijdse arbeid, naar rata van 19 uur 
per week.

Er  bestond  ook een  tijdelijke overeenkomst  tussen de  (verweerster)  en het 
'Centre scolaire Saint-Michel', ... te .... Brussel. 

Het betreft een overeenkomst voor deeltijdse arbeid, naar rata van 18 uur per 
week, van 1 september 1996 tot 30 september 1997(Franse Gemeenschap).

Op de dag van haar ongeval werd de (verweerster) dus door twee werkgevers 
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uitbetaald".
In de door dit onderdeel bedoelde veronderstelling schendt het arbeidshof arti-

kel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, en miskent het het algemeen begin-
sel, beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk de leiding van het proces 
uitsluitend bij de partijen berust, alsook het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Eerste subonderdeel
Uit de vaststelling alleen dat de verweerster het werk niet heeft hervat in het 

kader van de arbeidsovereenkomst, tijdens de uitvoering waarvan zich het ar-
beidsongeval heeft voorgedaan, volgt, in tegenstelling tot wat de eiseres betoogt, 
niet  noodzakelijkerwijs  dat  de  tijdelijke  arbeidsongeschiktheid  na  18 februari 
1997 algeheel is gebleven.

Het subonderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede subonderdeel
In tegenstelling tot wat het subonderdeel betoogt, is artikel 37bis van de Ar-

beidsongevallenwet van 10 april 1971, dat het basisloon van de deeltijds werken-
de getroffene vaststelt, van toepassing op alle vergoedingen voor tijdelijke ar-
beidsongeschiktheid en niet alleen op die welke verschuldigd zijn in de gevallen 
die bedoeld worden in het derde lid van artikel 23 van die wet.

Het subonderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Het arrest ontkent op grond van geen enkele overweging dat de verweerster op 

basis van twee arbeidsovereenkomsten bij verschillende werkgevers tewerkge-
steld was.

Het onderdeel, dat op een onjuiste uitlegging van het arrest berust, mist feite-
lijke grondslag.

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

10 september 2007 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Plas –  Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaat: mr. van Eeckhoutte.
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Nr. 394

3° KAMER - 10 september 2007

GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 159 - 
ADMINISTRATIEVE HANDELING - WETTIGHEIDSTOETSING - BEPERKING

De interne en externe toetsing van de wettigheid van een administratieve handeling, die de  
met  eigenlijke  rechtspraak  belaste  organen kunnen en  moeten verrichten,  wordt  niet  
beperkt door de omstandigheid dat tegen de administratieve handeling voor de Raad van  
State een vordering tot schorsing is ingesteld die werd verworpen, en een beroep tot  
nietigverklaring  dat  geleid  heeft  tot  een  arrest  dat  de  afstand  van  geding  heeft  
vastgesteld1. (Art. 159, Gw. 1994)

(A. T. O.C.M.W. LUIK)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.07.0003.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 oktober 2006 gewezen 

door het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 159 van de Grondwet;
- algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten;
- artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek;
- voor zover nodig, algemeen rechtsbeginsel betreffende de afwezigheid van 

gezag van rechterlijk gewijsde van de eindbeslissingen tot verwerping, die uitge-
sproken worden door de administratieve, met eigenlijke rechtspraak belaste orga-
nen.

Aangevochten beslissing
Het arrest hervormt het beroepen vonnis en "herstelt de beslissing van 4 okto-

ber 2005 (van de verweerder), die op 7 oktober 2005 ter kennis is gebracht en het 
voorwerp van het geschil is, in al haar beschikkingen". Het verantwoordt die be-
slissing op grond van alle redenen die vermeld worden onder de titel "Discussie", 
die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, en met name, na erop ge-
wezen te hebben dat "uit het opzet van artikel 57, §2, van de wet van 8 juli 1976 
volgt dat de door die bepaling voorgeschreven beperking van de hulp geen be-
trekking heeft op de vreemdelingen die, om redenen onafhankelijk van hun wil, 
verhinderd zijn om naar hun land van oorsprong terug te keren, aangezien de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn in dit geval de maatschappelijke 
hulp moeten blijven verstrekken tot op het ogenblik dat de betrokkenen in staat 

1 Cass. 9 jan. 1997, A.R. C.96.0066.F, nr. 20. 
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zijn het grondgebied te verlaten", op de volgende gronden:
"In het huidige geschil kan het (arbeids)hof geen uitspraak doen over de ver-

diensten van de beslissingen, en met name die op grond waarvan de algemene di-
rectie van de Dienst Vreemdelingenzaken op 12 juni 2002, na onderzoek van (ei-
sers) concrete situatie, geweigerd heeft zijn verblijf toe te staan, met bevel om 
het grondgebied te verlaten, op grond dat hij niet aantoonde dat er in zijn geval 
'ernstige aanwijzingen bestonden voor zijn vrees om vervolgd te worden in de 
zin van het internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, on-
dertekend te Genève op 28 juli 1951', beslissing die op 19 augustus 2002 is be-
vestigd door het (Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlo-
zen), waarna de Raad van State een vordering tot schorsing van deze beslissing 
bij arrest van 11 september 2002 heeft verworpen en bij arrest van 22 mei 2003 
een afstand van geding heeft vastgesteld;

Het (arbeids)hof kan evenmin, in de plaats van de wetgever of van de uitvoe-
rende  macht,  een  algemene  maatregel  nemen  om  de  verwijdering  van  elke 
vreemdeling van Togolese afkomst van het grondgebied te verbieden;

Te dezen toont (de eiser) voor het (arbeids)hof niet aan dat er enig gegeven be-
staat dat, in het kader van zijn asielaanvraag van 9 juni 2002, niet zou zijn beant-
woord door de instanties die bevoegd zijn om van die aanvraag kennis te nemen;

Bijgevolg, aangezien (de eiser) niet aantoont dat hij, om redenen onafhankelijk 
van zijn wil, verhinderd zou zijn om naar zijn land van herkomst terug te keren 
en (de verweerder) verplicht is maatschappelijke hulp te verlenen, moet het ho-
ger beroep gegrond worden verklaard".

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 159 van de Grondwet, passen de hoven en rechtbanken de al-

gemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zo-
ver zij met de wetten overeenstemmen. Die bepaling is van toepassing op de in-
dividuele administratieve handelingen. De wettigheidstoetsing die dit artikel in-
voert, heeft een algemene draagwijdte. Ze heeft betrekking op zowel de externe 
of formele wettigheid als op de interne wettigheid van de administratieve akte. 
De toetsing van de wettigheid van de administratieve handeling door de rechter 
wordt niet opgeheven en zelfs in generlei mate beperkt wanneer tegen de hande-
ling een beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State werd ingesteld, dat 
door dit administratief hooggerechtshof werd verworpen, of, zoals te dezen, een 
beroep tot schorsing dat door dit rechtscollege werd verworpen wegens gebrek 
aan ernstige middelen.

De aldus door de Grondwet ingestelde wettigheidstoetsing houdt rechtstreeks 
verband met het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding van de machten.

De eiser heeft in zijn aanvullende conclusie betoogd dat de administratieve be-
slissing tot verwerping van zijn asielaanvraag, met het bevel om het grondgebied 
te verlaten, die de grondslag vormde voor de beslissing van de verweerder om 
hem maatschappelijke hulp te weigeren, onwettig was en heeft op grond van arti-
kel 159 van de Grondwet aangevoerd dat "de ongeldigheid van het bevel om het 
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grondgebied te verlaten, ertoe leidt dat hieraan geen gevolg verleend mag wor-
den, waarbij het meest rechtstreekse gevolg (verweerders) weigering van maat-
schappelijke hulp is geweest".

De vaststelling van het arrest, enerzijds, dat de beslissing "op grond waarvan 
de algemene directie van de Dienst Vreemdelingenzaken op 12 juni 2002, na on-
derzoek van (eisers) concrete situatie, geweigerd heeft zijn verblijf toe te staan, 
met bevel om het grondgebied te verlaten, beslissing die op 19 augustus 2002 is 
bevestigd door het (Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlo-
zen), waarna de Raad van State een vordering tot schorsing van deze beslissing 
bij arrest van 11 september 2002 heeft verworpen en bij arrest van 22 mei 2003 
een afstand van geding heeft vastgesteld", en, anderzijds, dat "het (arbeids)hof 
evenmin, in de plaats van de wetgever of van de uitvoerende macht, een algeme-
ne maatregel kan nemen om de verwijdering van elke vreemdeling van Togolese 
afkomst van het grondgebied te verbieden" en, ten slotte, dat "(de eiser) voor het 
(arbeids)hof te dezen niet aantoont dat er enig gegeven bestaat dat, in het kader 
van zijn asielaanvraag van 9 juni 2002, niet zou zijn beantwoord door de instan-
ties die bevoegd zijn om van die aanvraag kennis te nemen", verantwoordt, in het 
licht van artikel 159 van de Grondwet, de weigering van het arbeidshof om "uit-
spraak (te) doen over de verdiensten van de beslissingen" en dus over de wettig-
heid van de beslissingen van 12 juni 2002 van het Commissariaat-generaal voor 
vreemdelingen en staatlozen, niet naar recht (schending van artikel 159 van de 
Grondwet en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der 
machten).

Tweede onderdeel
Nu artikel 159 van de Grondwet de hoven en rechtbanken verplicht de beslui-

ten  en  verordeningen,  evenals  de  individuele  administratieve  handelingen, 
slechts toe te passen voor zover ze volgens hen met de wetten overeenstemmen, 
bindt het arrest, waarbij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring ten 
gronde verwerpt of een beroep tot schorsing van een verordenende of individuele 
handeling wegens gebrek aan ernstige middelen verwerpt, de hoven en rechtban-
ken niet wanneer de onwettigheid van de handeling voor hen wordt aangevoerd, 
weze het op grond van dezelfde middelen en tussen dezelfde partijen.

Het bestreden arrest oordeelt dat het arbeidshof, in het kader van het bij dat hof 
aanhangig gemaakte geschil, geen "uitspraak kan doen over de verdiensten van 
de beslissingen, en met name die op grond waarvan de algemene directie van de 
Dienst Vreemdelingenzaken op 12 juni 2002, na onderzoek van (eisers) concrete 
situatie, geweigerd heeft zijn verblijf toe te staan (...),beslissing die op 19 augus-
tus 2002 is bevestigd door het (Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en 
de staatlozen), waarna de Raad van State een vordering tot schorsing van deze 
beslissing bij arrest van 11 september 2002 heeft verworpen en bij arrest van 22 
mei 2003 een afstand van geding heeft vastgesteld".

Uit  die overwegingen blijkt dat de feitenrechters oordeelden geen uitspraak 
meer te mogen doen over de wettigheid van de voormelde beslissingen van de 
Dienst Vreemdelingenzaken en van het Commissariaat-generaal voor de vluchte-
lingen en de staatlozen, aangezien de Raad van State, bij arrest van 11 september 
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2002, de vordering tot schorsing van de beslissing van dat Commissariaat-gene-
raal verworpen had op grond dat het aangevoerde middel niet ernstig was. De 
feitenrechters hebben aan dit arrest aldus gezag van gewijsde verleend, of op zijn 
minst een draagwijdte die het arrest jegens hen niet had, in zoverre de beslissing 
van de Raad van State hen niet van de verplichting ontsloeg om de wettigheid te 
onderzoeken van de beslissing waartegen het beroep tot schorsing was ingesteld, 
zoals de eiser hen daartoe had verzocht in zijn in het eerste onderdeel van het 
middel bedoelde aanvullende conclusie (schending van de artikelen 159 van de 
Grondwet en 23 van het Gerechtelijk Wetboek en miskenning van het algemeen 
rechtsbeginsel betreffende het gezag van gewijsde van de eindbeslissingen van 
de administratieve, met eigenlijke rechtspraak belaste organen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Luidens artikel 159 van de Grondwet passen de hoven en rechtbanken de alge-

mene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zover 
zij met de wetten overeenstemmen.

De met eigenlijke rechtspraak belaste organen zijn krachtens deze bepaling be-
voegd en verplicht om de interne en externe wettigheid te onderzoeken van elke 
administratieve handeling waarop een vordering, verweer of exceptie steunt.

De wettigheidstoetsing wordt niet beperkt door de omstandigheid dat tegen de 
administratieve handeling voor de Raad van State een vordering tot schorsing is 
ingesteld, evenals een beroep tot nietigverklaring dat, na verwerping van de vor-
dering tot schorsing, geleid heeft tot een arrest dat de afstand van geding heeft 
vastgesteld.

Het arrest verklaart het hoger beroep van de verweerder gegrond en herstelt 
zijn beslissing van 4 oktober 2005 om eisers recht op maatschappelijke hulp tot 
de dringende medische hulp te beperken, in al haar beschikkingen, op grond dat 
"het (arbeids)hof geen uitspraak kan doen over de verdiensten van de beslissin-
gen, en met name die op grond waarvan de algemene directie van de Dienst 
Vreemdelingenzaken op 12 juni 2002 (...) geweigerd heeft zijn verblijf toe te 
staan (...), beslissing die op 19 augustus 2002 is bevestigd door het (Commissari-
aat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen), waarna de Raad van State 
een vordering tot schorsing van deze beslissing bij arrest van 11 september 2002 
heeft verworpen en bij arrest van 22 mei 2003 een afstand van geding heeft vast-
gesteld".

Het arrest verantwoordt noch op die grond noch op enig andere grond zijn be-
slissing om te weigeren de door de eiser betwiste wettigheid te onderzoeken van 
die twee administratieve beslissingen, waarop volgens hem de beslissing van 4 
oktober 2005 van de verweerder was gesteund, naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel, dat niet kan lei-

den tot ruimere cassatie.
Dictum
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Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de gegrond-

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 

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

10 september 2007 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-gene-
raal met opdracht – Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 395

3° KAMER - 10 september 2007

WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - UITOEFENING VAN EEN POLITIEK 
MANDAAT - WERKLOZE O.C.M.W.-LID - CUMULATIE - BEPERKING

Alleen de inkomsten die voortkomen uit de uitoefening van een mandaat als O.C.M.W.-lid,  
kunnen  met  een  werkloosheidsuitkering  gecumuleerd  worden.  (Art.  49, 
Werkloosheidsbesluit 1991)

(R.V.A. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.07.0009.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 oktober 2006 gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 44, 46, §3, inzonderheid 2°, 49 en 130 van het koninklijk besluit 

van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond en bevestigt het 

beroepen vonnis, dat de administratieve beslissing van 10 december 2003 van de 
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eiser vernietigt, op de volgende gronden:
"(De verweerder) betoogt dat, aangezien hij voor zijn mandaat binnen de open-

bare vastgoedmaatschappij De Villa's van Ganshoren slechts wordt vergoed om-
wille van het mandaat dat hij binnen het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn van Ganshoren uitoefent, noodzakelijkerwijs aangenomen moet worden 
dat, voor de toepassing van artikel 46, §3, 2°, van het koninklijk besluit van 25 
november 1991, de vergoeding die door de openbare vastgoedmaatschappij De 
Villa's van Ganshoren betaald wordt, een vergoeding is die voortvloeit uit een 
mandaat van lid van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;

(De verweerder) herinnert er met name aan dat artikel 46, §3, 2°, van het ko-
ninklijk besluit van 25 november 1991 bepaalt dat, voor de toepassing van artikel 
44, de inkomsten voortvloeiend uit een mandaat van lid van een openbaar cen-
trum voor maatschappelijk welzijn niet als loon beschouwd worden.

Hij betoogt dat die bepaling, voor de inkomsten voortvloeiend uit een mandaat 
van lid van een openbaar  centrum voor maatschappelijk welzijn,  geen onder-
scheid maakt tussen die welke rechtstreeks voortvloeien uit de uitoefening van 
dat mandaat en die welke voortvloeien uit enig ander mandaat of enig andere 
functie die krachtens de hoedanigheid van lid van een openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn uitgeoefend wordt. Volgens (de verweerder) vloeit het 
geheel van die inkomsten inderdaad voort uit een mandaat van lid van een open-
baar centrum voor maatschappelijk welzijn;

(De verweerder) wijst er ten slotte op dat hij te dezen niets van de litigieuze in-
komsten behoudt indien hij zijn hoedanigheid van lid van een openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn verliest;

Het (arbeids)hof oordeelt niet alleen dat de stelling (van de verweerder) juist 
is, maar wijst er daarenboven op dat (de eiser), zoals het openbaar ministerie op 
de zitting van 14 september 2006 terecht heeft opgemerkt, deze stelling in zijn 
eigen noten en instructies aanneemt;

Het hoger beroep is derhalve ongegrond".
Grieven
Eerste onderdeel 
Terwijl artikel 44 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bepaalt dat 

de werkloze, om uitkeringen te kunnen genieten, wegens omstandigheden onaf-
hankelijk van zijn wil zonder arbeid en zonder loon moet zijn, bepaalt artikel 49 
dat "in afwijking van de artikelen 44 tot 48", de werkloze die een politiek man-
daat of een mandaat van voorzitter van een openbaar centrum voor maatschappe-
lijk welzijn uitoefent, uitkeringen kan genieten binnen de beperkingen van artikel 
130.

Krachtens dat artikel 130, §1, 2°, valt de werkloze die een mandaat uitoefent in 
de zin van artikel 49 ("een politiek mandaat of een mandaat van voorzitter van 
een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn") onder de toepassing van 
paragraaf 2 van diezelfde bepaling, en is met name onderhevig aan een vermin-
dering van het dagbedrag van zijn uitkering.

Het in het middel bedoelde artikel 49, dat afwijkt van de artikelen 44 tot 48, 
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moet beperkend worden uitgelegd.
Dit artikel 49 bepaalt in fine dat "deze beperkingen evenwel niet van toepas-

sing zijn op de werkloze die een mandaat uitoefent bedoeld in artikel 46, §3".
Artikel 46, §3, sluit "voor de toepassing van artikel 44" uit het begrip "loon" 

aldus bepaalde inkomsten uit, die limitatief worden opgesomd (1° tot 4°), waar-
onder de inkomsten "voortvloeiend uit (...) 2° een mandaat van lid van een open-
baar centrum voor maatschappelijk welzijn".

Teneinde te bepalen of de uitkeringen van een werkloze verminderd moeten 
worden, hanteert artikel 49 als enig criterium de mandaten of functies die opge-
somd worden in artikel 46, §3, en niet de eventuele inkomsten die deze zouden 
opleveren. Het feit dat een lid van een openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn de inkomsten uit een ander mandaat binnen een andere juridische entiteit 
verliest  indien  hij  zijn  hoedanigheid  van  lid  van  het  openbaar  centrum voor 
maatschappelijk welzijn zou verliezen, heeft geen weerslag op de toepassing van 
de artikelen 44, 46, §3, 49 en 130 van het koninklijk besluit van 25 november 
1991, aangezien elk mandaat dat door de werkloze uitgeoefend wordt afzonder-
lijk onderzocht moet worden in het licht van de eventuele cumulatie ervan met 
de ontvangen uitkeringen.

Uit de vaststellingen van het arrest volgt:
- dat de verweerder, naast zijn mandaat als lid van een openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn, ook een mandaat binnen een openbare vastgoedmaat-
schappij uitoefende;

- dat eisers beslissing, die door de verweerder aangevochten wordt, ertoe strekt 
het verschil tussen de verminderde dagbedragen en de bedragen die wegens dat 
ander mandaat bij een vastgoedmaatschappij ontvangen worden, terug te vorde-
ren.

Het mandaat dat een lid van een openbaar centrum voor maatschappelijk wel-
zijn uitoefent bij een andere juridische entiteit, te weten een vastgoedmaatschap-
pij, zelfs een openbare vastgoedmaatschappij, verschilt noodgedwongen van zijn 
"mandaat van lid van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" en 
valt bijgevolg niet onder de uitsluiting van artikel 49 in fine, in samenhang met 
artikel 46, §3, 2°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991.

Bijgevolg moet bij de vermindering van de uitkeringen overeenkomstig artikel 
130 van het koninklijk besluit, rekening worden gehouden met de inkomsten die 
de verweerder voor zijn mandaat bij de vastgoedmaatschappij ontvangt, zoals de 
eiser terecht beslist had.

Het arrest beslist dat  het mandaat dat de verweerder bij een vastgoedmaat-
schappij uitoefent, niet onderworpen is aan de vermindering bedoeld in artikel 
130 van het koninklijk besluit en dat de inkomsten uit dit mandaat integraal ge-
cumuleerd kunnen worden met de werkloosheidsuitkeringen van de verweerder, 
op grond dat:

- hij zijn mandaat bij de vastgoedmaatschappij slechts uitoefent "krachtens" 
zijn mandaat van lid van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, 
zodat "noodzakelijkerwijs aangenomen moet worden dat, voor de toepassing van 
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artikel 46, §3, 2°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, de vergoe-
ding die door de openbare vastgoedmaatschappij betaald wordt, een vergoeding 
is die voortvloeit uit een mandaat van lid van een openbaar centrum voor maat-
schappelijk welzijn, zodat "noodzakelijkerwijs aangenomen moet worden dat de 
vergoeding die door de (...) vastgoedmaatschappij betaald wordt, een vergoeding 
is die voortvloeit uit een mandaat van lid van een (openbaar centrum voor maat-
schappelijk welzijn)";

- aangezien artikel 46, §3, geen onderscheid maakt tussen de inkomsten die 
rechtstreeks voortvloeien uit de uitoefening van een mandaat  van lid van een 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de inkomsten die voortvloei-
en uit een mandaat dat uitgeoefend wordt "krachtens de hoedanigheid van lid van 
een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn", het geheel van die inkom-
sten voortvloeit uit een mandaat van lid van een openbaar centrum voor maat-
schappelijk welzijn;

- de verweerder die litigieuze inkomsten verliest indien hij de hoedanigheid 
van lid van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn verliest.

Het arrest, nu het oordeelt dat het mandaat dat de verweerder uitoefent bij een 
vastgoedmaatschappij een mandaat van lid van een openbaar centrum voor maat-
schappelijk welzijn is in de zin van artikel 46, §3, 2°, en nu het de cumulatie van 
de inkomsten voortvloeiende uit dat mandaat met de werkloosheidsuitkeringen 
binnen de beperkingen van artikel 130 toestaat, schendt alle in het middel be-
doelde bepalingen van het koninklijk besluit van 25 november 1991.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Artikel  44 van  het  koninklijk  besluit  van 25  november  1991 houdende de 

werkloosheidsreglementering bepaalt dat de werkloze, om uitkeringen te kunnen 
genieten, wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil zonder arbeid en 
zonder loon moet zijn.

Luidens artikel 49 van dit besluit kan de werkloze die een politiek mandaat of 
een mandaat van voorzitter van een openbaar centrum voor maatschappelijk wel-
zijn uitoefent, in afwijking van de artikelen 44 tot 48 uitkeringen genieten binnen 
de beperkingen van artikel 130.

Krachtens voormeld artikel 130, §1, 2°, valt de werkloze die een mandaat uit-
oefent in de zin van artikel 49, onder de toepassing van de tweede paragraaf van 
dat artikel 130, die voorziet in de vermindering van het dagbedrag van de werk-
loosheidsuitkeringen.

Krachtens artikel 49 in fine, zijn de in artikel 130 bepaalde beperkingen echter 
niet van toepassing op de werkloze die een mandaat of functie, bedoeld in artikel 
46, §3, uitoefent.

Krachtens dit artikel 46, §3, 2°, worden, voor de toepassing van artikel 44, de 
inkomsten voortvloeiend uit een mandaat van lid van een openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn niet als loon beschouwd. 
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Uit die bepalingen volgt dat, wat betreft een lid van een openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn, alleen de inkomsten voortvloeiend uit de uitoefe-
ning van zijn mandaat in dat centrum niet onder de toepassing van voormeld arti-
kel 130, §2, vallen.

Het arrest stelt vast dat de verweerder, raadslid in het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn te Ganshoren, daarenboven het mandaat van bestuurder 
bij de openbare vastgoedmaatschappij in de vorm van een coöperatieve vennoot-
schap De Villa's van Ganshoren uitoefent.

Het arrest, nu het oordeelt dat de inkomsten van de verweerder voortvloeiend 
uit de uitoefening van laatstgenoemd mandaat niet onderworpen zijn aan de toe-
passing van artikel 130, §2, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, 
omdat de verweerder dit mandaat uitoefent krachtens zijn hoedanigheid van lid 
van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Ganshoren, schendt 
de in dat onderdeel bedoelde bepalingen.

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

nietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 

de eiser in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Luik.

10 september 2007 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-gene-
raal met opdracht – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 396

2° KAMER - 11 september 2007

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL 
- CORRECTIONELE RECHTBANK - VERHINDERDE RECHTERS EN PLAATSVERVANGENDE RECHTERS - 
VASTSTELLING - ARTIKEL 322 GER.W.

2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
VRIJSPRAAK OP STRAFGEBIED - HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - GEVOLG

3º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VRIJSPRAAK OP STRAFGEBIED - HOGER 
BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - DEVOLUTIEVE WERKING - GEVOLG

4º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - IN 
KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE VRIJSPRAAK OP STRAFGEBIED - HOGER BEROEP VAN DE 
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BURGERLIJKE PARTIJ - GEVOLG

5º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE VRIJSPRAAK 
OP STRAFGEBIED - HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - GEVOLG

1º  Voor  de  toepassing  van  artikel  322  Gerechtelijk  Wetboek  volstaat  het  dat  de  
verhindering van de rechters of plaatsvervangende rechters wordt vastgesteld, zonder  
dat bovendien vereist is dat de reden van de verhindering wordt vermeld1.

2º en 3º Op het ontvankelijk hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een vrijsprekend  
vonnis  kan en moet  de appelrechter,  ingevolge  de devolutieve  kracht  van het  hoger  
beroep,  met  betrekking  tot  de  burgerlijke  rechtsvordering  nagaan  of  de  als  misdrijf  
gekwalificeerde  feiten  die  aan  de  burgerlijke  rechtsvordering  ten  grondslag  liggen, 
bewezen zijn en aan de burgerlijke partij schade hebben berokkend2.

4º  en  5º  Een  in  kracht  van  gewijsde  gegane  vrijspraak  op  strafgebied  vormt  geen 
hinderpaal voor het verderzetten van de burgerlijke rechtsvordering op het enkel hoger 
beroep van de burgerlijke partij3.

(C. e.a. T. J.)

ARREST

(A.R. P.07.0146.N)

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

rectionele Rechtbank te Brugge van 6 december 2006.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 322 Gerechtelijk Wetboek en 

van artikel 149 Grondwet omdat uit geen enkel stuk blijkt dat alle rechters en 
plaatsvervangende rechters verhinderd waren, minstens dat de loutere vermel-
ding "bij wettig belet van rechters en/of plaatsvervangende rechters" onvoldoen-
de is als motivering.

3. Artikel 322 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat in de rechtbanken van eerste 
aanleg de verhinderde rechter vervangen kan worden door een andere rechter, 
door een toegevoegde rechter of door een plaatsvervangende rechter en dat, als 
er niet genoeg plaatsvervangende rechters zijn, de voorzitter van de kamer, om 

1 Cass. 11 dec. 1984, A.R. 8160, nr. 224.
2 Cass. 19 sept. 2001, A.R. P.01.0535.F, nr. 472; Cass. 11 dec. 2001, A.R. P.00.0666.N, nr. 691; 
Cass. 24 jan. 2006, A.R. P.05.1438.N, nr. 51; DECLERCQ R.,  Beginselen van Strafrechtspleging, 3de 
ed., 2003, p. 1055, nr. 2445. 
3 Cass. 8 okt. 1974, A.C., 1975, 177; en de verwijzing in voetnoot (2).
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de rechtbank voltallig te maken, een of twee, op het tableau van de Orde inge-
schreven advocaten die ten minste dertig jaar oud zijn, kan oproepen om zitting 
te nemen.

Voor de toepassing van deze wetsbepaling volstaat het dat de verhindering van 
de rechters of plaatsvervangende rechters wordt vastgesteld, zonder dat boven-
dien vereist is dat de reden van de verhindering wordt vermeld.

In zoverre faalt het middel naar recht.
4. Uit het proces-verbaal van de rechtszittingen van 15 december 2004 en van 

16 december 2006, evenals uit het bestreden vonnis, blijkt dat de voorzitter van 
de kamer, na de verhindering van de rechters en/of plaatsvervangende rechters te 
hebben vastgesteld, L. Coucke en Koen Van Den Berghe, advocaten, ingeschre-
ven op het tableau van de Orde van advocaten te Brugge en meer dan dertig jaar 
oud, heeft geassumeerd als rechter om zitting te nemen. Deze stukken worden 
niet van valsheid beticht.

De samenstelling van de rechtbank is dus overeenkomstig de wet geschied.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen. 
Tweede middel
5. Het beroepen vonnis heeft de verweerder op strafgebied veroordeeld wegens 

onopzettelijke slagen en verwondingen en de eisers voor dezelfde telastlegging 
vrijgesproken. Tevens werd vastgesteld dat de strafvordering lastens de eisers 
door verjaring vervallen was voor de feiten, omschreven als inbreuken op het 
Wegverkeerreglement.

Op burgerlijk gebied verklaarde de eerste rechter zich onbevoegd om kennis te 
nemen van de burgerlijke rechtsvordering van de verweerder tegen de eisers ge-
let op hun vrijspraak en werd de verweerder veroordeeld tot betaling van schade-
vergoeding aan de eisers.

Van dit vonnis is enkel de verweerder in zijn hoedanigheid van beklaagde en 
van burgerlijke partij in hoger beroep gekomen.

Eerste onderdeel
6. Het onderdeel voert schending aan van artikel 215 Wetboek van Strafvorde-

ring en miskenning van het gezag van strafrechtelijk gewijsde van het beroepen 
vonnis omdat bij gebrek aan hoger beroep vanwege het openbaar ministerie de 
appelrechters geen rechtsmacht hadden om F. C. schuldig te verklaren aan een 
inbreuk  op  artikel  19.3.3°  Wegverkeerreglement  en  de  artikelen  418  en  420 
Strafwetboek.

7. Het gezag van gewijsde van de beroepen beslissing die, op de strafvorde-
ring, de beklaagde vrijspreekt, strekt zich niet uit tot de burgerlijke rechtsvorde-
ring die door de burgerlijke partij voor de appelrechter wordt gebracht.

Op het ontvankelijk hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een vrijspre-
kend vonnis kan en moet de appelrechter, ingevolge de devolutieve kracht van 
het hoger beroep, met betrekking tot de burgerlijke rechtsvordering nagaan of de 
als  misdrijf  gekwalificeerde  feiten die  aan de  burgerlijke rechtsvordering  ten 
grondslag liggen, bewezen zijn en aan de burgerlijke partij schade hebben berok-
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kend.
Het onderdeel faalt naar recht.
(...)
Derde onderdeel
10. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 3 en 4 Voorafgaande 

Titel Wetboek van Strafvordering om reden dat de burgerlijke rechtsvordering 
van de verweerder lastens F. C. ontvankelijk en gegrond wordt verklaard alhoe-
wel die vordering gestoeld is op een telastlegging waarvoor de eiseres op strafge-
bied door de eerste rechter definitief werd vrijgesproken.

11. Een in kracht van gewijsde gegane vrijspraak op strafgebied vormt geen 
hinderpaal voor het verderzetten van de burgerlijke rechtsvordering op het enkel 
hoger beroep van de burgerlijke partij.

Het onderdeel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

11 september 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. A. Blomme, Gent en Geinger.

Nr. 397

2° KAMER - 11 september 2007

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 29 - ARTIKEL 29, §1, TWEEDE LID - ARTIKEL 3, 36°, K.B. 30 SEPT. 2005 - 
OVERTREDINGEN VAN DE DERDE GRAAD - ARTIKEL 61.1.1°, WEGVERKEERSREGLEMENT - 
VOORBIJRIJDEN ROOD LICHT - ARTIKEL 61.1.4°, WEGVERKEERSREGLEMENT - VOORBIJRIJDEN 
RODE PIJL IN DE RICHTING DIE DOOR DE PIJL WORDT AANGEGEVEN

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 61 - ARTIKEL 61.1.1°, 
WEGVERKEERSREGLEMENT - VOORBIJRIJDEN ROOD LICHT - ARTIKEL 61.1.4°, 
WEGVERKEERSREGLEMENT - VOORBIJRIJDEN RODE PIJL IN DE RICHTING DIE DOOR DE PIJL WORDT 
AANGEGEVEN - ARTIKEL 29, §1, TWEEDE LID, WEGVERKEERSWET - ARTIKEL 3, 36°, K.B. 30 
SEPT. 2005 - OVERTREDINGEN VAN DE DERDE GRAAD

1º en 2º Uit de samenhang van de artikelen 61.1.1° en 61.1.4°, Wegverkeerreglement volgt  
dat  een  rode  pijl  voorbijrijden  in  de  richting  die  door  de  pijl  wordt  aangegeven,  
overeenstemt met het voorbijrijden van een rood licht, zodat de bepaling van artikel 3,  
36°,  van  het  koninklijk  besluit  van  30  september  2005  tot  aanwijzing  van  de  
overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de 
wet  betreffende  de politie  over  het  wegverkeer,  dat  het  negeren van een rood licht  
aanwijst als een overtreding van de derde graad in de zin van artikel 29, §1, tweede lid,  
Wegverkeerswet, dus ook van toepassing is op de bestuurder die een rode pijl voorbijrijdt  
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in de richting die door de pijl wordt aangegeven. 

(PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE MECHELEN T. C.)

ARREST

(A.R. P.07.0470.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Mechelen van 14 maart 2007.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. FEITEN EN VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
De beklaagde werd vervolgd om op 3 januari 2006 "als weggebruiker of be-

stuurder van een voertuig op de openbare weg, nagelaten te hebben zich te ge-
dragen naar  de verkeerstekens en wegmarkeringen,  regelmatig naar  de vorm, 
voldoende zichtbaar en overeenkomstig de voorschriften van het algemeen regle-
ment op de politie van het wegverkeer aangebracht, namelijk: een rode of oranje-
gele pijl (art. 5 en 61.1.4° Wegverkeerreglement; art. 29, §1, tweede lid, en art. 
38, §1, derde lid, Wegverkeerwet, aangewezen als zware overtreding bij artikel 3 
KB van 22 december 2003)".

Zowel het beroepen als het bestreden vonnis hebben geoordeeld dat de overtre-
ding bewezen is, maar dat een rode of oranjegele pijl voorbijrijden een overtre-
ding  van  de  eerste  graad  (artikel  29,  §2,  Wegverkeerwet)  is.  Artikel  61.1.4° 
Wegverkeerreglement is immers in het koninklijk besluit van 30 september 2005 
tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen ge-
nomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, niet 
opgenomen als een overtreding van de tweede, derde of vierde graad.

III. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikelen 29 en 38, inzonderheid artikel 38, §1, 3°, Wegverkeerwet;
- artikelen 5, 61.1.1°, en 61.1.4°, Wegverkeerreglement 
- artikelen 1 en 3, inzonderheid artikel 3.36°, van het koninklijk besluit van 30 

september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene 
reglementen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegver-
keer.

Aangevochten beslissingen
De appelrechters stellen dat de tenlastelegging omschreven onder de artikelen 

5, juncto artikel 61.1.4°, namelijk het negeren van een rode pijl, sinds de inwer-
kingtreding van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde 
wetten van 16 maart  1968 betreffende de politie over het  wegverkeer  (op 31 
maart 2006) een overtreding van de eerste graad, in de zin van artikel 29 §2 van 
de wet betreffende de politie over het wegverkeer uitmaakt.
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Grieven
De telastlegging is sinds de inwerkingtreding van de wet van 20 juli 2005 tot 

wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie 
over het wegverkeer (op 31 maart 2006), een overtreding van de derde graad, in 
de zin van artikel 29, §1, tweede lid Wegverkeerwet. 

Artikel 3.1.18° van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot aanwijzing 
van de zware overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen in 
uitvoering van de Wegverkeerwet bepaalde dat "de artikelen 61.1° en 63.2 -over-
treding: een rood licht of een vast oranjegeel licht niet in acht genomen te heb-
ben" beschouwd worden als zware overtredingen van de tweede graad in de zin 
van (het toenmalig) artikel 29, §1, tweede lid, Wegverkeerwet. 

Artikel 29, §1, tweede lid, Wegverkeerwet luidde van 1 maart 2004 tot en met 
30 maart 2006 als volgt: "De speciaal door de Koning bij een besluit vastgesteld 
na overleg in de Ministerraad, als zodanig aangewezen zware overtredingen van 
de tweede graad van de reglementen uitgevaardigd op grond van deze gecoördi-
neerde wetten, worden gestraft met geldboete van 50 euro tot 500 euro." Ingevol-
ge het toenmalig artikel 38 Wegverkeerwet was een verval van het recht tot het 
besturen van een motorvoertuig facultatief. 

Zoals hierna zal blijken is de bestraffing van de telastlegging volgens de nieu-
we wet milder,  zodat  de rechtbank overeenkomstig artikel  2 Strafwetboek de 
nieuwste mildere wet moest toepassen.

Artikel 29, §1, tweede lid, Wegverkeerwet, zoals gewijzigd door de wet van 
20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 be-
treffende de politie over het wegverkeer, luidt sinds 31 maart 2006 als volgt: "De 
Koning kan overtredingen van de reglementen uitgevaardigd op grond van deze 
gecoördineerde  wetten  die  de  veiligheid  van  personen  rechtstreeks  in  gevaar 
brengen, en overtredingen die bestaan uit het negeren van een bevel van een be-
voegd persoon, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, als zo-
danig aanwijzen als overtredingen van de derde graad. Deze overtredingen wor-
den gestraft met een geldboete van 30 tot 500 euro." 

De bepalingen van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwij-
zing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen ter uitvoering 
van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, die van belang zijn voor 
het beoordelen van huidig verzoek luiden als volgt: 

- Artikel 1 - Wanneer de bepalingen van dit besluit afwijken van de artikelen 
van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg waar-
naar verwezen wordt, dan gelden de bepalingen van dit besluit.

In het verslag aan de Koning tot dit besluit wordt dit nader toegelicht als volgt: 
Het koninklijk besluit van 22 december 2003 gaf nogal wat interpretatiepro-

blemen. Dat besluit bepaalde expliciet dat de exacte bewoordingen van het oor-
spronkelijk koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen regle-
ment op de politie van het wegverkeer voorrang hadden op de bewoordingen van 
het koninklijk besluit van 22 december 2003. Aangezien de bedoelingen die af-
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geleid werden uit de algemene bewoordingen van het koninklijk besluit van [22] 
december 2003 niet altijd overeenkwamen met de bewoordingen van het konink-
lijk besluit van 1 december 1975 leidde dit tot verwarring. Daarom wordt nu be-
paald dat het koninklijk besluit tot aanwijzing van de overtredingen per graad 
een koninklijk besluit is dat op zichzelf staat. Dit betekent dat de exacte bewoor-
dingen van het koninklijk besluit zelf worden gebruikt om de overtreding in te 
delen in een bepaalde graad. De verwijzingen naar de relevante bepalingen uit 
het koninklijk besluit van 1 december 1975 zijn enkel een hulpmiddel. In geval 
van tegenspraak tussen beide koninklijke besluiten primeert het koninklijk be-
sluit tot aanwijzing van de overtredingen per graad. Ik verwijs hiervoor naar arti-
kel I van het koninklijk besluit.

- Artikel 3 - De overtredingen op de hierna vermelde bepalingen zijn overtre-
dingen van de derde graad in de zin van artikel 29, §I, tweede lid [Wegverkeer-
wet]:

Bepalingen Artikelen
In  het  koninklijk  besluit  van  1  december  1975
houdende algemeen reglement  op de politie  van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openba-
re weg:
36° Het rood licht negeren. Rood licht betekent dat 61.1.1° en
het verboden is de stopstreep of, zo er geen stops-
treep is, het verkeerslicht zelf, voorbij te rijden 62ter, lid 2, 1°
Artikel 61.1. Wegverkeerreglement luidt: 
"De driekleurige verkeerslichten zijn cirkelvormig en hebben de volgende be-

tekenis:
1° rood licht betekent dat het verboden is de stopstreep of, zo er geen is, het 

verkeerslicht zelf, voorbij te rijden; 
(...)
4° het rode licht, het vast oranjegele licht en het groene licht mogen respectie-

velijk vervangen worden door één of meer rode -, oranjegele -of groene pijlen. 
Deze pijlen hebben dezelfde betekenis als de lichten maar het verbod of de toela-
ting is beperkt tot de richtingen die door de pijlen aangegeven worden."

Artikel 61.1.4°, Wegverkeerreglement is weliswaar niet expliciet opgenomen 
onder de "artikelen" van artikel 3.36° van het koninklijk besluit van 30 septem-
ber 2005, maar uit de samenhang van de "bepaling" van dat laatste artikel ener-
zijds met de artikelen 61.1.1° en 61.1.4° Wegverkeerreglement anderzijds blijkt 
dat ook het negeren van een rode pijl een overtreding van de derde graad is. 

Artikel 3.36° van het koninklijk besluit van 30 september 2005 wijst immers 
algemeen "het rood licht negeren" als een overtreding van de derde graad aan en 
artikel 61.1.4° van het koninklijk besluit van 1 december 1975 stelt uitdrukkelijk 
dat deze pijlen dezelfde betekenis hebben als de lichten maar dat het verbod of 
de toelating beperkt is tot de richtingen die door de pijlen zijn aangegeven.

Een rood licht beduidt een licht dat rood is. De rode pijl voldoet aan beide cri-
teria.
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Conclusie
De rechtbank had aldus, nadat zij de feiten bewezen verklaard had, de beklaag-

de moeten veroordelen tot een straf bepaald in (het nieuwste) artikel 29, §1, 2° 
met een facultatief' verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig 
overeenkomstig artikel 38, §1, 3°, Wegverkeerwet.

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Artikel 61.1.1°, Wegverkeerreglement bepaalt dat de driekleurige verkeers-

lichten cirkelvormig zijn en de volgende betekenis hebben: rood licht betekent 
dat het verboden is de stopstreep of, zo er geen stopstreep is, het verkeerslicht 
zelf, voorbij te rijden.

Artikel 61.1.4°, Wegverkeerreglement bepaalt dat het rode licht, het vast oran-
jegele licht en het groene licht respectievelijk mogen vervangen worden door één 
of meer rode, oranjegele of groene pijlen. Deze pijlen hebben dezelfde betekenis 
als de lichten maar het verbod of de toelating is beperkt tot de richtingen die door 
de pijlen aangegeven worden.

2. Uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat een rode pijl voorbijrijden 
in de richting die door de pijl aangegeven wordt (artikel 61.1.4°, Wegverkeerre-
glement)  overeenstemt  met  het  voorbijrijden  van  een  rood  licht  (artikel 
61.1.1°,Wegverkeerreglement).

De bepaling van artikel 3, 36°, koninklijk besluit van 30 september 2005 tot 
aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen geno-
men ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, is dus 
ook van toepassing op de bestuurder die een rode pijl voorbijrijdt in de richting 
die door die pijl wordt aan gegeven.

3. De appelrechters die anders hebben geoordeeld, verantwoorden hun beslis-
sing niet naar recht.

Het middel is gegrond.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
Wat de schuldigverklaring betreft, zijn de substantiële of op straffe van nietig-

heid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing is over-
eenkomstig de wet gewezen. 

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de straf en 

de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige. 
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Antwer-
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pen, zitting houdend in hoger beroep.

11 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever:  de h. Forrier, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de  h. Duinslaeger, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. M. Baestaens, Mechelen.

Nr. 398

2° KAMER - 11 september 2007

1º DERDENVERZET - AARD - DRAAGWIJDTE - VOORWAARDEN - GEVOLG

2º DERDENVERZET - GEVOLG VOOR DE VERWERENDE PARTIJ

1º Uit de artikelen 1122, eerste lid en 1130 Gerechtelijk Wetboek volgt dat het derdenverzet  
een  autonoom  rechtsmiddel  is  ten  behoeve  van  een  derde  wiens  rechten  worden  
benadeeld door een beslissing in een zaak waarvoor hij niet behoorlijk werd opgeroepen  
of waarin hij niet in dezelfde hoedanigheid is tussengekomen; de partij wier verweer in de  
zaak door de bestreden beslissing reeds werd beoordeeld kan zelf  geen ontvankelijk  
derdenverzet aantekenen1.

2º  Als gevolg van een tegen haar ingestelde procedure van derdenverzet  verwerft  een  
partij enkel de hoedanigheid van verweerster op derdenverzet, wier rechten enkel door  
het gegrond verklaren van het derdenverzet met vernietiging van de bestreden beslissing 
ook  ten  aanzien  van  de partijen,  overeenkomstig  artikel  1130 Gerechtelijk  Wetboek,  
kunnen  worden  benadeeld,  wat  haar,  als  verweerster  op  derdenverzet,  toelaat  
cassatieberoep in te stellen2 3.

(V. T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a.; B. T. V.)

ARREST

(A.R. P.07.0479.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Gent, correctionele kamer, van 9 maart 2007.
De eiseres I voert geen middel aan. 
De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

1 WAGNER K., Derdenverzet, A.P.R., nr. 17.
2 WAGNER K., Derdenverzet, A.P.R., nrs. 69 en 70. 
3 In de zaak die aanleiding gaf tot het geannoteerde arrest was de verweerder op derdenverzet eerder 
door het hof van beroep te Gent wegens stedenbouwkundige inbreuken veroordeeld tot een straf en 
tot het  herstel  van de plaats in de oorspronkelijke toestand door de afbraak van de villa  die het 
voorwerp  uitmaakte  van  de  inbreuken.  Zijn  echtgenote,  die  niet  in  deze  oorspronkelijke  zaak 
betrokken was, tekende derdenverzet aan tegen dit  arrest van het hof van beroep te Gent om de 
beslissing op de herstelvordering, die betrekking had op de gezinswoning die tot de huwgemeenschap 
behoorde, te laten vernietigen.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de eiser II
1. Krachtens artikel 1122, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek "[kan] ieder die 

niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is tus-
sen gekomen, [...] derdenverzet doen tegen een, zij het voorlopige, beslissing die 
zijn rechten benadeelt en die gewezen is door een burgerlijk gerecht, of door een 
strafgerecht in zover dit over burgerlijke belangen uitspraak heeft gedaan".

Krachtens  artikel  1130 Gerechtelijk  Wetboek vernietigt  het  gerecht  dat  het 
derdenverzet toewijst, de bestreden beslissing geheel of ten dele maar alleen ten 
aanzien van de derde. De vernietiging geldt ten aanzien van alle partijen in zover 
de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing onverenigbaar is met de tenuit-
voerlegging van de vernietigende beslissing.

2. Derdenverzet is aldus een autonoom rechtsmiddel ten behoeve van een der-
de wiens rechten worden benadeeld door de beslissing in een zaak waarvoor hij 
niet behoorlijk werd opgeroepen of waarin hij niet in dezelfde hoedanigheid is 
tussengekomen. De partij wier verweer in de zaak door de bestreden beslissing 
reeds werd beoordeeld kan zelf geen ontvankelijk derdenverzet aantekenen. Als 
gevolg van een tegen haar ingestelde procedure van derdenverzet verwerft zij en-
kel de hoedanigheid van verweerster (op derdenverzet) wier rechten enkel door 
het gegrond verklaren van het derdenverzet met vernietiging van de bestreden 
beslissing ook ten aanzien van de partijen, overeenkomstig artikel 1130 Gerech-
telijk Wetboek, kunnen worden benadeeld, en haar als verweerster op derdenver-
zet toelaat cassatieberoep in te stellen.

3. Het eventueel belang dat een verweerder op derdenverzet samen met een ei-
ser op derdenverzet heeft dat diens derdenverzet gegrond zou worden verklaard, 
houdt  geen  verband  met  zijn  hoedanigheid  van  verweerder  op  derdenverzet, 
maar vereenzelvigt zich met het belang dat hij had als partij in de hoofdzaak en 
waarover reeds werd geoordeeld. 

4. Het cassatieberoep van de eiser II, in zijn hoedanigheid van verweerder op 
derdenverzet tegen het ongegrond verklaren van het tegen hem ingestelde der-
denverzet van de eiseres I, is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk. 

Middelen

5. De middelen van de eiser II, die niet de ontvankelijkheid van zijn cassatie-
beroep betreffen, behoeven geen antwoord. 

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

11 september 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-ge-
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neraal – Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 399

2° KAMER - 11 september 2007

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN - ARTIKEL 48BIS, 1 - VERVOER GEVAARLIJKE GOEDEREN - 
VERPLICHTING OM DE AUTOSNELWEGEN TE VOLGEN BEHALVE IN GEVAL VAN NOODZAAK - DOEL

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN - ARTIKEL 48BIS, 1 - VERVOER GEVAARLIJKE GOEDEREN - 
VERPLICHTING OM DE AUTOSNELWEGEN TE VOLGEN BEHALVE IN GEVAL VAN NOODZAAK - NOODZAAK 
- BEGRIP

3º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN - ARTIKEL 48BIS, 1 - VERVOER GEVAARLIJKE GOEDEREN - 
VERPLICHTING OM DE AUTOSNELWEGEN TE VOLGEN BEHALVE IN GEVAL VAN NOODZAAK - NOODZAAK 
- BEGRIP - KEUZE VAN EEN BEPAALDE WEG VANUIT ECONOMISCH OOGMERK - KEUZE WAARDOOR 
DE DICHTST BIJZIJNDE OPRIT VAN EEN AUTOSNELWEG NIET WORDT GENOMEN - TOEPASSING

1º en 2º Artikel 48bis, 1, Wegverkeerreglement, dat bepaalt dat voertuigen die gevaarlijke  
goederen vervoeren en die voorzien moeten zijn van een oranje bord, behalve in geval  
van  noodzaak,  de  autosnelwegen  moeten  volgen,  heeft  tot  doel  te  vermijden  dat  
gevaarlijke transporten onnodig in de bebouwde kom zouden rijden en wil aldus het risico 
op zware ongevallen beperken; enkel in geval van noodzaak, dit is de omstandigheid dat  
iets  onvermijdelijk  of  zeer  dringend is,  geldt  de verplichting om de autosnelwegen te  
volgen, niet1.

3º  De keuze van een bepaalde weg,  ingegeven vanuit  economisch oogmerk,  rekening  
houdend  met  tijdwinst  en  verbruik,  waardoor  de  dichtst  bijzijnde  oprit  van  een  
autosnelweg  niet  wordt  genomen,  vormt  niet  het  bestaan  van  een  noodzaak  zoals  
bedoeld in artikel 48bis, 1, Wegverkeerreglement. 

(D.)

ARREST

(A.R. P.07.0543.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Leuven van 15 maart 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel 

1 Zie Bestendig Handboek Wegverkeer, hoofdstuk 32, nr. 7807.
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1. Artikel 48bis, 1, Wegverkeerreglement bepaalt dat voertuigen die gevaarlij-
ke goederen vervoeren in de zin van het Europees Verdrag betreffende het inter-
nationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (A.D.R) en zijn bijla-
gen, ondertekend te Genève op 30 september 1957 en goedgekeurd bij de wet 
van 10 augustus 1960, en die krachtens dat verdrag of krachtens verordeningbe-
palingen van intern recht voorzien moeten zijn van een oranje bord, behalve in 
geval van noodzaak, de autosnelwegen moeten volgen.

2. Deze bepaling heeft tot doel te vermijden dat gevaarlijke transporten onno-
dig in de bebouwde kom zouden rijden en wil alzo het risico op zware ongeval-
len beperken. 

Enkel in het geval van noodzaak, dit is de omstandigheid dat iets onvermijde-
lijks of zeer dringend is, geldt de verplichting om de autosnelwegen te volgen, 
niet.

3. De keuze van een bepaalde weg, ingegeven vanuit economisch oogmerk, re-
kening houdend met tijdwinst en verbruik, waardoor de dichtst bijzijnde oprit 
van een autosnelweg niet wordt genomen, vormt niet het bestaan van een nood-
zaak zoals bedoeld in artikel 48bis Wegverkeerreglement.

4. De appelrechters stellen vast dat uit de argumentatie van de eiser blijkt dat 
hij de gevolgde weg vanuit economisch oogmerk heeft genomen, rekening hou-
dend met de tijdwinst en het verbruik en dat de te volgen weg een tijdverlies van 
ongeveer 14 minuten en een omweg van ongeveer 21 km zou betekenen. Ze oor-
delen dat het begrip "noodzaak" strikt moet worden geïnterpreteerd en economi-
sche belangen geen dergelijke noodzakelijkheden vormen.

5. De appelrechters verantwoorden zodoende hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

11 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Forrier, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de  h. Duinslaeger, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. De Bruyn.

Nr. 400

2° KAMER - 11 september 2007

1º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - VEROORDELING - CASSATIEBEROEP VAN DE 
BESCHULDIGDE - MIDDEL WAARBIJ EEN ONREGELMATIGHEID ALS BEDOELD IN ARTIKEL 235BIS SV. 
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WORDT AANGEVOERD - GEEN CONCLUSIE BETREFFENDE DEZE ONREGELMATIGHEID VOOR DE 
VOORLEZING BEDOELD IN ARTIKEL 313 SV. - GEVOLG - ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - HOF VAN ASSISEN 
- EINDARREST - VEROORDELING - CASSATIEBEROEP VAN DE BESCHULDIGDE - MIDDEL WAARBIJ 
EEN ONREGELMATIGHEID ALS BEDOELD IN ARTIKEL 235BIS SV. WORDT AANGEVOERD - GEEN 
CONCLUSIE BETREFFENDE DEZE ONREGELMATIGHEID VOOR DE VOORLEZING BEDOELD IN ARTIKEL 
313 SV. - GEVOLG - ONTVANKELIJKHEID

3º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - VERHOOR VAN GETUIGEN - 
ARTIKEL 317, TWEEDE LID, SV. - VRAGEN AAN DE GETUIGE OVER ZIJN KENNIS VAN DE 
BESCHULDIGDE OF HET BESTAAN VAN VERWANTSCHAP OF DIENSTVERBAND - DRAAGWIJDTE

1º en 2º Wanneer de beschuldigde, die veroordeeld is door het hof van assisen, nagelaten  
heeft de middelen bedoeld in artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, die hij aan de  
feitenrechter kon onderwerpen bij conclusie te omschrijven vooraleer tot de voorlezing  
bedoeld in artikel 313 van dit wetboek werd overgegaan, zijn de door deze middelen 
bedoelde onregelmatigheden gedekt en kunnen deze middelen niet voor de eerste maal  
voor het Hof worden opgeworpen. (Art. 312bis, Sv.)

3º Noch uit  artikel  317, tweede lid,  Wetboek van Strafvordering,  noch uit  enige andere 
wettelijke  bepaling  volgt  dat  de  verklaring  van  de  getuige  over  zijn  kennis  van  de 
beschuldigde  vóór  het  feit  dat  in  de  akte  van  beschuldiging  is  vermeld  of  over  de  
betrekkingen van verwantschap of dienstverband van die getuige met de beschuldigde,  
substantieel is of op straffe van nietigheid is voorgeschreven; bij  afwezigheid van die  
verklaring kan de verdediging immers de voorzitter van het hof van assisen verzoeken de  
getuige daarover te ondervragen1.

(W. T. M. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0572.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Assisen van de 

provincie Oost-Vlaanderen van 29 maart 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Hij legt een stuk, genaamd "Nota ex art. 1107 Ger. W." neer.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Regelmatigheid van de neerlegging van stukken
De nota die de eiser na het in beraad nemen van de zaak ter griffie van het Hof 

heeft neergelegd, wordt buiten het beraad gehouden.
Eerste middel
1. Het middel voert aan dat de erin aangewezen politieambtenaar als getuige 

1 Zie Cass.  3 juni  1901,  Pas.,  1901, I,  280;  SASSERATH S.,  Novelles,  Procédure pénale,  v°  Cour 
d'Assises, nr. 1056. 
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"voor het hof (van assisen) relaas heeft gegeven van de resultaten van de poly-
graaftest die eiser heeft ondergaan en waarbij de antwoorden van eiser op de vra-
gen die werden gesteld met betrekking tot de ten laste gelegde feiten als leugen-
achtig werden bestempeld".

2. Het komt in werkelijkheid op tegen het gebruik van de polygraaf in de loop 
van het gerechtelijk onderzoek, zelfs met toestemming van de betrokkene, op de 
grond dat het "een inmenging met zich brengt op het recht op privé-leven die en-
kel mogelijk is mits wettelijke basis, welke naar Belgisch recht ontbreekt".

Aldus vraagt het middel uitspraak te doen over de regelmatigheid van een on-
derzoekshandeling tijdens het gerechtelijk onderzoek, als bedoeld in artikel 235-
bis Wetboek van Strafvordering.

3.  Artikel 312bis Wetboek van Strafvordering bepaalt:  "De partijen dienen, 
vooraleer tot de voorlezing bedoeld in artikel 313 wordt overgegaan, de midde-
len bedoeld in artikel 235bis die zij aan de feitenrechter kunnen onderwerpen bij 
conclusie te omschrijven. Het hof (van assisen) doet daarover onmiddellijk uit-
spraak. De eis tot cassatie tegen dit arrest wordt ingesteld samen met de eis tegen 
het eindarrest bedoeld in artikel 373".

4. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat de eiser een conclusie be-
treffende het gebruik van de polygraaftest aan het hof van assisen vóór de lezing 
van het verwijzingsarrest  heeft overgelegd. Bij  gebreke daarvan, is  de aange-
voerde onregelmatigheid gedekt en kan het middel niet voor de eerste maal voor 
het Hof worden opgeworpen.

Het middel is niet ontvankelijk.
Tweede middel
(...)
Derde middel
7. Naar luid van artikel 317, tweede lid, Wetboek van Strafvordering vraagt de 

voorzitter de getuigen hun naam, voornamen, leeftijd, beroep, woonplaats of ver-
blijfplaats, of zij de beschuldigde kenden vóór het feit dat in de akte van beschul-
diging vermeld is, of zij bloedverwant of aanverwant zijn, hetzij van de beschul-
digde, hetzij van de burgerlijke partij en zo ja in welke graad; hij vraagt hun ook 
of zij niet in dienst zijn van een van beiden.

In zoverre het artikel 317, tweede lid, Wetboek van Strafvordering betrekking 
heeft op de identiteit van de getuigen, vermeldt het proces-verbaal van de rechts-
zitting (blz. 44) de identiteit van de in het middel bedoelde getuigen (N. D. en I. 
M.).

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
8. Noch uit artikel 317, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, noch uit eni-

ge andere wettelijke bepaling volgt dat de verklaring van de getuige over zijn 
kennis van de beschuldigde vóór het feit dat in de akte van beschuldiging is ver-
meld, of over der betrekkingen van verwantschap of dienstverband van die getui-
ge met de beschuldigde, substantieel is of op straffe van nietigheid is voorge-
schreven.  Bij  afwezigheid  van  die  verklaring  kan  de  verdediging  immers  de 
voorzitter van het hof van assisen verzoeken de getuige daarover te ondervragen.
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In zoverre faalt het middel naar recht.
9. Het proces-verbaal van de rechtszitting (blz. 47) vermeldt bovendien, onder 

meer, dat de in het middel bedoelde getuigen zich na hun verhoor verwijderd 
hebben "zonder opmerkingen vanwege het openbaar ministerie, de beschuldigde, 
zijn raadslieden en de raadslieden van de burgerlijke partijen".

Het middel kan niet voor het eerst voor het Hof worden aangevoerd.
Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
10. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

11 september 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. F. De Wannemacker, Gent en J. Meese, Gent.

Nr. 401

2° KAMER - 12 september 2007

1º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - STRAF EN 
MAATREGEL - SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 
NIET-ONDERWERPING - WERKGEVER - AMBTSHALVE VEROORDELING TOT HET BETALEN VAN EEN 
VERGOEDING - AARD VAN DE MAATREGEL

2º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — GEWONE OPSCHORTING - TOEPASSINGSGEBIED - SOCIALE 
ZEKERHEID - WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID - NIET-ONDERWERPING - 
WERKGEVER - AMBTSHALVE VEROORDELING TOT HET BETALEN VAN EEN VERGOEDING - 
TOEPASSING

1º De ambtshalve  veroordeling  van de werkgever tot  betaling, aan de Rijksdienst  voor  
Sociale  Zekerheid,  van  een  vergoeding  gelijk  aan  het  drievoud  van  de  ontdoken  
bijdragen, opgelegd bij niet-onderwerping van één of meer personen aan de toepassing  
van de R.S.Z.-Wet, valt weliswaar onder de uitoefening van de strafvordering maar is  
geen  straf  in  de  zin  van  de  artt.  7  tot  43quater,  Sw.;  zij  neemt  echter  van  de 
strafrechtelijke sanctie die zij aanvult een repressieve en ontradende dimensie over die  
voortvloeit  uit  het  opgelegde  bedrag,  dat  het  drievoud  bedraagt  van  de  ontdoken  
bijdragen en dan aan de som ervan wordt toegevoegd1.

2º  Aangezien  de  veroordeling  van  de  werkgever  tot  betaling,  aan  de  Rijksdienst  voor 
Sociale  Zekerheid,  van  een  vergoeding  gelijk  aan  het  drievoud  van  de  ontdoken  
bijdragen, die met toepassing van art. 35, vierde lid, oud, R.S.Z.-Wet, ambtshalve wordt  

1 Zie Cass. (volt. zitting), 27 sept. 2006, A.R. P.06.0393.F, A.C., 2006, nr. 440, met concl. adv.-gen. 
VANDERMEERSCH; Rev.dr.pén., 2007, p. 91. 
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opgelegd bij niet-onderwerping van één of meer personen, het karakter heeft van een 
strafrechtelijke sanctie in de zin van art. 7.1 E.V.R.M., valt zij onder de veroordelingen 
waarvan de uitspraak overeenkomstig de artt. 3 tot 6 en 18bis van de Probatiewet kan  
worden opgeschort2. (Art. 35, vierde lid, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969; Artt. 3 
tot 6, en 18bis, Probatiewet, gewijzigd bij Wet 10 feb. 1994)

(DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN T. B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0373.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep, dat is beperkt tot de beslissing die uitspraak doet over de 

strafvordering, is gericht tegen een arrest, op 14 februari 2007 gewezen door het 
Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 

De eiser voert een middel aan in een verzoekschrift waarvan een voor eenslui-
dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de tegen de 

verweerder ingestelde strafvordering:
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de tegen de 

verweerster ingestelde strafvordering:
Over het middel:
1. De eiser verwijt het hof van beroep de artikelen 35 en 42 van de Wet van 27 

juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, alsook artikel 3 van de Wet van 29 
juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, te hebben ge-
schonden.

Het arrest wordt verweten dat het de uitspraak opschort van de veroordeling 
tot betaling van de vergoeding gelijk aan het drievoud van de ontdoken bedra-
gen, die ambtshalve wordt opgelegd bij niet-onderwerping van één of meer per-
sonen aan de toepassing van de Wet van 27 juni 1969.

2. De artikelen 3 en 18bis van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de op-
schorting, het uitstel en de probatie, bieden de vonnisgerechten de mogelijkheid 
om ten voordele van de beklaagde en volgens de voorwaarden die in deze bepa-
lingen zijn vastgelegd, de opschorting van de uitspraak van de veroordeling te 
gelasten.

Uit artikel 16 van deze wet volgt dat de veroordeling waarvan de uitspraak kan 
worden opgeschort deze is waarbij een straf wordt opgelegd.

2 Ibid.
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3. Krachtens het laatste lid van artikel 35, oud, van de Wet van 27 juni 1969 
tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maat-
schappelijke zekerheid der  arbeiders,  veroordeelt  de rechter,  in het  geval  van 
niet-onderwerping van één of meer personen aan de toepassing van die wet, de 
werkgever ambtshalve tot betaling aan de Rijksdienst van Sociale Zekerheid, van 
een vergoeding gelijk aan het drievoud van de ontdoken bedragen, zonder dat dit 
bedrag minder dan 1.275 euro per tewerkgestelde persoon en dit per maand of 
fractie ervan, mag bedragen.

De omschrijving van vergoeding die aan deze veroordeling wordt gegeven als-
ook de toekenning van het bedrag ervan aan de Rijksdienst die door de niet-beta-
ling van de bijdragen is benadeeld, geven aan dat de wetgever, in het laatste lid 
van het voormelde artikel 35, een bijzondere wijze van herstel of teruggave heeft 
willen creëren om, in het belang van de financiering van de sociale zekerheid, de 
door het misdrijf verstoorde wettelijke orde te herstellen.

De ambtshalve veroordeling van de werkgever tot de betaling van dit bedrag is 
bijgevolg geen straf in de zin van de artikelen 7 tot 43quater van het Strafwet-
boek, ook al valt zij onder de uitoefening van de strafvordering.

4. De voormelde ambtshalve veroordeling neemt echter van de strafrechtelijke 
sanctie die zij aanvult een beteugelende en ontradende dimensie over die voort-
vloeit uit het opgelegde bedrag, dat het drievoud bedraagt van de ontdoken bij-
dragen en dan aan de som ervan wordt toegevoegd. De maatregel beperkt zich 
dus niet tot het herstel van de door het misdrijf geleden schade.

Aangezien de veroordeling die is bepaald bij artikel 35, vierde lid, oud, van de 
Wet van 27 juni 1969, aldus het karakter heeft van een strafrechtelijke sanctie in 
de zin van artikel 7.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, valt zij onder de veroordelingen waarvan 
de uitspraak overeenkomstig de artikelen 3 tot 6 en 18bis van de Wet van 29 juni 
1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, kan worden opge-
schort.

Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat. 

12 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 402
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2° KAMER - 12 september 2007

1º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — ONOPZETTELIJK 
TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN - 
GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG - FOUT - BEGRIP

2º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — ONOPZETTELIJK 
TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN - 
ONOPZETTELIJK DODEN - GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG - BEGRIP

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - 
ONOPZETTELIJK DODEN - GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG - BEGRIP

4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONOPZETTELIJK DODEN - GEBREK 
AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG - FOUT - OVERTREDING VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT - 
STRAFVORDERING VERJAARD - SCHENDING

1º Het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg dat in art. 418, Sw. wordt bedoeld, houdt alle  
mogelijke fouten in, hoe licht ook1.

2º en 3º De rechter die kennis neemt van een telastelegging onopzettelijk doden, dient, om  
te onderzoeken waarin het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg bestaat, alle fouten in 
aanmerking te nemen die dat gebrek kunnen uitmaken2; hiertoe behoren onder meer alle  
feiten die overtredingen van het Wegverkeersreglement kunnen opleveren, ook als deze  
verjaard zijn3.

4º Geen miskenning van het recht van verdediging of schending van art. 4 V.T.Sv., kan  
uitsluitend worden afgeleid uit de omstandigheid dat de rechter bij het onderzoek naar 
het  gebrek  aan  voorzichtigheid  of  voorzorg  vanwege  de  beklaagde  die  wegens 
onopzettelijke doding wordt vervolgd, feiten in aanmerking neemt die overtredingen van  
het Wegverkeersreglement kunnen opleveren, ook als deze verjaard zijn4.

(H. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0804.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 mei 2007 gewezen door het 

Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, bij de ver-

wijzing van de eiser naar de politierechtbank, het bestaan van voldoende aanwij-
zingen van schuld vaststelt:

1 Zie Cass. 15 dec. 1992, A.R. 5700, A.C., 1992-1993, nr. 795. 
2 Zie Cass. 20 nov. 1996, A.R. P.96.1111.F, nr. 444.
3 Zie Cass. 7 okt. 1997, A.R. P.96.0628.N, nr. 391.
4 Ibid.
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De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep.
B. In zoverre het cassatieberoep aan het Hof de toetsing voorlegt van de for-

mele geldigheid van de akte waarmee de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig is 
gemaakt:

Over het middel:
De eiser voert aan dat het arrest, door zich te gronden op de bestanddelen van 

de verjaard verklaarde overtredingen van het Wegverkeersreglement, om te be-
slissen dat er jegens hem voldoende aanwijzingen van schuld bestaan wat de te-
lastlegging onvrijwillige doodslagen betreft, zijn recht van verdediging miskent, 
artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering schendt 
en door een onregelmatigheid in de zin van artikel 135, §2, van het Wetboek van 
Strafvordering, is aangetast.

Het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg dat in artikel 418 van het Straf-
wetboek wordt bedoeld, houdt evenwel alle mogelijke fouten in, hoe licht ook.

Daaruit volgt dat de rechter die kennis neemt van een telastlegging onvrijwilli-
ge doodslag, om te onderzoeken waarin dat gebrek aan voorzichtigheid of voor-
zorg bestaat, alle fouten in aanmerking dient te nemen die dat gebrek kunnen uit-
maken. Geen enkele miskenning van het recht van verdediging of schending van 
artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering kan dus 
alleen uit de omstandigheid worden afgeleid dat de rechter bij dat onderzoek fei-
ten in aanmerking neemt die overtredingen van het Wegverkeersreglement kun-
nen opleveren, ook als deze verjaard zijn.

Het middel faalt naar recht. 
Ambtshalve toezicht
Er bestaat geen enkele onregelmatigheid, verzuim of nietigheidsgrond met be-

trekking tot het verwijzingsarrest.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep in zoverre het gericht is te-

gen de beslissing die het bestaan van voldoende aanwijzingen van schuld vast-
stelt.

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

12 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de  h.  Loop,  advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. B. Tieleman, Brussel, S. Lempereur, BrusselJ. Vossen, Brussel en T'Kint.

Nr. 403

2° KAMER - 12 september 2007

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - MOTIVERING - 
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ARTIKEL 149, GRONDWET 1994 - TOEPASSING

2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 
- ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - MOTIVERINGSPLICHT - 
TOEPASSING

3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - 
STRAFZAKEN - CONCLUSIE - BEGRIP

4º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - STRAFZAKEN - DEBAT OP TEGENSPRAAK - 
ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING - BEGRIP

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - TERECHTZITTING - 
VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VOORAFGAANDE MEDEDELING AAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE - VERPLICHTING

6º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - TERECHTZITTING - VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - 
VOORAFGAANDE MEDEDELING AAN DE INVERDENKINGGESTELDE - VERPLICHTING

7º OPENBAAR MINISTERIE - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING 
- TERECHTZITTING - VORDERING - VOORAFGAANDE MEDEDELING AAN DE INVERDENKINGGESTELDE - 
VERPLICHTING

8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.A, E.V.R.M. - RECHT VAN DE BESCHULDIGDE 
OM OP DE HOOGTE TE WORDEN GESTELD VAN DE BESCHULDIGINGEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
TOEPASSING

9º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING 
- INVERDENKINGGESTELDE - RECHT OM OP DE HOOGTE TE WORDEN GESTELD VAN DE HEM TEN 
LASTE GELEGDE FEITEN - BEGRIP

10º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
INVERDENKINGGESTELDE - RECHT VAN VERDEDIGING - RECHT OM OP DE HOOGTE TE WORDEN 
GESTELD VAN DE HEM TEN LASTE GELEGDE FEITEN - BEGRIP

11º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN 
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - AFWIJZING VAN HET VERZOEK 
TOT OPSCHORTING

12º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — GEWONE OPSCHORTING - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - AFWIJZING VAN HET VERZOEK 
TOT OPSCHORTING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2º Art. 149 G.W. is niet toepasselijk op de kamer van inbeschuldigingstelling die de  
rechtspleging regelt1.

3º In strafzaken is een geschrift van een partij of van haar raadsman, dat niet tijdens het  
debat ter terechtzitting aan de rechter is voorgelegd, maar hem bij brief is toegezonden,  
geen schriftelijke conclusie waarop de rechter dient te antwoorden2.

1 Cass. 25 mei 1999, A.R. P.99.0517.N, nr. 307. 
2 Cass. 29 maart 2000, A.R. P.94.1857.F, nr. 211. 
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4º Er bestaat geen beginsel inzake tegenspraak dat verschilt van het algemeen beginsel  
van het recht van verdediging 3.

5º,  6º  en 7º  Geen enkele  wettelijke bepaling verplicht  het  openbaar  ministerie  om zijn  
vordering aan de inverdenkinggestelde mee te delen vóór de terechtzitting die voor de  
regeling van de rechtspleging is vastgesteld4.

8º  Het  recht  van  elke  beschuldigde  om  onverwijld,  in  een  taal  die  hij  verstaat  en  in  
bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen  
hem ingebrachte beschuldiging, betreft het recht van verdediging voor het vonnisgerecht;  
het is in de regel niet toepasselijk op de onderzoeksgerechten wanneer zij niet moeten  
beslissen  over  de  gegrondheid  van  een  beschuldiging  in  strafzaken  en  met  name 
wanneer zij uitspraak doen over de regeling van de rechtspleging5; alleen wanneer door 
de niet-inachtneming van deze vereisten het eerlijk karakter van het proces ernstig in het  
gedrang dreigt te komen, wordt van die regel afgeweken6.  (Art. 6.3, a, Verdrag Rechten 
van de Mens)

9º en 10º Hoewel een inverdenkinggestelde voldoende moet worden ingelicht over de hem 
ten laste gelegde feiten, schrijft geen enkele wetsbepaling voor dat die inlichting alleen in  
de  vordering  staat  die  het  openbaar  ministerie  heeft  opgemaakt  met  het  oog  op 
verwijzing; die inlichting kan ook gevonden worden in de stukken van het strafdossier,  
waarvan de inverdenkinggestelde, overeenkomstig art. 127, §2, Sv., inzage heeft7.

11º  en  12º  Art.  416  Sv.  staat  geen  onmiddellijk  cassatieberoep  toe  van  de 
inverdenkinggestelde tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat bij de  
uitspraak over het bestaan van voldoende bezwaren en verwijzing van de voormelde 
inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank, de maatregel van opschorting van 
de uitspraak van de veroordeling waarom hij verzocht, niet te zijnen gunste beveelt8. (Art. 
135, §2, Sv.; Artt. 1 en 3, Probatiewet)

(M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0942.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 14 mei 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser en de eiseres voeren respectievelijk zes en vier middelen aan in twee 

memories waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is ge-
hecht.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF

3 Cass. 21 mei 2003, A.R. P.03.0439.F, nr. 310.
4 Zie Cass. 30 sept. 1992, A.R. 239, A.C., 1992-1993, nr. 643; 24 nov. 2004, A.R. P.04.1235.F, nr. 
565, met concl. adv.-gen. m.o. CORNELIS in Pas., 2004, nr. 565. 
5 Zie Cass. 13 feb. 2002, A.R. P.01.1540.F, nr. 102.
6 Zie Cass. 24 okt. 1997, A.R. D.96.0016.F, nr. 427.
7 J.  DU JARDIN,  Het  recht  van  verdediging  in  de  rechtspraak  van  het  Hof  van  Cassatie,  Rede 
uitgesproken op de plechtige zitting van 1 september 2003, Jaarverslag van het Hof 2003, p. 228, en 
de vermelde verwijzingen.
8 Zie  Cass.  15  okt.  2002,  A.R.  P.02.0885.N,  nr.  542;  La motivation  de  la  décision  refusant  la  
suspension, noot Cass. 26 feb. 2002, Rev.dr.pén., 2003, p. 897.
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De eerste vier middelen van de eiser zijn eender of verwant aan deze van de ei-
seres. Zij moeten dus gezamenlijk worden beantwoord. 

A. In zoverre de cassatieberoepen aan het Hof de toetsing voorleggen van de 
formele geldigheid van de akte waarmee de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig 
is gemaakt:

Over het eerste middel van de eisers:
In zoverre het middel de schending aanvoert van de artikelen 128 en 130 van 

het Wetboek van Strafvordering, maar niet opgeeft in hoeverre het arrest deze 
bepalingen miskent, is het onduidelijk en niet ontvankelijk.

Artikel 149 van de Grondwet is niet toepasselijk op de kamer van inbeschuldi-
gingstelling die de rechtspleging regelt.

In strafzaken is een geschrift, van een partij of van haar raadsman, dat niet tij-
dens het debat ter terechtzitting aan de rechter is voorgelegd, maar hem bij brief 
is toegezonden, geen schriftelijke conclusie waarop de rechter moet antwoorden.

De appelrechters  dienden  bijgevolg  niet  te  antwoorden  op  "argumenten  en 
middelen uit een in een door [de eisers] getekende memorie, gedateerd van 27 
maart 2007, welke door [hun] raadsman per brief van 21 maart aan de griffier 
van de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik was 
gericht, met verzoek de neerlegging ervan officieel te akteren".

Voor het overige bestaat  er geen algemeen beginsel  inzake tegenspraak dat 
verschilt van het algemeen beginsel van het recht van verdediging.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Over het derde middel van de eisers:
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht het openbaar ministerie om zijn vor-

dering aan de inverdenkinggestelde mee te delen vóór de terechtzitting die voor 
de regeling van de rechtspleging is vastgesteld.

Voor het overige blijkt uit de stukken dat de zaak werd opgeroepen op de te-
rechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling van 23 april 2007, dat de 
schriftelijke vordering van het openbaar ministerie dezelfde datum draagt, dat de 
zaak naar de terechtzitting van 2 mei 2007 werd verdaagd en dat de eisers op die 
dag een conclusie hebben neergelegd waarin ze om de nietigverklaring verzoe-
ken van sommige stukken en de buitenvervolgingstelling voor alle hun ten laste 
gelegde feiten.

Er blijkt niet dat de eisers op de terechtzitting van 2 mei 2007 om een uitstel 
van de zaak zouden hebben verzocht om te antwoorden op de voormelde vorde-
ring van 23 april 2007.

Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Over het vierde middel van de eisers:
De eisers voeren aan dat de formulering van de hun ten laste gelegde feiten on-

duidelijk is en dat die onduidelijkheid artikel 6.3, a, van het Verdrag tot Bescher-
ming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden schendt, als-
ook het algemeen beginsel van het recht van verdediging.

Artikel 6.3, a, van het Verdrag, dat iedere beschuldigde het recht waarborgt 
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om onverwijld, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, op de hoogte te 
worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldi-
ging, betreft het recht van verdediging voor het vonnisgerecht.

Het voormelde artikel 6 is in de regel niet toepasselijk op de onderzoeksge-
rechten wanneer zij niet moeten beslissen over de gegrondheid van een beschul-
diging in strafzaken en met name wanneer zij uitspraak doen over de regeling 
van de rechtspleging. Alleen wanneer door de niet-inachtneming van de vereis-
ten van deze bepaling het eerlijk karakter van het proces ernstig in het gedrang 
dreigt te komen, wordt van die regel afgeweken.

Voor het overige moet een inverdenkinggestelde weliswaar voldoende inge-
licht worden over de hem ten laste gelegde feiten, doch geen enkele wetsbepa-
ling schrijft voor dat die inlichting alleen in de vordering staat die het openbaar 
ministerie heeft opgemaakt met het oog op verwijzing. Die inlichting kan ook 
gevonden worden in de stukken van het strafdossier waarvan de inverdenkingge-
stelde, overeenkomstig artikel 127, §2, van het Wetboek van Strafvordering, in-
zage heeft.

Het middel faalt naar recht.
Over het vijfde middel van de eiser:
In zoverre het middel de feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak 

door de appelrechters betwist of het onderzoek ervan een onderzoek van dergelij-
ke gegevens veronderstelt, waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvan-
kelijk.

In zoverre het middel aanvoert dat het op gang brengen van de strafvordering 
volgt uit een heling welke hij toeschrijft aan de agenten die met het onderzoek 
zijn belast, kan het niet voor het eerst voor het Hof worden aangevoerd en is het 
bijgevolg niet ontvankelijk.

Over het zesde middel van de eiser:
Op de conclusie waarin wordt aangevoerd dat de strafvordering niet ontvanke-

lijk is omdat zij gegrond is op een schending van het briefgeheim, antwoordt het 
arrest dat de speurders geen uitstaans hebben met de aangegeven onwettigheid.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Voor het overige behoort de grief die kritiek uitoefent op de beslissing inzake 

de bestanddelen van het misdrijf dragen van een valse naam in het openbaar, niet 
tot de middelen die bij wet tot staving van het onmiddellijk cassatieberoep tegen 
een arrest van verwijzing, mogen worden aangevoerd.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Ambtshalve toezicht
Er bestaat geen enkele onregelmatigheid, verzuim of nietigheidsgrond met be-

trekking tot het verwijzingsarrest.
B. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing over het be-

staan van voldoende bezwaren en die de verwijzing van de eisers naar de correc-
tionele rechtbank beveelt:

Het gebrek aan motivering die de eisers, in hun tweede middel, aan het arrest 
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toeschrijven wat de beslissing betreffende de opschorting betreft, is geen onre-
gelmatigheid, verzuim of nietigheidsgrond van de beslissing tot verwijzing.

Artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering staat geen onmiddellijk cassa-
tieberoep toe van de inverdenkinggestelde tegen het arrest van de kamer van in-
beschuldigingstelling dat de maatregel die is bepaald bij artikel 3 van de Wet van 
29  juni  betreffende  de  opschorting,  het  uitstel  en  de  probatie,  niet  te  zijnen 
gunste beveelt.

De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.
Er is bijgevolg geen grond om het tweede middel van de eisers verder te on-

derzoeken, aangezien dat alleen kritiek uitoefent op een beslissing die de cassa-
tieberoepen niet aan de toetsing van het Hof hebben kunnen voorleggen.

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

12 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
J.-M. Dermagne, Dinant.

Nr. 404

1° KAMER - 13 september 2007

STEDENBOUW — SANCTIES - OVERTREDING VAN EEN BEKRACHTIGD STAKINGSBEVEL - 
VERPLICHTE VERMELDINGEN IN HET PROCES-VERBAAL - AARD - ONTBREKEN - ADMINISTRATIEVE 
GELDBOETE - GEVOLG

De vermeldingen die op grond van artikel 2, §2, 3° en 4°, B. Vl. Reg. van 28 april 2000  
moeten worden opgenomen in het proces-verbaal dat een inbreuk op een bekrachtigd 
stakingsbevel  vaststelt,  zijn  niet  voorgeschreven  op  straffe  van  nietigheid;  hun  
afwezigheid kan slechts tot nietigheid van dit proces-verbaal of van de daaropvolgende  
beslissing  van  de rekenplichtige  tot  het  opleggen  van een administratieve  geldboete  
leiden indien de rechter vaststelt dat de overtreder, in wiens belang deze vormvereisten  
zijn voorgeschreven, in zijn belangen is geschaad.  (Art. 156, Decr. Vl. R. 18 mei 1999; 
Art. 2, §2, 3° en 4°, B. Vl. Reg. 28 april 2000)

(VLAAMS GEWEST, MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING T. BOUWBEDRIJF 
FURNIBO bvba e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0311.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht. 
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Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 156 van het decreet van 18 mei 1999 "houdende de organisatie van de 

ruimtelijke ordening";
- de artikelen 1, 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 

2000 "betreffende de administratieve geldboete voor het overtreden van een be-
krachtigd stakingsbevel".

Aangevochten beslissingen
De eiser komt op tegen de bestreden beslissing in de mate dat de appelrechters 

daarin zijn hoger beroep ongegrond verklaren en het beroepen vonnis bevestigen, 
en aldus de oorspronkelijke vordering van de verweersters gegrond verklaren en 
de door de rekenplichtige van het Grondfonds bij beslissingen van 17 december 
2002 aan hen opgelegde administratieve geldboeten dienvolgens kwijtschelden, 
en de eiser voorts tot de kosten veroordelen. De appelrechters stoelen hun beslis-
sing op volgende gronden:

'Bij beslissing van 17 december 2002 van het Grondfonds van het Ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap werd aan (de verweersters) elk een administratie-
ve geldboete van telkens 5.000,00 euro opgelegd wegens het doorbreken van een 
bekrachtigd stakingsbevel, dit krachtens artikel 156 van het decreet van 18 mei 
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (DORO);

De verzoeken tot kwijtschelding van (de verweersters) bij de gewestelijke ste-
denbouwkundig inspecteur werden bij beslissing van 16 januari 2003 ontvanke-
lijk doch ongegrond verklaard;

Bij dagvaarding van 23 april 2003 hebben (de verweersters) daartegen verzet 
gedaan overeenkomstig artikel 157, §4, DORO en de kwijtschelding gevorderd 
van deze 

administratieve geldboetes. In ondergeschikte orde hebben zij de vermindering 
ervan gevorderd;

Door het bestreden vonnis werd de vordering ontvankelijk en gegrond ver-
klaard en werden de hen opgelegde administratieve geldboetes kwijtgescholden. 
(De eiser) werd verwezen in de gedingkosten;

(...)
Artikel 156 DORO bepaalt dat onverminderd de bepaling van afdeling 1 van 

het decreet, een administratieve geldboete van 5.000,00 euro wordt opgelegd aan 
de persoon die handelingen, werken of  wijzigingen voortzet in strijd met het 
door  de  stedenbouwkundige inspecteur  bekrachtigd  bevel  tot  staking  bedoeld 
door artikel 154, vijfde lid;

(De verweersters) kunnen niet worden gevolgd waar zij van mening zijn dat de 
bekrachtiging van het voornoemd bevel tot staking in tijd anterieur moet zijn aan 
het door de bevoegde verbalisant opgesteld proces-verbaal bedoeld in de artike-
len 1 en 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2000, zoals ge-
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wijzigd door artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 
2001, betreffende de administratieve geldboete voor het overtreden van een be-
krachtigd stakingsbevel (hierna te noemen 'het besluit van de Vlaamse Regering') 
waardoor de inbreuk van dat stakingsbevel wordt vastgesteld. Immers een derge-
lijke voorwaarde staat niet in het decreet en de Vlaamse regering vermag krach-
tens dat decreet nadere regelen uit te werken binnen de door de decreetgever op-
gestelde krijtlijnen;

De gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur kon ten deze conform aan arti-
kel 156 DORO dan ook op regelmatige wijze op 17 december 2002 een admini-
stratieve boete opleggen naar aanleiding van een mondeling gegeven bevel tot 
staken van 28 november 2002; dat mondeling bevel was weliswaar op 9 decem-
ber 2002 bekrachtigd, maar de inbreuk op dat bevel werd reeds vastgesteld door 
de bevoegde verbalisant op 29 november 2002;

(...) De eerste rechter dient wel te worden bijgetreden, waar werd overwogen 
dat het proces-verbaal van vaststelling van de inbreuk van 29 november 2002 
niet al de in artikel 2, §2, van het voornoemde besluit van de Vlaamse Regering 
verplicht gestelde vaststellingen vermeldt;

Deze pleegvorm werd niet alleen opgelegd opdat de bevoegde ambtenaar van 
het Grondfonds, voorzien van alle dienstige informatie, zou kunnen oordelen of 
de voorwaarden gesteld door het decreet of het besluit van de Vlaamse Regering 
al dan niet verenigd zijn teneinde één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen 
een administratieve geldboete te kunnen opleggen;

Deze pleegvorm moet ook toelaten aan diegene aan wie de geldboete wordt 
opgelegd, om bij de kennisgeving overeenkomstig artikel 3 van hetzelfde besluit 
van de Vlaamse Regering van o.a. in bijlage het afschrift van het proces-verbaal 
waarin de inbreuk op het stakingsbevel wordt vastgesteld, inzicht te hebben in de 
motieven van de beslissing en hem zodoende toe te laten met kennis van zaken 
de voorziene rechtsmiddelen aan te wenden;

Gelet  op artikel  156 DORO en de artikelen 2 en 3 van het  besluit  van de 
Vlaamse Regering heeft de bevoegde ambtenaar van het Grondfonds derhalve 
ten onrechte op 17 december 2002 besloten om aan (de verweersters) een admi-
nistratieve geldboete op te leggen;

(...) De andersluidende middelen en argumenten van (de eiser) vinden zeker 
geen steun in het artikel 156 DORO dat in paragraaf 2 aan de Vlaamse Regering 
uitdrukkelijk oplegt om de nadere regels te bepalen op grond waarvan een admi-
nistratieve geldboete kan worden opgelegd;

Daarenboven stelt een efficiënt handhavingsbeleid (de eiser) helemaal niet vrij 
om de krachtens het decreet door de Vlaamse Regering opgelegde pleegvormen 
van een akte na te leven;

De cassatierechtspraak waarnaar (de eiser) verwijst is niet dienstig, aangezien 
daarin nooit de minimaal opgelegde vaststellingen die een akte moet bevatten 
aan de orde zijn;

Ook de bewering van (de eiser) dat de individuele belangen van (de verweer-
sters) niet werden geschaad snijdt geen hout, aangezien de bevoegde ambtenaar 
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zich zonder meer had moeten onthouden om een administratieve geldboete op te 
leggen, in het licht van een proces-verbaal van vaststelling d(at) ten onrechte niet 
alle minimaal vereiste vaststellingen bevatte;

Anders dan (de eiser) voorhoudt kan uit artikel 2, §2, van het besluit van de 
Vlaamse Regering ook niet worden afgeleid dat er enig onderscheid te maken 
zou zijn tussen de vermelde vaststellingen onder 1° tot 4° die het proces-verbaal 
van vaststelling van de inbreuk minimaal dient te vervatten. De omstandigheid 
dat de vierde vaststelling louter een 'verwijzing' betreft naar de artikelen 154 tot 
en met 157 van het decreet doet daaraan geen afbreuk;

(...) Aangezien de miskenning van artikel 2, §2, van het besluit van de Vlaam-
se Regering op zichzelf reeds de onrechtmatigheid heeft meegebracht van de be-
slissing tot  het  opleggen van de administratieve geldboete,  dient niet meer te 
worden nagegaan of ook andere factoren (zoals de achteraf verkregen regularisa-
tievergunning) al dan niet ten dezen relevantie hebben", (...)

De appelrechters bevestigen aldus het beroepen vonnis in zoverre daarin "werd 
overwogen dat het proces-verbaal van vaststelling van de inbreuk van 29 novem-
ber 2002 niet al de in artikel 2, §2, van het voornoemde besluit van de Vlaamse 
Regering  verplicht  gestelde  vaststellingen  vermeldt".  Dienaangaande  had  de 
rechtbank van eerste aanleg in het beroepen vonnis het volgende gesteld:

"De(...) bepalingen van artikel 2 van dit besluit betreffende de administratieve 
geldboete zijn derhalve (...) van toepassing op het proces-verbaal van 29 novem-
ber 2002, waarin vastgesteld werd dat  de gestaakte werken toch verder gezet 
werden;

Krachtens artikel 2 van voormeld besluit betreffende de administratieve geld-
boete moet het proces-verbaal, waarin de inbreuk op een stakingsbevel vastge-
steld wordt, onder andere de redenen vermelden waarom de vastgestelde hande-
lingen, werken of wijzigingen strijdig zijn met het stakingsbevel (artikel 2, §2, 
3°), alsook een verwijzing bevatten naar de artikelen 154 tot en met 157 van het 
decreet (artikel 2, §2, 4°);

De rechtbank stelt vast dat het proces-verbaal van 29 november 2002 deze ver-
plichte vermeldingen niet bevat, zodat ter zake noch aan de motiveringsplicht, 
noch aan de informatieplicht voldaan werd;

De beslissing van het Grondfonds van 17 december 2002 om een administra-
tieve geldboete aan (de verweersters) op te leggen is met andere woorden ge-
steund op een proces-verbaal dat niet de wettelijk voorgeschreven vermeldingen 
bevat". (...)

Grieven
Overeenkomstig artikel 156, §1, van het decreet van 18 mei 1999 "houdende 

de organisatie van de ruimtelijke ordening", kan een administratieve geldboete 
van 5.000,00 euro worden opgelegd aan de personen die handelingen, werken of 
wijzigingen voortzetten in strijd met een door de stedenbouwkundige inspecteur 
bekrachtigd bevel tot staking van de wederrechtelijke werken, zoals bedoeld in 
artikel 154 van dit decreet. Bij toepassing van artikel 156, §2, van het decreet 
van 18 mei 1999 en van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 
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28 april 2000 "betreffende de administratieve geldboete voor het overtreden van 
een bekrachtigd stakingsbevel", wordt deze geldboete opgelegd door de reken-
plichtige van het Grondfonds.

Te dezen werd door partijen niet betwist - en wordt in het bestreden arrest ove-
rigens uitdrukkelijk vastgesteld - dat de bevoegde verbalisanten op 28 november 
2002 een bevel tot staking van de werken hebben gegeven, dat op 9 december 
2002 door de stedenbouwkundige inspecteur werd bekrachtigd.

Voorts merkt het hof van beroep uitdrukkelijk op dat "de inbreuk op dat bevel 
(...)  reeds  (werd)  vastgesteld  door  de  bevoegde  verbalisant  op  29  november 
2002" (...), terwijl voorts vaststaat dat dienaangaande op 29 november 2002 een 
"proces-verbaal van vaststelling van de inbreuk" werd opgesteld (...) en dat aan 
elk van de verweersters op grond hiervan bij beslissingen van 17 december 2002 
door de rekenplichtige van het  Grondfonds een administratieve geldboete van 
5.000,00 euro werd opgelegd.

In navolging van het standpunt van de eerste rechter in het beroepen vonnis, 
zijn de appelrechters evenwel van oordeel dat "de bevoegde ambtenaar van het 
Grondfonds (...) ten onrechte op 17 december 2002 besloten (heeft) om aan (de 
verweersters) een administratieve geldboete op te leggen", op grond van de vast-
stelling "dat het proces-verbaal van vaststelling van de inbreuk van 29 november 
2002 niet al de in artikel 2, §2, van het voornoemde besluit van de Vlaamse Re-
gering verplicht gestelde vaststellingen vermeldt" (...). In dit verband had de eer-
ste rechter in het beroepen vonnis gewezen op de vermeldingen die het proces-
verbaal m.b.t. de inbreuk op het stakingsbevel overeenkomstig artikel 2, §2, van 
het voormelde besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2000 moet bevat-
ten, waarbij meer in het bijzonder werd opgemerkt dat "het proces-verbaal, waar-
in de inbreuk op een stakingsbevel vastgesteld wordt, onder andere de redenen 
(moet) vermelden waarom de vastgestelde handelingen, werken of wijzigingen 
strijdig  zijn  met  het  stakingsbevel  (artikel  2,  §2,  3°),  alsook  een  verwijzing 
(moet) bevatten naar de artikelen 154 tot en met 157 van het decreet (artikel 2, 
§2, 4°)", waarbij de eerste rechter voorts had vastgesteld "dat het proces-verbaal 
van 29 november 2002 deze verplichte vermeldingen niet bevat, zodat ter zake 
noch aan de motiveringsplicht, noch aan de informatieplicht voldaan werd" (...).

Deze beslissing is evenwel niet naar recht verantwoord.
In dit verband zij benadrukt dat artikel 156, §2 in fine van het decreet van 18 

mei 1999 de Vlaamse Regering louter voorschrijft om "nadere regels" vast te 
leggen m.b.t. het opleggen van de administratieve geldboete, doch in dit verband 
geen  substantiële  of  op  straffe  van  nietigheid  voorgeschreven  vormen  voor-
schrijft. In het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2000 "betreffende 
de administratieve geldboete voor het overtreden van een bekrachtigd stakings-
bevel" is er dan ook geen sprake van substantiële of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven vormen.

Weliswaar blijkt uit artikel 1, sub 2°, en artikel 2, §2, van dit besluit van 28 
april 2000 dat het proces-verbaal waarin de inbreuk op het stakingsbevel wordt 
vastgesteld, bepaalde vaststellingen moet bevatten, doch hierbij wordt nergens 
gespecificeerd dat deze vermeldingen op straffe van nietigheid zijn voorgeschre-
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ven, terwijl evenmin blijkt dat het om substantiële vermeldingen zou gaan.
Uit artikel 156, §1, van het decreet van 18 mei 1999 en artikel 3 van het besluit 

van de Vlaamse Regering van 28 april 2000 blijkt overigens zonder meer dat de 
administratieve geldboete in beginsel moet worden opgelegd van zodra vaststaat 
dat deze of gene personen handelingen, werken of wijzigingen hebben voortge-
zet in strijd met een door de stedenbouwkundige inspecteur regelmatig bekrach-
tigd stakingsbevel.

De loutere omstandigheid dat te dezen in het proces-verbaal van 29 november 
2002 geen melding werd gemaakt van de redenen waarom de voortgezette han-
delingen, werken of wijzigingen in strijd zijn met het stakingsbevel van 28 no-
vember 2002 (artikel 2, §2, sub 3°, van het besluit van 28 april 2000) en dit pro-
ces-verbaal geen verwijzing bevat naar de artikelen 154 tot en met 157 van het 
decreet van 18 mei 1999 (artikel 2, §2, sub 4°, van het besluit van 28 april 2000), 
kan op zichzelf dan ook geen afbreuk doen aan de mogelijkheid tot het opleggen 
van een administratieve geldboete, in zoverre enerzijds vaststaat dat er inderdaad 
een inbreuk op het stakingsbevel werd gepleegd en in zoverre anderzijds ook 
vaststaat dat de afwezigheid van deze of gene vermeldingen in het proces-ver-
baal houdende vaststelling van de inbreuk op het stakingsbevel, geen afbreuk 
heeft gedaan aan de rechten van de partijen om op te komen tegen de beslissing 
waarbij de administratieve geldboete wordt opgelegd.

M.b.t. de in artikel 2, §2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 
2000 bedoelde "pleegvorm" - nl. de in het proces-verbaal houdende vaststelling 
van de inbreuk op het stakingsbevel op te nemen vermeldingen - beperkt het hof 
van beroep zich in de bestreden beslissing evenwel tot de bedenking dat "deze 
pleegvorm (...) niet alleen (werd) opgelegd opdat de bevoegde ambtenaar van het 
Grondfonds, voorzien van alle dienstige informatie, zou kunnen oordelen of de 
voorwaarden gesteld door het decreet of het besluit van de Vlaamse Regering al 
dan niet verenigd zijn teneinde één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen een 
administratieve geldboete te kunnen opleggen" en dat "(d)eze pleegvorm (...) ook 
(moet) toelaten aan diegene aan wie de geldboete wordt opgelegd, om bij de ken-
nisgeving overeenkomstig artikel 3 van hetzelfde besluit van de Vlaamse Rege-
ring van o.a. in bijlage het afschrift van het proces-verbaal waarin de inbreuk op 
het stakingsbevel wordt vastgesteld, inzicht te hebben in de motieven van de be-
slissing en hem zodoende toe te laten met kennis van zaken de voorziene rechts-
middelen aan te wenden" (...).

De appelrechters stellen echter geenszins vast, noch door eigen motieven noch 
door het bijtreden van het beroepen vonnis, dat de rekenplichtige van het Grond-
fonds door de afwezigheid van de voornoemde vermeldingen in het proces-ver-
baal van 29 november 2002 houdende vaststelling van de inbreuk op het sta-
kingsbevel, te dezen effectief niet over voldoende informatie beschikte om de 
administratieve geldboete op te leggen, terwijl evenmin wordt vastgesteld dat uit 
de voorliggende gegevens niet afdoende zou blijken dat er sprake was van een 
inbreuk op het stakingsbevel op grond waarvan in beginsel een administratieve 
geldboete kon worden opgelegd. Zo ook wordt door het hof van beroep niet vast-
gesteld dat de rechten van de verweersters, ingevolge de afwezigheid van deze 
vermeldingen in het proces-verbaal, daadwerkelijk zouden zijn gekrenkt.
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Daarentegen wordt door de appelrechters wél uitdrukkelijk vastgesteld dat "de 
inbreuk op dat bevel (...) reeds (werd) vastgesteld door de bevoegde verbalisant 
op 29 november 2002" (...).

In het licht van die feitelijke gegevens kon het hof van beroep dan ook niet 
wettig tot het besluit komen dat "de bevoegde ambtenaar van het Grondfonds (...) 
ten onrechte op 17 december 2002 besloten (heeft) om aan (de verweersters) een 
administratieve geldboete op te leggen" omdat "het proces-verbaal van vaststel-
ling van de inbreuk van 29 november 2002 niet al de in artikel 2, §2, van het (...) 
besluit  van  de  Vlaamse  Regering  verplicht  gestelde  vaststellingen  vermeldt". 
Deze beslissing doet immers afbreuk aan de in artikel 156, §1, van het decreet 
van 18 mei 1999 in geval van een inbreuk op een stakingsbevel voorgeschreven 
administratieve geldboete, en gaat er voorts ten onrechte van uit dat de in artikel 
2, §2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2000 bedoelde ver-
meldingen op straffe van nietigheid zouden zijn voorgeschreven of substantieel 
zouden zijn.

Hieruit volgt dat de appelrechters hierdoor dan ook artikel 156 van het decreet 
van 18 mei 1999 "houden de organisatie van de ruimtelijke ordening" en de arti-
kelen 1, 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2000 "be-
treffende de administratieve geldboete voor het overtreden van een bekrachtigd 
stakingsbevel schenden".

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 2, §1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 

april 2000 betreffende de administratieve geldboete voor het overtreden van een 
bekrachtigd  stakingsbevel,  stuurt  de  stedenbouwkundige  inspecteur  een  door 
hem eensluidend verklaard afschrift van de beslissing waarbij hij het stakingsbe-
vel bekrachtigt naar de rekenplichtige van het Grondfonds.

Krachtens artikel 2, §2, van dit besluit stuurt de bevoegde verbalisant een door 
hem eensluidend verklaard afschrift van het proces-verbaal naar de rekenplichti-
ge van het Grondfonds. Het proces-verbaal bevat minstens de volgende vaststel-
lingen:

- 1° de identiteit van de persoon of de personen die handelingen, werken of 
wijzigingen heeft of hebben voortgezet in strijd met het stakingsbevel; 

- 2° een omschrijving van de handelingen, werken of wijzigingen die werden 
voortgezet in strijd met het stakingsbevel;

- 3° de redenen waarom de onder 2° vermelde handelingen, werken of wijzi-
gingen strijdig zijn met het stakingsbevel;

- 4° een verwijzing naar artikel 154 tot en met 157 van het decreet.
De verbalisant voegt eventuele andere stukken ter staving van het misdrijf bij.
2. De vermeldingen die op grond van artikel 2, §2, 3° en 4°, van het besluit 

van de Vlaamse Regering van 28 april 2000 moeten worden opgenomen in het 
proces-verbaal dat een inbreuk op een bekrachtigd stakingsbevel vaststelt, zijn 
niet voorgeschreven op straffe van nietigheid.
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De afwezigheid van die vermeldingen leidt niet noodzakelijk tot de nietigheid 
van het proces-verbaal dat de inbreuk op een bekrachtigd stakingsbevel vaststelt 
of tot de nietigheid van de daaropvolgende beslissing van de rekenplichtige tot 
het opleggen van een administratieve geldboete.

Dergelijke onregelmatigheden kunnen slechts door de rechter worden gesanc-
tioneerd indien de overtreder, in wiens belang deze vormvereisten zijn voorge-
schreven, in zijn belangen is geschaad.

3.  De appelrechters treden het  vonnis van de eerste rechter  bij  "waar werd 
overwogen dat het proces-verbaal van vaststelling van de inbreuk van 29 novem-
ber 2002 niet al de in artikel 2, §2, van het voornoemde besluit van de Vlaamse 
Regering  verplicht  gestelde  vaststellingen  vermeldt".  De  eerste  rechter  heeft 
vastgesteld dat dit proces-verbaal niet de redenen vermeldde waarom de vastge-
stelde handelingen, werken of wijzigingen strijdig waren met het stakingsbevel 
en geen verwijzing bevatte naar de artikelen 154 tot en met 157 van het Decreet.

De appelrechters stellen aldus vast dat dit proces-verbaal niet de vermeldingen 
bevatte die worden opgelegd door artikel 2, §2, 3° en 4°, van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 28 april 2000.

4. De appelrechters die oordelen dat de bevoegde ambtenaar ten onrechte een 
administratieve geldboete heeft opgelegd omwille van het ontbreken in het pro-
ces-verbaal van de vermeldingen bedoeld in artikel 2, §2, 3° en 4°, van het be-
sluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2000, zonder hierbij na te gaan of de 
verweersters hierdoor in hun belangen zijn geschaad, verantwoorden hun beslis-
sing niet naar recht en schenden deze wettelijke bepaling.

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

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

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

13 september 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 405

1° KAMER - 13 september 2007

STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING 
VAN EEN MEERWAARDE - INSTANDHOUDINGSMISDRIJF - STRAFBAAR KARAKTER - 
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OPHEFFING - STRAFVORDERING - HERSTELVORDERING - BURGELIJK RECHTER - GEVOLG

De  opheffing  van  het  strafbare  karakter  van  het  misdrijf  van  instandhouding  inzake  
stedenbouw heeft alleen het verval van de op het misdrijf gesteunde strafvordering tot  
gevolg;  deze wijziging  brengt  evenwel  niet  met  zich  mee dat  de  instandhouding,  die 
strafbaar was in de periode waarin zij plaatsvond, niet langer de grondslag kan uitmaken 
van een herstelvordering voor de burgerlijke rechter1. (Artt. 146, 149 en 151, Decr. Vl. R. 
18 mei 1999)

(STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR LIMBURG T. T. e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0436.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 september 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2 van het Strafwetboek;
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 146, 149 en 151 van het decreet van 18 mei 1999 "houdende de 

organisatie van de ruimtelijke ordening", de artikelen 146 en 149 zoals gewijzigd 
door de artikelen 7 en 8 van het decreet van 4 juni 2003 "houdende wijziging van 
het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke orde-
ning, wat het handhavingsbeleid betreft".

Aangevochten beslissingen
De eiser komt op tegen de bestreden beslissing in de mate dat de appelrechters 

daarin het hoger beroep van de verweerders gegrond en het incidenteel beroep 
van de eiser ongegrond verklaren, het beroepen vonnis dienvolgens hervormen 
en eisers herstelvordering ongegrond verklaren en de eiser tot de gerechtskosten 
veroordelen. De appelrechters stoelen hun beslissing op volgende gronden:

"1. (De verweerders) roepen in dat de woning nummer 124 werd gebouwd zo-
als vergund.

De woning werd niet opgericht conform de goedgekeurde plannen van 3 april 
1996. Volgens de verkavelingsvoorschriften dient de woning ingeplant op 3 me-
ter van de respectieve perceelsgrenzen. Dit is niet gebeurd. Landmeter-expert Jos 
Vandeweyer werd aangesteld als gerechtsdeskundige in een procedure die inmid-
dels voor de vrederechter van het kanton Bree werd gevoerd tussen de nieuwe ei-
genaars van onderhavig pand gelegen X. te Bocholt .met betrekking tot de juiste 
scheidingslijn tussen de beide percelen ten kadaster gekend onder nr. sectie A, 

1 Zie  Cass.  10 okt.  2006,  A.R.  P.06.0640.N,  nr.  473,  over  dezelfde  problematiek,  evenwel  met 
betrekking tot de herstelvordering ingesteld voor de strafrechter.
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nrs. 273 M en 273 L. (De verweerders) leggen dit verslag neer. Beide partijen 
gaan akkoord met het opmetingsplan van deze deskundige. Krachtens dit gewij-
zigde opmetingsplan is de woning ingeplant op 2,36 m vooraan en op 2,71 m 
achteraan van de scheidingslijn met het perceel nr. 273/L.

Deze opmeting heeft tot gevolg dat de woning over een lengte van 7,75 met 64 
cm vooraan en 29 cm achteraan werd gebouwd in een zone waar geen bouwwer-
ken werden vergund of toegelaten. Hieraan wordt geen afbreuk gedaan door de 
voorgelegde stukken uitgaande van de gemeente Bocholt. Het door (de verweer-
ders) voorgelegd attest van de gemeente Bocholt, ondertekend door de burge-
meester en de secretaris op 22 november 2000 dat voor zover bekend voor het 
onroerend goed geen stedenbouwmisdrijven werden vastgesteld, sluit het bestaan 
van deze bouwovertreding niet uit. Het schepencollege van de gemeente Bocholt 
had voordien bij brief van 24 februari 2000 aan de afdeling ROMH Limburg de 
bouwovertreding gemeld en was van oordeel dat een betaling gelijk aan de meer-
waarde moet gebeuren, zoals voorgeschreven in artikel 68, §1, C van het decreet 
betreffende de ruimtelijke ordening van 22 oktober 1996. De latere brief van 18 
juni 2001 van het schepencollege van de gemeente Bocholt aan de eerste (ver-
weerder) waarbij de vraag rijst of een meerwaarde moet worden betaald omdat 
door de wijziging van de perceelsgrens de woning te kort tegen die perceelgrens 
werd gebouwd en er geen meerwaarde zou zijn door het bouwen van een grotere 
woning, geeft geen verdere toelichting over de wijziging van de perceelsgrens 
die enkel na een verkavelingswijziging zou moeten gebeuren. Wanneer aanvan-
kelijk onderhavig pand werd gebouwd op 6 meter van de aanpalende woning, 
dient te worden besloten dat volgens de vastgestelde scheidingslijn tussen beide 
percelen,  het  pand  niet  werd  opgericht  overeenkomstig  de  verkavelingsvoor-
schriften die een afstand van 3 meter van de scheidingslijn opleggen. Het pand 
staat dienvolgens voor een gedeelte in een bouwzone waar niet mocht worden 
gebouwd en heeft hierdoor een meerwaarde verworven.

(De verweerders) roepen in dat een herstelmaatregel enkel kan worden gevor-
derd als het ten laste gelegde misdrijf is bewezen. Volgens (de verweerders) slui-
ten overmacht en dwaling het bestaan van een misdrijf uit.

Of het vergunde bouwvolume al dan niet werd vergroot door het gebouw op 
minder dan drie meter van de scheidingslijn op te richten of te behouden, is hier-
bij irrelevant. Vast staat dat het gebouw in strijd met de verkavelingsvoorschrif-
ten werd opgericht en behouden op een afstand van minder dan drie meter van de 
scheidingslijn zodat een gedeelte van het gebouw staat in een zone waar geen 
bouwwerken mogen worden opgericht.

(De verweerders) kochten ingevolge proces-verbaal van toewijzing in openba-
re verkoop op 3 september 1999 een gebouw dat op dat ogenblik op minder dan 
drie meter van de scheidingslijn was rechtgezet.

Het proces-verbaal van stelling dd. 9 februari 2000 stelt vast dat de eerste (ver-
weerder): "wederrechtelijk bouwwerken heeft uitgevoerd en/of in stand gehou-
den.

Deze werken bestaan uit de oprichting van een woning niet conform de goed-
gekeurde bouwplannen waarvoor door het college van burgemeester en schepe-
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nen van de gemeente Bocholt op 3 april 1996 een bouwvergunning werd ver-
leend op naam van M. A., de toenmalige eigenaar van dit lot 4.

De ruwbouw is volledig klaar. Het dak van de woning is nog niet volledig ge-
realiseerd. De houten dakkepers zijn reeds ingebracht.

De goedgekeurde bouwplannen voorzien een inplanting op 3 meter van de zij-
delingse perceelsgrenzen. De constructie werd echter ingeplant op 2.09 m (voor-
zijde) en op 2.17 m (achterzijde) van de perceelsgrens rechts in plaats van 3.00 
m (zie opmetingsplan van 03/08/9 in bijlage).

De bouwplaats is gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurde verkave-
ling (7080v25 - lot 4).

Deze werken werden uitgevoerd: - niet in overeenstemming met de goedge-
keurde plannen en bepalingen van het vergunningsbesluit, verleend door het col-
lege van burgemeester  en schepenen van de gemeente in  zitting van: 3  april 
1996, en zijn derhalve in overtreding met de bepalingen van artikels 42 en 43 
van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 
1996.

Uit het bovenstaande blijkt dat op (de eerste verweerder) de dwang- en strafbe-
palingen voorzien in titel IV, hoofdstuk IV, van vernoemd decreet van toepas-
sing zijn".

Uit die vaststelling volgt niet dat (de verweerders) zelf werken hebben uitge-
voerd. Zij kochten een bestaande bouwvolume. Enkel werd vastgesteld dat het 
gebouw was opgericht op een afstand van minder dan 3 meter van de zijdelingse 
perceelsgrenzen.  Dit  proces-verbaal  vermeldt:  "wederrechtelijk  bouwwerken 
heeft uitgevoerd en/of in standgehouden". Op grond van dit proces-verbaal van 9 
februari 2000 toont (de eiser) niet aan dat (de verweerders) bouwwerken hebben 
uitgevoerd aan de woning in een zone alwaar geen bouwwerken vergund of toe-
gelaten zijn.

Het  instandhouden  van  het  wederrechtelijk  opgetrokken  bouwvolume  staat 
vast.

2. Krachtens artikel 146, eerste lid van het decreet van 18 mei 1999 houdende 
de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals gewijzigd bij artikel 2 van het 
decreet van 1 maart 2002, wordt gestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 
5 jaar en met een geldboete van 26 euro tot 400.000 euro of met één van deze 
straffen alleen, de persoon die:

1° de bij artikelen 99 en 101 bepaalde handelingen, werken of wijzigingen, 
hetzij zonder voorafgaande vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij 
na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij 
in geval van schorsing van de vergunning, uitvoert, voortzet of in stand houdt.

Krachtens artikel 99, §1, 1°, van hetzelfde decreet, zoals gewijzigd bij artikel 
4, 1°, van het decreet van 13 juli 2001, mag niemand zonder voorafgaande ste-
denbouwkundige vergunning bouwen, op een grond een of meer vaste inrichtin-
gen plaatsen,  een bestaande vaste  inrichting of  bestaand bouwwerk afbreken, 
herbouwen, verbouwen of uitbreiden, met uitzondering van instandhoudingswer-
ken - of onderhoudswerken, die geen betrekking hebben op de stabiliteit.
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Aan artikel 146 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van 
de ruimtelijke ordening werden door het decreet van 4 juni 2003 een derde en 
vierde lid toegevoegd.

Het derde lid luidt als volgt:
"De strafsanctie voor het instandhouden van inbreuken, bedoeld in het eerste 

lid 1°, 2°, 3°, 6° en 7°, geldt niet voorzover de handelingen, werken, wijzigingen 
of het strijdige gebruik niet gelegen zijn in de ruimtelijk kwetsbare gebieden, 
voorzover ze geen onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder veroorzaken voor 
de omwonenden of voorzover ze geen ernstige inbreuk vormen op de essentiële 
stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming krachtens het ruimtelijk 
uitvoeringsplan of plan van aanleg".

Het vierde lid licht toe wat onder ruimtelijk kwetsbare gebieden wordt ver-
staan.

Onderhavig verkaveling behoort niet tot de in het vierde lid opgesomde ruim-
telijke kwetsbare gebieden, met name de groengebieden, natuurgebieden, natuur-
gebieden  met  wetenschappelijke  waarden,  natuurreservaten,  natuurontwikke-
lingsbieden,  parkgebieden,  bosgebieden,  valleigebieden,  brongebieden,  agrari-
sche gebieden met ecologische waarde of belang, agrarische gebieden met bij-
zondere waarde, grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling 
en de ermee vergelijkbare gebieden, aangewezen op plannen van aanleg, alsook 
de beschermde duingebieden en voor het duingebied belangrijke landbouwgebie-
den, aangewezen krachtens het decreet van 14 juli 1993 houdende maatregelen 
tot bescherming van de kunstduinen.

Dit decreet van 4 juni 2003 is krachtens zijn artikel 12 in werking getreden op 
de datum van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad, zijnde op 22 augustus 
2003. Bij de beoordeling van het wederrechtelijk instandhouden dient bijgevolg 
rekening te worden gehouden met het derde en vierde lid die aan artikel 146 wer-
den toegevoegd door het decreet van 4 juni 2003. (De verweerders) hebben de 
toepassing van dit nieuwe decreet in het debat gebracht.

Het door (de verweerders) neergelegde afschrift van het arrest nr. 14/2005 van 
het Arbitragehof van 19 januari 2005, heeft onder meer in artikel 146, derde lid, 
van het decreet van het Vlaams Gewest van 18 mei 1999 houdende de organisa-
tie van de ruimtelijke ordening, zoals toegevoegd bij artikel 7 van het decreet 
van het Vlaams Gewest van 4 juni 2003, de woorden vernietigd "voorzover ze 
geen onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder veroorzaken voor de omwonen-
den of voorzover ze geen ernstige inbreuk vormen op de essentiële stedenbouw-
kundige  voorschriften  inzake  de  bestemming krachtens  het  ruimtelijk  uitvoe-
ringsplan of plan van aanleg".

Ingevolge het decreet van 4 juni 2004 geldt hier de strafsanctie voor het in-
standhouden van de inbreuken niet langer. Het misdrijf zelf van het instandhou-
den valt weg. Dit heeft tot gevolg dat er geen herstelmaatregel meer kan worden 
bevolen door de burgerlijke rechter.

De vordering van (de eiser) is ongegrond.
De overige argumenten van (de verweerders) zijn niet verder dienend (p. 3-8 
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van het bestreden arrest).
Grieven
Uit de stukken waarop Uw Hof vermag acht te slaan blijkt dat de eiser in zijn 

hoedanigheid  van  bevoegd  Stedenbouwkundig  Inspecteur  bij  gerechtsdeur- 
waardersexploot van 30 april 2001 overging tot dagvaarding van de verweerders 
voor de rechtbank van eerste aanleg, zetelend in burgerlijke aangelegenheden, op 
grond van artikel 151 van het decreet van 18 mei 1999, teneinde hen, bij wijze 
van herstelvordering, te horen veroordelen tot het betalen van een meerwaarde-
som van 397.262 BEF, thans 9.847,87 euro, meer de intresten en de kosten, we-
gens de stedenbouwkundige inbreuken die m.b.t. hun onroerend goed werden ge-
pleegd.

Te dezen stellen de appelrechters in de bestreden beslissing uitdrukkelijk vast 
"dat het gebouw in strijd met de verkavelingsvoorschriften werd opgericht en be-
houden op een afstand van minder dan drie meter van de scheidingslijn zodat een 
gedeelte van het gebouw staat in een zone waar geen bouwwerken mogen wor-
den opgericht" (tweede alinea van p. 5 van het bestreden arrest) en dat "(h)et in-
standhouden van het wederrechtelijk opgetrokken bouwvolume (...) vast(staat)" 
(derde alinea van p. 6 van het bestreden arrest).

De op het ten laste gelegde instandhoudingsmisdrijf gebaseerde herstelvorde-
ring die eiser op grond van het voormelde artikel 151 had ingesteld, wordt door 
het hof van beroep evenwel afgewezen op grond van de redenering dat de straf-
sanctie voor de desbetreffende instandhouding - ingevolge de wijziging van arti-
kel 146 van het decreet van 18 mei 1999 door artikel 7 van het decreet van 4 juni 
2003 - met ingang van 22 augustus 2003 niet meer geldt, gelet op de omstandig-
heid dat de bewuste constructies niet gelegen zijn in een ruimtelijk kwetsbaar ge-
bied (p. 7-8 van het bestreden arrest).

Evenwel staat te dezen vast dat de herstelmaatregel, nl. de door de eiser gevor-
derde betaling van een meerwaardesom, reeds vóór 22 augustus  2003,  d.w.z. 
vóór de inwerkingtreding van het  decreet  van 4 juni  2003, bij  de burgerlijke 
rechtbank aanhangig werd gemaakt in de procedure die tot het thans bestreden 
arrest heeft geleid, nu die vordering reeds werd ingesteld bij gerechtsdeurwaar-
dersexploot van 30 april 2001.

Het hof van beroep kon dan ook niet wettig oordelen dat "er geen herstelvor-
dering meer kan worden bevolen door de burgerlijke rechter", louter op grond 
van de vaststelling dat "(i)ngevolge het decreet van 4 juni 2004 (...) de strafsanc-
tie voor het instandhouden van de inbreuken niet langer (geldt)" en dat "(h)et 
misdrijf  zelf  van  het  instandhouden  (...)  weg(valt)"  (p.  8  van  het  bestreden 
arrest).

De omstandigheid dat de strafsanctie voor het instandhouden van de ten laste 
gelegde inbreuken sinds de inwerkingtreding van het decreet van 4 juni 2003 op 
22 augustus 2003 (art. 12 van dit decreet) inderdaad niet geldt wanneer de be-
wuste werken niet gelegen zijn in de ruimtelijk kwetsbare gebieden, doet immers 
geen afbreuk aan de tijdig en regelmatig aanhangig gemaakte herstelvordering, 
waarover de rechter, niettegenstaande het gedeeltelijke depenaliseren van het in-
standhoudingsmisdrijf met ingang van 22 augustus 2003, uitspraak dient te doen.
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Hieraan wordt geen afbreuk gedaan door de terugwerkende kracht van de mil-
dere strafwet, zoals bedoeld in artikel 2 van het Strafwetboek, aangezien de her-
stelmaatregel geen straf inhoudt, zodat de wijziging van wettelijke en decretale 
bepalingen die een invloed zouden hebben op de herstelvordering - behoudens 
uitdrukkelijk andersluidende bepalingen, die te dezen evenwel niet aan de orde 
zijn - slechts kan gelden voor de toekomst overeenkomstig artikel 2 van het Bur-
gerlijk Wetboek.

Uit de omstandigheid dat de "strafsanctie" te dezen "niet geldt", kan overigens 
slechts worden afgeleid dat er met ingang van 22 augustus 2003 een strafuitslui-
tingsgrond aan de orde is, die geen afbreuk doet aan de verplichting voor de 
rechter om uitspraak te doen over de voordien regelmatig aanhangig gemaakte 
herstelvordering.

Dit  laatste geldt bovendien ook in zoverre zou worden aangenomen dat  de 
door artikel 7 van het decreet van 4 juni 2003 aan artikel 146 van het decreet van 
18 mei 1999 aangebrachte wijziging niet als een strafuitsluitingsgrond maar wel 
als een gedeeltelijke opheffing van het misdrijf van instandhouding moet worden 
beschouwd. De omstandigheid dat een strafwet op grond waarvan een burgerlij-
ke of aanverwante vordering, zoals te dezen de herstelvordering, tijdig en regel-
matig bij de rechter aanhangig werd gemaakt, nadien wordt opgeheven, doet im-
mers geen afbreuk aan de verplichting voor deze rechter om te statueren over 
deze vordering.

Uit de loutere vaststelling dat het instandhoudingsmisdrijf op grond waarvan 
de herstelvordering werd ingeleid niet meer strafbaar is, kon door het hof van be-
roep bijgevolg niet wettig worden afgeleid dat het herstel niet meer kon worden 
bevolen.

Dienvolgens miskennen de appelrechters de verplichting om uitspraak te doen 
over de regelmatig aanhangig gemaakte herstelvordering (schending van de arti-
kelen 146, 149 en 151 van het decreet van 18 mei 1999 "houdende de organisatie 
van de ruimtelijke ordening", de artikelen 146 en 149 zoals gewijzigd door de ar-
tikelen 7 en 8 van het decreet van 4 juni 2003 "houdende wijziging van het de-
creet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat 
het handhavingsbeleid betreft", en, voor zoveel als nodig, tevens schending van 
de artikelen 2 van het Strafwetboek en 2 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Bij decreet van 4 juni 2003 werd de volgende tekst als derde lid ingevoegd 

in artikel 146 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de 
ruimtelijke ordening (hierna Stedenbouwdecreet): "De strafsanctie voor het in-
standhouden van inbreuken, bedoeld in het eerste lid, 1°, 2°, 3°, 6° en 7°, geldt 
niet voor zover de handelingen, werken, wijzigingen of het strijdige gebruik niet 
gelegen zijn in de ruimtelijke kwetsbare gebieden, voor zover ze geen onaan-
vaardbare  stedenbouwkundige  hinder  veroorzaken  voor  de  omwonenden  of 
voorzover ze geen ernstige inbreuk vormen op de essentiële stedenbouwkundige 
voorschriften inzake de bestemming krachtens het ruimtelijk uitvoeringsplan of 
plan van aanleg".
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2. Bij arrest 14/2005 van 19 januari 2005 vernietigde het Grondwettelijk Hof 
in artikel 146, derde lid, Stedenbouwdecreet, zoals ingevoerd bij decreet van 4 
juni 2003, de woorden "voor zover ze geen onaantastbare stedenbouwkundige 
hinder veroorzaken voor de omwonenden of voorzover ze geen ernstige inbreuk 
vormen op de  essentiële  stedenbouwkundige voorschriften inzake  de  bestem-
ming krachtens het ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg".

Ingevolge voormeld arrest  van het  Grondwettelijk Hof geldt  de strafsanctie 
voor het misdrijf van instandhouding slechts in het enkele geval van instandhou-
ding in een ruimtelijk kwetsbaar gebied. 

3. De opheffing van het strafbare karakter van het misdrijf van instandhouding 
door artikel 146, derde lid, Stedenbouwdecreet heeft het verval van de op het 
misdrijf gesteunde strafvordering tot gevolg.

Deze wijziging brengt evenwel niet met zich mee dat de instandhouding, die 
strafbaar was in de periode waarin zij plaatsvond, niet langer de grondslag kan 
uitmaken van een herstelvordering voor de burgerlijke rechter.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de eiser bij 
dagvaarding  betekend op  30  april  2001 een  civielrechtelijke  herstelvordering 
heeft ingesteld strekkende tot het bepalen van de meerwaarde overeenkomstig 
artikel  149, §5, van voormeld decreet,  naar  aanleiding van een op 9 februari 
2001 opgesteld  proces-verbaal  van  vaststelling,  van  uitvoering  en/of  in  stand 
houden van wederrechtelijk uitgevoerde bouwwerken.

De appelrechters stellen vast:
-  het instandhouden van het  wederrechtelijk opgetrokken bouwvolume staat 

vast; 
-  onderhavige verkaveling behoort  niet  tot  de  in  het  vierde lid  opgesomde 

ruimtelijke kwetsbare gebieden.
Zij oordelen, met verwijzing naar het bij decreet van 4 juni 2003 ingevoegde 

derde en vierde lid van artikel 146 van voormeld decreet alsook naar het arrest 
14/2005 van het Grondwettelijk Hof van 19 januari 2005, dat de strafsanctie voor 
het instandhouden van de inbreuken niet langer geldt, met als gevolg dat er geen 
herstelmaatregel meer kan worden bevolen door de burgerlijke rechter.

5. Door aldus te oordelen schenden de appelrechters artikel 146 van het Ste-
denbouwdecreet.

Het middel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
6. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre dit het hoger beroep ont-

vankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

13 september 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 406

1° KAMER - 14 september 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING — 
ALGEMEEN - VEREFFENING - VEINZING - VOORWAARDEN

Noch de overwegingen van het arrest dat de vereffening van een besloten vennootschap  
met beperkte aansprakelijkheidstelling niet verantwoord is door haar financiële toestand 
of door een zodanig gebrek aan samenwerking tussen de vennoten dat een voortzetting  
van de activiteit van de vennootschap onmogelijk wordt, maar door de bedoeling om de 
roerende voorheffing op de verdeling van de gereserveerde winst te vermijden, noch de  
overwegingen betreffende de wijze  waarop vereffening  is  gebeurd  of  betreffende het 
verzuim van de vereffenaar in  dat  verband,  zonder  dat  het  arrest  vaststelt  dat  hij  is  
tekortgeschoten in welbepaalde wettelijke verplichtingen, kunnen de beslissing naar recht  
verantwoorden dat die vereffening geveinsd was1.

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

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0070.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 11 februari 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun memorie twee middelen aan waarvan het eerste als 

volgt is gesteld.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 149 van de Grondwet;
de artikelen 1165 en 1321 van het Burgerlijk Wetboek;
algemeen rechtsbeginsel dat zegt dat de gevolgen van de niet-geveinsde han-

delingen en overeenkomsten op het vermogen van de contractanten aan derden 
kunnen worden tegengeworpen;

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr. 406.
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de artikelen 2, 13ter, 13quater, §1, 13quinquies, 178, 184, 185, 186, 188 en 
194 van titel IX van boek I van het Wetboek van Koophandel, zoals die artikelen 
van kracht waren vóór de wet van 19 april 1995;

de artikelen 172, 175 en 227 van het Wetboek van vennootschappen;
de artikelen 354, 209 en 264, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastin-

gen 1992, laatstgenoemd artikel zoals het met terugwerkende kracht werd gewij-
zigd bij de wet van 6 juli 1994, vóór de wijziging ervan bij de wet van 24 decem-
ber 2002.

Aangevochten beslissingen
Met verwijzing naar de kennisgeving van ambtshalve aanslag van 24 maart 

1997 stelt het arrest in hoofdzaak het volgende vast: (1) de besloten vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid Imprimerie Pierre Plumhans (hierna: "de 
eiseres"), met maatschappelijke zetel in de rue des Alliés 29 tot 35, in Verviers, 
in een pand dat toebehoort aan haar belangrijkste vennoot, Pierre Ploumhans, is 
in vereffening gesteld bij een beslissing van de buitengewone algemene venno-
tenvergadering van 7 december 1992 (bekendgemaakt in de bijlage bij het Bel-
gisch Staatsblad van 29 december 1992) en Pierre Ploumhans werd als vereffe-
naar aangesteld; het kapitaal van die vennootschap was vertegenwoordigd door 
2.200  aandelen  die  aldus  waren  verdeeld:  Pierre  Ploumhans:  2.188;  Georges 
Ploumhans: 6; Annette Ploumhans: 6; (2) bij akte van 14 december 1992 hebben 
Pierre en Georges Ploumhans de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid Pierre  Plumhans (hierna:  "de  Nieuwe Vennootschap")  opgericht,  met 
maatschappelijke zetel op het adres waar voorheen de maatschappelijke zetel van 
de eiseres was gevestigd; van de 3.700 aandelen die het kapitaal van de Nieuwe 
Vennootschap vertegenwoordigen, heeft Pierre Ploumhans op 3.695 ervan inge-
tekend en Georges Ploumhans op 5; nog voor de oprichting van de Nieuwe Ven-
nootschap had het ministerie van het Waalse Gewest ermee ingestemd, bij brief 
van 20 november 1992, dat de Nieuwe Vennootschap de steun kon blijven genie-
ten die aan de eiseres was toegekend op voorwaarde dat 1° de oorspronkelijke 
activiteit zou worden stopgezet; 2° de investeringen op grond waarvan die steun 
was toegekend overgeheveld zouden worden naar de nieuwe rechtsconstructie; 
3° het Gewest de statuten van de Nieuwe Vennootschap bezorgd zou krijgen; in 
feite is het Waalse Gewest aan de Nieuwe Vennootschap de steun blijven betalen 
die de eisende vennootschap genoot; het telefoon- en faxnummer van de Nieuwe 
Vennootschap zijn dezelfde als die van de eiseres; bij overeenkomst van 2 febru-
ari 1993 heeft de eiseres in vereffening een gedeelte van haar exploitatiemateri-
eel verkocht aan de Nieuwe Vennootschap voor de prijs van 4.818.000 frank ex-
clusief btw, en aldus een meerwaarde van 250.000 frank gerealiseerd; de overige 
materiële activa werden overgenomen door de Nieuwe Vennootschap en geboekt 
tegen de boekhoudkundige waarde die ze bij de eiseres hadden; de vier perso-
neelsleden van de eiseres werden door de Nieuwe Vennootschap overgenomen 
vanaf  1  januari  1993 zonder  opzeggingsvergoeding noch vervroegd vakantie-
geld; de Nieuwe Vennootschap heeft hun verzekerd dat zij de bij de eiseres ver-
worven anciënniteit konden behouden; de Nieuwe Vennootschap is de verzeke-
ringscontracten die door de eiseres waren aangegaan verder blijven uitvoeren; de 
Nieuwe Vennootschap is de huur van het pand waar haar maatschappelijke zetel 
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was gevestigd, blijven betalen aan Pierre Ploumhans, zonder dat daarvoor een 
schriftelijk huurcontract werd opgemaakt; de Nieuwe Vennootschap heeft de ac-
tiviteit van de eisende vennootschap volledig overgenomen vanaf 1 januari 1993 
zonder dat laatstgenoemde haar enige prijs heeft gevraagd voor de overname van 
haar immateriële activa; (3) de boekhoudkundige toestand van de eiseres werd 
afgesloten op 31 december 1992 en die vennootschap heeft naderhand geen en-
kele activiteit meer gehad; tijdens de periode van 31 december 1992 tot 24 juli 
1993 heeft de vereffenaar van de eiseres het maatschappelijk vermogen, voor een 
bedrag van 9.206.136 frank, verdeeld onder haar aandeelhouders; die verdeling 
had betrekking, ten belope van 700.000 frank, op het gestorte kapitaal van de ei-
seres,  en  voor  het  resterende  bedrag  van  8.506.136  frank,  op  gereserveerde 
winst; de vereffenaar heeft de roerende voorheffing op die verdelingen niet inge-
houden noch aan de verweerder gestort omdat hij van oordeel was dat zij niet 
verschuldigd was ingevolge de artikelen 209 en 264, 2°, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992; (4) de vereffening van de eiseres werd beëindigd 
door een buitengewone algemene vergadering van 24 juli 1993, waarvan het pro-
ces-verbaal bij uittreksel is bekendgemaakt in de bijlage van het Staatsblad van 
10 augustus 1993; (5) uit die vaststellingen heeft "een kennisgeving van ambts-
halve aanslag in de roerende voorheffing" die op 24 maart 1997 gestuurd werd 
aan "de h. Ploumhans P., vereffenaar van de bvba Imprimerie Pierre Plumhans in 
vereffening" de volgende gevolgtrekkingen gemaakt: "1) de invereffeningstelling 
en de vereffening zijn geveinsd om de begunstigden van het verdeelde maat-
schappelijk vermogen de mogelijkheid te bieden de belasting te ontduiken; de ju-
ridische gevolgen van een werkelijke vereffening werden niet nageleefd; 2) bij-
gevolg vormt de verdeling van het maatschappelijk vermogen een uitkering van 
'gewone dividenden'; die als volgt is berekend: (a) verdeling van het maatschap-
pelijk vermogen: 9.206.136 frank; (b) terugbetaling van het werkelijk gestorte 
kapitaal: 700.000 frank; (c) uitkering van gewone dividenden: 8.506.136 frank"; 
na die  kennisgeving van ambtshalve aanslag,  heeft  de verweerder  op 24 juni 
1997 (binnen de termijn van vijf jaar die is voorgeschreven bij artikel 354, twee-
de lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 in geval van fraude) 
een aanslag in de roerende voorheffing ingekohierd van 25 pct. van het brutobe-
drag van de reserves die vervat waren in de vereffeningsverdelingen, zijnde 25 
pct. van 100/75e van 8.506.136 frank en werd die aanslag vermeerderd met een 
verhoging van 50 pct.; (6) het bezwaar van de vereffenaar van de eiseres tegen 
die heffing werd verworpen bij beslissing van de gewestelijk directeur der direc-
te belastingen te Luik van 19 april 2000; de vereffenaar heeft tegen die beslissing 
een voorziening ingesteld voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik en heeft 
de fiscaal adviseur van de eiseres, de besloten vennootschap met beperkte aan-
sprakelijkheid Société verviétoise de fiscalité, tot gedwongen tussenkomst opge-
roepen teneinde, subsidiair, te vorderen dat zij veroordeeld zou worden om hem 
te vrijwaren tegen alle bedragen die hij aan de verweerder zou moeten betalen 
naar aanleiding van de te wijzen beslissing op de voorziening in belastingzaken; 
bij vonnis van 25 september 2003 heeft de rechtbank de litigieuze aanslag in de 
roerende voorheffing vernietigd en de oproep tot gedwongen tussenkomst ont-
vankelijk maar niet-gegrond verklaard; (7) voor het hof van beroep heeft de ver-
effenaar met name het bestaan van een veinzing betwist en aangevoerd dat de li-
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tigieuze heffing vastgesteld was met schending van artikel 354 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992 dat betrekking heeft op de aanslagtermijnen,

vervolgens wijzigt het arrest het beroepen vonnis op het hoger beroep van de 
verweerder en beslist "dat de invereffeningstelling en de vereffening geveinsd 
zijn om de begunstigden van het verdeelde maatschappelijk vermogen de moge-
lijkheid te bieden de belasting te ontduiken", dat de veinzing eveneens betrek-
king heeft op de oprichting van de nieuwe vennootschap, dat de artikelen 209 en 
264, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 niet gelden voor de 
verdeling die de vereffenaar in dit geval heeft uitgevoerd, dat de litigieuze hef-
fing rechtsgeldig is ingekohierd binnen de termijn van vijf jaar die is voorge-
schreven bij artikel 354, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastin-
gen 1992 in geval van fraude en, bijgevolg, "voor recht zegt dat de aanslag in de 
roerende voorheffing ... vermeerderd met verhogingen verschuldigd is en inge-
vorderd mag worden".

Het arrest grondt die beslissing op de onderstaande redenen:
(1) "Opdat er sprake kan zijn van veinzing moet de administratie aantonen:
- dat de werkelijke toestand wordt verhuld door een fictieve handeling;
-  dat  de belasting wettelijk verschuldigd is  wegens de geveinsde rechtstoe-

stand. 
Er  is  weliswaar geen sprake van verboden veinzing t.a.v.  de fiscus  en dus 

evenmin van belastingontduiking, als de partijen de vrijheid van overeenkomst 
benutten om een voordeliger belastingregeling te genieten, zonder evenwel enige 
wettelijke verplichting te miskennen, en daarbij handelingen verrichten waarvan 
zij alle gevolgen aanvaarden, ook al is de vorm die ze eraan geven niet de meest 
gebruikelijke ...

Er dient te worden nagegaan of de partijen alle gevolgen van hun handelingen 
hebben aanvaard. Volgens de gegevens van de taxatieambtenaar is dat hier niet 
het geval.

(2) Het Hof van Cassatie omschrijft de vereffening als 'l'ensemble des opérati-
ons qui, à la suite de la dissolution d'une société commerciale, tendent au paie-
ment des créanciers à l'aide de l'actif social en à la répartition du reliquat éventu-
el entre les associés' (Cass., 8 mei 1930, Pas., 1930, I, 202). Met de vereffening 
van een handelsvennootschap wil men dus wel degelijk een einde maken aan 
haar activiteiten en haar vermogen verdelen onder de vennoten nadat alle schul-
den jegens derden zijn aangezuiverd (...). De vereffenaar mag dus alle lopende 
verrichtingen beëindigen en, om te vereffenen, moet hij een inventaris opmaken 
van alle waarden, en meer bepaald van de activa, met inbegrip van de immaterië-
le activa.

(De eiseres) bewijst geenszins dat dergelijke verplichtingen zijn nagekomen. 
De ware aard der dingen toont aan dat alle activa niet regelmatig te gelde zijn ge-
maakt door de vereffenaar, die slechts enkele activa (materiële activa) te gelde 
heeft gemaakt en ze heeft doorverkocht aan de vennootschap die hij als hoofd-
aandeelhouder controleert.

De taxatieambtenaar heeft bijgevolg terecht uit die vaststellingen afgeleid dat 



1628 HOF VAN CASSATIE 14.9.07 - Nr. 406 

de invereffeningstelling en de vereffening (van de eiseres) geveinsd zijn om de 
begunstigden van het verdeelde maatschappelijk vermogen de mogelijkheid te 
bieden de belasting te ontduiken.

(3) Hoewel de vereffening van een vennootschap niet als voorwaarde vereist 
dat het passief het actief overschrijdt, belet dat echter niet dat de invereffening-
stelling van een vennootschap een uitzonderlijke gebeurtenis is in het leven er-
van en zij tot doel heeft een einde te maken aan de activiteit ervan. De vereffe-
ning van een vennootschap wordt gewoonlijk overwogen om een faillissements-
procedure te vermijden wanneer haar toestand precair is, ofwel wanneer het be-
heer van de vennootschap moeilijk blijkt wegens een gebrek aan samenwerking 
tussen de vennoten waardoor de verdere activiteit van de vennootschap onmoge-
lijk wordt ...

In deze zaak heeft (de vereffenaar) de administratie nooit enige verheldering 
gegeven over de redenen waarom de algemene vergadering beslist zou hebben de 
vennootschap te ontbinden. De financiële toestand van de vennootschap stond 
kennelijk niet op het spel en een gebrek aan samenwerking tussen de vennoten 
was moeilijk denkbaar in zoverre de twee vennoten van de vennootschap in ver-
effening, namelijk  de hoofdaandeelhouder en een van zijn medevennoten op-
nieuw opduiken in het kapitaal van de naderhand opgericht vennootschap die alle 
instrumenten heeft overgenomen waarmee de activiteit van de vennootschap kan 
worden voortgezet.

(4) De vennootschaps'overdracht'  die de eiser aanvoert, gebeurde noch door 
een overdracht van aandelen, noch door een overdracht van de handelszaak. De 
enige verrichting tussen de twee vennootschappen betreft de overdracht, in fe-
bruari, van een gedeelte van de materiële activa van de vennootschap. De veref-
fende vennootschap heeft overigens haar activiteit niet voortgezet en, zonder dat 
enige  overdrachtsovereenkomst  gesloten  is  tussen  de  twee  vennootschappen, 
heeft [de Nieuwe Vennootschap] de facto de activiteit overgenomen van de vroe-
gere vennootschap, die wel zonder enige activiteit bleef voortbestaan tot op de 
beëindiging van haar vereffening in juli 1993.

(5) (De eiseres) geeft evenmin opheldering over hetgeen gebeurd is met de 
overige bestanddelen van het actief en van het passief. Aldus weet het hof [van 
beroep] helemaal niet wat er gebeurd is met de schulden jegens de leveranciers 
of met de verrekening van schuldvorderingen bij klanten. De eerste bedoeling 
van de vereffening van de vennootschap blijft de tegeldemaking van de activa 
teneinde alle schulden van de vennootschap te betalen en, desgevallend, het divi-
dend onder de vennoten te verdelen.

Tot slot blijken alle schuldvorderingen en schulden gewoonweg overgenomen 
te zijn, zonder overeenkomst, zonder akkoord, door de nieuw opgerichte ven-
nootschap.

(6) Dat is ook het geval voor de immateriële activa, meer bepaald de klanten. 
Die blijken zelfs niet ingelicht te zijn over de vereffening van de vennootschap 
en over de hervatting van de activiteit door de Nieuwe Vennootschap. De bijna 
identieke benaming van de vennootschappen werden trouwens kennelijk verward 
door derden (zie onder meer de verzekeringspolis bedrijfsleider van Swiss Life 
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waarop  de  vermelding  besloten  vennootschap  met  beperkte  aansprakelijkheid 
Plumhans al voorkomt van 1 december 1990, dus vóór de oprichting van die 
vennootschap in 1992). Hoewel de vereffenaar als eerste opdracht heeft alle acti-
va te valoriseren om ze te gelde te maken, heeft hij dat niet gedaan, met name 
m.b.t. het klantenbestand dat evenwel terstond is overgenomen door de Nieuwe 
Vennootschap. Zoals Van Ryn (t. II, 1e ed., nr. 1044) erop wijst dat er bij een 
vereffening 'il ne subsiste qu'une masse de biens, droits en créances, qu'il s'agit 
de réaliser aussi avantageusement que possible en vue de payer les créanciers so-
ciaux en de répartir le surplus entre les anciens associés'. De zo gunstig mogelij-
ke tegeldemaking van de activa is een van de verplichtingen voor de vereffenaar 
teneinde de aanzuivering van het passief te waarborgen. Indien zij niet wordt na-
gekomen zou de vereffenaar persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. 
Hier heeft de vereffenaar geen enkele van die handelingen gesteld. De nieuw op-
gerichte vennootschap heeft noch het klantenbestand gevaloriseerd, noch de ove-
rige bestanddelen van de activa die deel uitmaken van het vermogen van de ven-
nootschap in vereffening, dat gewoonweg werd overgenomen tegen zijn boek-
houdkundige waarde zonder aanpassing. Slechts een gedeelte van de materiële 
activa werd te gelde gemaakt met een meerwaarde van 250.000 frank. Het niet 
valoriseren van de immateriële activa en van een gedeelte van de materiële activa 
toont aan dat (de eiseres) niet echt een vereffening heeft gewild zoals deze in het 
handelsrecht is opgevat.

(7) Overigens staan de personeelsleden van de besloten vennootschap met be-
perkte  aansprakelijkheid  Pierre  Plumhans  die  vermeld  worden  op  de  opgave 
325.10 van het kalenderjaar 1993 eveneens vermeld op de opgave 325.10 van het 
kalenderjaar 1992 die is opgemaakt ten name van de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Imprimerie Pierre Plumhans. Het is duidelijk dat de 
personeelsleden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
Pierre Plumhans geen enkele opzeggingsvergoeding hebben ontvangen maar en-
kel hun gewone bezoldiging. De onenigheid over de toepassing van de collectie-
ve arbeidsovereenkomst nr. 32bis lijkt hier niet ter zake dienend, aangezien dat 
geschilpunt geen verband houdt met het behoud van de rechten van de arbeiders 
in geval van wijziging van onderneming en met betrekking tot de wil om de acti-
viteit van de vennootschap in vereffening te beëindigen.

(8) Gelet op die gegevens dient aangenomen te worden dat een veinzing werd 
georganiseerd teneinde de betaling van de roerende voorheffing te ontwijken, 
omdat de vereffening van de oorspronkelijke vennootschap niet echt gewild was 
met alle gevolgen die zij met zich meebrengt.

Gelet op de bovenstaande overwegingen heeft de veinzing niet alleen betrek-
king op de vereffening van de (eiseres) maar ook op de oprichting van de nieuwe 
vennootschap.

(9) Uit die overwegingen volgt dat de artikelen 209 en 264, 2°, van het Wet-
boek van de inkomstenbelastingen 1992 hier niet kunnen worden toegepast aan-
gezien er niet echt een vereffening is geweest, noch een werkelijke verdeling van 
het vermogen van de vennootschap.

(De eiseres) toont niet aan dat zij zich in een toestand bevindt waarin zij zich 
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zou kunnen beroepen op het voordeel van de aangehaalde bepalingen (...).
(10) Tot slot zijn de verhogingen volstrekt naar recht verantwoord gelet op het 

bestaan van de kennelijke fraude".
Grieven
Eerste onderdeel
Uit de vaststellingen van het arrest volgt beslist dat het enige doel van de in-

vereffeningstelling van de eisende vennootschap en van de oprichting van de 
Nieuwe Vennootschap teneinde het personeel, de materiële activa, het klantenbe-
stand, de lopende contracten en de activiteit van de eiseres over te nemen erin 
bestond de verdeling mogelijk te maken van de voorbehouden winst van de ver-
effende vennootschap aan haar vennoten in het kader van een verdeling van het 
vermogen van de maatschappij en aldus de toepassing van de roerende voorhef-
fing te vermijden met toepassing van de artikelen 209 en 264, 2°, van het Wet-
boek van de inkomstenbelastingen 1992.

Uit die vaststellingen heeft het hof van beroep evenwel niet naar recht kunnen 
afleiden dat  de voornoemde verrichtingen een veinzing zouden hebben uitge-
maakt teneinde een wettelijk verschuldigde belasting te ontwijken en, bijgevolg, 
fiscale fraude zouden hebben uitgemaakt zodat de verweerder het recht zou heb-
ben te oordelen dat de eisende vennootschap niet in vereffening werd gesteld, dat 
er geen enkele nieuwe vennootschap werd opgericht en dat de verdeling van het 
vermogen van de eisende vennootschap, ten belope van het bedrag van de gere-
serveerde winst, een loutere uitkering van dividenden was waarop de roerende 
voorheffing van toepassing is.

Er is immers geen sprake van verboden veinzing t.a.v. de fiscus en dus even-
min van belastingontduiking, als de partijen de vrijheid van overeenkomst benut-
ten om een voordeliger belastingregeling te genieten en daarbij handelingen ver-
richten waarvan zij alle gevolgen aanvaarden, ook al worden die enkel en alleen 
verricht om de belastingdruk te verminderen. Door aldus te handelen maken de 
partijen slechts gebruik van de vrijheid van de overeenkomsten en miskennen 
geen enkele door de belastingwet opgelegde verplichting.

In deze zaak kon het hof van beroep uit de vaststellingen van het arrest niet op-
maken dat de vennoten van de eisende vennootschap en de stichters van de Nieu-
we Vennootschap de gevolgen van hun handelingen niet zouden hebben aan-
vaard.

Integendeel, de invereffeningstelling van de eisende vennootschap was op juri-
disch vlak onontbeerlijk om de vereffenaar in staat te stellen om niet alleen de 
beschikbare reserves,  maar ook het  volledige kapitaal onder haar vennoten te 
verdelen aangezien de vennootschapswet een besloten vennootschap met beperk-
te aansprakelijkheid verbiedt vóór de vereffening haar kapitaal tot onder het mi-
nimumkapitaal te verminderen (artikelen 120, 3°, en 122, laatste lid, van titel IX 
van boek 1 van het Wetboek van Koophandel).

Uit de vaststellingen van het arrest blijkt niet dat de eisende vennootschap,na 
de verdelingen onder haar vennoten, enig bestanddeel van het actief zou hebben 
overgehouden of dat bepaalde schulden niet door de Nieuwe Vennootschap zou-
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den zijn overgenomen: het arrest stelt daarentegen vast dat "de schuldvorderin-
gen en  schulden  overgenomen blijken  te  zijn,  zonder  (schriftelijke)  overeen-
komst, zonder akkoord (van de schuldeisers) door de nieuw opgerichte vennoot-
schap; dat zulks ook het geval is voor het immaterieel actief, inzonderheid voor 
het klantenbestand"; dat de Nieuwe Vennootschap "de overige bestanddelen van 
het actief dat deel uitmaakte van het vermogen" van de eiseres heeft overgeno-
men "tegen hun boekhoudkundige waarde zonder aanpassing".

Indien het hof van beroep, aan de hand van een feitelijke beoordeling, de mo-
daliteiten van de vereffening die het omschrijft, zoals de overdracht van bepaalde 
bestanddelen van de activa, en meer bepaald van het klantenbestand, naar de 
Nieuwe Vennootschap zonder schriftelijke overeenkomst en zonder tegenpresta-
tie, of het gebrek aan informatie aan de schuldeisers over de overname van de 
verbintenissen van de vennootschap in vereffening door de Nieuwe Vennoot-
schap, als abnormaal had kunnen aanmerken, dan hadden die feiten eventueel de 
aansprakelijkheid van de vereffenaar in het gedrang kunnen brengen, en, op fis-
caal vlak , verantwoorden dat de vennootschap in vereffening, krachtens artikel 
26 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op een abnormaal voor-
deel werd belast maar niet naar recht kunnen verantwoorden dat de vereffening 
van de eisende vennootschap geveinsd of fictief verklaard moet worden.

In zoverre  het  arrest  het  geveinsde  of  fictieve  karakter  van de  vereffening 
grondt op de overweging dat zij niet gerechtvaardigd was door de financiële toe-
stand van de vennootschap of door een onenigheid tussen de vennoten (zie bo-
venstaande redenen, 3), beperkt het arrest op onwettige wijze de bepalingen van 
de  vennootschapswet  betreffende  de  vereffening  van  de  vennootschappen 
(schending van de in het aanhef van het middel aangewezen bepalingen van titel 
IX van boek 1 van het Wetboek van Koophandel met uitzondering van artikel 2).

In zoverre het arrest het fictieve karakter van de vereffening grondt op de over-
weging dat met die vereffening geen einde werd gemaakt aan de activiteit die het 
voorwerp van de eiseres uitmaakte omdat die activiteit werd voorgezet door de 
Nieuwe Vennootschap die was opgericht door de hoofdaandeelhouders van de 
eiseres onder een vergelijkbare benaming, met haar exploitatiezetel op hetzelfde 
adres, die het personeel, de exploitatiemiddelen, de lopende contracten en het 
klantenbestand  van  de  eiseres  heeft  overgenomen,  miskent  het  arrest  dat  de 
Nieuwe Vennootschap een van de eiseres onderscheiden rechtspersoon is (schen-
ding van artikel 2, tweede lid, van titel IX van boek 1 van het Wetboek van 
Koophandel).

Doordat  het  arrest  de  voornoemde  verrichting  als  geveinsd  beschouwt  op 
grond van de overwegingen en van de redenen die hierboven zijn vermeld, mis-
kent het  arrest  bijgevolg het  wettelijk  begrip veinzing (schending van artikel 
1321 van het Burgerlijk Wetboek) en het algemeen rechtsbeginsel dat selon le-
quel les effets que les actes en conventions non simulés ont sur le patrimoine de 
leurs auteurs sont opposables aux tiers,welk beginsel afgeleid is uit artikel 1165 
van het Burgerlijk Wetboek (miskenning van dat beginsel en schending van dat 
artikel).

Doordat het arrest oordeelt dat de litigieuze roerende voorheffing kon worden 
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ingekohierd binnen de termijn van vijf jaar die is voorgeschreven door artikel 
354, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 in geval 
van inbreuk op de bepalingen van dat wetboek of van ter uitvoering ervan geno-
men besluiten,  gedaan met bedrieglijk opzet  of  met het  oogmerk te  schaden, 
schendt het bijgevolg dat artikel, en, door te oordelen dat de roerende voorhef-
fing verschuldigd was op de uitkeringen die hadden plaatsgevonden in het raam 
van de verdeling van het maatschappelijk vermogen van de eiseres, schendt het 
arrest de artikelen 209 en 264, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Er is geen sprake van verboden veinzing t.a.v. de fiscus en dus evenmin van 

belastingontduiking, als de partijen de vrijheid van overeenkomst benutten om 
een voordeliger belastingregeling te genieten, zonder evenwel enige wettelijke 
verplichting te miskennen, en daarbij handelingen verrichten waarvan zij alle ge-
volgen aanvaarden, ook al worden die enkel en alleen verricht om de belasting-
druk te verminderen.

Het arrest stelt vast dat de eiseres op 7 december 1992 in vereffening is ge-
steld, dat "haar boekhouding [...] op 31 december 1992 werd afgesloten en dat de 
vennootschap nadien geen enkele activiteit meer heeft gehad", dat de eiser, de 
vereffenaar van de vennootschap, alle beschikbare reserves en het volledige ka-
pitaal van de vennootschap onder de vennoten heeft verdeeld en dat, in december 
1992, een nieuwe vennootschap werd opgericht onder de benaming Pierre Plum-
hans.

Het wijst erop "dat de schuldvorderingen en de schulden blijkbaar gewoonweg 
opnieuw werden overgenomen [...] door de nieuw opgerichte vennootschap, dat 
zulks ook het geval is voor het immaterieel actief, inzonderheid voor het klanten-
bestand", dat de nieuwe vennootschap "de overige bestanddelen heeft overgeno-
men van het actief dat deel uitmaakte van het vermogen van de vennootschap in 
vereffening [...] tegen hun boekhoudkundige waarde zonder aanpassing" en stelt 
"de hervatting van de activiteit van de nieuwe vennootschap" vast.

Noch de overwegingen dat de invereffeningstelling van de eiseres niet verant-
woord was door haar financiële toestand of door een zodanig gebrek aan samen-
werking tussen de vennoten dat een voortzetting van de activiteit van de ven-
nootschap onmogelijk werd, maar door de bedoeling om de roerende voorheffing 
op de verdeling van de gereserveerde winst te vermijden, noch de overwegingen 
betreffende de wijze waarop vereffening is gebeurd of betreffende het verzuim 
van de eiser in dat verband, zonder dat het arrest vaststelt dat hij is tekortgescho-
ten in welbepaalde wettelijke verplichtingen, zijn van dien aard dat ze de beslis-
sing van het arrest naar recht kunnen verantwoorden dat de vereffening van de 
eiseres geveinsd was en dat, bijgevolg, de litigieuze roerende voorheffing ver-
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meerderd  met  verhogingen  verschuldigd  was  op  de  uitkeringen  die  hadden 
plaatsgevonden bij de verdeling van het maatschappelijk vermogen van de eise-
res.

Het onderdeel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep van de 

verweerder ontvankelijk verklaart en de voeging van de zaken beveelt.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

14 september 2007 – 1° kamer –  Voorzitter en verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter–  Gelijkluidende conclusie  van de  h. Henkes, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 407

1° KAMER - 14 september 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — ALGEMEEN - 
BEVOEGDHEID VAN DE FISCUS - BANKGEHEIM - DRAAGWIJDTE - GEVOLG

De  administratie  der  directe  belastingen  of  de  administratie  van  de  bijzondere 
belastinginspectie die optreedt inzake directe belastingen schendt het bankgeheim dat is  
ingevoerd  bij  artikel  224,  eerste  lid,  W.I.B.  1964  wanneer  zij  gebruik  maakt  van  de 
inlichtingen die zij heeft verkregen van een andere administratie of van de administratie  
van  de bijzondere  belastinginspectie  die  de  opdrachten  van die  andere  administratie 
uitoefent en die voornoemde wetsbepaling haar verbood zelf bij een bank in te zamelen  
met het oog op het belasten van de cliënten ervan1. (Art. 224, eerste lid, W.I.B. 1964)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN T. GROUPE SUCRIER nv)

Conclusie van de Heer advocaat-generaal Henkes: (vertaling)
I. Feiten van de zaak en voorafgaande rechtspleging
1. In hoofdzaak stelt het bestreden arrest vast dat het geschil betrekking heeft op een 

aanslag in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 1990, die werd ingekohierd op 
13 mei 1997.

De  aanslag  is  het  gevolg  van  de  weigering  van  de  eiser  om  te  erkennen  dat  de 
dividenden  die  aan  de  verweerster  werden  uitgekeerd  door  Sotredi,  een  Sicav  naar 
Luxemburgs recht, belastingaftrek genieten als definitief belaste inkomsten.

De  belastingadministratie  oordeelde  dat  de  inschrijving  op  de  Sotredi-aandelen 
geveinsd was en een gelddeposito verhulde.

1 Zie concl. O.M.
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2.  De  litigieuze  heffing  werd  ingekohierd  na  een  enquête  door  de  Bijzondere 
Belastinginspectie bij de kredietinstelling in het kader van een enquête naar de toepassing 
van de taks op de beursverrichtingen (die onder de met het zegel gelijkgestelde taksen 
valt).

Pro memorie: krachtens artikel 205 - 1 van het Wetboek van met zegel gelijkgestelde 
taksen (WZGT) is de belastingadministratie die bevoegd is voor de heffing van belasting 
op de beursverrichtingen, namelijk de Administratie van de btw, registratie en domeinen 
die  handelt  krachtens  een  bijzondere  machtiging  van  de  directeur-generaal  van  dat 
bestuur, gemachtigd om zonder beperking bij de bankiers meer bepaald mededeling te 
verkrijgen van hun registers, repertoria, boeken en alle andere bescheiden in verband met 
hun handels-, beroeps-, of statutaire bedrijvigheid om zich te kunnen vergewissen van de 
juiste  heffing  van  de te  hunnen laste  of  ten laste  van  derden  vallende met  het  zegel 
gelijkgestelde taksen.

De bijzondere belastinginspectie heeft de inlichtingen die bij een dergelijke enquête 
werden  verkregen  naderhand  gebruikt  teneinde  klanten  van  de  kredietinstelling, 
waaronder de verweerster, te belasten in de vennootschapsbelasting.

Dit is de kern van de zaak.
3. Het bestreden arrest oordeelt dat de inlichtingen die bij een bank zijn verkregen door 

een  administratie  die  optreedt  inzake  met  het  zegel  gelijkgestelde  taksen  niet  mogen 
worden gebruikt om de klanten van die bank in de inkomstenbelastingen te belasten; het 
beslist dat de aanslag berust op onwettige bewijsbestanddelen en derhalve nietig is. 

II. Middel
A) Uiteenzetting
4. Het middel komt op tegen de schending van artikel 224 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen [1964] (W.I.B. 64) en de artikelen 211, §§2 en 3, van het Wetboek 
van met zegel gelijkgestelde taksen (WZGT).

Artikel 224, eerste lid, W.I.B. 64 bepaalt dat, in afwijking van de bepalingen van artikel 
223, en onverminderd de toepassing van de artikelen 221 en 222, de administratie niet 
gemachtigd is in de rekeningen, boeken en documenten van de bank-, wissel-, krediet- en 
spaarinstellingen inlichtingen in te zamelen met het oog op het belasten van hun cliënten.

Daarentegen kan, krachtens artikel 211, §2, eerste lid, WZGT, elke inlichting, stuk, 
proces-verbaal of akte ontdekt of verkregen in het uitoefenen van zijn functies door een 
ambtenaar van een fiscaal rijksbestuur, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van 
een der in dat wetboek aangeduide diensten door de Staat ingeroepen worden voor het 
opsporen van elke krachtens de belastingwetten verschuldigde som. 

Artikel 243 W.I.B. 64 voorziet in dezelfde bevoegdheid. 
5. Het middel voert aan dat voornoemd artikel 224 W.I.B. 64, behoudens de vermelde 

uitzondering  en  in  de  mate  die  het  omschrijft,  de  bevoegdheden  van  de 
belastingadministraties beperkt die hun zijn toegekend door voornoemd artikel 211, §2, 
WZGT (toepasselijk inzake de taks op de beursverrichtingen) en door voornoemd artikel 
243 W.I.B. 64 (toepasselijk inzake inkomstenbelastingen), slechts van toepassing zou zijn 
op de inlichtingen die verkregen zijn door de administratie der directe belastingen (of, 
desgevallend de bijzondere belastinginspectie die optreedt inzake directe belastingen) in 
het kader van een enquête inzake inkomstenbelastingen.

Voornoemd  artikel  224  W.I.B.  64  zou  niet  gelden  wanneer  die  inlichtingen  zijn 
verkregen in het kader van een enquête door een andere administratie en met betrekking 
tot andere belastingen dan inkomstenbelastingen.

B) Bespreking
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6. De rechtsvraag die het middel stelt is of de bijzondere belastinginspectie die optreedt 
krachtens artikel  87  van  de  wet  van  8  augustus  1980 waarbij  haar  de  bevoegdheden 
worden toegekend  die  de  overige  belastingadministraties  reeds hadden  en  voornoemd 
artikel 205-1 WZGT hanteert om een controle uit te oefenen betreffende de juiste inning 
van die taksen (meer in het bijzonder de taks op de bankverrichtingen), zich naar recht 
kon  beroepen  op  de  bevoegdheden  van  de  administratie  van  de  btw,  registratie  en 
domeinen  om,  met  het  oog  op  de  belasting  van  de  verweerster  in  de 
vennootschapsbelasting, gebruik te maken van de inlichtingen die zij had ingezameld bij 
de bank waar verweerster klant was. 

7. Volgens mij is het antwoord hierop negatief.
Krachtens  artikel  87  van  de  wet  van  8  augustus  1980  betreffende  de  budgettaire 

voorstellen 1979-1980, in de versie die van kracht was ten tijde van de controle, hebben 
de  administratie  van  de  bijzondere  belastinginspectie  (en  de  Administratie  van  de 
ondernemings- en inkomensfiscaliteit) en hun ambtenaren inderdaad de bevoegdheden die 
door  de  wettelijke  en  reglementaire  bepalingen  inzake  belastingen,  rechten  en  taksen 
worden verleend aan de fiscale administraties en aan hun ambtenaren. 

Maar, en het is belangrijk hierop te wijzen, ondanks de polyvalente bevoegdheid van de 
bijzondere belastingsinspectie hebben haar ambtenaren slechts de bevoegdheden die aan 
de overige administraties en hun ambtenaren zijn toegekend. 

De bevoegdheden van de administratie der directe belastingen die bevoegd is voor de 
inkomstenbelastingheffing  voor  de  vennootschappen  worden  echter  beperkt  door 
voornoemd artikel 224, eerste lid, W.I.B. 64. Bijgevolg worden de bevoegdheden van de 
ambtenaren van de bijzondere belastinginspectie op dezelfde wijze beperkt.

8. Gebruikmaken van de ruime onderzoeksbevoegdheid en het recht om inlichtingen in 
te zamelen die zijn toegewezen aan een andere belastingadministratie, hier die van de btw, 
registratie  en  domeinen,  die  bevoegd  is  voor  de  juiste  inning  van  de  met  het  zegel 
gelijkgestelde taksen, om het in voornoemd artikel 224 vervatte verbod te omzeilen, kan 
evenmin  via  de  bijzondere  belastinginspectie,  aangezien  die  ruime 
onderzoeksbevoegdheid dezelfde is als die welke artikel 243 W.I.B. 64 (336 W.I.B. 92) 
verleent aan de administratie der directe belastingen, die, ook voor haar - we wezen er al 
op - uitdrukkelijk wordt beperkt door voornoemd artikel 224. 

Als men louter op grond van de bewoordingen van voornoemd artikel 224 en zijn plaats 
in de belastingsreglementering, de toepassing van de bij dat artikel opgelegde restricties 
beperkt tot  enkel  de  administratie  der  directe belastingen die onderzoekingen doet  bij 
banken en daarmee gelijkgestelde financiële inlichtingen met het oog op het heffen van 
inkomstenbelastingen, lijkt dit me in strijd te zijn met het voornoemde verbod dat doelt op 
een methode (de belastingheffing bij klanten van financiële instellingen aan de hand van 
de  inlichtingen  die  daar  zijn  ingezameld)  veeleer  dan  op  een  beperking  van  de 
bevoegdheid van een specifieke belastingadministratie.

9. Op straffe van schending van voornoemd artikel 224, eerste lid, dat de administratie 
der  directe  belastingen  verbiedt  inlichtingen  in  te  zamelen  bij  een  bank  en  daarmee 
gelijkgestelde financiële instellingen met het oog op het belasten van hun cliënten, mag 
die  administratie  of  de  administratie  van de bijzondere  belastinginspectie  die  optreedt 
inzake directe belastingen, bijgevolg geen aanslag in de inkomstenbelastingen vaststellen 
ten name van klanten van een bank of daarmee gelijkgestelde financiële instellingen door 
gebruik te maken van de inlichtingen die verkregen zijn door een andere administratie of 
door de administratie van de bijzondere belastinginspectie naar aanleiding van een door 
hen  uitgevoerde  controle  bij  die  bank  of  bij  de  daarmee  gelijkgestelde  financiële 
instellingen betreffende de inning van een andere belasting dan de inkomstenbelasting.

III. Conclusie
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10. Verwerping.

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0035.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21september 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 224 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, vervat in het ko-

ninklijk besluit van 26 februari 1964;
- artikel 211, §2 en 3, van het Wetboek van met zegel gelijkgestelde taksen.
Aangevochten beslissingen
Het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, verklaart de voorziening 

gegrond van de verweerster tegen de bijkomende aanslag in de vennootschapsbe-
lasting die op 13 mei 1977 te harer name is ingekohierd voor het aanslagjaar 
1990 (artikel 720011), voor een bedrag van 20.524.503 BEF, meer bepaald op 
grond van de onderstaande redenen:

"[...] dat (de verweerster) daarentegen terecht aanvoert dat de aanslag nietig is 
wegens de onwettigheid van de bewijzen;

[...] dat de administratie van de bank naamloze vennootschap Crédit Général 
de gegevens ontvangen heeft die zij als bewijskrachtig tegen (de verweerster) be-
schouwt in het kader van een enquête betreffende de taks op de beursverrichtin-
gen;

Dat de administratie, krachtens artikel 205-1 van het Wetboek van met zegel 
gelijkgestelde taksen, weliswaar bevoegd is om in dergelijke aangelegenheden 
van de banken te verkrijgen dat ze haar, onder bepaalde voorwaarden hun regis-
ters, repertoria, boeken, akten en alle andere bescheiden in verband met hun han-
dels-, beroeps- of statutaire bedrijvigheid mededelen ten einde de juiste heffing 
van de ter hunne laste of ten lasten van derden vallende met het zegel gelijkge-
stelde taksen te verzekeren;

Dat de Staat zeker, ook elke inlichting, stuk, proces-verbaal of akte, ontdekt of 
verkregen door een ambtenaar van het belastingbestuur in de uitoefening van zijn 
ambt, ofwel rechtstreeks, ofwel, met name via een van zijn diensten of admini-
straties, kan aanwenden bij het opsporen van ieder krachtens de belastingwetten 
verschuldigd bedrag;

Dat zulks niet belet dat artikel 224 van het Wetboek van de inkomstenbelastin-
gen (1964) inzake inkomstenbelasting de administratie verbiedt in de rekenin-
gen, boeken en documenten van de bankinstellingen inlichtingen in te zamelen 
met het oog op het belasten van hun cliënten;
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[...] dat laatstgenoemde bepaling eraan in de weg staat de administratie der di-
recte belastingen (of de B.B.I. die optreedt inzake directe belastingen) gebruik 
zou kunnen maken van de inlichtingen die door een andere administratie (of door 
de B.B..I. die de bevoegdheden van die andere administratie uitoefent) bij een 
bank verkregen zijn in de gevallen waarin zij die niet rechtstreeks had kunnen 
verkrijgen;

Dat artikel 224, waarvan de toepassing beperkt is tot de inkomstenbelasting, 
beschouwd moet worden als een bepaling die impliciet maar zeker afwijkt van 
de artikelen 242 en 243 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) 
die voor alle belastingen gemeenschappelijke bepalingen bevatten;

Dat zulks des te meer geldt daar voornoemd artikel 224 een recentere bepaling 
is dan de overige;

[...] dat een andere beslissing hieromtrent de essentie van artikel 224 zou uit-
hollen en de bescherming opheffen, die de wetgever aan de belastingplichtige 
heeft willen bieden".

Het arrest beslist aldus in wezen dat artikel 224 van het Wetboek van de in-
komstenbelastingen (1964), dat aan de administratie het recht ontzegt, behalve in 
een vermelde uitzondering en in de mate die het omschrijft, om "in de rekenin-
gen, boeken en documenten van de bank[..]instellingen inlichtingen in te zame-
len met het oog op het belasten van hun cliënten" en aldus de bevoegdheid be-
perkt van de administratie om gebruik te maken van elke inlichting die is ingeza-
meld met name met toepassing van artikel 211, §2, van het Wetboek van met ze-
gel gelijkgestelde taksen en van artikel 243 van het Wetboek van de inkomsten-
belastingen, wordt toegepast ook al werden die inlichtingen bij de bankinstelling 
niet verkregen door de administratie der directe belastingen maar door een ande-
re administratie (of door de B.B..I. die de bevoegdheden van die andere admini-
stratie uitoefent).

Grieven
Naar luid van artikel 211, §2, van het Wetboek van met zegel gelijkgestelde 

taksen (toepasselijk inzake de taks op de beursverrichtingen) en artikel 243 van 
het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) (toepasselijk inzake inkom-
stenbelastingen) kan "elke inlichting, stuk, proces-verbaal of akte ontdekt of be-
komen in het uitoefenen van zijn functies door een ambtenaar van een fiscaal 
rijksbestuur, hetzij rechtstreeks, het door tussenkomst van een der [...] diensten 
[...] door de Staat ingeroepen worden voor het opsporen van elke krachtens de 
belastingwetten verschuldigde som".

Ook al  beperkt  artikel  224  van  het  Wetboek  van  de  inkomstenbelastingen 
(1964), behoudens aldaar vermelde uitzondering en in de mate die het omschrijft, 
dat recht van de administratie door de administratie te verbieden "in de rekenin-
gen, boeken en documenten van de bank[...] spaarinstellingen inlichtingen in te 
zamelen met het oog op het belasten van hun cliënten" toch is die tekst slechts 
van toepassing op de gegevens die verkregen zijn door de administratie der di-
recte belastingen (of, desgevallend de bijzondere belastinginspectie die optreedt 
inzake directe belastingen) in het kader van een enquête inzake inkomstenbelas-
tingen.
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Hij geldt niet wanneer die inlichtingen zijn verkregen in het kader van een en-
quête door een andere administratie en met betrekking tot andere belastingen.

Hieruit volgt dat het arrest dat vaststelt dat de administratie de litigieuze hef-
fing heeft kunnen vaststellen aan de hand van de inlichtingen die werden ingeza-
meld "in het kader van een enquête over de taks op de beursverrichtingen", geen 
toepassing heeft kunnen maken van de beperking die in de aangewezen wetsbe-
paling is vermeld en bijgevolg niet naar recht de bewijzen afwijst die de admini-
stratie uit die inlichtingen heeft gehaald.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het arrest stelt vast dat de administratie van de bijzondere belastinginspectie, 

aan de hand van de inlichtingen die zij had ingezameld bij de bank waarbij de 
verweerster klant was, in het kader van een enquête betreffende in het Wetboek 
van met zegel gelijkgestelde taksen bedoelde beursverrichtingen, ten name van 
de verweerster een bijkomende aanslag in de vennootschapsbelasting heeft inge-
kohierd

Artikel 224, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) 
bepaalt dat in afwijking van de bepalingen van artikel 223, en onverminderd de 
toepassing van de artikelen 221 en 222, de administratie niet gemachtigd is in de 
rekeningen, boeken en documenten van de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstel-
lingen inlichtingen in te zamelen met het oog op het belasten van hun cliënten.

Krachtens artikel 211, §2, eerste lid, van het Wetboek van met zegel gelijkge-
stelde taksen kan elke inlichting, stuk, proces-verbaal of akte die is ontdekt of 
verkregen in het uitoefenen van zijn functies door een ambtenaar van een fiscaal 
rijksbestuur, hetzij rechtstreeks, het door tussenkomst van een der door dat wet-
boek aangeduide diensten, door de Staat ingeroepen worden voor het opsporen 
van elke krachtens de belastingwetten verschuldigde som.

Op straffe evenwel het bankgeheim te schenden, dat  is  ingevoerd bij voor-
noemd artikel 224, eerste lid mag de administratie der directe belastingen of de 
administratie van de bijzondere belastinginspectie die optreedt inzake directe be-
lastingen de inlichtingen die zij heeft verkregen van een andere administratie of 
van de administratie van de bijzondere belastinginspectie die de opdrachten van 
die andere administratie uitoefent die  voornoemde wetsbepaling haar verbood 
zelf bij een bank in te zamelen, niet gebruiken met het oog op het belasten van de 
cliënten ervan.

Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

14 september 2007 – 1° kamer –  Voorzitter en verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter– Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advoca-
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ten: mrs. T'Kint en D. Garabedian, Brussel.

Nr. 408

3° KAMER - 17 september 2007

1º HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — ALGEMEEN - BEDONGEN STELSELS - 
GEMEENSCHAPSSTELSEL - VERREKENING TUSSEN DE VERMOGENS - BEDING DAT STRIJDIG IS MET 
DE ESSENTIE VAN HET GEMEENSCHAPSSTELSEL - GEVOLG

2º HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — ALGEMEEN - BEDONGEN STELSELS - 
GEMEENSCHAPSSTELSEL - BEDING WAARIN AFSTAND WORDT GEDAAN VAN HET OPSTELLEN VAN EEN 
VERGOEDINGSREKENING - GEVOLG

1º  Indien  in  een  huwelijkscontract  een  beding  wordt  opgenomen  waarin  wordt  
overeengekomen dat het tegenbewijs van het feit, dat de verrekening tussen de eigen 
vermogens en het gemeenschappelijk vermogen geacht wordt van dag tot dag te zijn  
opgesteld, niet zal mogen geleverd worden of dat er bij de ontbinding van het stelsel  
geen vergoedingsrekeningen mogen opgemaakt worden, tast dit beding de essentie van  
het  gemeenschapsstelsel,  dat  de  belangen  van  de  beide  partijen  in  het  huwelijk  
beschermt, aan; dergelijk beding is strijdig met het dwingend recht van elke echtgenoot  
op verrekening. (Artt. 1387, 1388 en 1389, B.W.)

2º De echtgenoten kunnen in het huwelijkscontract of  bij  de wijziging ervan tijdens het  
huwelijk, geen afstand doen van het opstellen van een vergoedingsrekening; het beding 
dat  bepaalt  dat  bij  de  ontbinding  van  het  gemeenschappelijk  vermogen  geen 
vergoedingsrekening zal opgemaakt worden, is nietig. (Artt. 1387, 1388 en 1389, B.W.)

(W. T. C.)

ARREST

(A.R. C.03.0582.N)

I. BESTREDEN BESLISSING
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 april 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Bij beschikking van de eerste voorzitter van 20 februari 2007 werd deze zaak 

naar de derde kamer verwezen.
Bij arrest van 19 maart 2007 werd de zaak verdaagd teneinde de partijen toe te 

laten standpunt in te nemen over de in dit arrest gestelde vraag. 
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 1108, laatste lid, 1131, 1133, 1134, 1234, 1304, 1338, 1387, 

1388 en 1451, van het Burgerlijk Wetboek (de artikelen 1304, 1387, 1388 en 
1451 gewijzigd bij de wet van 14 juli 1976);
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- de artikelen 824, derde lid, en 1045, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de afstand van een recht slechts 

kan worden afgeleid uit feiten of handelingen die voor geen andere uitlegging 
vatbaar zijn en strikt dient geïnterpreteerd.

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest homologeert de staat van vereffening en verdeling van de 

ontbonden huwgemeenschap C.-W. vervat in het proces-verbaal van 29 januari 
1998 en beslist aldus geen rekening te houden met het vereffeningsbeding ver-
meld onder punt 7 van het huwelijkscontract letterlijk aangehaald als volgt:

“Bij de ontbinding van de gemeenschap zal er geen rekening van terugnemin-
gen en vergoedingen tussen de echtgenoten worden opgemaakt. De rekeningen 
die zouden verschuldigd zijn tussen het gemeenschappelijk vermogen en de ei-
gen vermogens zullen vermoed worden van dag tot dag te zijn opgesteld”.

en het bestreden arrest steunt die beslissing op de volgende gronden: “Op 25 
november 1976 werd door notaris Paul De Blauwe het huwelijkscontract tussen 
partijen opgesteld. Het hof van beroep vermeldt hierna de dienstige bepalingen.

In artikel 1 verklaren de partijen het wettelijk stelsel van de gemeenschap aan 
te nemen, behoudens de hierna volgende modaliteiten. Het gemeenschappelijk 
vermogen zal samengesteld zijn uit de inkomsten der echtgenoten, hun besparin-
gen en aanwinsten, samen of alleen verworven, evenals uit goederen waarvan 
niet bewezen is dat zij eigen zijn.

Volgende goederen blijven eigen aan iedere echtgenoot:
- de goederen waarvan hij eigenaar zal zijn op het ogenblik van het huwelijk;
- diegene waarvan hij eigenaar zal worden in de toekomst door erfenis, schen-

king of een gelijkaardige titel.
Iedere echtgenoot zal alleen gehouden zijn tot zijn eigen schulden onder de 

voorwaarden die de wet bepaalt.
In artikel 2 worden de goederen vermeld die uit het gemeenschappelijk vermo-

gen worden gesloten, ongeacht het tijdstip van verkrijging:
- de klederen en voorwerpen voor persoonlijk gebruik van de een of andere 

echtgenoot;
- de voorwerpen die dienen voor de uitoefening van zijn beroep;
- de andere goederen en rechten omschreven in de artikelen 1400 en 1401 van 

het Burgerlijk Wetboek.
In artikel 3 wordt bepaald dat iedere echtgenoot zal bijdragen in de lasten van 

het huwelijk volgens zijn vermogen. De echtgenoten zullen geacht worden van 
dag tot dag hun deel te hebben bijgedragen, zonder hiervoor kwijting te moeten 
geven.

Artikel 7 bevat het vereffeningbeding en luidt als volgt: ‘Bij de ontbinding van 
de gemeenschap zal er geen rekening van terugnemingen en vergoedingen tussen 
de echtgenoten worden opgemaakt. De rekeningen die zouden verschuldigd zijn 
tussen het gemeenschappelijk vermogen en de eigen vermogens zullen vermoed 
worden van dag tot dag te zijn opgesteld’.
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De echtgenoten kunnen hun huwelijksovereenkomsten naar goeddunken rege-
len. De vrije keuze wordt evenwel door een aantal beperkingen beheerst (de arti-
kelen 1387 en 1388 van het Burgerlijk Wetboek). Aldus kunnen in het contract 
geen bedingen worden opgenomen die strijdig zijn met de openbare orde (artikel 
1387 van het Burgerlijk Wetboek). Rechtspraak en rechtsleer aanvaarden dat een 
beding dat onverenigbaar is met de essentiële kenmerken van het stelsel, strijdig 
is met de openbare orde. Aldus kan in een overeenkomst, dat voorziet in een ge-
meenschapsstelsel, geen beding worden opgenomen waarin in algemene termen 
aan elke mogelijke vergoeding wordt verzaakt. De vergoeding is immers een es-
sentieel element van het gemeenschapsstelsel.

Artikel 7, alinea 1, van het vereffeningbeding bepaalt in algemene termen dat 
er geen rekening van terugnemingen en vergoedingen wordt gemaakt. Met ande-
re woorden verzaken de partijen in algemene termen aan elke vergoeding.

De stelling van eiseres is dat uit artikel 7, alinea 2, zou moeten blijken dat ali-
nea 1 geen algemeen beding bevat, omdat in alinea 2 wordt gespecificeerd dat de 
rekeningen worden vermoed van dag tot dag te zijn opgesteld. Het zou dus met 
andere woorden gaan om een modaliteit in het systeem van vergoedingen, en dit 
is niet in strijd met de openbare orde.

Het hof van beroep is het met de visie van eiseres niet eens. De bepaling van 
alinea 2 is geen modaliteit van de vergoeding. Vergoedingsrekeningen worden 
immers na de ontbinding van het stelsel opgemaakt en alinea 2 zet enkel uiteen 
waarom de partijen in alinea 1 verzaken aan het opmaken van vergoedingsreke-
ningen.

De verwijzing naar de opvattingen van De Page en Dekkers is niet terzake. De 
Page zegt in de eerste plaats dat elk beding, waarbij de toekomstige echtgenoten 
verzaken aan iedere vergoeding voorzien in het oude artikel 1437 van het Bur-
gerlijk Wetboek (opgeheven door de wet van 14 juli 1976), algemeen wordt be-
schouwd als nietig. Hij werpt wel de vraag op of de vergoeding niet als een zui-
ver privaat recht moet worden beschouwd. Nog afgezien van het feit dat het sys-
teem van vergoedingen thans veel uitgebreider is uitgewerkt dan in het oude arti-
kel 1437 van het Burgerlijk Wetboek, zodat iedere vergelijking mank loopt, is 
het zo dat in de huidige navolgbare stand van rechtspraak en rechtsleer zulk een 
algemeen vereffeningsbeding als  nietig wordt  beschouwd,  alle  filosofische en 
rechtstheoretische overwegingen van eiseres ten spijt.

Eiseres wijst verder op de nauwe samenhang met artikel 3. Ook dit middel kan 
niet worden aanvaard. Artikel 3 van de overeenkomst betreft de regeling van de 
bijdrage in de lasten van het huwelijk, zoals voorzien door artikel 221 van het 
Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op het primair huwelijksvermogens-
recht. Er is een wezenlijk onderscheid tussen de bijdrageplicht tussen echtgeno-
ten en de vergoedingsrekening tussen vermogens.

Eiseres roept ter ondersteuning van haar argumenten het arrest in, gewezen op 
6 december 1996 door de eerste kamer van dit hof (van beroep) (kopie gevoegd 
bij de zwarigheden). Het hof van beroep kan daar geen gunstig onthaal aan verle-
nen. Nog afgezien van het feit dat geen rechter een uitspraak mag doen bij wege 
van algemene en als regel geldende beschikking (artikel 6 van het Gerechtelijk 
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Wetboek), beslechtte het hof van beroep een geschil met betrekking tot de bijdra-
geplicht tussen echtgenoten gehuwd in een stelsel van zuivere scheiding van goe-
deren. Er is dus geen vergelijking mogelijk met de hier te beoordelen zaak. (…) 

Tenslotte roept eiseres de relativiteit van de nietigheid in. Zij stelt dat het ver-
effeningbeding immers nooit ter discussie werd gesteld.

Het hof van beroep kan deze redenering niet volgen. Het vereffeningbeding zal 
uiteraard tijdens het huwelijk niet ter discussie zijn gesteld, omdat er ook geen 
aanleiding was om het beding in werking te stellen. Zelfs indien de partijen tij-
dens het huwelijk rekeningen van dag tot dag zouden hebben vereffend, neemt 
dit de nietigheid van het vereffeningbeding niet weg. In ondergeschikte orde, zo 
het beding nietig is - wat dus het geval is -, roept eiseres de nietigheid van het 
volledige huwelijkscontract in.

Een huwelijkscontract is  enkel volledig nietig wanneer een vormvoorschrift 
niet is nageleefd of wanneer de toestemming van een echtgenoot ontbreekt. Be-
vat het  huwelijkscontract  een beding dat  nietig is  wegens strijdigheid met de 
openbare orde, dan is enkel dat beding nietig; tenzij dit beding zo innig met de 
rest van het contract zou zijn verbonden dat het er als het ware één geheel mee 
uitmaakt. Dit is ten deze geenszins het geval.

Artikel 7 is nietig; het contract is voor het overige geldig”.
Grieven
Eerste onderdeel
De echtgenoten mogen ingevolge het artikel 1387 van het Burgerlijk Wetboek 

hun huwelijksovereenkomsten regelen naar goeddunken, mits zij daarin niets be-
dingen dat strijdig is met de openbare orde of de goede zeden.

Het artikel 7 van het huwelijkscontract van partijen bevat een vereffeningsbe-
ding dat luidt als volgt:

“Bij de ontbinding van de gemeenschap zal er geen rekening van terugnemin-
gen en vergoedingen tussen de echtgenoten worden opgemaakt. De rekeningen 
die zouden verschuldigd zijn tussen het gemeenschappelijk vermogen en de ei-
gen vermogens zullen vermoed worden van dag tot dag te zijn opgesteld”.

Het vereffeningsbeding waarin partijen verzaken aan het opmaken van vergoe-
dingsrekeningen omdat de rekeningen vermoed worden van dag tot dag te zijn 
opgesteld, is niet in strijd met de openbare orde. De vergoedingsrekeningen tus-
sen gewezen echtgenoten raken immers zuiver private belangen en het beding 
waarin aan het opmaken van die rekeningen verzaakt wordt omdat zij vermoed 
worden van dag tot dag te zijn opgesteld, doet geenszins afbreuk aan de juridi-
sche grondslagen waarop de economische of morele orde van de maatschappij 
berust.

Het bestreden arrest heeft dan ook ten onrechte beslist dat het vereffeningsbe-
ding van artikel 7 uit het huwelijkscontract van partijen strijdig is met de openba-
re orde en daarom nietig is (schending van de artikelen 6, 1108, laatste lid, 1131, 
1133, 1234, 1304, 1338, 1387, 1388 en 1451 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel
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Volgens het artikel 1388 van het Burgerlijk Wetboek mogen de echtgenoten in 
hun  huwelijksovereenkomst  niet  afwijken  van  de  regels  die  hun  wederzijdse 
rechten en verplichtingen bepalen, noch van de regels betreffende het ouderlijk 
gezag en de voogdij noch van de regels die de wettelijke orde van erfopvolging 
bepalen.

Volgens het artikel 1451 van het Burgerlijk Wetboek mogen echtgenoten die 
een stelsel van gemeenschap van goederen hebben bedongen, niet afwijken van 
de regels van het wettelijk stelsel die betrekking hebben op het bestuur over het 
eigen en het gemeenschappelijk vermogen. Volgens de vaststellingen van de ap-
pelrechters  hebben  partijen  in  artikel  1  van  hun  huwelijksovereenkomst  ver-
klaard het wettelijk stelsel van de gemeenschap aan te nemen behoudens onder-
meer de modaliteiten vermeld in het artikel 7 van hun huwelijksovereenkomst 
dat volgend vereffeningsbeding bevat:

“Bij de ontbinding van de gemeenschap zal er geen rekening van terugnemin-
gen en vergoedingen tussen de echtgenoten worden opgemaakt. De rekeningen 
die zouden verschuldigd zijn tussen het gemeenschappelijk vermogen en de ei-
gen vermogens zullen vermoed worden van dag tot dag te zijn opgesteld”.

Het vereffeningsbeding waarin partijen verzaken aan het opmaken van vergoe-
dingsrekeningen omdat de rekeningen vermoed worden van dag tot dag te zijn 
opgesteld, wijkt niet af van de regels die hun wederzijdse rechten en plichten uit 
het primair huwelijksstelsel bepalen, noch van de regels betreffende het ouderlijk 
gezag en de voogdij, noch van de regels die de wettelijke orde van erfopvolging 
bepalen. Dit vereffeningsbeding wijkt evenmin af van de regels van het wettelijk 
stelsel die betrekking hebben op het bestuur over het eigen en het gemeenschap-
pelijk vermogen.

Het bestreden arrest heeft dit vereffeningsbeding dan ook ten onrechte nietig 
verklaard omdat de vergoeding een essentieel element van het gemeenschapsstel-
sel zou zijn. De artikelen 1388 en 1451 van het Burgerlijk Wetboek verbieden 
inderdaad niet dat in een huwelijksovereenkomst die voorziet in een gemeen-
schapsstelsel, een beding wordt opgenomen waarin partijen verzaken aan het op-
maken van vergoedingsrekeningen omdat hun rekeningen vermoed worden van 
dag tot dag te zijn opgesteld zodat partijen krachtens artikel 1387 van het Bur-
gerlijk Wetboek aan het opmaken van die vergoedingsrekeningen konden verza-
ken (schending van de artikelen 1108, laatste lid, 1131, 1133, 1234, 1304, 1338, 
1387, 1388 en 1451 van het Burgerlijk Wetboek).

Derde onderdeel
De echtgenoten regelen hun huwelijksovereenkomsten naar goeddunken, mits 

zij daarin niets bedingen dat strijdig is met de openbare orde of de goede zeden 
(artikel 1387 van het Burgerlijk Wetboek) en mits zij niet afwijken van de regels 
die hun wederzijdse rechten en verplichtingen bepalen, noch van de regels be-
treffende het ouderlijk gezag en de voogdij, noch van de regels die de wettelijke 
orde van de erfopvolging bepalen (artikel 1388 van het Burgerlijk Wetboek).

Echtgenoten die een stelsel van gemeenschap van goederen hebben bedongen, 
mogen krachtens artikel 1451 van het Burgerlijk Wetboek niet afwijken van de 
regels van het wettelijk stelsel die betrekking hebben op het bestuur over het ei-
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gen en het gemeenschappelijk vermogen. Onder voorbehoud van het bepaalde in 
de artikelen 1387 en 1388 van het Burgerlijk Wetboek kunnen zij bij huwelijks-
contract elke andere wijziging aanbrengen in het wettelijk stelsel.

Echtgenoten kunnen derhalve bij  huwelijkscontract  afzien van het  recht  op 
vergoeding en van het opstellen van vergoedingsrekeningen.

Het bestreden arrest heeft dan ook ten onrechte beslist dat het artikel 7 van het 
huwelijkscontract van partijen waarin verzaakt wordt aan het opmaken van ver-
goedingsrekeningen omdat de rekeningen vermoed worden van dag tot dag te 
zijn opgesteld, nietig is  omdat vergoeding een essentieel element van het ge-
meenschapsstelsel zou zijn.

Het enkele feit dat een beding zou afwijken van een essentieel element van het 
gemeenschapsstelsel is immers geen wettelijke reden om dit beding nietig te ver-
klaren wanneer dit beding niet strijdig is met de openbare orde en de goede ze-
den, wanneer het niet afwijkt van de regels die de wederzijdse rechten en ver-
plichtingen bepalen, noch van de regels betreffende het ouderlijk gezag en de 
voogdij, noch van de regels die de wettelijke orde van erfopvolging regelen en 
noch van de regels van het wettelijk stelsel die betrekking hebben op het bestuur 
over het eigen en over het gemeenschappelijk vermogen (schending van de arti-
kelen 6, 1108, laatste lid, 1131, 1133, 1234, 1304, 1338, 1387, 1388 en 1451, 
van het Burgerlijk Wetboek).

Door op die gronden het vereffeningsbeding uit artikel 7 van de huwelijks-
overeenkomst tussen partijen nietig te verklaren hebben de appelrechters tevens 
de bindende kracht van dit beding geschonden (schending van artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek). 

Vierde onderdeel
Wanneer  een overeengekomen beding relatief  nietig is,  dan kan dit  beding 

door de erdoor beschermde partij bekrachtigd worden ook vooraleer dit beding 
effectief ter discussie gesteld wordt tussen partijen. Wanneer de beschermde par-
tij afstand deed van haar recht om de relatieve nietigverklaring van het beding te 
vorderen, dan kan zij achteraf immers niet op deze afstand terugkomen door het 
beding ter discussie te stellen tenzij de afstand aangetast was door een wilsge-
brek.

Het bestreden arrest heeft dan ook ten onrechte beslist dat zelfs indien de par-
tijen tijdens het huwelijk rekeningen van dag tot dag zouden vereffend hebben 
overeenkomstig het vereffeningsbeding uit artikel 7 van hun huwelijksovereen-
komst, dit de nietigheid van het vereffeningsbeding niet wegneemt vermits het 
vereffeningsbeding tijdens het huwelijk niet ter discussie gesteld werd. Het enke-
le feit dat het vereffeningsbeding niet ter discussie werd gesteld, belet immers 
niet dat verweerder de nietigheid ervan kon bekrachtigen wanneer dit vereffe-
ningsbeding  relatief  nietig  was  (schending  van  de  artikelen 1108,  laatste  lid, 
1234, 1304, 1338, 1387, 1388 en 1451, van het Burgerlijk Wetboek). Het bestre-
den arrest kon op die gronden evenmin aannemen dat er in hoofde van verweer-
der geen afstand was van de relatieve nietigheid nu de afstand van een relatieve 
nietigheid ook mogelijk is zonder voorafgaande discussie (schending van de arti-
kelen 824, derde lid, en 1045, derde lid, en van het algemeen rechtsbeginsel vol-
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gens hetwelk de afstand van een recht slechts kan worden afgeleid uit feiten of 
handelingen die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn en strikt dient te wor-
den geïnterpreteerd).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste, tweede, derde en vierde onderdeel
1. Artikel 1387 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de partijen hun huwe-

lijksovereenkomsten regelen naar goeddunken, mits zij daarin niets bedingen dat 
strijdig is met de openbare orde of met de goede zeden. 

Ook de artikelen 1388 en 1389 van dit wetboek bevatten regels waarvan niet 
mag worden afgeweken.

Artikel 1390 van dit wetboek bepaalt dat bij gebreke van bijzondere overeen-
komsten, de regels van het wettelijk stelsel het gemeenrecht vormen.

Uit die bepalingen volgt dat de partijen tijdens het huwelijk noodzakelijk on-
der een huwelijksvermogenstelsel moeten leven.

Dit houdt ook in dat ter bescherming van de vermogens van de echtgenoten, 
een huwelijkscontract geen bedingen mag bevatten die de essentie van het geko-
zen stelsel aantasten.

2. In een stelsel van gemeenschap zijn de drie vermogens, dat van elke echtge-
noot en het gemeenschappelijk vermogen, en de verrekeningen tussen die stel-
sels, essentieel.

3. De echtgenoten kunnen in hun huwelijksvoorwaarden het bewijs regelen 
van die verrekening tussen de vermogens in die zin dat de verrekeningen geacht 
worden van dag tot dag te zijn opgesteld.

Indien echter wordt overeengekomen dat het tegenbewijs daarvan niet zal mo-
gen worden geleverd of dat er bij de ontbinding van het stelsel geen vergoedings-
rekeningen  mogen  worden  opgemaakt,  tast  dit  de  essentie  van  het  gemeen-
schapsstelsel, dat de belangen van de beide partijen in het huwelijk beschermt, 
aan.

Dergelijk beding is strijdig met het dwingend recht van elke echtgenoot op 
verrekening.

De echtgenoten kunnen in het huwelijkscontract of bij de wijziging ervan tij-
dens het huwelijk, geen afstand doen van het opstellen van een vergoedingsreke-
ning.

4. Het arrest stelt vast dat:
- de partijen het wettelijk stelsel hebben aangenomen, behoudens de modalitei-

ten bepaald in het huwelijkscontract;
- dit contract bepaalt dat de rekeningen die zouden verschuldigd zijn tussen het 

gemeenschappelijk  vermogen en de eigen vermogens zullen vermoed worden 
van dag tot dag te zijn opgesteld;

- het huwelijkscontract een beding bevat dat bij de ontbinding van de gemeen-
schap geen rekening van terugnemingen en vergoedingen tussen de echtgenoten 
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zal worden opgemaakt.
Het arrest beslist dat het beding dat bij de ontbinding van het gemeenschappe-

lijk vermogen geen vergoedingsrekening zal worden opgemaakt, nietig is.
5. Op grond van de in randnummer 3 in de plaats gestelde redenen is die be-

slissing naar recht verantwoord.
De onderdelen, al waren zij gegrond, kunnen niet tot cassatie leiden en zijn bij 

gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

17 september 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 409

3° KAMER - 17 september 2007

ARBEIDSOVEREENKOMST — SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST - 
RECHT OP LOON - EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST - TOEPASSING

Artikel 27, 2° van de Arbeidsovereenkomstenwet dat bepaalt dat de werknemer, wanneer  
hij zich normaal op de plaats van het werk heeft begeven en op dat ogenblik geschikt  
was  om  te  werken  en  die  buiten  het  geval  van  staking,  wegens  een  oorzaak  die  
onafhankelijk  is  van  zijn  wil,  zijn  arbeid  niet  kan  beginnen,  niettegenstaande  de 
afwezigheid van arbeidsprestaties, recht heeft op het loon dat hem zou zijn toegekomen 
indien hij  zijn dagtaak normaal had kunnen volbrengen, strekt ertoe het recht van de  
werknemer  op  zijn  dagloon  te  vrijwaren  in  bepaalde  omstandigheden  waarin  de  
uitvoering  van  de  arbeidsovereenkomst  is  geschorst.  Zij  geldt  niet  in  het  geval  de 
arbeidsovereenkomst  door  de  werkgever  wordt  beëindigd.  (Art.  27,  2°, 
Arbeidsovereenkomstenwet)

(AMEEL CONFISERIE bvba T. B.)

ARREST

(A.R. S.06.0080.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 maart 2006 gewezen door 

het Arbeidshof te Gent.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
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1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 4, 17, 1° en 2°, 20, 1°, 25, 35, 39 en 101 van de wet van 3 juli 

1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1989 houdende 

arbeids- en loonvoorwaarden, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Co-
mité voor de Bedienden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit 
van 6 augustus 1990 (Belgisch Staatsblad 31 augustus 1990).

Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de oor-

spronkelijke vordering van de verweerster, het hoger beroep van de verweerster 
gedeeltelijk gegrond en vernietigt dienvolgens het vonnis van de arbeidsrecht-
bank van 19 november 2001 behalve in zoverre het de vordering ontvankelijk 
verklaarde. Opnieuw wijzende, verklaart het arbeidshof de oorspronkelijke vor-
dering van de verweerster gedeeltelijk gegrond en veroordeelt het de eiseres tot 
betaling van 45.875,55 euro als aanvullende opzeggingsvergoeding, 13.246,07 
euro als uitwinningsvergoeding en 317,70 euro als pro rata eindejaarspremie, alle 
bedragen te vermeerderen met de interest. Het arbeidshof beslist dat onder meer 
op grond van de volgende motieven:

"2.1.1. Geen dringende reden
Uit de teneur van de boven vermelde processen-verbaal opgemaakt naar aan-

leiding van de uitvoering van de bevolen onderzoeksmaatregelen leidt het (ar-
beidshof) thans met zekerheid af dat (de verweerster) zich niet schuldig heeft ge-
maakt aan de tegen haar door (de eiseres) ingeroepen dringende reden, te weten 
werkweigering.

Op de arbeidsdagen van 6 en 7 maart 2000 heeft (de verweerster) zich, zoals 
steeds, vooraf correct op de maatschappelijke zetel van haar werkgever aangebo-
den (teneinde er eerst de bestellingen van haar jongste, vorige arbeidsdag af te 
leveren), om nadien haar baanwerk als handelsvertegenwoordiger te doen, zoals 
(de verweerster) in het verleden immer had gedaan.

Wel weigerde (de verweerster) toen in te gaan op de door (de eiseres) met in-
gang van 7 maart 2000 opgelegde wijziging van de inhoud van haar functie (cf. 
de verklaring van zaakvoerder M.A.: 'de nieuwe arbeidsregeling'), waardoor (de 
verweerster) voortaan nog slechts op maandag haar bestaande cliënteel mocht 
bezoeken - wat zij trouwens op maandag 6 maart 2000 stipt had gedaan, hetgeen 
(de eiseres) overigens in conclusies erkent -, terwijl (de verweerster) gedurende 
de overige arbeidsdagen nog uitsluitend aan prospectie mocht doen. Volgens het 
(arbeidshof) terecht, want tijdens de opzeggingstermijn moet de werkgever zijn 
werknemer verder tewerkstellen in dezelfde functie en tegen dezelfde arbeids-
voorwaarden.

Bovendien moet een handelsvertegenwoordiger cliënteel opsporen en bezoe-
ken; beide activiteiten moeten samen uitgeoefend worden (...).
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Het artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt trouwens dat voor 
een dringende reden de professionele samenwerking tussen partijen 'definitief' 
onmogelijk moet geworden zijn, wat in casu niet het geval is. Te dezen wilde 
handelsvertegenwoordigster (de verweerster) immers haar arbeidsovereenkomst 
wel uitvoeren; zij was volkomen werkwillig, maar zij contesteerde de beschreven 
wijziging die [de eiseres] haar eenzijdig wou opdringen (...)". 

(blz. 10, onderaan, en 11, van het bestreden arrest).
Grieven
1. 1. Eerste onderdeel
1.1.1. Luidens artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-

overeenkomsten,  hieronder  afgekort  als  Arbeidsovereenkomstenwet,  kan  elke 
partij de arbeidsovereenkomst zonder opzegging of vóór het verstrijken van de 
termijn beëindigen om een dringende reden die aan het oordeel van de rechter 
wordt  overgelaten  en  onverminderd  alle  eventuele  schadeloosstellingen.  Een 
dringende reden is de ernstige tekortkoming die de ernstige professionele samen-
werking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmo-
gelijk maakt.

Op grond van artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet kan elke partij bij 
de arbeidsovereenkomst onmiddellijk een einde maken aan de arbeidsovereen-
komst. Het volstaat dus dat de professionele samenwerking tussen de partijen bij 
één partij onmiddellijk en definitief onmogelijk wordt door een ernstige tekort-
koming van de andere partij.

De arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers is krachtens artikel 
4 van de Arbeidsovereenkomstenwet de overeenkomst waarbij een werknemer, 
de handelsvertegenwoordiger, zich verbindt tegen loon cliënteel op te sporen en 
te bezoeken met het oog op het onderhandelen over en het sluiten van zaken, ver-
zekeringen uitgezonderd, onder het gezag, voor rekening en in naam van een of 
meer opdrachtgevers.

Het opsporen en bezoeken van cliënteel  met het  oog op het onderhandelen 
over en het sluiten van zaken maakt aldus de essentie uit van de activiteit van de 
handelsvertegenwoordiging, zonder dat evenwel wordt vereist dat opsporen en 
bezoeken iedere dag en simultaan gebeuren.

Op grond van artikel 17, 1°, van de Arbeidsovereenkomstenwet is de werkne-
mer bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst verplicht zijn werk zorgvul-
dig, eerlijk en nauwkeurig te verrichten op de wijze, tijd en plaats zoals is over-
eengekomen met de werkgever. Het (tweede lid) van datzelfde artikel bepaalt dat 
de werknemer verplicht is te handelen volgens de bevelen en instructies die hem 
worden gegeven door de werkgever, zijn lasthebber of zijn aangestelden met het 
oog op de uitvoering van de overeenkomst.

De werkgever is van zijn kant, overeenkomstig artikel 20, 1°, van de Arbeids-
overeenkomstenwet, verplicht de werknemer te doen arbeiden op de wijze, tijd 
en plaats zoals is overeengekomen.

Artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, krachtens welke alle overeenkom-
sten die wettig zijn aangegaan tot wet strekken van de partijen die ze hebben 
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aangegaan en niet kunnen worden herroepen dan met hun wederzijdse toestem-
ming of op gronden door de wet erkend, is van toepassing op arbeidsovereen-
komsten. Die bepaling, op zich beschouwd, houdt in dat de werkgever, tenzij an-
ders is bedongen, niet eenzijdig de overeengekomen voorwaarden kan wijzigen 
of herroepen.

Het beding waarbij de werkgever zich het recht voorbehoudt om de voorwaar-
den van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen, is, krachtens artikel 25 van de 
Arbeidsovereen-komstenwet, nietig. Die bepaling vindt toepassing op bedingen 
die betrekking hebben op de wijziging van essentiële bestanddelen van de over-
eenkomst, maar niet op de wijziging van bijkomstige tussen partijen overeenge-
komen voorwaarden.

Uit de gezamenlijke toepassing van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek 
en de artikelen 17, 1° en 2°, 20, 1°, en 25 van de Arbeidsovereenkomstenwet op 
de arbeidsovereenkomst volgt dat de werkgever niet eenzijdig essentiële bestand-
delen van de arbeidsovereenkomst mag wijzigen, ook niet wanneer hij contractu-
eel  in  dat  verband een wijzigingsrecht zou hebben bedongen, en evenmin de 
overeengekomen bijkomstige arbeidsvoorwaarden eenzijdig mag wijzigen, tenzij 
hij daartoe contractueel het recht heeft.

De voornoemde wettelijke bepalingen laten wel toe dat, wanneer bijkomstige 
arbeidsvoorwaarden niet  werden ingevuld door de  partijen,  de  werkgever  die 
eenzijdig kan vaststellen en nadien kan wijzigen.

1.1.2. Het arbeidshof stelt vast dat de verweerster met ingang van 1 juni 1981 
in dienst trad van de eiseres als handelsvertegenwoordigster, wat tussen de partij-
en overigens niet werd betwist (blz. 6, halverwege, van het bestreden arrest).

In het tussenarrest van 13 september 2004 overweegt het arbeidshof dat, aan-
gezien de eiseres de verweerster op 7 maart 2000 op staande voet heeft ontslagen 
wegens dringende reden, de eiseres het bewijs moet leveren van de dringende re-
den (blz. 9, tweede helft, van het tussenarrest).

Het arbeidshof vervolgt in het bestreden eindarrest van 13 maart 2006 dat uit 
de processen-verbaal opgemaakt naar aanleiding van het getuigenverhoor en de 
persoonlijke  verschijning  van  de  partijen  blijkt  dat  de  verweerster  zich  niet 
schuldig heeft gemaakt aan werkweigering, zijnde de door de eiseres ingeroepen 
dringende reden (blz. 10, onderaan, van het bestreden arrest).

Het arbeidshof stelt in dat verband vast dat de verweerster zich op 6 en 7 maart 
2000 op de maatschappelijke zetel van de eiseres heeft aangeboden, alsook dat 
zij toen weigerde in te gaan op de door de eiseres, haar werkgever, met ingang 
van 7 maart 2000 "opgelegde wijziging van de inhoud van haar functie", waar-
door de verweerster voortaan nog slechts op maandag het bestaande cliënteel 
mocht bezoeken, terwijl zij de overige arbeidsdagen nog uitsluitend aan prospec-
tie mocht doen. Het arbeidshof oordeelt dat die weigering van de verweerster te-
recht was want dat tijdens de opzeggingstermijn de werkgever de werknemer 
moet tewerkstellen in dezelfde functie en tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden. 
Het arbeidshof voegt daaraan toe dat  een handelsvertegen-woordiger cliënteel 
moet opsporen en bezoeken en dat die beide activiteiten samen moeten worden 
uitgeoefend (blz. 11, eerste tot derde alinea, van het bestreden arrest).
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Volgens de vaststellingen van het arbeidshof diende de verweerster ook vanaf 
7 maart 2000 zowel cliënteel op te sporen, zij het op alle andere arbeidsdagen 
dan op maandag, als haar bestaande cliënteel te bezoeken, zij het enkel nog op 
maandag. Uit de vaststellingen van het arbeidshof zelf volgt aldus dat de ver-
weerster ook na 7 maart 2000 nog altijd de functie van handelsvertegenwoordig-
ster zou uitoefenen: het opsporen en bezoeken van cliënteel, dat tot het wezen 
behoort van de arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers.

Voor zover de overweging van het arbeidshof dat een handelsvertegenwoordi-
ger cliënteel moet opsporen en bezoeken alsook dat die beide activiteiten samen 
moeten worden uitgeoefend, moet worden gelezen als dat elk van die beide as-
pecten iedere arbeidsdag en/of simultaan moet worden uitgeoefend (blz. 11, der-
de alinea, van het arrest), voegt het arbeidshof een voorwaarde toe aan de wet en 
miskent het artikel 4 van de Arbeidsovereenkomstenwet.

Uit de hierboven vermelde vaststellingen van het arrest volgt dus dat de ver-
weerster ook na 7 maart 2000 de functie van handelsvertegenwoordiger zou uit-
oefenen.

Uit geen enkele vaststelling van het arbeidshof blijkt voorts dat de door de ei-
seres opgelegde nieuwe arbeidsregeling bestaande in het bezoeken van het be-
staande cliënteel op maandag en het verrichten van prospectie op de andere ar-
beidsdagen, een wijziging uitmaakt van een essentiële arbeidsvoorwaarde of van 
een overeengekomen bijkomstige arbeidsvoorwaarde, die de eiseres niet eenzij-
dig mocht wijzigen.

De beslissing van het arbeidshof dat de verweerster terecht weigerde de nieu-
we arbeidsregeling te aanvaarden, is dan ook niet naar recht verantwoord (schen-
ding van de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek, en 4, 17, 1° en 2°, 20, 
1°, en 25 van de Arbeidsovereenkomstenwet). Op die gronden oordeelt het ar-
beidshof bijgevolg niet wettig dat de eiseres de verweerster heeft ontslagen zon-
der dringende reden en de verweerster bijgevolg recht heeft op een aanvullende 
opzeggingsvergoeding, een uitwinnings-vergoeding en een pro rata eindejaars-
premie (schending van de artikelen 35 en 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet 
en 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1989 houdende arbeids- 
en loonvoorwaarden, gesloten in het aanvullend Nationaal Paritair Comité voor 
de Bedienden).

1.1.3. Minstens is de beslissing dat de nieuwe arbeidsregeling die volgens de 
vaststellingen van het arbeidshof aan de verweerster werd opgelegd, een - vol-
gens het arbeidshof niet-toegelaten - wijziging van de inhoud van de functie van 
de verweerster uitmaakte, niet wettig gemotiveerd aangezien de vaststellingen en 
overwegingen van het arbeidshof het het Hof niet mogelijk maken zijn wettig-
heidstoezicht uit te oefenen.

Het bestreden arrest bevat inderdaad niet de nodige feitelijke vaststellingen op-
dat het Hof zou kunnen nagaan of het arbeidshof wettig tot zijn beslissing van 
een (ongeoorloofde) wijziging van de inhoud van de functie van de verweerster 
komt. Het bestreden arrest stelt meer bepaald niet vast, en uit geen enkel stuk 
waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt, dat de door de eiseres opgelegde ar-
beidsregeling een aantasting is van een essentiële arbeidsvoorwaarde of van een 
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overeengekomen bijkomstige  arbeidsvoorwaarde  die  de  eiseres  niet  eenzijdig 
mocht wijzigen (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).

1.1.4. In zoverre het arbeidshof met de overweging (blz. 11, vierde alinea, van 
het bestreden arrest):

"Het artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt trouwens dat voor 
een dringende reden de professionele samenwerking tussen partijen 'definitief' 
onmogelijk moet geworden zijn, wat in casu niet het geval is. Te dezen wilde 
handelsvertegen-woordigster (de verweerster) immers haar arbeidsovereenkomst 
wel uitvoeren; zij was volkomen werkwillig, maar zij contesteerde de beschreven 
wijziging die (de eiseres) haar eenzijdig wou opdringen (...)".

beslist dat artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet in deze zaak geen toe-
passing vindt aangezien de samenwerking tussen de partijen niet definitief on-
mogelijk  was  geworden  aangezien  de  verweerster  arbeidsovereenkomst  wel 
voort wilde uitvoeren, miskent het arbeidshof die wettelijke bepaling.

Een ontslag om dringende reden vereist inderdaad niet dat de verdere uitvoe-
ring van de arbeidsovereenkomst voor de beide partijen onmiddellijk en defini-
tief onmogelijk is geworden. Elk van de partijen kan zich op eigen gronden be-
roepen op een dringende reden. Het is daarbij irrelevant of de verdere professio-
nele samenwerking tussen de partijen ook voor de wederpartij definitief onmoge-
lijk is geworden.

Aldus oordeelt het arbeidshof niet wettig dat de verweerster terecht weigerde 
in te gaan op de door de eiseres opgelegde wijziging van haar functie, stelt (het) 
ook niet wettig vast dat de nieuwe arbeidsregeling een (ongeoorloofde) wijziging 
van de functie van de verweerster uitmaakte, en oordeelt (het) bijgevolg niet wet-
tig dat de eiseres de arbeidsovereenkomst tussen de partijen heeft beëindigd zon-
der dringende reden. Het arbeidshof kent dan ook niet wettig een aanvullende 
opzeggingsvergoeding, een uitwinningsvergoeding en een pro rata eindejaarspre-
mie toe (schending van alle in de aanhef van het middel opgesomde wettelijke 
bepalingen).

1.2. Tweede onderdeel
In regelmatig voor het  arbeidshof neergelegde conclusies voerde de eiseres 

aan:
"c.5. Totaal ten onrechte beroept (de verweerster) zich op de zogenaamde een-

zijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden die haar het recht zouden hebben 
gegeven het werk te stoppen en die zij interpreteert als een eenzijdige verbreking 
van de arbeidsovereenkomst door (de eiseres), niets is natuurlijk minder waar.

(De verweerster) wil geen de minste rekening houden met het ius variandi van 
de werkgever in het kader van de goede werking van de onderneming (...).

Zoals al bij herhaling ten overvloede dient gesteld te worden, waren er specta-
culaire dalingen in de activiteit van (de verweerster). (De verweerster) bezocht 
het eigen cliënteel niet meer voldoende, ze bezocht het nog nauwelijks, er kwa-
men geen normale bestellingen; de stukken 12 tot 12 u en 17 tonen klaar en dui-
delijk aan dat (de verweerster) veel meer dan alle anderen te weinig presteerde 
en haar cliënteel niet verzorgde, welk excuus zij ook mag inroepen, zodanig dat 
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ingreep van (de eiseres) dringend noodzakelijk was, teneinde zijn familiaal be-
drijf te kunnen redden, noch min noch meer.

(De eiseres) kon in die omstandigheden - enigszins uit economische noodzaak, 
maar vooral ook ter wille van het feit dat (de verweerster) helemaal geen norma-
le prestaties meer leverde - dringend optreden en kon een uitgebreidere prospec-
tie gaan vragen aan (de verweerster) vanuit (haar) functie als werkgever.

In de rechtspraak zijn herhaalde gevallen bekend waarbij een werknemer die 
het ius variandi van de werkgever niet respecteert terecht wegens dringende re-
denen werd ontslagen, zie onder meer:

- de werknemer die gewoon weigert om de hem door de werkgever omwille 
van het goed beheer van de onderneming opgelegde taken uit te voeren (...);

- de werknemer die weigert zich in te schakelen in een reorganisatie van een 
onderneming die beantwoordt aan imperatieve noodwendigheden voor de werk-
gever (...);

- de werknemer die weigert een verandering van werkmethode te aanvaarden 
waartoe is beslist door de bevoegde gezagsdragers en waartoe bevel is gegeven 
(...).

Samenvattend dient dan ook gesteld te worden, enerzijds, dat (de eiseres) wel 
degelijk prospectie kon en mocht vragen aan (de verweerster) die het pertinent 
heeft geweigerd, en, anderzijds, dat (de verweerster) onder geen enkel beding 
aantoont dat hier eenzijdige wijzigingen van haar arbeidsovereenkomst werden 
opgelegd; wel integendeel; het ging hier om een concrete toepassing van het ius 
variandi in hoofde van de werkgever in het kader van de economische noodzaak 
zodanig dat (de eiseres) ook vanuit dit oogpunt des te meer de dringende reden 
kon inroepen". (blz. 6, onderaan, en 7, eerste helft, van de conclusie na tussenar-
rest met persoonlijke verschijning en getuigenverhoor, gedagtekend 6 juli 2005).

De eiseres voerde aldus in regelmatig aan het arbeidshof overgelegde conclu-
sies uitdrukkelijk aan dat de wijziging van de arbeidsregeling die zij de verweer-
ster oplegde, valt onder het zogenaamd ius variandi van de werkgever en was in-
gegeven door de economische noodwendigheden van het bedrijf.

Het arbeidshof antwoordt niet op dat omstandig en pertinent verweer van de 
eiseres, noch op het middel dat de opgelegde arbeidsregeling valt onder het ius 
variandi van de werkgever (en dus wettig was), noch op het middel dat die opge-
legde regeling verantwoord was vanuit economisch oogpunt (en dus rechtmatig 
was).

Het arbeidshof schendt dan ook de motiveringsverplichting neergelegd in arti-
kel 149 van de gecoördineerde Grondwet.

Aldus motiveert het arbeidshof zijn beslissingen dat de nieuwe arbeidsregeling 
een wijziging van de functie van de verweerster uitmaakte, dat de verweerster te-
recht weigerde in te gaan op de door de eiseres opgelegde wijziging van haar 
functie, en dat de eiseres de arbeidsovereenkomst tussen de partijen bijgevolg 
heeft beëindigd zonder dringende reden (schending van artikel 149 van de geco-
ördineerde Grondwet) niet.

2. Tweede middel
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de oor-

spronkelijke vordering van de verweerster, het hoger beroep van de verweerster 
gedeeltelijk gegrond en vernietigt dienvolgens het vonnis van de arbeidsrecht-
bank van 19 november 2001 behalve in zoverre het de vordering ontvankelijk 
verklaarde. Opnieuw wijzende, verklaart het arbeidshof de oorspronkelijke vor-
dering van de verweerster gedeeltelijk gegrond en veroordeelt het de eiseres tot 
betaling van onder meer 45.875,55 euro als aanvullende opzeggingsvergoeding, 
bedrag te vermeerderen met de interest. Het arbeidshof beslist dat op grond van 
de volgende motieven:

"2.1.2. De compensatoire opzeggingsvergoeding:
Is de overeenkomst voor onbepaalde tijd gesloten, dan is de partij, zoals (de ei-

seres), die de overeenkomst beëindigt zonder dringende reden, gehouden de an-
dere partij een vergoeding te betalen die gelijk is aan het lopend loon dat over-
eenstemt met de duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het resterende ge-
deelte van die termijn.

Het blijkt ook dat F.V.C., de vorige werkgever van (de verweerster), zijn con-
fiseriezaak per eind mei 1981 aan (de eiseres) heeft overgedragen (cf supra), zo-
dat er een overgang van onderneming plaatsvond krachtens overeenkomst, als 
bedoeld in de CAO nr. 32 bis van 7 juni 1985 afgesloten in de Nationale Ar-
beidsraad.

De rechten en plichten die voor vervreemder F.V.C. voortvloeiden uit de ar-
beidsovereenkomst die met (de verweerster) bestond op het tijdstip van de over-
gang, gingen door die overgang over op verkrijger (de eiseres) (cf. artikel 7 van 
die CAO; die overdracht greep plaats per eind mei 1981, toen (de verweerster) 
nog steeds in loondienst van F.V.C. was, terwijl zij onmiddellijk daarbij aanslui-
tend voor (de eiseres) als gesalarieerde is gaan werken). Nergens wordt door (de 
eiseres) aangetoond dat F.V.C. de arbeidsovereenkomst met (de verweerster) op 
een of andere manier heeft beëindigd voordat hij zijn handelszaak overliet, zodat 
haar bewering dat (de verweerster) op de enige dag van 31 mei 1981 "werkge-
verloos" zou geweest zijn niet hard wordt gemaakt. Overigens had (de eiseres) 
toen met (de verweerster) al een arbeidsovereenkomst ondertekend (op voorstel 
van F.V.C. (cf. de verklaring van zaakvoerder M.A. op de persoonlijk verschij-
ning), kennelijk om zich de verdere diensten van (de verweerster), die de overge-
nomen zaak grondig kende, in ieder geval te kunnen verzekeren. Ten slotte moet 
worden onderstreept dat 31 mei 1981 een zondag was (...).

(De verweerster) (geboren in november 1955 en dus ruim 43 jaar oud ten tijde 
van haar opzegging) had derhalve een dienstanciënniteit van 28 jaar en 4 maan-
den (met name sedert 19 april 1971), een bruto jaarloon van 1.068.690 BEF (of 
26.492,13 euro) en een functie van handelsvertegenwoordiger, zodat haar door 
(de eiseres) een opzeggingstermijn van 27 maanden (in plaats van 18) had moe-
ten worden bekend.
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Rekening houdend met het  gedeelte van de opzeggingstermijn dat zij  reeds 
voor (de eiseres) had gepresteerd, kan zij nog aanspraak maken op een compen-
satoire opzeggingsvergoeding van:

(76.898 BEF x 13.8975 BEF): 12 m. x 20,78 m. = 1.850.615 BEF of 45.875, 
55 euro (...)" (blz. 11, onderaan, en 12, van het bestreden arrest).

Hoger in het bestreden arrest stelt het arbeidshof onder "1. Feiten" vast dat 
F.V.C., handelaar in confiserie, zijn handelszaak per eind mei 1981 overdroeg 
aan de eiseres, en dat krachtens een geschreven, onderhandse overeenkomst van 
25 maart 1981 (blz. 6, vierde laatste alinea, van het bestreden arrest).

Grieven
2.1. De motiveringsverplichting neergelegd in artikel 149 van de gecoördineer-

de Grondwet verplicht de feitenrechter te antwoorden op elke grief die hem re-
gelmatig wordt voorgedragen.

In een regelmatig aan het arbeidshof voorgelegde conclusie voerde de eiseres 
dienaangaande aan dat er geen sprake was van "een overname globaal van de 
handel van F.V.C." omdat nooit enige overname van personeel gebeurde en om-
dat "het hier zeker niet over een identieke uitbating kon gaan. F.V.C. was geves-
tigd te Roeselare. (De eiseres) was gevestigd te Torhout, noch min noch meer". 

(blz. 2 en blz. 3, meer in het bijzonder de vijfde alinea, van de "Beroepsbeslui-
ten" gedagtekend 3 juni 2002).

De eiseres voerde aldus aan dat er niet alleen geen sprake was van overdracht 
van onderneming omdat geen personeel werd overgenomen, maar ook omdat de 
uitbating niet dezelfde was aangezien zij in een andere stad was gevestigd.

2.2. De verweerster voerde aan dat voor de berekening van de opzeggingsver-
goeding die zij vorderde een anciënniteit moet worden in acht genomen die aan-
vangt op 19 april 1971, datum waarop zij in dienst trad van F.V.C., die zijn zaak 
op 31 mei 1981 overliet aan de eiseres. De verweerster verwees daarbij naar de 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32 bis van 7 juni 1985 betreffende het be-
houd van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge 
de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de 
rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na 
faillissement of gerechtelijk akkoord door boedelafstand, gesloten in de Nationa-
le Arbeidsraad (zie het verzoekschrift tot hoger beroep, blz. 2, onder 1.1. en blz. 
8, midden en de conclusie van de verweerster gedagtekend 20 augustus 2003, 
blz. 4, onder 3.3).

Zonder te antwoorden op voornoemde grief van de eiseres, beslist het arbeids-
hof in het bestreden arrest dat per eind mei 1981 een overgang van onderneming 
plaats vond krachtens overeenkomst als bedoeld in de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 32bis. Het arbeidshof miskent aldus artikel 149 van de gecoördi-
neerde Grondwet.

Zonder te antwoorden op het hierboven geciteerde verweer van de eiseres, be-
slist het arbeidshof niet wettig dat de verweerster bijgevolg een anciënniteit ge-
noot van 28 jaar en 4 maanden, zodat ook de beslissing dat zij recht heeft op een 
aanvullende opzeggingsvergoeding van 45.875,55 euro niet wettig is.
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Aldus schendt het arbeidshof de motiveringsverplichting bij zijn beslissing dat 
sprake was van een overdracht van onderneming in de zin van de collectieve ar-
beidsovereenkomst nr. 32bis, zodat ook de beslissing dat de verweerster een an-
ciënniteit genoot van 28 jaar en 4 maanden en dat zij recht heeft op een aanvul-
lende opzeggingsvergoeding van 45.875,55 euro niet naar recht verantwoord is 
(schending van artikel  149 van de  gecoördineerde  Grondwet van 17 februari 
1994).

3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 3, 4, 5, 20, 3°, en 27, 2°, van de wet van 3 juli 1978 betreffen-

de de arbeidsovereenkomsten;
- artikel 46 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de 

algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakan-
tie van de werknemers, in de versie van toepassing vóór de wijziging bij konink-
lijk besluit van 13 juni 2001 en de latere wijzigingen.

Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de oor-

spronkelijke vordering van de verweerster, het hoger beroep van de verweerster 
gedeeltelijk gegrond en vernietigt dienvolgens het vonnis van de arbeidsrecht-
bank van 19 november 2001 behalve in zoverre het de vordering ontvankelijk 
verklaarde. Opnieuw wijzende, verklaart het arbeidshof de oorspronkelijke vor-
dering van de verweerster gedeeltelijk gegrond en veroordeelt het de eiseres tot 
betaling van onder meer 87,98 euro als loon voor 7 maart 2000 en 13,36 euro als 
vakantiegeld verschuldigd op dat loon, beide bedragen te vermeerderen met de 
interest. Het arbeidshof beslist dat op grond van de volgende motieven:

2.1.4. Het loon van 7 maart 2000.
Het loon betrekkelijk die dag beloopt: (76.898 BEF x 3 m.): 65 d. = 3.549 BEF 

of 87,98 euro.
Het is door (de eiseres) ongetwijfeld verschuldigd, gelet op het bepaalde in ar-

tikel 27, 2°, van de Arbeidsovereenkomstenwet ("Recht op het loon dat hem zou 
zijn toegekomen indien hij zijn dagtaak normaal had kunnen volbrengen, heeft 
de werknemer die op het ogenblik dat hij zich naar het werk begeeft, geschikt is 
om te werken en (...) 2°, die buiten het geval van staking, wegens een oorzaak 
die onafhankelijk is van zijn wil, hetzij de arbeid niet kan beginnen wanneer hij 
zich normaal op de plaats van het werk had begeven, hetzij de arbeid waaraan hij 
bezig was, niet kan voortzetten"). (De eiseres) heeft (de verweerster) de sleutels 
van haar bedrijfswagen in de beschreven omstandigheden doen afgeven op haar 
maatschappelijke zetel.

2.1.5.  Het vakantiegeld bij  uitdiensttreding op het achterstallig loon voor 7 
maart 2000.

(De verweerster) is gerechtigd op: 3.549 BEF x 15,18 pct. = 539 BEF of 13,36 
euro (cf artikel 46 van het koninklijk besluit, Uitvoering Jaarlijkse Vakantiewet 
van 30 maart 1967), maar hierop zijn geen wettelijke interesten verschuldigd (cf 
artikel 2, derde lid, Loonbeschermingswet van 12 april 1965)". (blz. 13, onder-
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aan, en 14, bovenaan, van het bestreden arrest).
Grieven
3.1. De werkgever is op grond van artikel 20, 3°, van de wet van 3 juli 1978 

betreffende de arbeidsovereenkomsten, hieronder afgekort als Arbeidsovereen-
komstenwet, verplicht het loon te betalen op de wijze, tijd en plaats zoals is over-
eengekomen.

Loon is de tegenprestatie van arbeid die ter uitvoering van een arbeidsovereen-
komst wordt verricht. Behoudens afwijkende wettelijke of contractuele bepaling, 
bestaat er geen recht op loon indien geen arbeid wordt gepresteerd. Dat alles 
volgt uit de wettelijke begripsomschrijving van de arbeidsovereenkomst vervat 
in de artikelen 2, 3, 4 en 5 van de Arbeidsovereenkomstenwet.

Artikel 27, 2°, van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat de werknemer 
die op het ogenblik dat hij zich naar het werk begeeft, geschikt is om te werken 
en die, buiten het geval van staking, wegens een oorzaak die onafhankelijk is van 
zijn wil, hetzij de arbeid niet kan beginnen wanneer hij zich normaal op de plaats 
van het  werk had begeven,  hetzij  de arbeid waaraan hij  bezig was,  niet  kan 
voortzetten, recht heeft op het loon dat hem zou zijn toegekomen indien hij zijn 
dagtaak normaal had kunnen volbrengen.

Voornoemd artikel bevindt zich onder het hoofdstuk III "Schorsing van de uit-
voering van de arbeidsovereenkomst" van de Arbeidsovereenkomstenwet. Die 
bepaling beoogt de werknemer loon te verzekeren voor een arbeidsdag waarop 
hij buiten zijn wil niet of niet gedurende de volledige arbeidstijd heeft kunnen ar-
beiden.

Artikel 27, 2°, van de Arbeidsovereenkomstenwet kan enkel toepassing vinden 
in geval van een schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, maar 
niet na de beëindiging ervan.

3.2. In het tussenarrest van 13 september 2004 beslist het arbeidshof dat uit de 
inhoud en de chronologie van de hem voorgelegde stukken moet worden afgeleid 
dat de eiseres op 7 maart 2000 overging tot ontslag om dringende reden van de 
verweerster (blz. 9, midden, van het tussenarrest van 13 september 2004; zie ook 
blz. 9, voorlaatste alinea, van het bestreden eindarrest).

In het bestreden eindarrest beslist het arbeidshof dat loon voor 7 maart 2000 
verschuldigd is gelet op het bepaalde in artikel 27, 2°, van de Arbeidsovereen-
komstenwet en overweegt het dat de eiseres de verweerster de sleutels van haar 
bedrijfswagen in "de beschreven omstandigheden" heeft doen afgeven op haar 
maatschappelijke zetel (blz. 13, onderaan, van het bestreden eindarrest). Met "de 
beschreven  omstandigheden" verwijst  het  arbeidshof naar  de  omstandigheden 
bedoeld in artikel 27, 2°, van de Arbeidsovereenkomstenwet of geeft het te ken-
nen dat de feitelijke omstandigheden aan de voorwaarden van die bepaling be-
antwoorden.

Aangezien uit de vaststellingen van het arbeidshof volgt dat de arbeidsover-
eenkomst tussen de partijen op 7 maart 2000 werd beëindigd, kan voor die dag 
geen toepassing meer worden gemaakt van artikel 27, 2°, van de Arbeidsover-
eenkomstenwet. Door dat wel te doen, en de oorspronkelijke vordering van de 
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verweerster louter op die grond toe te kennen, schendt het arbeidshof die bepa-
ling.

Het arbeidshof stelt voorts niet vast dat de verweerster op 7 maart 2000 nog ar-
beid heeft gepresteerd, noch dat de eiseres krachtens een wettelijke of contractu-
ele bepaling zou gehouden zijn de verweerster loon te betalen voor 7 maart 2000. 
Het arbeidshof beslist dan ook om die reden niet wettig dat de verweerster voor 
die dag recht heeft op loon (schending van de artikelen 2, 3, 4, 5 en 20, 3°, van 
de Arbeidsovereenkomstenwet).

3.3. In de mate dat het Hof van oordeel zou zijn dat artikel 27, 2°, van de Ar-
beidsovereenkomstenwet toch toepassing kan vinden na de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst, merkt de eiseres op dat het arbeidshof niet wettig oordeelt 
dat de omstandigheden beschreven in artikel 27, eerste lid, 2°, van de Arbeids-
overeen-komstenwet aanwezig zijn of de voorwaarden voor de toepassing van 
die bepaling vervuld zijn.

Artikel 27, 2°, van de Arbeidsovereenkomstenwet heeft geen uitstaans met een 
geval waarin de werkgever door zijn toedoen de werknemer heeft belet het werk 
aan te vangen.

De vaststelling van het arbeidshof dat de eiseres op 7 maart 2000 de verweer-
ster om dringende reden heeft ontslagen, impliceert dat de verweerster die dag 
haar arbeid niet heeft mogen aanvangen of voortzetten door toedoen van haar 
werkgever.

Aangezien artikel 27, 2°, van de Arbeidsovereenkomstenwet van toepassing is 
in gevallen waarin de werknemer die op het ogenblik dat hij zich naar het werk 
begeeft, geschikt is om te werken maar door een oorzaak die onafhankelijk is 
van zijn wil het werk niet heeft kunnen aanvangen of voortzetten en niet op situ-
aties waarbij de werknemer het werk niet heeft mogen aanvangen of voortzetten, 
is  de beslissing van het  arbeidshof  hoe dan ook niet  naar  recht  verantwoord 
(schending van artikel 27, 2°, van de Arbeidsovereenkomstenwet).

3.4. De onwettigheid van de beslissing van het arbeidshof dat de eiseres voor 7 
maart 2000 loon verschuldigd is aan de verweerster, brengt de onwettigheid mee 
van de beslissing dat de verweerster recht heeft op een bedrag van 13,36 euro als 
vakantiegeld bij uitdiensttreding op het loon voor 7 maart 2000 (schending van 
artikel 46 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de alge-
mene uitvoerings-modaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie 
van de werknemers, in de versie van toepassing voor de wijziging bij koninklijk 
besluit van 13 juni 2001 en de latere wijzigingen).

Aldus kon het bestreden arrest niet wettig oordelen dat voor 7 maart 2000 loon 
verschuldigd is  alsook het vakantiegeld bij uitdiensttreding daarop (schending 
van  alle  in  de  aanhef  van  het  middel  vermelde  geschonden  wettelijke 
bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
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1. Het arrest stelt vast dat de verweerster weigerde in te gaan op de door de ei-
seres met ingang van 7 maart opgelegde wijziging van de inhoud van haar func-
tie,  waardoor  zij  voortaan  nog  slechts  op  maandag  haar  bestaande  cliënteel 
mocht bezoeken, terwijl zij gedurende de overige arbeidsdagen nog uitsluitend 
aan prospectie mocht doen.

Het arrest oordeelt dat dit terecht gebeurde, nu de werkgever tijdens de opzeg-
gingstermijn zijn werknemer verder dient te werk te stellen in dezelfde functie en 
tegen dezelfde voorwaarden, en een handelsvertegenwoordiger cliënteel dient op 
te sporen en te bezoeken: beide activiteiten moeten samen uitgeoefend worden.

2. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat het arrest oordeelt dat opsporen 
en bezoeken van cliënteel iedere arbeidsdag en/of simultaan moet worden uitge-
oefend, berust het op een onjuiste lezing van het arrest.

3. Met de voormelde vaststellingen en reden geven de appelrechters niet te 
kennen dat de eiseres eenzijdig een wijziging van een essentiële voorwaarde van 
de arbeidsovereenkomst heeft doorgevoerd tijdens de opzeggingstermijn.

Het arrest stelt alleen vast dat de eiseres tot ontslag is overgegaan om een drin-
gende reden en dat de aangevoerde feiten, zijnde een werkweigering, in de gege-
ven omstandigheden geen dringende reden tot onmiddellijk ontslag uitmaakte.

In zoverre het onderdeel er van uitgaat dat het arrest beslist op grond dat de ei-
seres  een essentieel  bestanddeel  van de arbeidsovereenkomst heeft  gewijzigd, 
mist het feitelijke grondslag.

4. In zoverre het onderdeel aanvoert dat het arrest beslist dat de ingeroepen 
dringende reden de professionele samenwerking niet alleen voor de partij die de 
dringende reden inroept, maar voor de beide partijen definitief onmogelijk moet 
maken, berust het op een verkeerde lezing van het arrest en mist het feitelijke 
grondslag.

5. In zoverre het onderdeel aanvoert dat de beslissing dat de verweerster te-
recht weigerde de nieuwe arbeidsregeling te aanvaarden, niet naar recht verant-
woord is, kan het, al was het gegrond, niet tot cassatie leiden nu de beslissing dat 
de  aangevoerde  feiten geen dringende reden tot  het  onmiddellijk  ontslag uit-
maakten, tevens wordt verantwoord door de in het onderdeel vergeefs aange-
vochten zelfstandige beslissing dat de professionele samenwerking tussen de par-
tijen niet definitief onmogelijk was geworden.

In zoverre is het onderdeel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
6. In zoverre het onderdeel er van uitgaat dat het arrest beslist op grond dat de 

eiseres een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst heeft gewijzigd, 
mist het feitelijke grondslag.

Voorts komt het onderdeel op tegen de feitelijke beoordeling van de appel-
rechters zodat het in zoverre niet ontvankelijk is.

Tweede middel
7. De appelrechters stellen vast dat F.V.C., de vorige werkgever van de ver-

weerster, zijn zaak per eind mei 1981 aan de eiseres, toendertijd nog een PVBA, 
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krachtens een geschreven onderhandse overeenkomst van 25 maart 1981 heeft 
overgedragen en zij oordelen dat er een overgang van onderneming plaatsvond 
krachtens overeenkomst als bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 
32bis van 7 juni 1985 en dat de eiseres toen met de verweerster al een arbeids-
overeenkomst had ondertekend op voorstel van F.V.C., kennelijk om zich de ver-
dere diensten van deze werkneemster, die de overgenomen zaak grondig kende, 
in ieder geval te kunnen verzekeren.

Het arrest verwerpt en beantwoordt aldus het in het onderdeel bedoelde ver-
weer.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
8. Voor het overige is het middel afgeleid uit het tevergeefs aangevoerd moti-

veringsgebrek en is het in zoverre niet ontvankelijk.
Derde middel
9. Krachtens artikel 27, 2°, van de Arbeidsovereenkomstenwet heeft de werk-

nemer, wanneer hij zich normaal op de plaats van het werk heeft begeven en op 
dat ogenblik geschikt was om te werken, en die buiten het geval van staking, we-
gens een oorzaak die onafhankelijk is van zijn wil, zijn arbeid niet kan beginnen, 
niettegenstaande de afwezigheid van arbeidsprestaties, recht op het loon dat hem 
zou zijn toegekomen indien hij zijn dagtaak normaal had kunnen volbrengen.

Deze bepaling strekt er toe het recht van de werknemer op zijn dagloon te vrij-
waren in bepaalde omstandigheden waarin de uitvoering van de arbeidsovereen-
komst is geschorst. Zij geldt niet in het geval de arbeids-overeenkomst door de 
werkgever wordt beëindigd.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiseres veroordeelt tot het be-

talen aan de verweerster van het dagloon van 7 maart 2000 met interest en van 
het op dit dagloon verschuldigde vakantiegeld en in zoverre het uitspraak doet 
over de kosten.

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres in twee derden van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

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

17 september 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en Verbist.
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Nr. 410

3° KAMER - 17 september 2007

SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - VOORSCHOTTEN VAN BIJDRAGEN - FOUTIEVE 
INSCHATTING VAN DE VERSCHULDIGDE BEDRAGEN - ONTOEREIKENDE BETALING - GEVOLG

Wanneer  de  werkgever  gebruik  maakt  van de hem in  artikel  34,  tweede lid,  geboden 
mogelijkheid  om als  voorschot  een  lager  bedrag  te  betalen  dan  het  bedrag  van  30 
procent van de bijdragen verschuldigd voor het voorlaatste vervallen kwartaal, en een  
voorschot betaalt gelijk aan 30 procent van de vermoedelijke bijdragen van het lopende 
kwartaal en nadien blijkt dat het door de werkgever betaalde voorschot minder bedraagt 
dan 30 procent van de effectief verschuldigde bijdragen van het lopende kwartaal, en  
aldus ontoereikend is, houdt dit in dat de werkgever zijn verplichtingen niet is nagekomen  
in de zin van artikel 54bis Uitvoeringsbesluit R.S.Z.-wet 19691.  (Artt. 34, tweede lid en 
54bis, K.B. 28 nov. 1969)

(R.S.Z. T. COBELFRET LOGISTICS nv)

ARREST

(A.R. S.06.0084.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 20 januari 2005 en 16 de-

cember 2005 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 34, 54 en 54bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 

tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 
28  december  1944  betreffende  de  maatschappelijke  zekerheid  der  arbeiders 
(hierna: het Uitvoeringsbesluit), artikel 34, vóór zijn wijziging bij koninklijk be-
sluit van 14 oktober 2005, artikel 54, vóór zijn wijziging bij koninklijk besluit 
van 22 juni 2006;

- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel dat dwaling een rechtvaardigingsgrond oplevert 

wanneer zij onoverkomelijk is.
Aangevochten beslissing
1. Het bestreden tussenarrest van 20 januari 2005 oordeelde dat de eiser ten 

onrechte was overgegaan tot het opleggen van de vaste vergoeding ex artikel 54-
bis van het Uitvoeringsbesluit, en motiveerde dit als volgt:

"Partijen zijn het er ook over eens dat (de verweerster) valt onder de categorie 
van werkgevers die artikel 34 aanwijst als deze, die ertoe gehouden zijn voor-
schotten te storten.

1 Art. 34, tweede lid van het K.B. van 28 nov. 1969, vóór de wijziging ervan bij K.B. van 14 okt.  
2005.
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Artikel  34 bepaalt als algemene regel dat  dit kwartaalvoorschot 30 pct. be-
draagt van het bedrag van de bijdragen die verschuldigd waren voor het voorlaat-
ste vervallen kwartaal.

(...)
De werkgever kan echter het bedrag van het voorschot, bepaald met toepassing 

van bovenstaande algemene regel, verminderen wanneer dit bedrag het bedrag 
van  30  pct.  van  de  vermoedelijke  bijdragen  van  het  lopende  kwartaal  over-
schrijdt. In dat geval mag de werkgever het voorschot herleiden tot 30 pct. van 
deze vermoedelijke bijdragen voor het lopende kwartaal.

(...)
Voor het tweede kwartaal 2002, dat ons in casu bezighoudt, was het vierde 

kwartaal 2001 geen geschikt refertekwartaal, aldus (de verweerster), omdat er 
einde 2001 meerdere personeelsleden waren afgevloeid, omdat er vakantiegeld 
einde dienst verschuldigd was en omdat ook de oudejaarspremies toen werden 
uitbetaald.

Het (arbeidshof) is van oordeel dat de beslissing van (de verweerster) om in 
die omstandigheden het vierde kwartaal 2001 niet als refertekwartaal aan te ne-
men, in alle opzichten redelijk was. Men kan inderdaad moeilijk appelen met ci-
troenen vergelijken.

Uit de redactie van artikel 34 moet worden afgeleid dat het bepalen van het be-
drag van de maandelijkse voorschotten door de werkgever gebeurt bij de aan-
vang van het kwartaal, waarvoor deze voorschotten verschuldigd zijn.

Toegepast  in  casu kwam het  aan (de verweerster)  toe  om de  maandelijkse 
voorschotten voor het tweede kwartaal 2002 vast te leggen begin april 2002.

Het is op dat tijdstip dat (de verweerster) de bijdragen moet inschatten die ver-
moedelijk voor het tweede kwartaal 2002 zullen verschuldigd zijn.

Deze inschatting moet gebeuren als een 'goed huisvader' rekening gehouden 
met alle mogelijke elementen, die op dat tijdstip voorhanden zijn om het volume 
aan bijdragen dat effectief zal verschuldigd zijn zo dicht mogelijk te benaderen.

Welke waren de elementen die voor (de verweerster) begin april 2002 belang-
rijk waren om de vermoedelijk verschuldigde RSZ-bijdragen voor het tweede 
kwartaal van 2002 in te schatten?

Een eerste element waarmee (de verweerster) rekening mocht houden was dat 
de afwijking van de algemene regel van artikel 34, die zij had toegepast voor het 
eerste kwartaal 2002 en waarbij zij de voorschotten voor dit kwartaal evenmin 
had bepaald in functie van de bijdragen die waren betaald voor het voorlaatste 
vervallen kwartaal, blijkbaar de goedkeuring wegdroeg van (de eiser). Deze for-
muleert immers geen enkele opmerking bij de afwijking van de algemene regel.

(De verweerster) mocht erop vertrouwen dat zij voor het inschatten van de ver-
moedelijk verschuldigde bijdragen voor het tweede kwartaal 2002 dezelfde prin-
cipes mocht hanteren.

Voor het overige mocht en moest (de verweerster) rekening houden met alle 
parameters die eigen zijn aan het personeelsbestand dat zij begin april 2002 te-
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werkstelde. Er zijn geen aanwijzingen dat (de verweerster) dit niet zou hebben 
gedaan.

Specifiek in verband met dit personeelsbestand kon (de verweerster) redelij-
kerwijze niet inschatten dat de personeelsleden die met collectief ontslag waren 
bedreigd op dat ogenblik het bedrijf nog voor het einde van het kwartaal defini-
tief zouden verlaten mits de uitbetaling van een opzeggingsvergoeding.

Begin april 2002 waren er nog teveel onzekere factoren over de finale afloop 
van dit collectief ontslag.

De conclusie is dan ook dat (de verweerster) in het begin van april 2002 de 
vermoedelijk verschuldigde bijdragen voor het tweede kwartaal heeft ingeschat 
als een goed huisvader. Zij bleef aldus binnen de toepassing van artikel 34 van 
het koninklijk besluit van 28 november 1969. Er werd geen inbreuk op dit artikel 
begaan.

De correcte houding van (de verweerster) wordt nog onderlijnd door het gege-
ven dat zij het bedrag van de maandelijkse voorschotten voorzichtigheidshalve 
opvoerde van 40.000,00 euro naar 50.000,00 euro ondanks dat daar, strikt geno-
men, geen noodzaak toe was.

(De verweerster) heeft voldaan aan de verplichtingen, zoals deze voortvloeien 
uit de toepassing van artikel 34 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 
met betrekking tot het tweede kwartaal 2002.

De wetgever heeft in artikel 34 aan de werkgever de mogelijkheid gelaten om 
af te wijken van de algemene regel. Hij heeft de toegang tot deze afwijking open-
gelaten aan de werkgever. Het is met andere woorden de werkgever die zelf zal 
bepalen wanneer hij van de afwijking gebruik maakt. Dat is duidelijk af te leiden 
uit het gebruik door de wetgever van het woord 'kan'. Daarbij heeft de werkgever 
er alle belang bij dat hij de vermoedelijk verschuldigde bijdragen voor het lopen-
de kwartaal zo nauwkeurig mogelijk inschat. Immers de stok die de wetgever 
achter de deur houdt, is dat de bijdrageopslag die voorzien is in artikel 54 van 
hetzelfde koninklijk besluit verschuldigd is wanneer het door de werkgever inge-
schatte voorschot ontoereikend is. Dat is het risico dat de werkgever loopt, wan-
neer hij de afwijking uit artikel 34 toepast.

In casu is het duidelijk dat de door (de verweerster) ingeschatte maandelijkse 
voorschotten voor het tweede kwartaal 2002 ontoereikend waren. Zij bedroegen 
namelijk geen 30 pct. van de uiteindelijk verschuldigde bijdragen voor dit twee-
de kwartaal 2002.

Dit had alles te maken met het zich aandienen helemaal aan het einde van het 
tweede kwartaal 2002 van het eindresultaat  van het collectief ontslag van 13 
werknemers, namelijk de uitbetaling van evenveel opzeggingsvergoedingen.

Deze 'deus ex machina' komt het hele systeem van voorschotberekening door-
kruisen, maar dat risico blijft voor rekening van de werkgever, (de verweerster) 
in casu. Het is als het ware de keerzijde van de medaille, die, in het systeem van 
voorschotberekening zoals het is geregeld door artikel 34, de afwijkingsmoge-
lijkheid is.

De tekst van de wet: 'wanneer het aldus betaalde voorschot ontoereikend is' 
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laat niet toe te sleutelen aan 'het ontoereikend zijn' via de oorzaak ervan, in casu 
de beschreven 'deus ex machina'. De tekst van de wet laat geen speelruimte: zo-
dra de voorschotten ontoereikend zijn, uit welke oorzaak ook, slaat de stok van 
de wetgever toe en is de bijdrageopslag ex artikel 54 van het koninklijk besluit 
van 28 november 1969 in principe verschuldigd.

Het probleem in casu is echter dat deze bijdrageopslag niet wordt gevorderd 
door (de eiser) en dus niet het voorwerp is van het huidige geschil.

(De eiser) paste namelijk een andere sanctie toe dan deze voorzien in artikel 34 
van het koninklijk besluit en hij bracht de in artikel 54bis voorziene vergoeding 
in rekening.

Bracht (de eiser) de vergoeding van artikel 54bis van het koninklijk besluit van 
28 november 1969 terecht in rekening?

Ook over deze tweede vraag zijn de partijen het eens dat het (arbeidshof) be-
voegd is om er uitspraak over te doen.

Het antwoord is neen.
Immers  de  sanctie  van dit  artikel  54bis  kan maar  worden opgelegd  als  de 

werkgever de verplichtingen, hem opgelegd door artikel 34 niet nakomt.
Uit wat hogerop in dit arrest werd beoordeeld, volgt dat (de verweerster) als 

werkgever de verplichtingen van artikel 34 wel degelijk nakwam.
Zij schatte als goed huisvader de vermoedelijk verschuldigde bijdragen voor 

het tweede kwartaal 2002 correct in, rekening houdend met alle mogelijke ele-
menten die zij ter beoordeling moest meenemen en dit op het tijdstip dat deze in-
schatting reglementair moest gebeuren.

Dat ondanks deze correcte inschatting de uiteindelijk verschuldigde bijdragen 
de ingeschatte bijdragen in belangrijke mate overtroffen was niet te wijten aan 
een tekorstschieten door (de verweerster) in haar verplichtingen maar aan een 
onverwacht feit, dat (de verweerster) niet kon kennen op het ogenblik dat zij aan 
haar verplichtingen ex artikel  34 tegemoet moest  komen en waarmee zij  dus 
geen rekening kon houden.

De toepassingsvoorwaarde van artikel 54bis van het koninklijk besluit van 28 
november 1969 is niet vervuld, zodat de sanctie ervan ook niet aan (de verweer-
ster) kan worden opgelegd.

Het (arbeidshof) sluit zich hierbij aan bij het advies van het openbaar ministe-
rie.

(De eiser) werpt hiertegen op dat de sanctie die artikel 34, tweede lid, in fine, 
voorziet de toepassing van artikel 54bis niet uitsluit.

Dit is onjuist. Artikel 54bis kan enkel worden toegepast als de werkgever zich 
in de voorwaarden van artikel 54bis bevindt, met name wanneer hij tekort komt 
aan zijn verplichtingen. Dat is in casu niet het geval.

(...)
Artikel 54 bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 is in casu niet 

van toepassing, zodat (de verweerster) niet gehouden was tot betaling van de 
vaste vergoeding, die in dit artikel is voorzien.
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(...)
(De verweerster) geeft terecht aan dat destijds dit bedrag 'onverschuldigd' werd 

betaald aan (de eiser) zodat zij recht heeft op terugbetaling.
(...)
Het openbaar ministerie merkte in zijn advies terecht op dat de helft van dit 

bedrag,  na  de  beslissing  van  (de  eiser)  van  21  oktober  2002  (stuk  8, 
(verweerster)), in het voordeel van (de verweerster) werd verrekend.

Bijgevolg  heeft  (de  verweerster)  thans  nog  recht  op  de  terugbetaling  van: 
4.957,87 euro min 2.478,93 euro = 2.478,94 euro". (arrest, p.8-13).

Het bestreden tussenarrest van 20 januari 2005 veroordeelde de eiser dienvol-
gens  om  het  effectief  ingehouden  bedrag  van  de  vaste  vergoeding,  zijnde 
2.478,94 euro, terug te betalen aan de verweerster, te vermeerderen met de ver-
wijlinterest vanaf 3 december 2002 en de gerechtelijke interest.

2. Het bestreden tussenarrest van 20 januari 2005 oordeelde tevens dat de eiser 
door een verkeerde toepassing te maken van artikel 54bis van het Uitvoeringsbe-
sluit een fout heeft begaan, doch heropende de debatten om een tegensprekelijk 
debat mogelijk te maken over de kwestie of deze fout van eiser voor verweerster 
schade tot gevolg heeft gehad:

"(De verweerster) verwijt (de eiser) een fout te hebben begaan onder andere 
door het omstandig verweer dat haar raadsman in zijn brief van 3 december 2002 
voerde, naast zich neer te leggen en onbeantwoord te laten.

Het (arbeidshof) stelt vast, na lectuur van het bedoelde verweer, dat de argu-
mentatie tegen de beslissing van (de eiser) tot het opleggen van de vaste vergoe-
ding ex artikel 54bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969, pertinent, 
correct en volledig was.

Dit betekent dat (de eiser) als overheidsinstelling over alle documentatie en ar-
gumenten beschikte om zijn beslissing in te trekken gesteund op het inzicht dat 
hij een verkeerde toepassing had gemaakt van artikel 54bis van het koninklijk 
besluit van 28 november 1969.

(De eiser) levert niet het bewijs dat hij het verweer van (de verweerster) heeft 
onderzocht en ernstig heeft genomen. Het behoorde aan (de eiser) om dit te doen 
en om ten aanzien van dit verweer, dat, het weze herhaald, zeer omstandig en 
pertinent was, stelling in te nemen. Het antwoord van (de eiser) van 9 december 
2002 beantwoordde niet aan dit vereiste.

Door dit na te laten, beging (de eiser) een fout. Als overheidsinstelling is zij 
gehouden onder andere door de plicht van motivering en van zorgvuldigheid.

Het (arbeidshof) stelt vast dat ook het openbaar ministerie deze mening is toe-
gedaan.

Zowel (de eiser) als het openbaar ministerie geven echter aan dat (de verweer-
ster) niet de schade bewijst, die het gevolg is van deze fout.

Bovendien verwijt (de eiser) aan (de verweerster) dat zij op dit aspect van haar 
vordering ten gronde nader ingaat naar aanleiding van de repliekconclusies die 
ter griffie werden ontvangen op 4 november 2004. Hierdoor acht hij zijn rechten 
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van verdediging geschonden.
Het (arbeidshof) is van oordeel dat inderdaad alle argumenten die (de verweer-

ster) aan het (arbeidshof) voorlegt om haar vordering in schadevergoeding te on-
dersteunen niet het voorwerp zijn geweest van een tegensprekelijk debat.

Om dit tegensprekelijk debat mogelijk te maken, heropent het (arbeidshof) de 
debatten". (arrest, p.13-14).

3. In het bestreden eindarrest van 16 december 2005 bevestigde het arbeidshof 
dat de eiser een fout heeft begaan door de sanctie van artikel 54bis toe te passen:

"Zo geeft  het  openbaar  ministerie  in zijn advies  volkomen terecht  aan dat, 
naast het in gebreke blijven om te antwoorden op het verweer, (de eiser) ook ten 
onrechte overging tot het opleggen van een sanctie door een verkeerde toepas-
sing te maken van de wet: de toepassingsvoorwaarden van artikel 54bis van het 
koninklijk besluit van 28 november 1969 waren immers niet vervuld.

De fout van (de eiser) komt, wat dit laatste aspect betreft, duidelijk aan de op-
pervlakte als men bedenkt dat (de eiser) zijn verkeerde toepassing van het be-
doelde artikel  54bis bleef handhaven, niettegenstaande zijn verkeerd optreden 
hem voor honderd procent was geïllustreerd en gedocumenteerd in het verweer 
van 3 december 2002 en hij aldus voor honderd procent zicht had op het verkeer-
de karakter van de toepassing die hij van de wet maakte.

Geen enkel redelijk persoon handhaaft een verkeerde mening of handeling in 
het licht van een volledige en sluitende argumentatie die het verkeerde van die 
mening of die handeling weergeeft.

Ook dit volharden is een onderdeel van de fout die (de eiser) beging.
Vooral dit volharden heeft (de verweerster) trouwens naar het instellen van de 

procedures gedreven". (eindarrest, p.4).
4. Het bestreden eindarrest kwam uiteindelijk tot het besluit dat het oorzakelijk 

verband tussen de fout van de eiser en de schade van de verweerster vaststond 
(zie p.4-7) en veroordeelde de eiser om ten titel van schadevergoeding aan de 
verweerster te betalen een provisioneel bedrag van 2.500,00 euro, te vermeerde-
ren met de gerechtelijke interest, met toekenning van het gevraagde voorbehoud.

Grieven
Eerste onderdeel
1. Overeenkomstig artikel 34 van het Uitvoeringsbesluit, is de werkgever, die 

voor een welbepaald kwartaal bijdragen heeft aangegeven ten belope van meer 
dan 6.197,34 euro (250.000 BEF) ertoe gehouden voor het daaropvolgend kwar-
taal, uiterlijk de vijfde van iedere maand volgend op elk van de maanden van dat 
laatste kwartaal, een voorschot te storten, gelijk aan 30 pct. van het bedrag van 
de bijdragen, verschuldigd voor het voorlaatste vervallen kwartaal.

Volgens diezelfde bepaling kan de werkgever, wanneer het bedrag van deze 30 
pct.  het  bedrag  van 30 pct.  van  de  vermoedelijke  bijdragen  van het  lopende 
kwartaal overschrijdt, het voorschot tot laatstgenoemd bedrag verminderen, on-
verminderd de toepassing van de bij artikel 54 van het Uitvoeringsbesluit bepaal-
de bijdrageopslag wanneer het aldus betaalde voorschot ontoereikend is.
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Luidens artikel 54bis van het Uitvoeringsbesluit is de werkgever, die voor een 
kwartaal voorschotten in de zin van artikel 34, tweede en vierde lid, en 34bis is 
verschuldigd en die zijn verplichtingen ter zake niet nakomt, aan eiser een vaste 
vergoeding verschuldigd naar verhouding van de "schijf" van de aangegeven bij-
dragen voor het betrokken kwartaal.

Wanneer  het  bedrag van de aangegeven bijdragen zich bijvoorbeeld tussen 
495.787,07 euro tot 743.680,59 euro situeert, dan bedraagt deze vaste vergoeding 
4.957,87 euro.

Artikel 34 van het Uitvoeringsbesluit werd bij koninklijk besluit van 14 okto-
ber 2005, met ingang van 1 oktober 2005, in die zin gewijzigd dat een ontoerei-
kend voorschot voortaan nog enkel met de vaste vergoeding van artikel 54bis 
kan worden gesanctioneerd.

Ten aanzien van de werkgever die voor 1 oktober 2005 een ontoereikend voor-
schot heeft betaald, zoals in casu het geval was, kon eiser derhalve zowel de 
sanctie opleggen van de bijdrageopslag van artikel 54, als de sanctie van de vaste 
vergoeding die bepaald is in artikel 54bis.

In het voorliggend arrest lag enkel de sanctie van artikel 54bis en zijn toepas-
singsvoorwaarden ter betwisting.

2. De verplichting ex artikel 34 om een toereikend voorschot te betalen, betreft 
een resultaatverbintenis in hoofde van de werkgever waardoor de sanctie van de 
vaste vergoeding van artikel 54bis van toepassing wordt door het loutere feit dat 
een ontoereikend voorschot werd betaald.

In de zin van artikel 54bis is de werkgever die zijn verplichtingen ter zake niet 
nakomt, derhalve de werkgever die deze resultaatverbintenis niet is nagekomen.

Van zodra vaststaat dat er te weinig voorschotten werden betaald, wordt de 
werkgever bijgevolg, van rechtswege, door artikel 54bis met de sanctie van de 
forfaitaire, vaste vergoeding bestraft.

Het ontoereikend karakter van de voorschotten houdt met andere woorden op 
zich reeds het bewijs in dat de werkgever zijn verplichtingen niet is nagekomen 
die hem door artikel 34 worden opgelegd.

De toepassing van de sanctie van artikel 54bis vereist derhalve niet dat het be-
talen van een ontoereikend voorschot zijn grondslag vindt in een foutieve tekort-
koming of onzorgvuldigheid van de werkgever.

3. Wanneer de maandelijkse voorschotten, die de werkgever, met toepassing 
van de uitzonderingsbepaling van artikel 34, in functie van de vermoedelijke bij-
dragen van het lopende kwartaal aan eiser heeft betaald, uiteindelijk ontoerei-
kend blijken te zijn en dus minder bedragen dan 30 pct. van de bijdragen die ef-
fectief voor het lopende kwartaal zijn verschuldigd, dan is deze werkgever zijn 
resultaatverbintenis ter zake niet nagekomen.

De sanctie van artikel 54bis is bijgevolg op deze werkgever evenzeer van toe-
passing louter en alleen omdat hij maandelijkse voorschotten van minder dan 30 
pct. van de verschuldigde bijdragen van het lopende kwartaal heeft betaald.

Ook ten aanzien van deze werkgever kan de toepassing van de forfaitaire sanc-
tie niet afhankelijk worden gesteld van het bewijs in hoofde van de werkgever 
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van een onredelijke inschattingsfout van de vermoedelijk verschuldigde bijdra-
gen die aan de grondslag ligt van het storten van ontoereikende voorschotten.

4. Het bestreden tussenarrest oordeelde niettemin dat deze sanctie niet aan de 
verweerster kon worden opgelegd omdat zij de vermoedelijk verschuldigde bij-
dragen voor het tweede kwartaal van 2002, bij de aanvang van dit kwartaal, als 
een goed huisvader, correct heeft ingeschat, rekening houdend met alle mogelij-
ke elementen die zij ter beoordeling moest nemen en dit op het tijdstip dat deze 
inschatting reglementair moest gebeuren (tussenarrest, p.10, tweede alinea, p.11, 
zevende laatste alinea).

Het feit dat, ondanks deze correcte inschatting, de uiteindelijk verschuldigde 
bijdragen voor het tweede kwartaal 2002 de ingeschatte bijdragen in belangrijke 
mate overtroffen, was volgens het tussenarrest niet te wijten aan een tekortschie-
ten door verweerster aan haar verplichtingen, maar aan een onverwacht feit, dat 
de verweerster niet kon kennen op het ogenblik dat zij aan haar verplichtingen ex 
artikel 34 tegemoet moest komen en waarmee zij dus geen rekening kon houden 
(p.11, zesde laatste alinea).

Het besluit  dat  de verweerster,  met betrekking tot  het  tweede kwartaal  van 
2002, heeft voldaan aan haar verplichting om voorschotten te betalen conform 
artikel 34 van het Uitvoeringsbesluit werd zodoende door het bestreden arrest ge-
stoeld op een beoordeling van de houding van de verweerster, die getoetst werd 
aan het zorgvuldigheidscriterium van een "goed huisvader", terwijl de vaste ver-
goeding van artikel 54bis nochtans verschuldigd is van zodra vaststaat dat ontoe-
reikende voorschotten werden betaald, ongeacht de oorzaak hiervan.

5. In zoverre het bestreden arrest oordeelde dat het onverwacht feit, dat de ver-
weerster niet kon kennen op het ogenblik dat zij aan haar verplichtingen ex arti-
kel 34 diende tegemoet te komen en waarmee zij dus geen rekening kon houden, 
met name het zich aandienen helemaal aan het einde van het tweede kwartaal 
van het eindresultaat van het collectief ontslag van 13 werknemers, met onmid-
dellijke uitbetaling van de opzeggings-vergoedingen, een geval van overmacht of 
onoverkomelijke dwaling heeft  uitgemaakt  in  hoofde  van de  verweerster  dan 
miskende het arrest het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk dwaling een 
rechtvaardigingsgrond oplevert wanneer zij onoverkomelijk is.

Overmacht of dwaling kan onder bepaalde omstandigheden door de rechter als 
onoverkomelijk worden beschouwd, maar slechts wanneer uit die omstandighe-
den af te leiden valt dat degene die zich erop beroept, heeft gehandeld zoals ieder 
redelijk en voorzichtig persoon in dezelfde omstandigheden zou hebben gehan-
deld.

Herstructureringen binnen de onderneming van de verweerster en een daarop 
volgend collectief ontslag maken geen onoverkomelijke dwaling uit in hoofde 
van de verweerster die de betaling van een ontoereikend voorschot kan verant-
woorden, temeer daar de beslissing om tot onmiddellijke afvloeiing over te gaan, 
waardoor het saldo van de verbrekingsvergoedingen bij het einde van het tweede 
kwartaal van 2002 was verschuldigd, in plaats van de werknemers gewoon hun 
opzeggingstermijnen te laten uitdoen, mede door de verweerster, na onderhande-
lingen, was getroffen (zie tussenarrest, p.5, derde alinea; zie ook p.9, laatste ali-
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nea, waarin het arbeidshof aanneemt dat er reeds begin april 2002 sprake was 
van personeelsleden die met een collectief ontslag waren "bedreigd").

6. Hieruit volgt dat het bestreden tussenarrest, nu vaststond dat de betaalde 
voorschotten ontoereikend waren, niet wettig heeft kunnen oordelen dat de toe-
passingsvoorwaarde van artikel 54bis van het Uitvoeringsbesluit niet was ver-
vuld en de sanctie ervan niet kon worden opgelegd op grond dat de verweerster, 
bij gebrek aan het bewijs door de eiser van een onredelijke inschattingsfout bij 
de verweerster en gelet op het onverwachte feit dat de verweerster niet kon ken-
nen, de verplichtingen van artikel 34 was nagekomen (schending van de artike-
len 34, 54 en 54bis, van het Uitvoeringsbesluit, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel dat dwaling een rechtvaardigings-
grond oplevert wanneer zij onoverkomelijk is).

Tweede onderdeel
De beslissing in het tussenarrest, zoals hernomen in het eindarrest, dat de eiser 

een fout heeft begaan jegens de verweerster door de sanctie van artikel 54bis op 
te leggen aan de verweerster en door, spijts het door haar gevoerde verweer, de 
verkeerde toepassing van artikel 54bis te blijven handhaven, zonder dit verder te 
motiveren, was gestoeld op de in het vorig onderdeel bestreden misvatting dat de 
verweerster als werkgever haar verplichtingen van artikel 34 was nagekomen zo-
dat de toepassingsvoorwaarde van artikel 54 bis te dezen niet was vervuld.

De beoordeling door de appelrechters van de aansprakelijkheid van de ver-
weerster berustte derhalve op een schending van de artikelen 34, 54 en 54bis van 
het Uitvoeringsbesluit.

Hieruit volgt dat het bestreden tussen- en eindarrest, uit het opleggen door de 
eiser van de sanctie van artikel 54bis aan de verweerster, niet wettig een fout 
heeft kunnen afleiden bij de eiser en hem dienvolgens niet wettig heeft kunnen 
veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding van 2.500,00 euro (schen-
ding van de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 34, 54 en 54bis 
van het Uitvoeringsbesluit en van het algemeen rechtsbeginsel dat dwaling een 
rechtvaardigingsgrond oplevert wanneer zij onoverkomelijk is).

Subsidiair
Derde onderdeel
In zoverre moet worden aangenomen dat de werkgever, die toepassing heeft 

gemaakt van de uitzonderingsbepaling van artikel 34 en die voorschotten heeft 
betaald in functie van de vermoedelijke bijdragen van het lopende kwartaal, zijn 
verplichtingen ter zake nakomt wanneer hij de vermoedelijk verschuldigde bij-
dragen heeft ingeschat als een goed huisvader, dan miskende het bestreden tusse-
narrest artikel 34 van het Uitvoeringsbesluit door voorop te stellen dat die in-
schatting enkel kan gebeuren bij de aanvang van het lopende kwartaal en dus op 
grond van de gegevens die dan voorhanden zijn:

"Uit de redactie van artikel 34 moet worden afgeleid dat het bepalen van het 
bedrag van de maandelijkse voorschotten door de werkgever gebeurt bij de aan-
vang van het kwartaal, waarvoor deze voorschotten verschuldigd zijn.

Toegepast in casu kwam het aan (de werkgever) toe om de maandelijkse voor-
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schotten voor het tweede kwartaal 2002 vast te leggen begin april 2002.
Het is op dat tijdstip dat (de werkgever) de bijdragen moet inschatten die ver-

moedelijk voor het tweede kwartaal 2002 zullen verschuldigd zijn". (p.9, vierde 
t.e.m. zesde alinea).

In de mate dat de werkgever iedere maand, uiterlijk aan de eiser een voorschot 
dient te storten, biedt dit immers de mogelijkheid om bij de aanvang van elke 
maand van het  lopende kwartaal  een nieuwe inschatting van de vermoedelijk 
verschuldigde bijdragen van het lopende kwartaal te maken zodat het bedrag van 
de voorschotten voor iedere maand kan worden aangepast aan de actuele vooruit-
zichten op het vlak van de loonlast van het lopende kwartaal.

De beslissing dat de verweerster de verplichtingen van artikel 34 was nageko-
men door bij de aanvang van het lopende kwartaal een correcte inschatting te 
maken van de verschuldigde bijdragen,  was bijgevolg niet  naar  recht  verant-
woord in zoverre het bestreden tussenarrest zodoende geen rekening hield met de 
mogelijkheid om bij de aanvang van elke maand van het lopende kwartaal, op 
grond van de alsdan voorhanden zijnde elementen, een nieuwe inschatting te ma-
ken van de verschuldigde bijdragen en in functie  daarvan het  bedrag van de 
voorschotten aan te passen.

Hieruit volgt dat het bestreden tussenarrest, door te oordelen dat uit de redactie 
van artikel 34 moet worden afgeleid dat het bepalen van het bedrag van de maan-
delijkse voorschotten steeds bij de aanvang van het lopende kwartaal moet ge-
beuren en dit op grond van de gegevens die op dat tijdstip voorhanden zijn, bij-
gevolg artikel 34 van het Uitvoeringsbesluit heeft miskend (schending van deze 
bepaling en van artikel 54bis van het Uitvoeringsbesluit) en bijgevolg niet wettig 
heeft kunnen oordelen dat de verweerster niet redelijkerwijze heeft kunnen in-
schatten dat de personeelsleden die met collectief ontslag waren bedreigd op het 
einde van het tweede kwartaal van 2002 het bedrijf definitief zouden verlaten, 
zonder na te gaan of dit ook gold bij de aanvang van elk van de drie maanden 
van het lopende kwartaal (schending van de artikelen 34 en 54 van het Uitvoe-
ringsbesluit,  1382 en 1383 van het  Burgerlijk  Wetboek en van het  algemeen 
rechtsbeginsel dat dwaling een rechtvaardigingsgrond oplevert wanneer zij ono-
verkomelijk is).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Enig middel
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 28, §1bis, van de RSZ-wet van 27 juni 1969, zoals inge-

voegd bij artikel 64, 1°, van de wet van 25 januari 1999, is de werkgever die de 
voorschotten van bijdragen niet binnen de door de Koning vastgestelde termijn 
stort, aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een vaste vergoeding verschul-
digd, waarvan het bedrag en de voorwaarden van toepassing bij koninklijk be-
sluit worden vastgesteld.

2. Op grond van artikel 34, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit RSZ-wet 
1969, zoals te dezen van toepassing, is de werkgever die voor een welbepaald 
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kwartaal bijdragen heeft aangegeven ten belope van meer dan 250.000 BEF, er-
toe gehouden voor het  daaropvolgend kwartaal,  uiterlijk de vijfde van iedere 
maand volgend op elk van de maanden van dat laatste kwartaal, een voorschot te 
storten, gelijk aan 30 pct. van het bedrag van de bijdragen, verschuldigd voor het 
voorlaatste vervallen kwartaal. Wanneer het bedrag van deze 30 pct. het bedrag 
van 30 pct. van de vermoedelijke bijdragen overschrijdt, kan de werkgever het 
voorschot tot laatstgenoemd bedrag verminderen.

3. Artikel 54bis van het Uitvoeringsbesluit RSZ-wet 1969, zoals te dezen van 
toepassing, bepaalt dat de werkgever die voor een kwartaal voorschotten in de 
zin van de artikelen 34, tweede en vierde lid, en 34bis verschuldigd is en die zijn 
verplichtingen ter zake niet nakomt, aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
een vaste vergoeding verschuldigd is, naar verhouding van de "schijf" van aange-
geven bijdragen voor het betrokken kwartaal.

4. Wanneer de werkgever gebruik maakt van de hem in artikel 34, tweede lid, 
geboden mogelijkheid om als voorschot een lager bedrag te betalen dan het be-
drag van 30 pct. van de bijdragen verschuldigd voor het voorlaatste vervallen 
kwartaal, en een voorschot betaalt gelijk aan 30 pct. van de vermoedelijke bijdra-
gen van het lopende kwartaal, en nadien blijkt dat het door de werkgever betaal-
de voorschot minder bedraagt dan 30 pct. van de effectief verschuldigde bijdra-
gen van het lopende kwartaal, en aldus ontoereikend is, houdt dit als dusdanig in 
dat de werkgever zijn verplichtingen niet is nagekomen, in de zin van artikel 54-
bis Uitvoeringsbesluit RSZ-wet 1969.

5. In het bestreden arrest van 20 januari 2005 stellen de appelrechters vast dat:
- de door de verweerster ingeschatte maandelijkse voorschotten voor het twee-

de kwartaal van 2002 ontoereikend waren, nu zij geen 30 pct. bedroegen van de 
uiteindelijk verschuldigde bijdragen voor dit kwartaal, zodat in principe de bij-
drageopslag voorzien in artikel 54 van het Uitvoeringsbesluit verschuldigd is;

- de eiser niet de bijdrageopslag van artikel 54 van het Uitvoeringsbesluit vor-
derde,  maar  wel  de  in  artikel  54bis  voorziene  vaste  vergoeding  in  rekening 
bracht.

Zij oordelen dat:
- gelet op de concrete omstandigheden, de beslissing van de verweerster om 

het vierde kwartaal van 2001 niet als referentiekwartaal aan te nemen voor het 
tweede kwartaal van 2002, in alle opzichten redelijk was;

- de verweerster bij de aanvang van het kwartaal, dit is begin april 2002, de 
vermoedelijk voor het tweede kwartaal van 2002 verschuldigde bijdragen heeft 
ingeschat als een "goed huisvader", rekening houdend met alle elementen die op 
dat tijdstip voorhanden waren om het volume aan bijdragen dat effectief ver-
schuldigd zou zijn zo dicht mogelijk te benaderen, zodat zij voldaan heeft aan de 
verplichtingen zoals deze voortvloeien uit de toepassing van artikel 34 van het 
Uitvoeringsbesluit  RSZ-wet 1969 met betrekking tot het tweede kwartaal van 
2002.

6. Op grond van deze redenen beslissen de appelrechters niet naar recht dat de 
verweerster zich niet in de voorwaarden van artikel 54bis van het Uitvoeringsbe-
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sluit RSZ-wet 1969 bevond, zodat de eiser de vaste vergoeding voorzien in die 
bepaling onterecht in rekening heeft gebracht.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
7. De gedeeltelijke vernietiging van het arrest van 20 januari 2005 heeft de 

vernietiging tot gevolg van het arrest van 16 december 2005 die daarvan een ge-
volg is.

Overige grieven
8. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 20 januari 2005, behalve in zoverre dit het 

hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Vernietigt het bestreden arrest van 16 december 2005.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

17 september 2007 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
De Bruyn en van Eeckhoutte.

Nr. 411

3° KAMER - 17 september 2007

1º ARBEID — ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN - FEESTDAGEN - BEGRIP

2º LOON — RECHT OP LOON - FEESTDAGEN - VERRICHTEN VAN ARBEID - TOEPASSING

3º LOON — RECHT OP LOON - FEESTDAGENLOON - VERVANGINGSDAGEN OF 
INHAALRUSTDAGEN DIE DE WERKNEMER NIET HEEFT OPGENOMEN - TOEPASSING

1º Het bepaalde in de artikelen 4, eerste lid en 10, eerste lid van de Feestdagenwet strekt  
ertoe de werknemer, benevens de gewone inactiviteitsdagen, tien rustdagen per jaar te 
waarborgen. (Artt. 4, eerste lid, en 10, eerste lid, Feestdagenwet)

2º Uit artikel 14, §1, eerste lid van de Feestdagenwet, dat bepaalt dat de werknemer recht  
heeft  op  loon  voor  elke  feestdag  of  vervangingsdag  tijdens  dewelke  hij  niet  werd 
tewerkgesteld,  volgt  dat feestdagenloon alleen verschuldigd is voor dagen waarop de  
werknemer geen arbeid verricht1. (Art. 14, §1, eerste lid, Feestdagenwet)

3º Uit geen enkele bepaling van de Feestdagenwet vloeit voort dat de werkgever gehouden 
blijft  om feestdagenloon te betalen voor vervangingsdagen of  inhaalrustdagen die de 
werknemer niet heeft opgenomen, zelfs wanneer dit te wijten is aan het toedoen van de  
werkgever. (Feestdagenwet)

(D. T. INEOS PHENOL GmbH & C° KG, vennootschap naar Duits recht.)

1 Zie concl. O.M. 
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Advocaat-generaal R. Mortier heeft in substantie gezegd:
Het middel tot cassatie voert in het eerste onderdeel aan dat het arrest de bewijskracht 

van de akten houdende het verzoekschrift tot hoger beroep, de besluiten en de besluiten na 
advies openbaar ministerie schendt door hieraan een inhoud toe te kennen die zij niet 
bevatten, namelijk door te oordelen dat de vordering betrekking had op loon voor arbeid 
gepresteerd op vervangings- en/of inhaalrustdagen, terwijl uit voormelde akten duidelijk 
blijkt  dat  de  vordering  betrekking  had  op  achterstallig  loon  voor  de  niet-genoten 
inhaalrustdagen en niet het loon voor de arbeid die hij gepresteerd had op dagen waarop 
hij met toepassing van de Feestdagenwet eigenlijk niet had moeten werken en waarvoor 
hij loon heeft ontvangen.

Dit onderdeel mist feitelijke grondslag.
De  appelrechters  hebben  met  hun  overwegingen  niet  beslist  dat  de  vordering  van 

appellant betrekking had op loon uit arbeid. Zij hebben hiermee enkel aangegeven dat het 
niet toekennen door geïntimeerde van vervangingsdagen of inhaalrust in strijd is met de 
Feestdagenwet wat aanleiding kan geven tot vergoeding maar dat de gestelde vordering 
hierop geen betrekking heeft.

Het middel gaat er in het tweede onderdeel van uit dat de appelrechters de bepaling van 
artikel  14  van  de  Feestdagenwet  hebben  miskend  nu  dit  artikel  het  recht  van  de 
werknemer  op  loon  voor  feestdagen,  vervangingsdagen  en  inhaalrustdagen  niet 
afhankelijk maakt van het niet verrichten van arbeid op die dagen en het niet ontvangen 
van loon daarvoor, noch van het lijden van loonverlies.

Het middel faalt naar recht.
Uit  de memorie van toelichting2 bij  het  ontwerp van wet betreffende de feestdagen 

blijkt dat de doelstellingen van het wetsontwerp erin bestonden:
1. een tewerkstelling op de feestdagen te verbieden ten aanzien van alle perso-

nen die hun arbeid in een verhouding van ondergeschiktheid verrichten 
2. het waarborgen van tenminste tien rustdagen per jaar, door de vervanging van 

de feestdagen die met een zondag of met een gewone inactiviteitsdag samenval-
len, verplicht te maken 

3. aan de betrokkenen een loon toe te kennen voor de feestdagen waarop zij niet 
tewerkgesteld waren 

Met verboden tewerkstelling werd niet enkel de normale arbeidsverplichtingen bedoeld, 
maar ook het feit ter beschikking te staan van de werkgever. Elke verplichting die de 
bewegingsvrijheid van de beschermde personen aantast, wordt erdoor aangeduid.

Met het waarborgen van ten minste tien rustdagen werd het principieel verbod om de 
ten gevolge van de feestdag verloren arbeidsuren in te halen, bevestigd.

Uit deze doelstellingen, die nadien vertaald werden in de artikelen 4, 11 en 14 van de 
wet van 4 januari 1974 blijkt dat het wettelijk gewaarborgd loon voor feestdagen alleen 
verschuldigd is indien op die dagen geen arbeid werd verricht.

Het middel dat uitgaat van een andere veronderstelling faalt naar recht.
Conclusie: VERWERPING.

ARREST

(A.R. S.06.0103.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

2 Parl. Besch. Senaat, 1972-1973, nr. 416, blz 2.
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 juni 2006 gewezen door 
het Arbeidshof te Gent.

Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 20, 3°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-

sten;
- de artikelen 1, 4, 5, 6, 11, 14, inzonderheid §1, eerste lid, van de wet van 4 

januari 1974 betreffende de feestdagen;
- de artikelen 1135, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de oor-

spronkelijke vordering van de eiser, het hoger beroep van de eiser ontvankelijk 
doch ongegrond. Het arbeidshof bevestigt het vonnis van de arbeidsrechtbank 
van 18 juni 2003 en veroordeelt de eiser tot betaling van de kosten van de proce-
dure in hoger beroep. Het arbeidshof beslist dat op grond van de volgende motie-
ven.

Op de bladzijden 4 tot 6 van het bestreden arrest, beslist het arbeidshof dat de 
eiser in strijd met de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen gedurende 
drie dagen per jaar te veel werd tewerkgesteld (zie blz. 6, laatste alinea, van het 
bestreden arrest).

Het arbeidshof wijst het hoger beroep en aldus de oorspronkelijke vordering 
van de eiser tot het verkrijgen van loon voor die dagen af op grond van volgende 
overwegingen:

"(5.2.4.) (De eiser) vordert evenwel het achterstallig loon (en wettelijke inte-
resten) voor de vervangingsdagen en/of inhaalrustdagen die hij  niet  genomen 
heeft (omdat (de verweerster) hem dit niet toestond), maar waarop hij wel ge-
werkt heeft en waarvoor hij zijn normaal loon heeft ontvangen. Hij kan dit loon 
niet  nogmaals vorderen (werken op feestdagen of  vervangingsdagen geeft  de 
werknemer ook geen recht op een verhoogd loon). Indien (de eiser) drie dagen 
meer vrij had gekregen, had hij uiteindelijk niet meer loon ontvangen dan het-
geen hij nu heeft ontvangen. Het niet toekennen door (de verweerster) van ver-
vangingsdagen of inhaalrust is in strijd met de Feestdagenwet en de contractuele 
verbintenissen die zij door het sluiten van de arbeidsovereenkomst op zich heeft 
genomen. Voor deze fout zou (de eiser) wel aanspraak (kunnen) maken op een 
vergoeding voor de geleden schade (...). Dit wordt echter niet gevorderd". (blz. 7, 
eerste alinea, van het bestreden arrest).

Grieven
Op grond van artikel 20, 3°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-

overeenkomsten, hieronder afgekort als Arbeidsovereenkomstenwet, is de werk-
gever verplicht het loon te betalen op de wijze, tijd en plaats zoals is overeenge-
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komen. Die bepaling verplicht de werkgever niet enkel het contractueel overeen-
gekomen loon te betalen, maar ook, krachtens artikel 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek, het loon dat op grond van wettelijke bepalingen verschuldigd is.

De wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, hieronder afgekort als 
Feestdagenwet, is van toepassing op de werkgever en de werknemers.

Krachtens  artikel  4  van  de  Feestdagenwet  mag  de  werknemer  tijdens  tien 
feestdagen per jaar niet worden tewerkgesteld. De ingevolge de bepalingen van 
de Feestdagenwet niet gepresteerde arbeidsuren mogen luidens artikel 5 van die 
wet niet ingehaald worden tijdens andere dagen om ingevolge de toekenning van 
de feestdagen verloren arbeidsuren te compenseren, tenzij in de door de Koning 
bepaalde gevallen.

Wanneer een feestdag met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samen-
valt, wordt hij door een gewone activiteitsdag vervangen.

Wanneer een werknemer tijdens een feestdag werd tewerkgesteld, heeft hij op 
grond van artikel 11, eerste lid, van de Feestdagenwet recht op een inhaalrust. De 
inhaalrust bedraagt een volle dag indien de arbeid langer dan vier uren heeft ge-
duurd en ten minste een halve dag indien hij niet langer dan vier uren heeft ge-
duurd.

Krachtens artikel 14, §1, eerste lid, van de Feestdagenwet heeft de werknemer 
recht op loon voor elke feestdag of vervangingsdag tijdens welke hij niet werd 
tewerkgesteld, evenals voor elke inhaalrustdag.

Uit de samenlezing van de voornoemde wettelijke bepalingen volgt dat een 
werknemer die arbeid presteert op een feestdag, recht heeft op loon voor die ge-
presteerde arbeid en op een inhaalrust wegens de gewerkte feestdag en dat hij 
eveneens recht heeft op loon voor elke inhaalrustdag.

Eerste onderdeel
1.1. De artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek hebben een 

algemene draagwijdte, in die zin dat zij van toepassing zijn telkens de rechter 
voor de bewijslevering zijn beslissing steunt op de inhoud van een geschrift. De 
bewijskracht van een akte wordt geschonden door aan die akte een inhoud toe te 
schrijven of te ontzeggen of een betekenis of uitlegging te geven die met de be-
woordingen ervan niet verenigbaar is.

1.2. Het arbeidshof stelt in het bestreden arrest vast dat de eiser in strijd met de 
Feestdagenwet gedurende drie dagen per jaar te veel werd tewerkgesteld (blz. 6, 
laatste alinea, van het bestreden arrest).

Het arbeidshof vervolgt dat de eiser achterstallig loon vordert voor de vervan-
gingsdagen en/of inhaalrustdagen die hij niet genomen heeft, maar waarop hij 
wel gewerkt heeft en waarvoor hij zijn normaal loon heeft ontvangen. De eiser 
kan, aldus het arbeidshof, dat loon niet nogmaals vorderen. Indien de eiser drie 
dagen meer vrij had gekregen, had hij uiteindelijk niet meer loon ontvangen dan 
wat hij nu ontvangen heeft, aldus nog steeds het arbeidshof (blz. 7, eerste alinea, 
van het bestreden arrest).

1.3. Met een dagvaarding van 21 december 2001 vorderde de eiser van de ver-
weerster betaling van 2.994,88 euro "als achterstallige verloning voor feestdagen 
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of vervangdagen", bedrag te vermeerderen met de interest (zie blz. 3 van de dag-
vaarding van 21 december 2001; zie ook blz. 1, onderaan, van het bestreden ar-
rest). Ook in de procedure voor het arbeidshof vroeg de eiser de verweerster te 
veroordelen tot betaling van 2.994,88 euro, "ten titel van achterstallige verloning 
voor de feestdagen en of de vervangdagen" (blz. 4, van het verzoekschrift tot ho-
ger beroep, neergelegd ter griffie van het arbeidshof op 15 september 2003; blz. 
3, onderaan, van de "Besluiten" en blz. 2, tweede helft, van de "Besluiten na ad-
vies openbaar ministerie").

De eiser voerde daarbij steeds aan dat hem per kalenderjaar drie inhaalrustda-
gen te weinig werden toegekend en dat hij voor elk van die inhaalrustdagen recht 
heeft op loon. Zo voerde de eiser aan:

"Overwegende dat (de verweerster) 3 inhaalrustdagen per kalenderjaar te wei-
nig toekende aan (de eiser);

Dat krachtens artikel 14, §1, (de eiser) voor elk van deze inhaalrustdagen ge-
rechtigd is op zijn normaal loon, en dit onafgezien van het feit of (de eiser) op 
deze inhaalrustdagen al dan niet werkte en voor deze prestaties loon ontvangen 
heeft". (blz. 2, tweede helft, van de "Besluiten na advies openbaar ministerie").

De eiser vorderde aldus onmiskenbaar achterstallig loon voor de (niet-genoten) 
inhaalrustdagen, en niet het loon voor de arbeid die hij gepresteerd had op dagen 
waarop hij met toepassing van de Feestdagenwet eigenlijk niet had moeten wer-
ken (feestdagen of vervangingsdagen) en waarvoor hij loon heeft ontvangen.

1.4. Het arbeidshof stelt correct vast dat de eiser het achterstallig loon vordert 
"voor  de  vervangingsdagen  en/of  inhaalrustdagen  die  hij  niet  genomen heeft 
(omdat (de verweerster) hem dit niet toestond".

Maar in de mate dat het arbeidshof met de bewoordingen die volgen op de 
voornoemde vaststelling en die luiden "maar waarop hij wel gewerkt heeft en 
waarvoor hij zijn normaal loon heeft ontvangen" en de overweging dat de eiser 
"dit loon niet nogmaals (kan) vorderen" (blz. 7, eerste alinea, van het bestreden 
arrest, onderstreping toegevoegd), oordeelt dat de eiser het loon vordert voor ar-
beid gepresteerd op vervangings- en/of inhaalrustdagen, schendt het arbeidshof 
de bewijskracht van de akten houdende het verzoekschrift tot hoger beroep, de 
"Besluiten" en de "Besluiten na advies openbaar ministerie" (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), aangezien het daar-
aan een inhoud toekent die zij niet bevatten.

Conclusie
In de mate dat het arbeidshof oordeelt dat de eiser het loon vordert voor arbeid 

gepresteerd op vervangings- en/of inhaalrustdagen (waarvoor hij al loon heeft 
ontvangen), schendt het de bewijskracht van de in het onderdeel vermelde proce-
dureakten en wijst het het hoger beroep van de eiser niet wettig af als ongegrond 
(schending van alle in de aanhef van het middel vermelde wettelijke bepalingen).

Tweede onderdeel
2.1. Krachtens artikel 14, §1, eerste lid, van de Feestdagenwet heeft de werk-

nemer recht op loon voor elke feestdag of vervangingsdag, tijdens welke hij niet 
was tewerkgesteld, evenals voor elke inhaalrustdag.
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De toevoeging "tijdens welke hij niet was tewerkgesteld" wijst erop dat het 
recht op loon dat die bepaling toekent voor feestdagen en vervangingsdagen, niet 
het loon is dat de tegenprestatie vormt van de arbeid die de werknemer eventueel 
op die dag heeft verricht, maar een loon dat hem zonder arbeidsprestaties toe-
komt omwille van de feestdag of vervangingsdag.

2.2. Het arbeidshof stelt in het bestreden arrest vast dat de eiser in strijd met de 
Feestdagenwet gedurende drie dagen per jaar te veel werd tewerkgesteld (blz. 6, 
laatste alinea, van het bestreden arrest) en dat de eiser achterstallig loon vordert 
voor de vervangingsdagen en/of inhaalrustdagen die hij niet genomen heeft om-
dat de verweerster hem dit niet toestond (blz. 7, eerste alinea, van het bestreden 
arrest).

Het arbeidshof stelt vast dat de eiser op de hierboven bedoelde vervangingsda-
gen en/of inhaalrustdagen wel heeft gewerkt en dat hij daarvoor zijn normaal 
loon heeft ontvangen. Het overweegt dat de eiser dat loon niet nogmaals kan vor-
deren en dat werken op feestdagen of vervangingsdagen de werknemer ook geen 
recht geeft op een verhoogd loon.

Het arbeidshof overweegt voorts dat indien de eiser drie dagen meer vrij had 
gekregen, hij uiteindelijk niet meer loon had ontvangen dan hetgeen hij nu ont-
vangen heeft.

Het arbeidshof overweegt dat het niet toekennen door de verweerster van ver-
vangingsdagen of inhaalrust in strijd is met de Feestdagenwet en de contractuele 
verbintenissen die de verweerster door het sluiten van de arbeidsovereenkomst 
op zich heeft genomen. Voor die fout zou de eiser wel aanspraak (kunnen) ma-
ken op een vergoeding voor de geleden schade, maar dat wordt niet gevorderd, 
aldus het arbeidshof (blz. 7, eerste alinea, in fine, van het bestreden arrest).

Op de voormelde gronden wijst het arbeidshof de oorspronkelijke vordering 
van de eiser af en verklaart het zijn hoger beroep ongegrond.

Aldus oordeelt het arbeidshof dat de eiser geen aanspraak kan maken op (ach-
terstallig) loon voor door toedoen van de verweerster niet-genoten vervangings-
dagen en/of inhaalrustdagen omdat hij op die dagen heeft gewerkt en daarvoor 
zijn normaal loon heeft ontvangen, omdat hij niet meer loon zou hebben ontvan-
gen dan hij nu heeft ontvangen indien hij drie dagen meer vrij had gekregen en 
omdat hij geen vergoeding vorderde voor de schade die hij leed door het feit dat 
de verweerster in strijd handelde met de Feestdagenwet en met haar contractuele 
verbintenissen door de eiser niet de voorgeschreven vervangingsdagen of inhaal-
rust toe te kennen.

Artikel 14, §1, eerste lid, van de Feestdagenwet maakt echter het recht van de 
werknemer op loon voor feestdagen, vervangingsdagen en inhaalrustdagen niet 
afhankelijk van het niet verrichten van arbeid op die dagen en het niet ontvangen 
van loon daarvoor, noch van het lijden van loonverlies.

Evenmin belet de omstandigheid dat de werknemer vergoeding kan vorderen 
voor het feit dat de werkgever in strijd handelt met de wettelijke en contractuele 
verbintenissen  die  uit  de  Feestdagenwet  voortvloeien,  dat  de  werknemer  op 
grond van artikel 14, §1, eerste lid, van die wet loon vordert voor vervangingsda-
gen en inhaalrustdagen die de werkgever hem niet toekende.
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Het arbeidshof wijst de vordering van de eiser tot het verkrijgen van achter-
stallig loon voor de niet-genoten vervangingsdagen of inhaalrustdagen dan ook 
niet wettig af op de overwegingen die het maakt (schending van alle in de aanhef 
van het middel opgesomde wettelijke bepalingen, met uitzondering van de arti-
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Aldus wijst het arbeidshof de oorspronkelijke vordering van de eiser niet wet-
tig af als ongegrond en verklaart het hoger beroep bijgevolg niet wettig onge-
grond (schending van alle in de aanhef van het middel opgesomde wettelijke be-
palingen, met uitzondering van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger-
lijk Wetboek)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Het bestreden arrest oordeelt niet dat de eiser loon vordert voor arbeid ge-

presteerd op vervangings- en/of inhaalrustdagen. Het oordeelt dat de eiser achter-
stallig loon vordert voor de vervangingsdagen en/of inhaalrustdagen die hij niet 
genomen heeft maar waarop hij wel gewerkt heeft en waarvoor hij zijn normaal 
loon heeft ontvangen.

Het onderdeel berust op een verkeerde lezing van het bestreden arrest en mist 
mitsdien feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel
2. Krachtens artikel 4, eerste lid, van de wet van 4 januari 1974 betreffende de 

feestdagen mag de werknemer tijdens tien feestdagen per jaar niet tewerkgesteld 
worden. De ingevolge de bepalingen van deze wet niet gepresteerde arbeidsuren 
mogen krachtens artikel 5 van deze wet niet ingehaald worden tijdens andere da-
gen om ingevolge de toekenning van de feestdagen verloren arbeidsuren te com-
penseren, tenzij in de door de Koning bepaalde gevallen. Wanneer een feestdag 
met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvalt, wordt hij overeen-
komstig artikel 6 van deze wet door een gewone activiteitsdag vervangen.

Krachtens artikel 10, eerste lid, van de Feestdagenwet mag een werknemer tij-
dens een feestdag tewerkgesteld worden wanneer zondagsarbeid door of krach-
tens de arbeidswet van 16 maart 1971 is toegestaan. In zodanig geval heeft hij 
krachtens artikel 11, eerste lid, van de Feestdagenwet recht op een inhaalrust, die 
overeenkomstig artikel 11, vijfde lid, van deze wet wordt toegekend binnen de 
zes weken welke op de feestdag volgen. In het geval waarin de inhaalrust inge-
volge de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet tijdens 
bovenvermelde periode kan verleend worden, wordt zij krachtens artikel 11, zes-
de lid, van deze wet toegekend binnen de zes weken welke op de verdwijning 
van  de  schorsingsoorzaken  volgen.  Indien  een  opzeggingstermijn  tijdens  de 
voormelde periodes loopt, moet de inhaalrust krachtens artikel 11, laatste lid, van 
deze wet toegekend worden voor het verstrijken van die termijn.

Uit deze bepalingen volgt dat de Feestdagenwet er essentieel toe strekt aan de 
werknemer,  benevens de gewone inactiviteitsdagen, tien rustdagen per jaar te 
waarborgen.
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3. Krachtens artikel 14, §1, eerste lid, van de Feestdagenwet heeft de werkne-
mer recht op loon voor elke feestdag of vervangingsdag, tijdens welke hij niet 
werd tewerkgesteld, evenals voor elke inhaalrustdag.

Uit deze bepaling volgt dat feestdagenloon alleen verschuldigd is voor dagen 
waarop de werknemer geen arbeid verricht.

4. Uit geen enkele bepaling van de Feestdagenwet vloeit voort dat de werkge-
ver gehouden blijft om feestdagenloon te betalen voor vervangingsdagen of in-
haalrustdagen die de werknemer niet heeft opgenomen, zelfs wanneer dit te wij-
ten is aan het toedoen van de werkgever.

5. Het bestreden arrest stelt vast dat de eiser in strijd met de bepalingen van de 
Feestdagenwet gedurende drie dagen per jaar teveel werd tewerkgesteld. Verder 
stelt het vast dat de eiser achterstallig feestdagenloon vordert voor de vervan-
gingsdagen en/of inhaalrustdagen die hij niet genomen heeft omdat de verweer-
ster hem dit niet toestond, maar waarop hij wel gewerkt heeft en waarvoor hij 
zijn normaal loon heeft ontvangen.

Gelet op deze vaststellingen oordeelt het arrest naar recht dat de eiser geen 
feestdagenloon kan vorderen voor de vervangingsdagen en/of  inhaalrustdagen 
die de verweerster hem ten onrechte niet toestond, doch wel aanspraak zou kun-
nen maken op een vergoeding voor de schade die hij door deze fout heeft gele-
den.

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

17 september 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 412

2° KAMER - 18 september 2007

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
ALGEMEEN - SCHADEVERHINDEREND KARAKTER VAN EEN CONTRACTUELE, WETTELIJKE OF 
REGLEMENTAIRE VERPLICHTING - CRITERIUM

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
ALGEMEEN - SCHADEVERHINDEREND KARAKTER VAN EEN CONTRACTUELE, WETTELIJKE OF 
REGLEMENTAIRE VERPLICHTING - BEOORDELING - UITLEGGING

3º BEWIJS — ALGEMEEN - BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - UITGAVEN GEDAAN TER 
UITVOERING VAN EEN CONTRACTUELE, WETTELIJKE OF REGLEMENTAIRE VERPLICHTING - 
VERGOEDBARE SCHADE
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1º Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit niet uit  
dat schade in de zin van artikel 1382 B.W. ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de inhoud of  
de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten uitgave of 
prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene die zich ertoe heeft verbonden 
of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten1. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

2º  Het  is  aan  de  rechter  te  beoordelen,  door  middel  van  een  uitlegging  van  de 
overeenkomst, de wet of het reglement, of de gedane uitgaven, blijkens de inhoud of de  
strekking  van de  overeenkomst,  de  wet  of  het  reglement,  al  dan niet  definitief  voor  
rekening moeten blijven van diegene die ze heeft moeten doen2.  (Artt. 1382 en 1383, 
B.W.)

3º Of de gedane uitgaven, blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet  
of het reglement, al dan niet definitief voor rekening moeten blijven van diegene die ze 
heeft moeten doen, is geen feit dat moet bewezen worden door de partijen, maar is door  
de rechter te beoordelen, door middel van een uitlegging van de overeenkomst, de wet of  
het reglement3. (Art. 870, Ger.W.; Artt. 1315, eerste lid, 1382 en 1383, B.W.)

(V. T. DELTA LLOYD BANK nv e.a.)

Conclusie van Eerste Advocaat-generaal M. De Swaef:
1. De eiser in cassatie voert tegen het bestreden arrest dat hem wegens verduisteringen 

veroordeelt tot schadevergoeding jegens de burgelijke partijen één middel aan.
In het eerste onderdeel wordt de stelling ontwikkeld dat het aan de burgelijke partijen 

toekomt om de vergoedbare schade te bewijzen door aan te tonen dat de door Delta Lloyd 
Bank nv aan haar cliënten gedane uitbetalingen contractueel, wettelijk of reglementair niet 
definitief ten laste van voornoemde bank dienen te blijven.

De grief richt zich in het bijzonder tegen de overweging van de appelrechters dat de 
eiser niet aantoont en ook niet voorhoudt dat de door de bank aan de cliënten gedane 
uitbetalingen contractueel, wettelijk of reglementair definitief ten laste van de bank dienen 
te blijven. Aldus keert, volgens de eiser, het bestreden arrest de bewijslast om.

2. Sinds de arresten van 19 februari 2001, aanvaardt het Hof dat het bestaan van een 
contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting niet uitsluit dat schade in de zin van 
artikel 1382 of 1383 van het Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij wanneer blijkens de in-
houd of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten uit-
gave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene die zich ertoe heeft 
verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten4.

Volgens het eerste onderdeel is het dus aan de partij die vergoeding vordert te bewijzen 
dat  blijkens de overeenkomst,  de  wet  of  het  reglement,  de  uitgave die  zij  deed,  niet 
definitief ten hare laste moet blijven.

Sommige auteurs hebben uit de formulering van de arresten van 19 februari 2001 net 
het omgekeerde afgeleid: de gedane uitgaven zijn in principe vergoedbare schade, behalve 

1 Cass. 9 jan. 2006, A.R. C.05.0007.N, A.C., nr. 22.
2 Zie concl. O.M.
3 Ibid.
4 o.a. Cass. 19 feb. 2001, A.R. C.99.0014.N,  Arr. Cass. 2001, 324,  De Verz. 2001, 777, noot P. 
GRAULUS, Pas. 2001, 322, R.W. 2001-02, 238 en T.B.B.R. 2003, 182, noot S. HEREMANS; Cass. 19 feb. 
2001, A.R. C.99.0228.N, Arr. Cass. 2001, 330, De Verz. 2001, 777, noot P. GRAULUS en Pas. 2001, 
329; Cass. 20 feb. 2001, A.R. P.98.1629.N, Arr.  Cass. 2001, 336 en Pas. 2001, 334; Cass. 10 dec. 
2001,  T.B.B.R. 2003,  522,  noot  T.  ROBERT;  Cass.  4  maart  2002,  J.L.M.B.  2004,  239,  noot  J. 
WILDEMEERSCH, Pas. 2002, 632, R.G.A.R. 2004 (verkort), nr. 13.869 en R.W. 2004-05, 136, noot; Cass. 
10 april 2003,  J.L.M.B.  2004, 243, noot J. JEUNEHOMME en J. WILDEMEERSCH,  Pas. 2003, 800,  R.W. 
2005-06, 1259, noot en RABG 2005, 1081, noot I. BOONE; Cass.23 feb. 2004, J.T.T. 2004, 472, Pas. 
2004, 300 en R.W. 2005-06, 303, noot; Cass. 9 jan. 2006, De Verz. 2007, 97
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wanneer de tegenpartij het bewijs levert dat uit de inhoud of de strekking van de wet, het 
reglement of het contract blijkt dat de schade definitief voor rekening van de benadeelde 
moet blijven5.

3. Het vraagpunt is echter anders te benaderen. Het gaat hier niet om een probleem van 
bewijs(last), maar van interpretatie. In de regel geformuleerd door het Hof hangt de kwali-
ficatie van een uitgave als een vergoedbare schade af van de vraag of uit de inhoud of de 
strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement blijkt dat de uitgaven niet defini-
tief ten laste moeten blijven van degene die ze heeft moeten verrichten. Het antwoord op 
die vraag is geen feit dat moet worden bewezen door de partijen, maar is een kwestie van 
wets- of contractinterpretatie: nagegaan moet worden of het de bedoeling was van de wet-
gever of de contractpartijen om een uitgave t.g.v. de nakoming van een wettelijke of con-
tractuele verbintenis aan het aansprakelijkheidsrecht te onttrekken en aldus definitief ten 
laste van de solvens te leggen6. De partijen kunnen wel aanvoeren dat het contract, de wet 
of het reglement meebrengt dat de uitgaven al dan niet ten laste moeten blijven van dege-
ne die ze heeft moeten doen, maar het is aan de rechter hierover te oordelen, door middel 
van een uitlegging van de overeenkomst, de wet of het contract. Dat wordt trouwens be-
vestigd door de arresten waarin het Hof zich uitdrukkelijk heeft  uitgesproken over de 
vraag of een bepaalde wettelijke of reglementaire norm tot strekking heeft dat de uitgaven 
(niet) definitief voor rekening moeten blijven van degene op wie de verplichting rust7.

4.  In  de  voorliggende  zaak,  hebben  de  appelrechters  het  verweer  van  de  eiser 
verworpen dat er geen oorzakelijk verband is tussen de verduisteringen en de schade van 
de bank, omdat deze schade enkel het gevolg zou zijn van de (contractuele) verplichting 
van de bank om de cliënten te vergoeden.

Ze overwegen – volledig in de lijn van de recente rechtspraak van het Hof – dat het 
ingrijpen  van  een  juridische  oorzaak  tussen  de  onrechtmatige  daad  en  de 
vergoedingsplicht zich niet situeert op het vlak van het oorzakelijk verband, maar van de 
vergoedbare schade en halen in dat verband de regel aan van de arresten van 19 februari 
2001.  De  eiser  had  niet  aangevoerd  dat  de  gedane  betalingen  geen  schade  zouden 
uitmaken;  hij  had  alleen  verweer  gevoerd  op  het  vlak  van  het  causaal  verband.  De 
beslissing van de appelrechters is m.a.w. cassatiebestendig. Hun overweging dat de eiser 
niet  aantoont  dat  de  door  de  bank  gedane  uitbetalingen  contractueel,  wettelijk  of 
reglementair definitief ten laste van de bank dienen te blijven, is irrelevant omdat het hier 
niet gaat om een kwestie van bewijs.

Het eerste onderdeel dat is toegespitst op die bewijskwestie kan dus niet tot cassatie 
leiden.

5. De tweede en derde onderdelen zijn afgeleid uit de in het eerste onderdeel tevergeefs 
aangevoerde  grief,  waarbij  de  appelrechters  eisers  verweer  hebben  beantwoord  in 
rechtsoverweging 3.2.2. van het arrest.

De onderdelen kunnen niet worden aangenomen.

5 T. ROBERT, "De nieuwe cassatierechtspraak over de doorbreking van het oorzakelijk verband door 
een  eigen  juridische  oorzaak:  samen  met  de  doorbrekingsleer  ook  het  secundariteitscriterium 
definitief verworpen"? (noot onder Cass. 10 dec. 2001),  T.B.B.R. 2003, (523) 527; I. BOONE, ("De 
verbreking van het oorzakelijk verband verbroken", in Gandaius Actueel VII, Kluwer, 2002, 124-125.
6 In deze zin: L. CORNELIS,. "Ongeschikt voor gevoelige juristen: over de intieme verhouding tussen 
schade en causaal verband", M. DEBAENE en P. SOENS (eds.), Aansprakelijkheidsrecht: actuele tenden-
sen, Brussel, De Boeck & Larcier, 2005, (157) 169-173.
7 zie.  Cass.  10 dec. 2001,  Arr.  Cass.  2001, 2117,  Pas.  2001, 2046,  R.W.  2003-04, 583, noot  en 
T.B.B.R. 2003, 522, noot T. ROBERT; Cass. 3 dec. 2003, Pas 2003, 1934; Cass. 9 jan. 2006 De Verz.  
2007, 97. M.b.t. contractuele verplichtingen kan het Hof daarover geen uitspraak doen, aangezien de 
interpretatie van overeenkomsten tot de soevereine bevoegdheid van de feitenrechter behoort, behou-
dens miskenning van de bewijskracht of de interpretatieregels vervat in de artikelen 1156 ev B.W.
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Conclusie: verwerping. 

ARREST

(A.R. P.07.0005.N)

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

correctionele kamer, van 28 november 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1.  Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, is  degene die 

door zijn schuld aan een ander schade berokkent, verplicht deze schade integraal 
te vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde teruggeplaatst wordt in de toe-
stand waarin hij zich zou hebben bevonden indien de daad waarover hij zich be-
klaagt, niet was gesteld.

2. Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting 
sluit niet uit dat schade in de zin van artikel 1382 of 1383 Burgerlijk Wetboek 
ontstaat, tenzij wanneer blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, 
de wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie definitief voor reke-
ning moet blijven van diegene die zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge 
de wet of het reglement moet verrichten.

3. Overeenkomstig artikel 870 Gerechtelijk Wetboek en artikel 1315, eerste 
lid, Burgerlijk Wetboek, moet degene die vergoeding vordert voor de uitgaven 
die hij ter uitvoering van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplich-
ting heeft verricht, het bewijs leveren van deze uitgaven en van het oorzakelijk 
verband tussen de gedane uitgaven en de onrechtmatige daad.

Het is evenwel aan de rechter te beoordelen, door middel van een uitlegging 
van de overeenkomst, de wet of het reglement, of de gedane uitgaven, blijkens 
de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, al dan 
niet  definitief voor rekening moeten blijven van diegene die ze heeft  moeten 
doen.

Het al dan niet definitief voor rekening moeten blijven van de gedane uitgaven 
blijkens de overeenkomst, de wet of het reglement, en daarmee samenhangend, 
de kwalificatie van de bedoelde uitgaven als een vergoedbare schade, is geen feit 
dat moet bewezen worden door de partijen.

4. Het onderdeel, dat ervan uitgaat dat de burgerlijke partij moet bewijzen dat 
blijkens de overeenkomst, de wet of het reglement, de uitgave die zij deed niet 
definitief ten hare laste moet blijven, berust op een verkeerde rechtsopvatting en 
faalt derhalve naar recht.

Tweede onderdeel
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5. De eiser voerde in zijn appelconclusie aan dat de betaling door de bank aan 
de particulieren niet het gevolg is van het misdrijf, maar alleen van de handels-
overeenkomst, zodat de bank de verrichte betalingen alleen had kunnen terugvor-
deren mits zij gesubrogeerd was in de rechten van de particulieren, wat niet het 
geval is vermits geen enkele subrogatoire kwijting wordt voorgelegd.

6. Gelet op hun in het eerste onderdeel vergeefs aangevochten beslissing dat de 
bank, die de betrokken cliënten heeft moeten vergoeden, aldus schade heeft gele-
den die in oorzakelijk verband staat met het misdrijf verduisteringen, behoefden 
de appelrechters niet te antwoorden op het verweer in verband met het ontbreken 
van een wettelijke of conventionele subrogatie, dat niet meer dienstig was.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
7. Het onderdeel dat geheel is afgeleid uit het in het tweede onderdeel vergeefs 

aangevoerde motiveringsgebrek, is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

18 september 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie  van de h. De Swaef, eerste advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. P. De Keukelaere, Brugge, M. Lebbe, Brussel en Verbist.

Nr. 413

2° KAMER - 18 september 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING — GEEN EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK 
VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - W.A.M.-VERZEKERAAR - BESLISSING OVER DE 
GEHOUDENHEID TOT DEKKING - AARD VAN DE BESLISSING - GEVOLG

2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - STRAFZAKEN - BESLISSING OVER DE 
GEHOUDENHEID TOT DEKKING - AARD VAN DE BESLISSING - GEVOLG - ONMIDDELLIJK 
CASSATIEBEROEP

1º en 2º De beslissing van de strafrechter waarbij een W.A.M.-verzekeraar al dan niet tot  
dekking  is  gehouden  is  een  beslissing  die  valt  onder  de  uitzonderingsbepalingen,  
vermeld  in  het  tweede  lid  van  artikel  416,  Wetboek  van  Strafvordering,  zodat  het  
onmiddellijk cassatieberoep tegen zulke beslissing ontvankelijk is1.

1 Cass. 27 jan. 2004, A.R. P.03.0839.N, nr. 46; Cass. 17 dec. 2002, A.R. P.02.0119.N, nr. 676; Cass.  
15 dec. 1999, A.R. P.99.1291.F, nr. 683; Cass. 20 sept. 2000, A.R. P.00.0202.F, nr. 481; Cass. 11 
okt. 2000, A.R. P.00.0576.F, nr. 538; Cass. 20 dec. 2000, A.R. P.00.0606.F, nr. 710 en Cass. 14 dec. 
2005,  A.R.  P.04.1578.F,  nr.  672,  met  concl.  van  adv.-gen.  GENICOT;  Cass.  20  juni  2006,  A.R. 
P.05.1442.N, nr. 338. Het huidige arrest brengt eenvormigheid in de rechtspraak van het Hof. 
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(V. T. GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS e.a.)

(A.R. P.07.0116.N)

18 september 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 414

2° KAMER - 18 september 2007

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - 
HOREN VAN GETUIGE - VERWIJZING EN/OF BESPREKING IN VONNIS OF ARREST

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - VERWIJZING EN/OF BESPREKING IN VONNIS 
OF ARREST

1º en 2º Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de rechter die het debat heropent  
teneinde een getuige te horen, bij de uitspraak van het vonnis of het arrest uitdrukkelijk  
dient te verwijzen naar dat verhoor of de verklaring van die getuige dient te bespreken.

(R. T. V.)

ARREST

(A.R. P.07.0531.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 15 maart 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. In zoverre de eiser aanvoert dat het arrest "nalaat te antwoorden op alle door 

(de eiser) ontwikkelde middelen" en dat "de overige argumenten op geen enkele 
wijze beantwoord worden", preciseert het middel niet welk concreet verweer de 
appelrechters niet beantwoorden.

Het middel is in zoverre wegens gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk.
2. Voor het overige schrijft geen enkele wettelijke bepaling voor dat de rechter 

die het debat heropent ten einde een getuige te horen, bij de uitspraak van het 
vonnis of het arrest uitdrukkelijk dient te verwijzen naar dat verhoor of de ver-
klaring van die getuige dient te bespreken.

In zoverre het middel het arrest verwijt "dit getuigenverhoor niet te vermelden 
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en hier evenmin op te antwoorden", faalt het naar recht. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
3. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

18 september 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. L. Delbrouck, Hasselt.

Nr. 415

2° KAMER - 18 september 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — GEEN 
EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP - BESLISSING OVER DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING

2º STRAFVORDERING - ONTVANKELIJKHEID - TIJDSTIP VAN DE BEOORDELING

3º STRAFVORDERING - ONTVANKELIJKHEID - NIEUWE WET DIE ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTE 
VOOR HET INSTELLEN VAN DE STRAFVORDERING WIJZIGT - GEVOLG

4º STRAFVORDERING - BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE GERECHTEN - MISDRIJF IN HET 
BUITENLAND GEPLEEGD - NIEUWE WET DIE ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTE VOOR HET INSTELLEN VAN 
DE STRAFVORDERING WIJZIGT - GEVOLG

5º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - WET 5 AUGUSTUS 2003 BETREFFENDE 
ERNSTIGE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL HUMANITAIR RECHT - REGELMATIGE VERVOLGING 
VOOR INWERKINGTREDING - OVERGANGSRECHT

6º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - WET VAN 22 MEI 2006 TOT WIJZIGING 
VAN SOMMIGE BEPALINGEN VAN DE WET VAN 17 APRIL 1878 - OVERGANGSRECHT

7º STRAFVORDERING - BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE GERECHTEN - MISDRIJF IN HET 
BUITENLAND GEPLEEGD - NIEUWE WET DIE ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTE VOOR HET INSTELLEN VAN 
DE STRAFVORDERING WIJZIGT - GEVOLG

8º STRAFVORDERING - BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE GERECHTEN - MISDRIJF IN HET 
BUITENLAND GEPLEEGD - NIEUWE WET DIE ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTE VOOR HET INSTELLEN VAN 
DE STRAFVORDERING WIJZIGT - MISDRIJF BEDOELD IN ARTIKEL 1 EUROPEES VERDRAG TOT 
BESTRIJDING VAN HET TERRORISME, OPGEMAAKT TE STRAATSBURG OP 27 JANUARI 1977 - 
GEVOLG
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9º UITLEVERING - EUROPEES VERDRAG TOT BESTRIJDING VAN HET TERRORISME, OPGEMAAKT 
TE STRAATSBURG OP 27 JANUARI 1977 - ARTIKEL 2 VAN DE WET VAN 2 SEPTEMBER 1985 - 
VERMOEDELIJKE DADER WORDT NIET UITGELEVERD - BEGRIP - DRAAGWIJDTE

10º UITLEVERING - EUROPEES VERDRAG TOT BESTRIJDING VAN HET TERRORISME, OPGEMAAKT 
TE STRAATSBURG OP 27 JANUARI 1977 - ARTIKEL 2 VAN DE WET VAN 2 SEPTEMBER 1985 - 
BESLISSING OM NIET UIT TE LEVEREN - DRAAGWIJDTE

11º INTERNATIONALE VERDRAGEN - EUROPEES VERDRAG TOT BESTRIJDING VAN HET 
TERRORISME, OPGEMAAKT TE STRAATSBURG OP 27 JANUARI 1977 - ARTIKELEN 6.1 EN 7 - 
DRAAGWIJDTE

12º STRAFVORDERING - BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE GERECHTEN - MISDRIJF IN HET 
BUITENLAND GEPLEEGD - BESLISSING OM DE VERMOEDELIJKE DADER NIET UIT TE LEVEREN - NIEUW 
VERZOEK TOT UITLEVERING - GEVOLG

13º STRAFVORDERING - BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE GERECHTEN - MISDRIJF IN HET 
BUITENLAND GEPLEEGD - BESLISSING OM DE VERMOEDELIJKE DADER NIET UIT TE LEVEREN - NIEUW 
VERZOEK TOT UITLEVERING - ARTIKELEN 6.1 EN 7 VAN HET EUROPEES VERDRAG TOT BESTRIJDING 
VAN HET TERRORISME, OPGEMAAKT TE STRAATSBURG OP 27 JANUARI 1977 - GEVOLG

14º STRAFVORDERING - BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE GERECHTEN - MISDRIJF IN HET 
BUITENLAND GEPLEEGD - BESLISSING OM DE VERMOEDELIJKE DADER NIET UIT TE LEVEREN - NIEUW 
VERZOEK TOT UITLEVERING - ARTIKEL 2 VAN DE WET VAN 2 SEPTEMBER 1985 - GEVOLG

15º INTERNATIONALE VERDRAGEN - EUROPEES VERDRAG TOT BESTRIJDING VAN HET 
TERRORISME, OPGEMAAKT TE STRAATSBURG OP 27 JANUARI 1977 - ARTIKELEN 6.1 EN 7 - 
DRAAGWIJDTE

16º STRAFVORDERING - BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE GERECHTEN - MISDRIJF IN HET 
BUITENLAND GEPLEEGD - AANWEZIGHEID VAN DE VERMOEDELIJKE DADER OP HET BELGISCH 
GRONDGEBIED - OGENBLIK VAN BEOORDELING

1º Tegen de beslissing van de appelrechters dat de "Belgische rechtbanken bevoegd" zijn  
ingevolge  artikel  1,  e),  van het  Europees  Verdrag tot  bestrijding  van het  Terrorisme,  
opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 en artikel 2, van de wet van 2 september  
1985  houdende  goedkeuring  van  het  Europees  Antiterrorismeverdrag  en  de 
Overeenkomst betreffende de toepassing ervan tussen de Lid-Staten van de Europese 
Gemeenschappen,  opgemaakt  te  Dublin  op  4  december  1979,  staat  onmiddellijk  
cassatieberoep open1. (Impliciete oplossing).

2º, 3º en 4º De ontvankelijkheid van de strafvordering wordt beoordeeld op het ogenblik 
van het instellen ervan; wanneer een strafvordering wegens een misdrijf  waarvoor de  
Belgische gerechten bevoegd zijn voor een Belgisch gerecht op ontvankelijke wijze is  
ingesteld vóór de inwerkingtreding van een nieuwe wet die de ontvankelijkheidsvereiste 
voor het instellen ervan wijzigt, blijft die vervolging voor dit gerecht regelmatig aanhangig, 
tenzij die wet anders bepaalt. 

5º, 6º, 7º en 8º De wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het  
internationaal humanitair  recht en de wet van 22 mei 2006 tot wijziging van sommige 
bepalingen  van de wet  van 17  april  1878 houdende de  Voorafgaande  Titel  van het 
Wetboek van Strafvordering, alsmede van een bepaling van de wet van 5 augustus 2003  
betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, bevatten geen 
overgangsmaatregel die de bevoegdheid van de Belgische gerechten voor de misdrijven  
bedoeld in artikel 1 Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te  
Straatsburg  op  27  januari  1977,  beperkt  wanneer  de  vervolging  vóór  hun  

1 Zie concl. O.M. 
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inwerkingtreding regelmatig aanhangig gemaakt was.

9º,  10º en 11º  Er is sprake van een situatie  waar  een vermoedelijke dader  niet  wordt  
uitgeleverd als bedoeld in de artikelen 6.1 en 7, van het Europees Verdrag tot bestrijding  
van het Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 en artikel 2, van de wet  
van 2 september 1985 houdende goedkeuring van het Europees Antiterrorismeverdrag 
en  de  Overeenkomst  betreffende  de  toepassing  ervan  tussen  de  Lid-Staten  van  de 
Europese Gemeenschappen, opgemaakt te Dublin op 4 december 1979, wanneer de  
Belgische regering beslist heeft die dader niet uit te leveren2.

12º, 13º en 14º Uit de artikelen 6.1 en 7, van het Europees Verdrag tot bestrijding van het  
Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 en artikel 2, van de wet van 2  
september 1985 houdende goedkeuring van het Europees Antiterrorismeverdrag en de 
Overeenkomst betreffende de toepassing ervan tussen de Lid-Staten van de Europese 
Gemeenschappen,  opgemaakt  te  Dublin  op  4  december  1979,  volgt  dat  eens  de  
Belgische overheid beslist heeft de in België aangetroffen vermoedelijke dader niet uit te  
leveren, de Belgische overheid bevoegd is deze wegens het misdrijf dat het voorwerp 
van  het  verzoek  tot  uitlevering  uitmaakt,  voor  de  Belgische  gerechten  te  vervolgen;  
zolang die beslissing niet uit te leveren niet is ingetrokken, nemen een of meerdere latere  
verzoeken tot uitlevering waarover nog niet is beslist, die bevoegdheid niet weg.

15º  en  16º  De  artikelen  6.1  en  7,  van  het  Europees  Verdrag  tot  bestrijding  van  het 
Terrorisme,  opgemaakt  te  Straatsburg  op  27  januari  1977  vereisen  niet  dat  de 
vermoedelijke dader van het strafbare feit zich op het ogenblik dat het Belgische gerecht  
uitspraak doet, nog op het Belgisch grondgebied bevindt; het is krachtens die bepalingen 
enkel vereist dat hij  zich op het Belgisch grondgebied bevindt op het ogenblik dat de  
vervolging wegens het strafbare feit wordt ingesteld3.

(E., alias Y. T. S.)

Conclusie van Eerste Advocaat-generaal M. De Swaef:
[1]
Namens  eiseres  werd  cassatieberoep  ingesteld  tegen  het  arrest  van  de  kamer  van 

inbeschuldigingstelling te Gent dat de zaak niet in staat verklaart en ze terugzendt naar de 
onderzoeksrechter voor verder onderzoek.

Dit dossier betreft de procedure in België met betrekking tot een drievoudige moord, 
gepleegd  te  Istanbul  (TR)  op  9  januari  1996  en  waarvan  eiseres  die  van  Turkse 
nationaliteit is, wordt verdacht als dader of mededader.

Vooreerst rijst de vraag naar de ontvankelijkheid van het cassatieberoep dat door de 
eiseres E. werd ingesteld tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling (K.I.).

Overeenkomstig  artikel  416,  eerste  lid,  Sv.  staat  beroep  in  cassatie  tegen 
voorbereidende arresten en arresten van onderzoek of tegen in laatste aanleg gewezen 
vonnissen van dezelfde soort eerst open na het eindarrest of het eindvonnis.

Waar het bestreden arrest van de KI te Gent als een dergelijk voorbereidend arrest of 
arrest  van  onderzoek  kan  worden  gekwalificeerd,  dient  te  worden  onderzocht  of 
toepassing kan worden gemaakt van de uitzonderingen van artikel 416, tweede lid, Sv.

Artikel 416, tweede lid, Sv weerhoudt als uitzonderingen op de algemene regel, vervat 
in  het  eerste  lid  van dit  artikel,  de  arresten of  vonnissen inzake bevoegdheid  of  met 
toepassing van de artikelen 135 en 235bis, de arresten of vonnissen inzake de burgerlijke 
rechtsvordering die uitspraak doen over het beginsel van aansprakelijkheid, de arresten 
waarbij overeenkomstig artikel 524bis, §1, uitspraak wordt gedaan over de strafvordering 
en een bijzonder onderzoek naar de vermogensvoordelen wordt bevolen.

2 Ibid.
3 Zie Cass. 30 mei 2007, A.R. P.07.0216.F, nr. 282.
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Het  bestreden  arrest  stelt  vast  dat  ingevolge  artikel  1,  e),  Europees  Verdrag  tot 
bestrijding van het terrorisme en artikel 2 van de Wet van 2 september 1985 houdende 
goedkeuring van het Europees Antiterrorismeverdrag en de Overeenkomst betreffende de 
toepassing tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen, opgemaakt te Dublin 
op 4 december 1979, alsook ingevolge artikel 12bis, Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering, de Belgische rechtbanken bevoegd zijn.

De zaak wordt aldus voor verder onderzoek verzonden naar de onderzoeksrechter te 
Brugge omdat zij niet in staat is.

[2]
In  eerste  instantie  rijst  de  vraag  of  men  te  maken  heeft  met  een  arrest  inzake 

bevoegdheid zodat daartegen wél onmiddellijk cassatieberoep openstaat, dan wel of hier 
toepassing kan gemaakt worden van de uitzondering met betrekking tot de artikelen 135 
en 235bis, Sv., met name of de beslissing van het bestreden arrest kan gekwalificeerd 
worden  als  een  uitspraak  over  een  grond  van  niet-ontvankelijkheid  of  verval  van  de 
strafvordering, waardoor het cassatieberoep eveneens ontvankelijk is.

De overige uitzonderingen waarvan sprake in artikel 416, tweede lid, Sv. vinden hier 
geen toepassing.

[3]
De uitzondering in artikel 416, tweede lid, Sv. betreffende arresten inzake bevoegdheid 

houdt in dat, wanneer een beslissing alvorens recht te doen wordt uitgesproken inzake 
bevoegdheid,  niet  mag gewacht  worden op  de eindbeslissing om cassatieberoep  in  te 
stellen tegen dat vonnis of arrest4.

Er wordt voorgehouden dat bevoegdheid in de zin van die bepaling strikt moet worden 
geïnterpreteerd:  het  moet  gaan  om  een  uitspraak  die  inhoudt  dat  de  rechter  zich  de 
bevoegdheid van een andere instantie heeft aangematigd5.

Een arrest inzake bevoegdheid betreft dan ofwel een beslissing waarbij uitspraak wordt 
gedaan  over  een  door  partijen  opgeworpen  geschil  inzake  bevoegdheid  dan  wel  de 
beslissing waarbij de rechter zich ambtshalve onbevoegd verklaart6.

"Il ne s'agit pas là seulement de jugements statuant sur un déclinatoire proposé, mais 
aussi de tous jugements attaqués du chef d'incompétence, qu'il y ait eu ou non exception 
proposée"7.

In die gevallen gaat het immers om een geschil waarbij wordt voorgehouden dat de 
zaak tot de bevoegdheid van een andere rechter behoorde8.

Door  te  voorzien in  de mogelijkheid  van  een  onmiddellijk  cassatieberoep  wil  men 
bevoegdheidsconflicten en gevallen van regeling van rechtsgebied vermijden9.

[4]
De enige hypothese waarin zulk een onmiddellijk cassatieberoep toepassing kan vinden 

is het geval waarin een rechtscollege, vooraleer over de grond van de zaak te oordelen, 
beslist dat ze bevoegd is om kennis te nemen van de kwestieuze zaak10.

Immers, wanneer een rechtscollege zich onbevoegd verklaart, is er een eindbeslissing 

4 R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2005, nr. 2382.
5 M.  TRAEST,  "Krachtlijnen  van  het  cassatieberoep  in  strafzaken",  NC  2007,  (97)  104  en  de 
verwijzingen aldaar.
6 M. TRAEST, l.c., 104.
7 C. SCHEYVEN, Traité pratique des pourvois en cassation, Brussel, Bruylant, 1885, nr. 40.
8 Cfr.  M.  DE SWAEF,  Penaal  cassatieberoep  van  nu  en  straks:  enkele  denkrichtingen  voor  de  
toekomst, mercuriale van 1 september 2005, nr. 24.
9 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2003, nr. 2743.
10 Cfr. R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, nr. 354.
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en kan onmiddellijk cassatieberoep worden ingesteld, terwijl in het geval waarin samen 
met de beslissing ten gronde ook uitspraak gedaan wordt over de bevoegdheid, eveneens 
een eindbeslissing voorligt  zodat de uitzondering van artikel 416,  tweede lid, Sv. niet 
geldt11.

DECLERCQ schrijft dat in de enige hypothese waarin het tweede lid van artikel 416, Sv. 
wél kan spelen, de regel van de restrictieve interpretatie voorligt: "L'acception restrictive 
de la notion de compétence est ici déterminante. Lorsque, avant les débats sur le fond, un 
incident est soulevé qui ne concerne pas la compétence proprement dite mais la saisine de 
la juridiction ou la recevabilité  de l'action, la décision qui rejette l'exception n'est  pas 
susceptible de pourvoi avant la décision définitive"12.

Deze auteur  zegt verder: "Il  y a violation des règles de compétence lorsque le juge 
empiète sur les attributions d'une autre juridiction pénale belge, qu'il s'approprie ainsi la 
compétence d'un autre juge"13.

Wanneer men die zienswijze aan het huidige dossier toetst, is er géén sprake van dat de 
bevoegdheid  van  een  andere  Belgische  strafrechter  wordt  toegeëigend,  of  dat  wordt 
voorgehouden dat een andere Belgische strafrechter bevoegd is; er wordt enkel gezegd dat 
de Belgische rechtbanken als zodanig bevoegd zijn, hetgeen uiteraard niet inhoudt dat 
men zich de bevoegdheid van een andere Belgische rechter toeëigent.

Bovendien valt op te merken dat de eventuele toepassing van artikel 416, tweede lid, 
Sv. niet  afhangt van de benaming die men aan de betwisting geeft,  maar wel van het 
werkelijke voorwerp van de betwisting: er is maar een geschil inzake bevoegdheid als er 
betoogd wordt dat de rechter zich de bevoegdheid van een andere rechter zou toeëigenen 
derwijze  dat  daaruit  een  conflict  van  jurisdictie  kan  ontstaan  waaraan  enkel  met  een 
regeling van rechtsgebied een einde kan worden gesteld14.

Dat in casu de bestreden beslissing vaststelt dat de Belgische gerechten bevoegd zijn, is 
op zich derhalve niet determinerend om uit te maken of terzake toepassing kan worden 
gemaakt  van  de  uitzondering  van  artikel  416,  tweede  lid,  Sv.  met  betrekking  tot  de 
bevoegdheid.

[5]
Toch blijkt niet alle rechtsleer te onderstrepen dat het aspect bevoegdheid restrictief 

dient te worden geïnterpreteerd.
Inderdaad, "cette disposition vise toutes les décisions sur la compétence, non seulement 

celles qui statuent sur un déclinatoire de compétence, mais aussi celles qui mettent en 
question la compétence générale du pouvoir judiciaire ou sa compétence ratione materiae, 
personae ou loci"15.

Volgens BRAAS is het begrip bevoegdheid ruim: "Le texte de l'alinéa 2 est large: il a 
trait, non seulement aux décisions statuant sur un déclinatoire exprès, mais aussi à toutes 
celles qui viennent à être entreprises par le moyen tiré de l'incompétence du juge. Il faut et 
il suffit, en d'autres termes, que la décision mette en question, soit la compétence général 
du  pouvoir  judiciaire,  soit  la  compétence  à  raison  de  la  matière,  du  lieu  ou  de  la 
personne"16.

[6]

11 R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, nrs. 350 en 353.
12 R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, nr. 354.
13 R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Brussel, Bruylant, 2006, nr. 346.
14 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, nr. 2743 en de verwijzingen aldaar.
15 M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET,  Manuel de procédure pénale, Brussel, Larcier, 2006, 
934-935.
16 BRAAS, Précis de procédure pénale, Brussel, II, 1951, nr. 1321.
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Desonsdanks wijzen FRANCHIMONT, JACOBS en MASSET er in hun handboek op dat het Hof 
van Cassatie heeft  beslist  dat  er géén bevoegdheidsbetwisting is wanneer de discussie 
betrekking heeft op de ontvankelijkheid van de strafvordering wegens feiten gepleegd in 
het buitenland17.

Het Hof komt in deze arresten doorgaans tot de vaststelling dat in deze gevallen geen 
kwestie van bevoegdheid aan de orde is doch van jurisdictie en van ontvankelijkheid van 
de strafvordering.

Aldus oordeelde het Hof in het arrest van 8 oktober 198618 dat niet ontvankelijk is de 
voorziening die de verdachte voor de eindbeslissing heeft ingesteld tegen het arrest van de 
KI dat  uitspraak doet  over  de ontvankelijkheid van de strafvordering en niet  over  de 
bevoegdheid van de rechter, nu de verdachte beweert dat het misdrijf in het buitenland is 
gepleegd.

Niet alleen wordt in dit arrest nogmaals onderstreept dat het werkelijke voorwerp van 
het geschil in aanmerking moet worden genomen om uit te maken of men met een kwestie 
van bevoegdheid te  maken heeft,  maar  bovendien oordeelt  het  Hof  dat  de  territoriale 
bevoegdheid van de nationale rechtscolleges bij misdrijven die in het buitenland worden 
gepleegd, geregeld wordt door artikel 24 Sv., doch dat die bepaling slechts kan toegepast 
worden  wanneer  de  wegens  in  het  buitenland  gepleegde  feiten  in  België  ingestelde 
strafvordering ontvankelijk is.

Op vergelijkbare wijze besliste het Hof op 14 maart 197219 dat het arrest dat beslist dat 
het Belgisch strafgerecht niet  bevoegd is om kennis te nemen van een van de aan de 
beklaagde ten laste gelegde misdrijven omdat dit misdrijf door een vreemdeling tegen een 
vreemdeling in het buitenland zou gepleegd zijn, uitspraak doet over de rechtsmacht van 
het Belgisch gerecht en daarmee over de ontvankelijkheid van de strafvordering zodat de 
artikelen 226 en 227 Sv. daarop niet van toepassing is.

Ook in het arrest van 7 januari 198120 oordeelde het Hof dat er van een geschil inzake 
bevoegdheid sprake is als wordt gezegd dat een rechter zich de bevoegdheid van een 
andere rechter heeft  toegeëigend,  maar  een geschil  inzake de ontvankelijkheid van de 
strafvordering  wegens  in  het  buitenland  gepleegde  misdrijven  is  geen  geschil  inzake 
bevoegdheid bedoeld in artikel 416, Sv.

Tenslotte kan nog gewezen worden op een arrest van 30 november 197621 waarin werd 
geoordeeld dat er, niettegenstaande de gebruikte bewoordingen, geen sprake was van een 
geschil inzake bevoegdheid nu eiser niet stelde dat de raadkamer zich de bevoegdheid van 
een ander gerecht zou toeëigenen.

In een noot onder dit arrest wordt herhaald dat bevoegdheid in de zin van artikel 416, 
tweede lid,  Sv.  in enge zin  moet  worden verstaan,  dat  volgens het  Hof  een dergelijk 
geschil  inzake  bevoegdheid  bestaat  wanneer  betoogd  wordt  dat  de  rechter  zich  de 
bevoegdheid van een andere rechter toeëigent, dat er géén sprake van een geschil inzake 
bevoegdheid  is  wanneer  de  beklaagde  beweert  dat  de  feiten  in  het  buitenland  zijn 
gepleegd en hij niet in België werd aangetroffen en dat in de meeste gevallen waarin het 
Hof heeft beslist dat het niet ging om een geschil inzake bevoegdheid, het geoordeeld 
heeft dat het de ontvankelijkheid van een rechtsvordering betrof.

"De  regels  van  de  artikelen  416  en  539,  Sv.  zijn  bedoeld  om  geschillen  inzake 
jurisdictie  te  vermijden.  Dergelijke  geschillen  kunnen  enkel  rijzen  als  er  een  geschil 
inzake bevoegdheid bestaat (...). Zij beletten de normale gang van het gerecht en alles 

17 M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, o.c., 935, voetnoot 22 en de verwijzingen aldaar.
18 A.C. 1986-87, nr. 72.
19 A.C. 1972, 663.
20 A.C. 1980-81, nr. 261.
21 A.C. 1977, 371.
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moet gedaan worden om ze te vermijden. Dat is niet het geval met de andere excepties of 
middelen waarover de raadkamer eventueel te beslissen heeft.  Men kan vrezen dat,  in 
deze  gevallen,  aanwending  van  rechtsmiddelen  tegen  de  beslissingen  van  de 
onderzoeksgerechten, vóór een eindbeslissing over de grond van de zaak, ontaardt in een 
voortdurend uitstellen van de zaak"22.

Bij toepassing van deze rechtspraak in de huidige zaak is duidelijk géén geschil inzake 
bevoegdheid gerezen - laat staan dat werd voorgehouden dat de KI zich de bevoegdheid 
van een ander (Belgisch) rechtscollege zou hebben toegeëigend - .  De "bevoegdheid" 
waarover de KI te Gent zich uitsprak heeft in werkelijkheid betrekking op de vraag of de 
Belgische gerechten jurisdictie hebben met betrekking tot de feiten die aan de eiseres ten 
laste  worden  gelegd  en  betreft  dus  een  vraag  over  de  ontvankelijkheid  van  de 
strafververvolging.

Dit laatste blijkt overigens ook uit het feit dat het bestreden arrest telkenmale vaststelt 
dat "de Belgische rechtbanken bevoegd" zijn, hetgeen laat verstaan dat uitspraak wordt 
gedaan  over  de  jurisdictie  van  de  Belgische  rechtscolleges  -  in  hun  totaliteit  -  met 
betrekking tot de in het buitenland gepleegd feiten.

Dergelijke  beslissing  lost  blijkens  de  rechtspraak  van  het  Hof  géén 
bevoegdheidsgeschil als bedoeld in artikel 416, Sv. op.

[7]
Daarbij komt nog de bedenking dat de regels op grond waarvan de KI te Gent tot het 

besluit komt dat de Belgische rechtbanken bevoegd zijn - met name artikel 1, e), Europees 
Verdrag tot bestrijding van het terrorisme en artikel 2 van de Wet van 2 september 1985 
houdende  goedkeuring  van  het  Europees  Antiterrorismeverdrag  en  de  Overeenkomst 
betreffende  de  toepassing  tussen  de  Lid-Staten  van  de  Europese  Gemeenschappen, 
opgemaakt  te Dublin op 4 december 1979,  alsmede artikel 12bis,  Voorafgaande Titel 
Wetboek van Strafvordering - te beschouwen zijn als regels van materieel strafrecht en 
géén procedurewetten zijn, laat staan regels van bevoegdheid in de zin van artikel 416, 
tweede lid, Sv.

In het arrest van 20 april 2005 oordeelde het Arbitragehof dat de bepaling van artikel 
10,  6°,  Voorafgaande  Titel  Wetboek  van  Strafvordering  die  de  extraterritoriale 
bevoegdheid  van  de  Belgische  gerechten  uitbreidt  waardoor  een  wettelijke  grondslag 
wordt  gegeven  aan  de  vervolging  en  bestraffing  in  België,  een  regel  van  materieel 
strafrecht is23.

Zo ook had VAN DEN WYNGAERT reeds de visie verdedigd dat wetten betreffende de 
toepassing  van  de  strafwet  in  de  ruimte,  materieelrechtelijke  bepalingen  en  geen 
procedurewetten zijn24.

Het Hof van Cassatie kwam ook reeds tot dit besluit in een arrest van 12 oktober 196425

, hoewel in eerdere arresten het tegendeel werd gezegd26.
In het arrest van 29 juni 2005 (P.04.0482.F) oordeelde het Hof van Cassatie eveneens 

22 Noot E.K. onder Cass. 30 nov. 1976, A.C. 1977, 373.
23 Arbitragehof 20 april 2005 nr. 73/2005, T. Strafr. 2005, 342, noot C. REYNGAERT.
24 C.  VAN DEN WYNGAERT,  Strafrecht,  strafprocesrecht  &  internationaal  strafrecht,  Antwerpen, 
Maklu, 2006, 112-113.
25 Pas. 1965, I, 154.
26 Cass. 4 juli 1949,  Pas. 1949, I, 506; Cass. 5 juni 1950,  Pas. 1950, I, 695, waarbij in een noot 
onder laatstvermeld arrest werd geschreven dat men zich kon afvragen of men wel werkelijk met een 
wet over bevoegdheid te doen had: "De vraag of het deze of gene Belgische rechtbank behoort de  
zaak te vonnissen is wel een kwestie in verband met de bevoegdheid; de vraag of de strafvervolging  
van een misdrijf in de vreemde gepleegd in België toegelaten is, is een kwestie in verband met de  
ontvankelijkheid".
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dat artikel 29, §3, van de Wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van 
het internationaal humanitair recht een regel van materieel strafrecht is.

Gaat men er derhalve van uit dat wetten betreffende de toepassing van de strafwet in de 
ruimte,  materieelrechtelijke  bepalingen zijn,  dan lijkt  dit  een argument  te meer  om te 
besluiten dat het oordeel van een rechtscollege dat het "bevoegd" is om kennis te nemen 
van  bepaalde  misdrijven  in  het  buitenland  gepleegd  op  grond  van  dergelijke  wetten 
betreffende de toepassing van de strafwet in de ruimte, géén oordeel over bevoegdheid 
inhoudt zoals bedoeld in artikel 416, tweede lid, Sv.

[8]
Kortom,
- het principe dat het begrip bevoegdheid in de zin van artikel 416, tweede lid, Sv. strikt 

dient geïnterpreteerd te worden,
- de interpretatie van dit begrip die inhoudt dat het moet gaan om het zich toeëigenen 

van een bevoegdheid die aan een ander (Belgisch) rechtscollege toekomt,
- de ratio legis van het onmiddellijk cassatieberoep inzake bevoegdheid die erin bestaat 

gevallen van regeling van rechtsgebied te vermijden,
-  de  aangehaalde  rechtspraak  van  het  Hof  van  Cassatie  dat  geschillen  inzake  de 

ontvankelijkheid van de strafvordering wegens in het buitenland gepleegde misdrijven 
geen geschillen inzake bevoegdheid zijn zoals bedoeld in artikel 416 Sv.,

- de aangehaalde rechtspraak van het Arbitragehof en daaropvolgende rechtspraak van 
het Hof van Cassatie, betreffende het materieelrechtelijk karakter van de toepassing van 
de strafwet in de ruimte

zijn even zoveel argumenten om te besluiten dat het oordeel van de appelrechters dat de 
Belgische rechtbanken ingevolge de aangehaalde wetsbepalingen - die te kwalificeren zijn 
als wetten betreffende de toepassing van de strafwet in de ruimte - bevoegd zijn, géén 
geschil  inzake  bevoegdheid  is  in  de  zin  van  artikel  416,  tweede  lid,  Sv.,  zodat  die 
uitzondering  op  de  ontvankelijkheid  van  het  onmiddellijk  cassatieberoep  niet  te 
weerhouden is.

[9]
Uit  de  rechtspraak  die  hierboven  werd  aangehaald  en  waaruit  volgt  dat  er  geen 

bevoegdheidsbetwisting is wanneer de discussie betrekking heeft op de ontvankelijkheid 
van de strafvordering wegens feiten gepleegd in het buitenland, blijkt daarentegen dat de 
bestreden beslissing die uitspraak doet over de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken 
(in hun totaliteit) in werkelijkheid kan worden gekwalificeerd als een beslissing over de 
ontvankelijkheid van de strafvordering.

Er wordt immers uitspraak gedaan over de ontvankelijkheid van de strafvordering in 
België voor feiten die in het buitenland werden gepleegd.

In dat geval komt de uitzondering van artikel 416, tweede lid, Sv. betreffende arresten 
"met toepassing van de artikelen 135 en 235bis" in beeld.

In sommige van de hierboven aangehaalde arresten zegt het Hof immers ook dat de 
vraag naar de mogelijkheid om in België feiten die in het buitenland zijn gepleegd te 
vervolgen, geen vraag is inzake bevoegdheid - toen de enige grond om in toepassing van 
artikel  416  Sv.  onmiddellijk  cassatieberoep  in  te  stellen  -  maar  wel  een  vraag  van 
ontvankelijkheid  van  de  strafvordering;  dat  in  die  arresten  dan  toch  nog  tot  de 
onontvankelijkheid van het cassatieberoep werd besloten, had te maken met het feit dat 
toen enkel de uitzondering inzake bevoegdheid bestond27.

27 Zie bv. Cass. 7 jan. 1981, A.C. 1981-82, nr. 262.
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De doctrine is gevestigd in dezelfde zin: de vraag naar de gelding van de strafwet in de 
ruimte,  en  de  vereisten  die  desgevallend  moeten  vervuld  zijn  opdat  de  mogelijkheid 
bestaat om in België feiten te vervolgen die in het buitenland werden gepleegd, is een 
probleem van ontvankelijkheid van de strafvordering. 

Indien  zo  bv.  bepaalde  door  de  wet  ingebouwde  filters  niet  zijn  vervuld  (bv.  de 
aanwezigheid van beklaagde op het grondgebied bedoeld in artikel 12 Voorafgaande Titel 
Wetboek van Strafvordering) zal de strafvordering niet ontvankelijk zijn28.

[10]
Aldus kan besloten worden dat de uitspraak van de appelrechters dat de "Belgische 

rechtbanken  bevoegd"  zijn,  een  beslissing  is  over  de  ontvankelijkheid  van  de 
strafvordering in België voor feiten die in het buitenland werden gepleegd.

Dergelijk arrest van de K.I. dat uitspraak doet over een grond van niet-ontvankelijkheid 
van de strafvordering, kan worden beschouwd als een arrest met toepassing van artikel 
235bis,  Sv.  Nu  ook  in  eerste  aanleg  voor  de  raadkamer  debat  werd  gevoerd  en 
geconcludeerd  over  de  ontvankelijkheid  van  de  strafvordering,  volgt  hieruit  de 
ontvankelijkheid van het cassatieberoep.

[11]
Ten gronde.
In de vorige behandeling van deze zaak door het Hof had mijn ambt geconcludeerd dat 

de  Belgische gerechten  vooralsnog  geen  rechtsmacht  hebben  om te  oordelen  over  de 
ontvankelijkheid van de in België tegen de eiseres uit te oefenen strafvordering29.

Die zienswijze was gestoeld op de volgende rechtsgronden.
Het wordt niet betwist dat de vervolging van de eiseres in België moet plaatsvinden 

binnen het kader van de wetgeving tot bestrijding van het terrorisme.
Nu bepaalt artikel 2 van de Wet van 2 september 1985 houdende goedkeuring van het 

Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 
1977 en van de Overeenkomst betreffende de toepassing van het Europees Verdrag tot 
bestrijding  van  terrorisme  tussen  de  Lid-Staten  van  de  Europese  Gemeenschappen, 
opgemaakt  te  Dublin  op  4  december  197930:  "Voor  de  toepassing  van  voornoemde 
Verdragen  zijn  de  Belgische  rechtbanken  bevoegd  en  is  de  Belgische  strafwet  van 
toepassing op de strafbare feiten bedoeld in artikel 1 van het Europees Verdrag van 27 
januari  1977, wanneer een verzoek tot  uitlevering door een Verdragssluitende Staat is 
ingediend en de vermoedelijke dader niet wordt uitgeleverd."

Opdat derhalve ingevolge artikel 1 een verplichting tot vervolging in België bestaat, is 
niet  enkel  vereist  dat  men  oordeelt  dat  een  halfautomatisch  vuurwapen  ook  een 
automatisch  vuurwapen  is  in  de  zin  van  artikel  1,  e),  van  het  Europees 
Terrorismeverdrag31, doch ook dat een verzoek tot uitlevering door een Verdragssluitende 
Staat is ingediend en de vermoedelijke dader niet wordt uitgeleverd.

Het gaat om voorafgaande condities opdat vervolging in België mogelijk is; wordt een 
dader wél uitgeleverd, dan is er uiteraard geen reden om in ons land tot vervolging over te 
gaan voor die feiten.

[12]

28 Cfr.  F.  THOMAS,  "De internatonale  gelding van de  strafwet  in  de ruimte",  in  A.  DE NAUW,  J. 
D'HAENENS en M. STORME (eds.), Actuele problemen van strafrecht, Antwerpen, Kluwer, 1988, (195) 
204.
29 Cass. 27 juni 2006, A.R. P.05.1491.N, N.C., 2007, 141.
30 B.S. 5 feb. 1986.
31 Zie Cass. 27 juni 2006 voornoemd.
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In de eerder voornoemde conclusie van het openbaar ministerie werd uiteengezet dat 
artikel  2  van deze wet  uitwerking verleent  aan de artikelen 6 en 7 van het  Europees 
Terrorismeverdrag.

Artikel 6.1 van het Verdrag bepaalt dat elke Verdragssluitende Staat de maatregelen 
neemt  die  nodig  zijn  om zijn  bevoegdheid  vast  te  leggen  tot  kennisneming  van  een 
strafbaar feit bedoeld in artikel 1 in het geval waarin de vermoedelijke dader zich op zijn 
grondgebied bevindt en deze Staat hem niet uitlevert na een verzoek tot uitlevering te 
hebben ontvangen van een Verdragsluitende Staat waarvan de bevoegdheid tot vervolging 
is  gebaseerd op een bevoegdheidsregel die  eveneens bestaat  in  de wetgeving van een 
aangezochte Staat.

Artikel 7 van het Verdrag bepaalt dat een Verdragssluitende Staat op het grondgebied 
waarvan  de  vermoedelijke  dader  van  een  strafbaar  feit  bedoeld  in  artikel  1  wordt 
aangetroffen  en  die  een  verzoek  tot  uitlevering  heeft  ontvangen  overeenkomstig  het 
bepaalde in het eerste lid van artikel 6, indien hij de vermoedelijke dader van het strafbaar 
feit  niet  uitlevert,  in  alle  gevallen  verplicht  is  de  zaak  zonder  onnodig  uitstel  voor 
vervolging aan zijn bevoegde autoriteiten over te dragen. 

Tevens is in dat artikel bepaald dat laatstbedoelde autoriteiten hun beslissing nemen op 
dezelfde wijze als in geval van een strafbaar feit van ernstige aard krachtens de wetgeving 
van die Staat.

Deze  bepalingen  vormen  de  weerspiegeling  van  de  rechtsspreuk  aut  dedere  aut 
iudicare32.

"De verplichting om de zaak aan de bevoegde autoriteiten voor strafvervolging over te 
dragen komt  in  bijkomende orde,  in  die  zin  dat  zij  afhankelijk  wordt  gesteld  aan  de 
voorafgaande weigering in een bepaald geval uit te leveren, wat slechts mogelijk is onder 
de omstandigheden bedoeld in het Verdrag of in andere verdrags- of wetsbepalingen" 
(ibid.).

De verplichting om de bevoegdheid vast te leggen en de zaak over te dragen aan de 
rechterlijke autoriteiten komt reeds voor in het Verdrag van Den Haag van 16 december 
1970 tot bestrijding van het wederrechtelijk in zijn macht brengen van luchtvaartuigen en 
het Verdrag van Montreal van 23 september 1971 tot bestrijding van wederrechtelijke 
gedragingen tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart33.

[13]
Vraagpunt is of artikel 2 van de wet van 2 september 1985 en de artikelen 6 en 7 van 

het  Terrorismeverdrag  vereisen  dat  het  uitleveringsverzoek  is  geweigerd  opdat 
vervolgingen zouden kunnen worden ingesteld.

Sluiten de termen indien "deze Staat hem niet uitlevert" uit artikelen 6 en 7 van het 
Europees  Terrorismeverdrag  en  "wanneer  een  verzoek  tot  uitlevering  door  een 
Verdragssluitende Staat is ingediend en de vermoedelijke dader niet wordt uitgeleverd" 
uit  artikel  2  van de Wet  van 2 september  1985 het  geval  uit  waarin  een verzoek tot 
uitlevering werd ingediend doch waarover nog niet is beslist?

Ten aanzien van analoge formuleringen in de voornoemde verdragen van Den Haag en 
Montreal die hetzelfde beginsel bevatten werd gesteld: "(...) les commentateurs se sont 
interrogés pour savoir si la formule "s'il n'extrade pas ce dernier" signifiait: s'il a refusé 
l'extradition de ce dernier à la suite d'une demande d'extradition; ou simplement constatait 
un fait:  l'auteur de l'infraction n'a pas été extradé notamment  parce qu'aucun Etat  n'a 
formulé de demande d'extradition. Il semble bien que ce soit la première explication qui 

32 Zie het toelichtend verslag bij het Verdrag van 27 januari 1977,  Parl. St.  Kamer, 1977-78, nr. 
486/1, p. 9, i.h.b. randnummer 26.
33 Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer, 1977-78, nr. 486/1, p.4.
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ait  été  retenue  par  la  délégation  française  à  La  Haye.  Mais  lors  des  négociations 
ultérieures dans le cadre des Nations Unies, la délégation française avec l'appui d'autres 
délégations a cherché sans succès à changer cette formule. La majorité des Etats préfère 
l'ambiguïté, trouvant la seconde formule plus contraignante"34.

VAN DEN WYNGAERT besloot - anders dan BIGAY - dat het Haagse Verdrag niet vereist dat 
een uitleveringsverzoek werd afgewezen: "In vele verdragen, o.a. in dat van Den Haag, 
bestaat  de  verplichting  tot  vervolging  los  van  de  vraag  of  er  een  voorafgaandelijk 
uitleveringsverzoek is geweest,  dat werd afgewezen. Sommige meer recente verdragen 
stellen  zich wat  meer  "bescheiden" op,  en  verbinden  de  plicht  tot  vervolging aan de 
afwijzing van het uitleveringsverzoek: de plicht tot vervolging bestaat in deze verdragen 
slechts  voor  zover  uitlevering  eerst  gevraagd  was  door  een  andere  staat,  en  het 
uitleveringsverzoek niet werd ingewilligd." 

In voetnoot verwijst deze auteur dan precies naar het Europees Terrorismeverdrag35.
Ook  uit  bepaalde  passages  van  het  toelichtend  rapport  bij  het  verdrag  (i.h.b.  de 

hierboven onder randnummer 12 aangehaalde passage ervan) volgt dat het moet gaan om 
een beslissing waarbij de uitlevering wordt geweigerd.

Eenzelfde mening is terug te vinden bij B. DE SCHUTTER, "La Convention européenne 
pour la répression du terrorisme. Un (faux) pas en avant? ", J.T. 1977, (217) 219 en 220; 
J. DU JARDIN, "De quelques particularités de la Convention européenne pour la répression 
du terrorisme, par rapport au droit extraditionnel classique", R.D.P. 1980, (15) 28-29; S. 
OSCHINSKY, "Espace judiciaire européen et terrorisme. Essai de mise au point",  J.T. 
1980,  (289)  290;  J.J.A.  SALMON,  "La  Convention  européenne  pour  la  répression  du 
terrorisme.  Un vrai pas en arrière",  J.T.  1977, (497) 501; C. VAN DEN WYNGAERT, o.c., 
1070.

[14]
Op grond van deze elementen werd door mijn ambt reeds eerder besloten dat voor de 

toepassing van artikel 7 een weigering tot uitlevering moet voorliggen; gelet op het feit 
dat artikel 2 van de wet van 2 september 1985 de effectuering van de artikelen 6 en 7 van 
het Europees Terrorismeverdrag beoogt, is het logisch om ook in het kader van artikel 2 
van de wet deze conditie te eisen. 

De beslissing over het verzoek tot uitlevering is krachtens de wet van 2 september 1985 
derhalve  bepalend  voor  de  eventuele  bevoegdheidsuitbreiding  van  de  Belgische 
rechtscolleges.

Vraag  is  nu  of  te  dezen  aan  die  voorwaarde  is  voldaan;  een  eerste  Turks 
uitleveringsverzoek werd geweigerd op 31 mei 2000, maar wat is het gevolg van de twee 
nieuwe uitleveringsverzoeken waarover België nog geen uitspraak heeft gedaan?

Een nieuw uitleveringsverzoek is ongetwijfeld een nieuw gegeven dat wettelijk relevant 
is ter bepaling van de rechtsmacht van de Belgische gerechten overeenkomstig artikel 2 
van de wet van 2 september 1985.

Uit de inlichtingen verstrekt door de minister van Justitie blijkt dat deze de mening is 
toegedaan  dat  de  twee  nieuwe uitleveringverzoeken  van  de  Turkse  overheden  op  dit 
ogenblik zonder voorwerp zijn nu de eiseres in cassatie niet op het Belgische grondgebied 
kan worden aangetroffen.

Zo voor uitlevering inderdaad een preliminaire voorwaarde is dat de opgeëiste persoon 
zich op het grondgebied van de aangezochte Staat bevindt, staat het feitelijk niet kunnen 
uitleveren niet aan een onderzoek naar de toelaatbaarheid van de verzochte uitlevering in 

34 J. BIGAY, " Extrader ou punir ", R.D.P. 1980, (113) 118.
35 C.  VAN DEN WYNGAERT,  Strafrecht,  strafprocesrecht  &  internationaal  strafrecht,  Antwerpen, 
Maklu, 2003, 1070.
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de weg en ontneemt het niet de grondslag aan de vordering daartoe36.
Op het tijdstip van de indiening van de (nieuwe) Turkse uitleveringsverzoeken verbleef 

de  eiseres  op  Belgisch  grondgebied  zodat  na  een  beslissing  over  de  eventuele 
toelaatbaarheid van die verzoeken, de daadwerkelijke uitlevering kon worden opgeschort 
totdat  de  opgeëiste  persoon  alsnog  in  handen  van  de  Belgische  overheden  zou  zijn 
gevallen.

Zoals reeds eerder aangestipt in mijn conclusie voor het arrest van het Hof van 27 juni 
2006 is  bovendien de verwijzing door  de minister  van Justitie  naar  artikel  8  van het 
Europees Uitleveringsverdrag van 13 december  1957 dat  bepaalt  dat  een aangezochte 
partij kan weigeren een persoon wiens uitlevering is verzocht, uit te leveren, indien die 
persoon door haar wordt vervolgd ter zake van het feit of de feiten waarvoor uitlevering is 
verzocht,  irrelevant  omdat  te  dezen  de  wettelijke  voorschriften  precies  het 
tegenovergestelde geval beogen, met name geen vervolgingsbevoegdheid in geval van 
uitlevering waaromtrent eerst een beslissing dient tussen te komen.

[15]
De beslissing over het verzoek tot uitlevering is krachtens de wet van 2 september 1985 

derhalve bepalend voor de eventuele bevoegheidsuitbreiding van de Belgische gerechten. 
Zij kunnen zich slechts uitspreken over een in België uit te oefenen strafvordering indien 
ze  daartoe  wettelijk  rechtsmacht  hebben  verkregen,  d.i.  wanneer  een  verzoek  tot 
uitlevering werd ingediend en de vermoedelijke dader niettemin niet wordt uitgeleverd. 
Hieraan is te dezen (nog steeds) niet voldaan, bij ontstentenis van beslissing over alle 
Turkse uitleveringsverzoeken.

Het oordeel van het thans bestreden arrest dat niet behandelde uitleveringsverzoeken 
geen aanleiding geven tot een weigering om toepassing te maken van artikel 2 van de wet 
van 2 september 1985 en artikelen 6 en 7 van ht Europees Antiterrorismeverdrag is m.i. 
dan ook niet naar recht verantwoord.

De appelrechters ontberen m.i. nog altijd enige rechtsmacht om te oordelen over de 
ontvankelijkheid van de alhier uit te oefenen strafvordering omtrent de strafbare feiten, 
bedoeld in  artikel  1  van het  Europees Verdrag van 27 januari  1977 alsmede over  de 
toepassing van de Belgische strafwet.

Het tweede middel in cassatie van de eiseres is zodoende gegrond. De overige middelen 
kunnen niet tot cassatie zonder verwijzing leiden.

Nu het Hof zich in zijn arrest van 27 juni 2006 over deze problematiek nog niet heeft 
uitgesproken, stel ik vernietiging van de bestreden beslissing met verwijzing voor.

ARREST

(A.R. P.07.0571.N)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 maart 2007, op verwijzing gewezen 
ingevolge arrest van het Hof van 27 juni 2006..

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

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

36 Noot N. KEIJZER onder H.R., 6 dec. 2005, N.J., 2006, nr. 482.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel 
1.  Het middel voert  aan dat  artikel 12bis Voorafgaande Titel Wetboek van 

Strafvordering, waarbij de Belgische gerechten bevoegd zijn om kennis te nemen 
van misdrijven gepleegd buiten het grondgebied van het Koninkrijk en bedoeld 
in een regel van internationaal verdrags- of gewoonterecht, vereist dat de vervol-
ging, daarin begrepen het onderzoek, ingesteld wordt door de federale procureur. 
Het stelt dat die regel een procedureregel is die overeenkomstig artikel 3 Gerech-
telijk Wetboek op de aanhangige gedingen van toepassing is. 

Het middel voert eveneens aan dat de burgerlijke partij geen klacht bij de fede-
rale procureur heeft ingediend en dat deze laatste geen vordering tot gerechtelijk 
onderzoek heeft ingesteld. Het middel leidt hieruit af dat het arrest ten onrechte 
oordeelt dat de Belgische gerechten in deze bevoegd zijn.

2. Artikel 12bis, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering 
bepaalt: "Behoudens in de gevallen van de artikelen 6 tot 11, zijn de Belgische 
Gerechten eveneens bevoegd om kennis te nemen van misdrijven gepleegd bui-
ten het grondgebied van het Koninkrijk en bedoeld in een regel van internatio-
naal verdrags- of gewoonterecht of een regel van afgeleid recht van de Europese 
Unie waardoor België is gebonden wanneer het krachtens die regel op enigerlei 
wijze wordt verplicht de zaak aan zijn bevoegde autoriteiten voor te leggen ten-
einde vervolgingen in te stellen".

Het tweede lid van dit artikel bepaalt: "De vervolging, met inbegrip van het 
onderzoek, kan slechts plaatsgrijpen op vordering van de federale procureur, die 
eventuele klachten beoordeelt."

3. De regel van artikel 12bis, tweede lid, voornoemd, dat de vervolging, met 
inbegrip van het onderzoek, slechts op vordering van de federale procureur kan 
plaatsgrijpen, is een vereiste opdat de vervolging van de in het eerste lid van het-
zelfde artikel bedoelde misdrijven op ontvankelijke wijze zou worden ingesteld. 

4. De ontvankelijkheid van de strafvordering wordt beoordeeld op het ogenblik 
van het instellen ervan. Wanneer een strafvordering wegens een misdrijf waar-
voor de Belgische gerechten bevoegd zijn voor een Belgisch gerecht op ontvan-
kelijke wijze is ingesteld vóór de inwerkingtreding van een nieuwe wet die de 
ontvankelijkheidvereiste  voor het  instellen ervan wijzigt,  blijft  die  vervolging 
voor dit gerecht regelmatig aanhangig, tenzij die wet anders bepaalt.

5. Artikel 12bis, tweede lid, Voorafgaande Titel, zoals thans van toepassing, 
is:

- ingevoegd bij artikel 18, 4°, van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ern-
stige schendingen van het internationaal humanitair recht;

- vernietigd bij het arrest nr. 62/2005 van 23 maart 2005 van het Grondwette-
lijk Hof, 

- met inwerkingtreding op 31 maart 2006, opnieuw ingevoegd bij artikel 3, 1°, 
van de wet van 22 mei 2006 tot wijziging van sommige bepalingen van de wet 
van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Straf-
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vordering, alsmede van een bepaling van de wet van 5 augustus 2003 betreffende 
ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht. 

6. Die wetten bevatten geen overgangsmaatregel die de bevoegdheid van de 
Belgische gerechten voor de misdrijven bedoeld in artikel 1 Europees Verdrag 
tot bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 
(hierna: Europees Antiterrorismeverdrag), beperkt wanneer de vervolging vóór 
hun inwerkingtreding regelmatig aanhangig gemaakt was. Zij bepalen evenmin 
dat die vervolging zou vervallen enkel en alleen omdat zij vóór hun inwerking-
treding niet door de federale procureur zou zijn ingesteld.

7. Het bestreden arrest stelt vast dat de hier aanhangig gemaakte strafvordering 
een misdrijf als bedoeld in artikel 1, e), Europees Antiterrorismeverdrag tot voor-
werp heeft en regelmatig werd ingesteld door de burgerlijke partijstelling van de 
verweerder op 9 november 2000, dit is vóór de inwerkingtreding van de voor-
melde wet van 22 mei 2006 waarbij artikel 12bis, tweede lid, Voorafgaande Titel 
Wetboek van Strafvordering werd ingevoegd. 

8. Op grond van die feitelijke vaststellingen die het middel niet aanvecht, was 
er geen grond te oordelen dat de vervolging slechts op vordering van de federale 
procureur kon worden ingesteld. 

Het middel kan niet aangenomen worden.
Tweede middel 
9. Het middel voert aan dat de eiseres het voorwerp uitmaakt van twee verzoe-

ken tot uitlevering uitgaande van de Turkse overheid, waarover de Belgische Re-
gering nog geen beslissing heeft genomen. Het leidt hieruit af dat de voorwaarde 
dat de vermoedelijke dader niet is uitgeleverd, opdat deze voor een Belgische ge-
recht zou kunnen worden vervolgd, bepaald bij de artikelen 6.1. en 7 Europees 
Antiterrorismeverdrag, niet is vervuld zodat het arrest ten onrechte oordeelt dat 
de Belgische rechtbanken bevoegd zijn.

10. Artikel 6.1. Europees Antiterrorismeverdrag bepaalt: "Elke verdragsluiten-
de Staat neemt de maatregelen die nodig zijn om zijn bevoegdheid vast te leggen 
tot kennisneming van een strafbaar feit bedoeld in artikel 1 in het geval waarin 
de vermoedelijke dader zich op zijn grondgebied bevindt en deze Staat hem niet 
uitlevert na een verzoek tot uitlevering te hebben ontvangen van een verdragslui-
tende Staat waarvan de bevoegdheid tot vervolging is gebaseerd op een bevoegd-
heidsregel die eveneens bestaat in de wetgeving van de aangezochte Staat".

Artikel 7 van hetzelfde verdrag bepaalt: "Een verdragsluitende Staat op het 
grondgebied waarvan de vermoedelijke dader van een strafbaar feit bedoeld in 
artikel 1 wordt aangetroffen en die een verzoek tot uitlevering heeft ontvangen 
overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 6 is, indien hij de ver-
moedelijke dader van het strafbare feit niet uitlevert, in alle gevallen verplicht de 
zaak zonder nodig uitstel voor vervolging aan zijn bevoegde autoriteiten over te 
dragen. Deze autoriteiten nemen hun beslissing op dezelfde wijze als in geval 
een strafbaar feit van ernstige aard krachtens de wetgeving van die Staat".

Artikel 2 van de wet van 2 september 1985 houdende goedkeuring van het Eu-
ropees Antiterrorismeverdrag en de Overeenkomst betreffende de toepassing er-



1698 HOF VAN CASSATIE 18.9.07 - Nr. 415 

van tussen de Lid-staten van de Europese Gemeenschappen, opgemaakt te Du-
blin op 4 december 1979, bepaalt: "Voor de toepassing van de voornoemde ver-
dragen zijn de Belgische rechtbanken bevoegd en is de Belgische Strafwet van 
toepassing op de strafbare feiten bedoeld in artikel 1 van het Europees antiterro-
rismeverdrag van 27 januari 1977, wanneer een verzoek tot uitlevering door een 
verdragsluitende Staat is ingediend en de vermoedelijke dader niet wordt uitgele-
verd."

11. Er is slechts sprake van een situatie waar een vermoedelijke dader niet 
wordt uitgeleverd als bedoeld in deze bepalingen, wanneer de Belgische regering 
beslist heeft die dader niet uit te leveren.

12. Uit die bepalingen volgt dat eens de Belgische overheid beslist heeft de in 
België aangetroffen vermoedelijke dader niet uit te leveren, de Belgische over-
heid bevoegd is deze wegens het misdrijf dat het voorwerp van het verzoek tot 
uitlevering uitmaakt, voor de Belgische gerechten te vervolgen. Zolang die be-
slissing niet uit te leveren niet is ingetrokken, nemen een of meerdere latere ver-
zoeken tot uitlevering waarover nog niet is beslist, die bevoegdheid niet weg.

13. Het bestreden arrest stelt vast dat Turkije de Belgische overheid verzocht 
heeft de eiseres uit te leveren wegens een misdrijf bedoeld in artikel 1, e), Euro-
pees  Antiterrorismeverdrag  en  dat  België  bij  ministerieel  besluit  van  31  mei 
2000 geweigerd heeft de eiseres uit te leveren. Het oordeelt verder dat aan de 
voorwaarde van niet-uitlevering is voldaan zodat de Belgische rechtbanken be-
voegd zijn en dat het feit dat intussen nieuwe verzoeken tot uitlevering van de ei-
seres werden ingediend, die op heden nog niet zijn afgehandeld, hieraan geen af-
breuk doet. Aldus is de beslissing naar recht verantwoord.

Het middel kan niet aangenomen worden.
Derde middel
14. Het middel voert aan dat de artikelen 6.1. en 7 Europees Antiterrorisme-

verdrag vereisen dat de vermoedelijke dader zich zowel op het ogenblik van het 
instellen van de vervolging als op het ogenblik van de uitspraak over de gegrond-
heid van de strafvordering op het grondgebied van de vervolgende staat bevindt. 
Uit het feit dat de eiseres zich thans niet op het Belgisch grondgebied zou bevin-
den, leidt het middel af dat de Belgische gerechten niet bevoegd zijn.

15. De artikelen 6.1. en 7 Europees Antiterrorismeverdrag, die hierboven in 
het antwoord op het tweede middel zijn weergegeven, vereisen niet dat de ver-
moedelijke dader van het strafbare feit zich op het ogenblik dat het Belgische ge-
recht uitspraak doet, nog op het Belgisch grondgebied bevindt. Het is krachtens 
die bepalingen enkel vereist dat hij zich op het Belgisch grondgebied bevindt op 
het ogenblik dat de vervolging wegens het strafbare feit wordt ingesteld.

Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek
16. De substantiële of op straffe van onderzoek voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet genomen.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

18 september 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Maffei – Andersluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-
generaal  –  Advocaten: mrs.  P.  Bekaert,  Brugge,  R.  Jespers,  Antwerpen,  Maes  en  F. 
Schmitz, Brussel.

Nr. 416

2° KAMER - 18 september 2007

VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER - 
ADR-REGLEMENTERING - LEGE VERPAKKING - BEGRIP

Een lege ongereinigde tankwagen is geen lege verpakking in de zin van artikel 1.1.3.5. 
ADR-reglementering1.

(M. e.a.)

Conclusie van Eerste Advocaat-generaal M. De Swaef:
[1]
De eerste eiser werd samen met de tweede eiser,  zijn werkgever en civielrechtelijk 

aansprakelijke  partij,  veroordeeld  wegens,  onder  meer,  inbreuk  op  artikel  48bis1 
Wegverkeersreglement (tenlastelegging B) en inbreuk op artikel 6, eerste alinea, K.B. 9 
maart  2003  betreffende  het  vervoer  van  gevaarlijke  goederen  over  de  weg,  met 
uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen (B.S.  7 april 2003) (tenlastelegging 
C).

Artikel  48bis1  Wegverkeersreglement  bepaalt:  “Verplichting  de  autosnelwegen  te  
volgen.

Voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren in de zin van het Europees Verdrag 
betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (A.D.R.) en  
zijn bijlagen, ondertekend te Genève op 30 september 1957 en goedgekeurd bij de wet  
van 10 augustus 1960, en die krachtens dat Verdrag of krachtens verordeningsbepalingen  
van intern recht voorzien moeten zijn van een oranje bord, moeten, behalve in geval van  
noodzaak, de autosnelwegen volgen.”

Voormeld artikel 6, eerste alinea, van het K.B. van 9 maart 2003 bepaalt dat het de 
verzender, de commissionair-expediteur, de vervoerscommissionair, de vervoerder en de 
bestuurder van het voertuig verboden is gevaarlijke goederen te laden, te vervoeren, te 
doen laden of te doen vervoeren indien het vervoer niet voldoet aan de bepalingen van het 
ADR en de bijlagen erbij en van dit besluit.

Deze bepaling wordt ingevolge artikel 11, 3°, van dat K.B. bestraft overeenkomstig de 
Wegverkeerswet.

De eisers houden voor dat het kwestieuze transport niet onder het ADR-Verdrag viel 
derwijze dat er ook geen inbreuk op voormelde bepalingen bestond.

[2]
Het verweer beroept zich op artikel 1.1.3.5 van de ADR-Reglementering.

1 Zie concl. O.M. 
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Dat artikel (geherstructureerde versie in voege op 1 januari 2007,  B.S.  22 november 
2006; gelijkluidende tekst als in de geherstructureerde versie in voege op 1 januari 2005, 
B.S. 13  december  2004;  ook  voor  de  verdere  omschrijvingen  (infra)  bestaat  er  geen 
verschil tussen beide versies) bepaalt zelf: “Vrijstellingen in samenhang met ongereinigde 
lege verpakkingen.

Ongereindigde lege verpakkingen (met inbegrip van de IBC’s en de grote verpakkin-
gen), die stoffen van klassen 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 en 9 hebben bevat, zijn niet onderworpen  
aan de voorschriften van het ADR indien gepaste maatregelen werden getroffen om de  
mogelijke risico’s te neutraliseren. De risico’s zijn geneutraliseerd indien maatregelen 
werden getroffen om alle gevaren van de klassen 1 tot en met 9 te elimineren.”

Naar  het  oordeel  van  de  eisers  is  een  (in  casu  lege,  ongereinigde)  tank(wagen)  te 
beschouwen  als  een  lege  verpakking  in  de  zin  van  artikel  1.1.3.5  van  de  ADR-
Reglementering derwijze dat deze niet onderworpen is aan de voorschriften van het ADR 
indien  gepaste  maatregelen  werden  getroffen  om  mogelijke  risico’s  te  neutraliseren, 
hetgeen volgens hen niet ter discussie stond (memorie p. 3).

Naar het oordeel van de eisers ging het te dezen dan om een vervoer van een lege 
verpakking in de zin van artikel 1.1.3.5 ADR-Reglementering.

[3]
Uit de definities uit de bijlage bij het ADR (nr. 1.2.1) blijkt dat een tank als volgt wordt 

omschreven:  “een  houder  voorzien  van  zijn  bedrijfsuitrusting  en  structuuruitrusting.  
Indien deze term zonder nadere precisering wordt gebruikt, omvat hij de tankcontainers,  
mobiele tanks, afneembare tanks en vaste tanks zoals gedefinieerd in onderhavig deel,  
alsook de tanks die elementen zijn van batterijvoertuigen of van MEGC’s.”

Een verpakking wordt omschreven als volgt: “een recipiënt en alle andere benodigde  
elementen  of  materialen  om  het  recipiënt  toe  te  laten  zijn  functie  van 
omsluiten/vasthouden  te  vervullen  (zie  ook  “bergingsverpakking”,  binnenverpakking,  
buitenverpakking,  composietverpakking,  gereconditioneerde  verpakking,  
“gereconstrueerde verpakking”, “grote verpakking”, “herbruikte verpakking”, “IBC”, 
“lichte metalen verpakking”, “samengestelde verpakking”, “stofdichte verpakking” en 
“tussenverpakking”).”    

Een grote verpakking – waarvan sprake in artikel 1.1.3.5 ADR-Reglementering – wordt 
omschreven als “een verpakking die bestaat uit een buitenverpakking die voorwerpen of  
binnenverpakkingen bevat en die a) ontworpen is voor een mechanische manipulatie; b)  
een netto massa heeft van meer dan 400 kg of een capaciteit van meer dan 450 liter, maar 
waarvan het volume niet groter is dan 3 m3.” 

Uit dit laatste, met name uit de beperking van het volume, volgt dat een tank of een 
tankwagen niet kan worden beschouwd als een grote verpakking in de zin van voormelde 
omschrijving.

Een IBC (groot  recipiënt voor losgestort  vervoer) – waarvan eveneens sprake is in 
artikel 1.1.3.5 ADR-Reglementering – wordt vervolgens als volgt omschreven: “een stijve 
of soepele verpakking, verschillend van deze omschreven in hoofdstuk 6.1, en

a) met een capaciteit van
i. niet meer dan 3,0 m3 voor de vaste stoffen en vloeistoffen van verpakkingsgroepen II  

en III;
ii. niet meer dan 1,5 m3 voor de vaste stoffen van verpakkingsgroep I, verpakt in soepe-

le IBC’s, composiet-IBC’s of in IBC’s uit stijve kunsstof, karton of hout; 
iii. niet meer dan 3,0 m3 voor de vaste stoffen van verpakkingsgroepen I, verpakt in me-

talen IBC’s;
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iv. niet meer dan 3,0 m3 voor de radioactieve stoffen van klasse 7;
b) ontworpen is voor een mechanische manipulatie;
c) die kan weerstaan aan de belastingen die zich tijdens de manipulatie en het trans-

port voordoen; dit moet bevestigd worden door de beproevingen die in hoofdstuk 6.5 wor-
den gespecificeerd.” 

Ook uit  deze beperking van de inhoud van de IBC,  volgt  dat  een tank(wagen)  als 
dergelijke IBC niet kan worden beschouwd.

Nu worden aan voormelde omschrijving van IBC nog twee opmerkingen toegevoegd 
waarvan de eerste – de tweede is hier niet verder relevant – bepaalt dat de mobiele tanks 
of tankcontainers, die resp. voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 6.7 en 6.8, niet als 
IBC’s worden beschouwd.

De  begrippen  mobiele  tank  en  tankcontainer  blijken  hier  evenwel  ook  niet  verder 
relevant te zijn, nu het, blijkens de omschrijving ervan, slechts kan bestemd zijn voor het 
vervoer van klasse 2 (in casu ging het om het vervoer van klasse 8).

[4]
Kortom, uit het enkele samenlezen van deze verschillende omschrijvingen en definities 

kan afgeleid worden dat, waar artikel 1.1.3.5 ADR waarop de eisers zich beroepen, het 
heeft  over IBC’s en grote  verpakkingen,  een tank(wagen)  niet  aan de omschrijvingen 
daarvan kan voldoen, gelet op de specificaties inzake volume.

Vervolgens volgt daar a fortiori uit dat een tank(wagen) evenmin kan beschouwd te 
beantwoorden aan de omschrijving van een verpakking waarvan sprake in artikel 1.1.3.5 
ADR-Reglementering nu het zelfs niet  aan de omschrijving van een grote verpakking 
beantwoordt.

Weliswaar is de vaststelling in het bestreden vonnis dat de omvang niet de norm is en 
derhalve het begrip verpakking niet door een bepaald volume wordt beperkt, niet correct, 
maar dit heeft geen gevolgen voor het gemaakte besluit dat een tank geen verpakking is 
en de eisers zich derhalve niet op art. 1.1.3.5 ADR-Reglementering kunnen beroepen.

[5]
Het oordeel van de appelrechters dat een lege tankwagen niet kan worden beschouwd 

als een verpakking in de zin van artikel 1.1.3.5 ADR-Reglementering geeft geen blijk van 
een onjuiste rechtsopvatting.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Er is evenmin reden om tot ambtshalve cassatie over te gaan.
Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. P.07.0615.N)

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

rectionele Rechtbank te Ieper van 8 maart 2007.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Middel
1. Het middel voert aan dat de appelrechters onterecht hebben geoordeeld dat 

een tankwagen niet hetzelfde is als een verpakking in de zin van bijlage 1.1.3.5 
ADR-reglementering.

2. Artikel 1.1.3.5 ADR-reglementering bepaalt:
"Vrijstellingen in samenhang met ongereinigde lege verpakkingen
Ongereinigde lege verpakkingen (met inbegrip van IBC's en de grote verpak-

kingen), die stoffen van de klassen 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 en 9 hebben bevat, zijn 
niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR indien gepaste maatregelen 
werden getroffen om de mogelijke risico's te neutraliseren. De risico's zijn ge-
neutraliseerd indien maatregelen werden getroffen om alle gevaren van de klas-
sen 1 tot en met 9 te elimineren."

3. De appelrechters die hebben geoordeeld dat een lege ongereinigde tankwa-
gen geen "lege verpakking" in de zin van voormeld artikel 1.1.3.5 ADR-regle-
mentering is, schenden dit artikel niet.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet genomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

18 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever:  de h. Forrier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. D. Cool, Veurne en F. Vanden Bogaerde, Veurne.

Nr. 417

2° KAMER - 18 september 2007

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
VERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID - VERPLICHTING VAN IEDERE DADER - 
VERGOEDING VAN HET FOUTLOZE SLACHTOFFER

Wanneer de samenlopende fouten van verscheidene personen het ongeval veroorzaken is  
elk van hen ten aanzien van het slachtoffer dat zelf geen fout in oorzakelijk verband met 
het  ongeval  en  de  schade heeft  begaan,  gehouden  tot  algehele  vergoeding  van de 
schade1. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

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

1 Cass. 9 okt. 1990, A.R. 2883, nr 66.
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ARREST

(A.R. P.07.0743.N)

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

rectionele Rechtbank te Brugge van 13 april 2007.
(...)
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Middel van de eiseres nv Snauwaert
6. Overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ver-

plicht elke daad, nalatigheid of onvoorzichtigheid van de mens, waardoor aan 
een ander schade wordt veroorzaakt, degene door wiens schuld de schade is ont-
staan, deze te vergoeden.

Wanneer de samenlopende fouten van twee personen het ongeval veroorzaken, 
is elk van hen ten aanzien van het slachtoffer dat zelf geen fout in oorzakelijk 
verband met het ongeval en de schade heeft begaan, gehouden tot algehele ver-
goeding van de schade.

Wanneer de samenlopende fouten van meerdere bestuurders van een auto een 
verkeersongeval veroorzaken, kan de derde-eigenaar van de auto waarmee één 
van de in het ongeval betrokken bestuurders reed, van de andere bestuurder vol-
ledige vergoeding van zijn schade vragen.

7. De appelrechters hebben niet vastgesteld dat de eiseres een fout in oorzake-
lijk verband met het ongeval heeft begaan, noch dat zij civielrechtelijk aanspra-
kelijke is voor F. S.. Desalniettemin hebben zij geoordeeld dat de verweerder R. 
V. L. slechts de helft van de schade van de eiseres moet vergoeden omdat hij en 
F. S. elk voor de helft aansprakelijk zijn voor het ongeval en de schade die daar 
het gevolg van is.

Met die beslissing hebben de appelrechters de artikelen 1382 en 1383 Burger-
lijk Wetboek geschonden.

Het middel is gegrond.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
(...)
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de burger-

rechtelijke vordering van nv Snauwaert tegen R. V. L..
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Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
(...)
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Kortrijk, 

zitting houdende in hoger beroep.

18 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever:  de h. Forrier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. P. Brondel, Brugge en Geinger.

Nr. 418

2° KAMER - 18 september 2007

WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 12 — ARTIKEL 12.4 - BESTUURDER 
DIE EEN MANOEUVRE WIL UITVOEREN - VERPLICHTING OM VOORRANG TE VERLENEN AAN DE ANDERE 
WEGGEBRUIKERS - DRAAGWIJDTE

De verplichting bij het uitvoeren van een manœuvre voorrang te verlenen aan de andere 
weggebruikers bestaat niet enkel op het ogenblik waarop de bestuurder het manœuvre  
wil uitvoeren, maar duurt voort totdat de manoeuvrerende bestuurder zijn normale plaats 
in het verkeer heeft ingenomen1. (Art. 12.4, Wegverkeersreglement 1975)

(V. T. V.)

ARREST

(A.R. P.07.0770.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Gent van 3 april 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. Hij 

doet  ook  afstand  "voor  zover  het  [bestreden]  vonnis  niet  als  een  eindvonnis 
wordt beschouwd".

Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert aan dat de appelrechters artikel 12.4, eerste lid, Wegver-

keerreglement hebben geschonden door aan de eiser een verplichting op te leg-
gen die ruimer is dan dit artikel vereist.

2. Artikel 12.4, eerste lid, Wegverkeerreglement bepaalt dat de bestuurder die 
een manoeuvre wil uitvoeren, voorrang moet verlenen aan de andere weggebrui-

1 Cass. 24 juni 1998, A.R. P.98.0020.F, nr. 334.
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kers.
3. Anders dan waarvan het middel uitgaat, bestaat de verplichting bij het uit-

voeren van een manoeuvre voorrang te verlenen aan de andere weggebruikers 
niet enkel op het ogenblik waarop de bestuurder het manoeuvre wil uitvoeren. 
De voorrangsplicht duurt daarentegen totdat de manoeuvrerende bestuurder zijn 
normale plaats in het verkeer heeft ingenomen.

4. De appelrechters hebben geoordeeld:
"Op het ogenblik van de feiten voerde de gedaagde een manoeuvre uit in de 

zin van art. 12.4, [eerste lid, Wegverkeerreglement] en was hij derhalve voor-
rangsplichtig  aan  het  verkeer  rijdend  op  de  Dendermondsesteenweg  richting 
Gent Dampoort. Deze voorrang is algemeen, geldt over de volledige breedte van 
de rijbaan, duurt zolang als de verkeersbeweging, en is niet afhankelijk van de 
vraag of de voorranghebbende reglementair reed, tenzij diens opdagen onvoor-
zienbaar was. Dit laatste was in casu niet het geval. Indien de [eiser] zich blij-
vend had vergewist van het prioritair verkeer en deze waarneming niet enkel had 
beperkt  tot  de aanvang van zijn  manoeuvre (...),  dan had hij  de aankomende 
bromfiets (...) moeten, minstens kunnen opmerken. [De eiser] kan bezwaarlijk 
voorhouden dat hij volledig verschalkt werd in zijn normale verwachtingen, daar 
een eigen fout in zijnen hoofde mede aan de basis ligt van de ingeroepen recht-
vaardigingsgrond."

Met die redenen hebben de appelrechters artikel 12.4, eerste lid, Wegverkeer-
reglement niet geschonden.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de hiervoor bepaalde afstand.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

18 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Forrier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. H. Overdenborger, Gent.

Nr. 419

2° KAMER - 18 september 2007

1º CASSATIEBEROEP — ALGEMEEN - CASSATIEBEROEP IN HET BELANG 
VAN DE WET - - STRAFZAKEN - BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - ALLERLEI - 
STRAFUITVOERING - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - BESLISSING TOT SCHORSING
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2º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - BESLISSING TOT SCHORSING - 
CASSATIEBEROEP

3º STRAFUITVOERING - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - BESLISSING TOT 
SCHORSING - CASSATIEBEROEP

1º,  2º  en  3º  Geen  cassatieberoep  staat  open  tegen  de  beslissing  van  de 
strafuitvoeringsrechtbank  die  de  schorsing  van  de  voorwaardelijke  invrijheidstelling  
beveelt. (Art. 96, §1, Wet Strafuitvoering)

(B.)

ARREST

(A.R. P.07.1306.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de Strafuitvoeringsrecht-

bank te Brussel van 14 augustus 2007. 
De eiser voert geen middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 96, §1, Wet Strafuitvoering bepaalt dat het casastieberoep openstaat 

tegen de beslissingen van de strafuitvoeringsrechtbank met betrekking tot de toe-
kenning, de afwijzing of met betrekking tot de herroeping van de in Titel V van 
dezelfde wet bedoelde strafuitvoeringsmodaliteiten en tot de herziening van de 
bijzondere voorwaarden, evenals de overeenkomstig Titel XI genomen beslissin-
gen. 

2. Het bestreden vonnis, dat de schorsing van eisers voorwaardelijke invrij-
heidstelling beveelt, is geen dergelijke beslissing. 

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

18 september 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-
generaal.

Nr. 420

2° KAMER - 19 september 2007
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1º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN - 
MISDRIJF GEPLEEGD DOOR RECHTSPERSOON

2º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN - 
MISDRIJF GEPLEEGD DOOR RECHTSPERSOON - ONAANTASTBARE VASTSTELLING DOOR DE 
FEITENRECHTER - TOETSING DOOR HET HOF

3º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
TOEREKENBAARHEID - NATUURLIJKE PERSONEN - MISDRIJF GEPLEEGD DOOR RECHTSPERSOON - 
ONAANTASTBARE VASTSTELLING DOOR DE FEITENRECHTER - TOETSING DOOR HET HOF

1º Om het misdrijf dat door een rechtspersoon is gepleegd aan een welbepaalde natuurlijke  
persoon toe te schrijven, moet de rechter, bij gebrek aan wettelijke toerekening, bij de  
natuurlijke persoon het bestaan van de bestanddelen van dat misdrijf vaststellen1.

2º en 3º Ofschoon de rechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij afleidt  
dat de natuurlijke persoon strafrechtelijk verantwoordelijk is, staat het evenwel aan het  
Hof  om na te  gaan of  hij  uit  zijn  vaststellingen deze beslissing  wettig  heeft  kunnen  
afleiden; door alleen vast te stellen dat de beklaagde "voorzitter" is van de vereniging  
zonder  de  feitelijke  gegevens  van  de  zaak  te  preciseren  waaruit  hij  afleidt  dat  de 
nalatigheden die de voormelde vereniging worden verweten de beklaagde persoonlijk  
kunnen  worden  toegerekend,  beslist  de  rechter  niet  wettig  dat  deze  strafrechtelijk  
verantwoordelijk is voor het door de rechtspersoon gepleegde misdrijf2.

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0434.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 februari 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de strafvor-

dering:
Over het derde middel
Om het misdrijf dat door een rechtspersoon is gepleegd aan een welbepaalde 

natuurlijke persoon toe te schrijven, moet de rechter, bij gebrek aan wettelijke 
toerekening, bij de natuurlijke persoon het bestaan van de bestanddelen van dat 
misdrijf vaststellen.

Ofschoon de rechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij af-
leidt dat de natuurlijke persoon strafrechtelijk verantwoordelijk is, staat het even-
wel aan het Hof om na te gaan of hij uit zijn vaststellingen deze beslissing wettig 

1 Zie  A.  DE NAUW,  "La  délinquance  des  personnes  morales  et  l'attribution de  l'infraction à  une 
personne physique par le juge", noot onder Cass. 23 mei 1990, R.C.J.B., 1992, p. 552 tot 572. 
2 Ibid.
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heeft kunnen afleiden.
De eiser wordt "ten laste gelegd om op 25 augustus 1999, te Namen, place du 

Théâtre, 2, gerechtelijk arrondissement Namen, een slijterij van gegiste dranken 
te hebben uitgebaat om ter plaatse te worden gebruikt, zonder regelmatige aan-
gifte noch voorafgaande betaling van de bij het ontvangstkantoor van accijnzen 
van het ambtsgebied vereiste openingsbelasting, en dat sinds 1 januari 1999".

Het arrest stelt vast dat:
- "de v.z.w. Théâtre Evènements, waarvan de [eiser] voorzitter is, exploiteert 

een aantal lokalen en voorzieningen van het Théâtre royal de Namur, krachtens 
een overeenkomst met de v.z.w. Centre culturel régional de Namur, die de ex-
ploitatievergunning van de schouwburg heeft,

- naar luid van die overeenkomst, beheert de v.z.w. Théâtre Evènements met 
name de bars "avant-spectacle, entracte et après-spectacle", en exploiteert zij de 
lokalen buiten het rooster van de culturele activiteiten, voor voordrachten, semi-
naries, colloquia, persconferenties, recepties, presentaties van producten, enz."

Het zegt vervolgens dat het ministerie van Financiën terecht aanvoert dat de in 
de lokalen van de Naamse schouwburg geëxploiteerde bar, niet beantwoordt aan 
het begrip mess of kantine in de zin van artikel 17, §2, 4°, van het Koninklijk be-
sluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijte-
rijen van gegiste dranken, dat "die bar toegankelijk is, enerzijds, voor de bezoe-
kers van de typische theateractiviteiten, anderzijds, voor het publiek van de acti-
viteiten die door de v.z.w. Théâtre Evènements worden georganiseerd" en dat "in 
beide gevallen een dergelijk publiek niet als een 'collectief' kan worden aange-
merkt.

Het arrest zegt verder dat "de v.z.w. Théâtre Evènements, door in de bar die zij 
beheert gegiste dranken te serveren aan het publiek dat de lokalen van het Théâ-
tre Royal de Namur bezoekt, een slijterij van gegiste dranken in de zin van de 
wetgeving exploiteert".

Door deze vaststellingen en vermeldingen oordeelt het arrest dat het in de ver-
volgingen bedoelde misdrijf  tot  de  activiteit  van de rechtspersoon behoort  of 
voor diens rekening werd gepleegd.

Door de enkele vaststelling dat de eiser "voorzitter" is van de vereniging, zon-
der de feitelijke gegevens van de zaak te preciseren waaruit het arrest afleidt dat 
de nalatigheden die de voormelde vereniging worden verweten de eiser persoon-
lijk kunnen worden toegerekend, beslist  het arrest echter niet wettig dat deze 
strafrechtelijk verantwoordelijk is voor het hem ten laste gelegde misdrijf.

Het middel is gegrond.
Er is geen grond om het eerste en tweede middel te onderzoeken die niet tot 

cassatie zonder verwijzing kunnen leiden.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die de eiser tot 

betaling van de ontdoken belasting veroordeelt:
De vernietiging van de beslissing op de tegen de eiser ingestelde strafvorde-

ring, brengt de nietigverklaring mee van de beslissing over de door de verweer-
der tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, die het gevolg is van de 
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eerstgenoemde beslissing.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat melding van dit arrest zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

19 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. E. Gillet, Brussel en E.De Plaen, Brussel.

Nr. 421

2° KAMER - 19 september 2007

1º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - VOORZITTER VAN HET HOF VAN 
ASSISEN - BESCHIKKING VAN VRIJSPRAAK - DRAAGWIJDTE

2º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - VOORZITTER VAN HET HOF VAN 
ASSISEN - BESCHIKKING VAN VRIJSPRAAK - GEVOLG - NEGATIEF ANTWOORD OP EEN HOOFDVRAAG 
- AANVULLENDE VRAAG ONBEANTWOORD GELATEN - VERPLICHTING OM DE BESCHULDIGING UIT TE 
PUTTEN

1º  De vrijsprekende beschikking,  die  alleen de voorzitter  van het  hof  van assisen kan  
nemen, is slechts diens bevel om wat onaantastbaar door de jury was beslist, ten uitvoer  
te leggen. (Art. 358, Sv.)

2º De vrijsprekende beschikking die door de voorzitter van het hof van assisen is genomen 
onttrekt de zaak niet aan dat hof wanneer de voorzitter haar heeft verleend op basis van  
een verdict waardoor de beschuldiging niet uitputtend is behandeld; wanneer blijkt dat 
een  hoofdvraag  negatief  werd  beantwoord  omdat  het  hof  van  assisen  zich  bij  de 
minderheid  van  de  jury  heeft  aangesloten,  moet  deze  nog  beraadslagen  over  de  
aanvullende vraag welke  zij  onbeantwoord  had gelaten,  zonder  dat  de  vrijsprekende 
beschikking  die  de  voorzitter  voortijdig  heeft  verleend,  aan  de  verplichting  om  de  
beschuldiging uitputtend te behandelen in de weg kan staan. 

(P. e.a. T. M. e.a.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0882.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 27 april 2007 gewezen 

door het hof van assisen van de provincie Luik. 
De eiser C. P. voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eenslui-
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dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
De eisers M. G. e.a. vorderen de vernietiging van het arrest in een memorie die 

op 24 augustus 2007 op de griffie van het Hof is ingekomen.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van C. P.:
Over het middel:
Wat de drie onderdelen samen betreft:
1. De eiser voert de tekortkomingen in de rechtspleging aan die hij als volgt 

samenvat.
Na voorlezing van het verdict en van het arrest van het hof van assisen, heeft 

de voorzitter van het hof van assisen die zich bij de minderheid van de jury aan-
sluit wat het antwoord op één van de hoofdvragen betreft, een vrijsprekende be-
schikking genomen ten voordele van de beschuldigde, zuster van de eiser, op wie 
die negatief beantwoorde vraag betrekking had.

In reactie op de opmerking van de raadsman van de burgerlijke partijen dat de 
aanvullende vraag met betrekking tot diezelfde beklaagde niet werd beantwoord, 
heeft de voorzitter zijn vrijsprekende beschikking nietig verklaard en de gezwo-
renen naar hun beraadslagingskamer teruggestuurd om het verdict aan te vullen.

Na afloop van deze tweede beraadslaging heeft de jury de aanvullende vraag 
waarop zij aanvankelijk niet had geantwoord, bevestigend beantwoord.

Onder de redenen die tot de bepaling hebben geleid van de aan de eiser opge-
legde straf wegens moord, als dader of mededader, wijst het bestreden arrest met 
name op "het volkomen gebrek aan moreel besef bij de beschuldigde die zijn 
jonge zus in zijn eigen wraakplan heeft betrokken".

2. Het middel voert in hoofdzaak aan dat na de vrijsprekende beschikking van 
de voorzitter, die deze niet kon nietig verklaren, het hof van assisen zich niet op 
de schuldigverklaring van de zus van de eiser vermocht te baseren om de straf 
die deze is opgelegd met redenen te omkleden.

3. In zoverre het middel kritiek uitoefent op de veroordeling van een andere 
beschuldigde, houdt het geen verband met de beslissing over de strafvordering 
die tegen de eiser is ingesteld en is het niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

4. De reden waarop het middel kritiek uitoefent en die hierboven is weergege-
ven, bevestigt op zich geenszins de schuld van de zus van de eiser wegens mede-
plichtigheid aan moord.

Het middel dat, wat dat betreft, voortvloeit uit een interpretatie van het arrest 
die het Hof onjuist acht in zoverre de voormelde bevestiging in een ander gedeel-
te van de beslissing ligt dat niet door het cassatieberoep wordt bestreden, mist 
feitelijke grondslag.

5. Voor het overige is de vrijsprekende beschikking, die alleen de voorzitter 
van het hof van assisen kan nemen, slechts diens bevel om wat onaantastbaar 
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door de jury was beslist, ten uitvoer te leggen.
In tegenstelling tot wat het middel aanvoert, onttrekt dat bevel de zaak niet aan 

het hof van assisen wanneer de voorzitter het heeft verleend op basis van een 
verdict waardoor de beschuldiging niet uitputtend is behandeld.

Wanneer zoals te dezen blijkt dat een hoofdvraag negatief werd beantwoord 
omdat het hof van assisen zich bij de minderheid van de jury heeft aangesloten, 
moet deze nog beraadslagen over de aanvullende vraag welke zij onbeantwoord 
had gelaten zonder dat de vrijsprekende beschikking die de voorzitter voortijdig 
heeft verleend, aan de verplichting om de beschuldiging uitputtend te behandelen 
in de weg kan staan.

Het middel faalt in zoverre naar recht.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Laat de kosten van het cassatieberoep van de procureur-generaal bij het Hof 

van Beroep te Luik ten laste van de Staat.
Veroordeelt alle overige eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

19 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Kirkpatrick, S. Nudelhole, Brussel, Ph. Moureau, Luik en F. Bovy, Luik.

Nr. 422

1° KAMER - 21 september 2007

1º OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - 
TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID - WERK NIET VOLTOOID BINNEN DE OVEREENGEKOMEN TERMIJN - 
AANVANG

2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - MIDDEL DAT 
BEPAALDE GRONDEN VAN DE BESLISSING BEKRITISEERT - VERWERPING - MIDDEL DAT OVERTOLLIGE 
OVERWEGINGEN BEKRITISEERT - ONTVANKELIJKHEID

1º Wanneer,  enerzijds, de vordering van de aanbestedende overheid gegrond is op de 
tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en, anderzijds, het werk niet  is voltooid  
binnen de overeengekomen termijn,  valt  de voorlopige goedkeuring,  die de tienjarige  
waarborg doet ingaan, samen met de datum waarop het werk werkelijk is voltooid1. (Artt. 
41, en 43, §3, tweede en vijfde lid, M.B. 10 aug. 1977)

2º Niet ontvankelijk bij  gebrek aan belang is het middel  dat gericht is  tegen overtollige  

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr. 422.
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overwegingen,  daar  de  beslissing  van  het  arrest  naar  recht  verantwoord  is  door  de 
redenen die vergeefs worden bekritiseerd in het andere middel2.

(STAD VISE T. JMV SCREG BELGIUM, nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0229.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 30 november 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 12, §1, tweede lid, 41, tweede lid, en 43, §§1 en 3, eerste tot der-

de lid, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling 
van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van wer-
ken, leveringen en diensten.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, dat het bestreden vonnis wijzigt, verklaart de oorspronke-

lijke rechtsvordering van de eiseres in hoofdzaak verjaard op alle gronden die 
geacht worden hier volledig weergegeven te zijn en in het bijzonder op de vol-
gende gronden:

"Het is juist dat artikel 41 (van de algemene aannemingsvoorwaarden die van 
toepassing zijn op de litigieuze opdracht), in tegenstelling tot artikel 18 van de-
zelfde algemene aannemingsvoorwaarden, geen betrekking heeft op het proces-
verbaal van oplevering, maar op de oplevering zelf;

Daarom moet hier worden nagegaan welke datum voor de voorlopige opleve-
ring in aanmerking moet worden genomen;

Het proces-verbaal van voorlopige oplevering (...) vermeldt uitdrukkelijk een 
datum die is overeengekomen voor de voltooiing van de werken, namelijk 16 
juni 1993, met de precisering dat 'de waarborgtermijn van twee jaar die voor de 
definitieve oplevering is bedongen ingaat vanaf die datum';

Binnen dat kader kunnen de partijen bij een overheidsopdracht enerzijds een 
datum overeenkomen voor de voorlopige oplevering, met als enig voorbehoud 
dat die datum binnen redelijke grenzen moet blijven, aangezien zij een partij niet 
het recht kan ontnemen een rechtsvordering in te stellen door een retroactiviteit 
te bedingen waardoor de verjaringstermijn verstreken is; 

2 Zie Cass. 12 okt. 2006, C.04.0481.F, nr. 483.
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In die logica gaat een vergelijking met artikel 18 van dezelfde algemene aan-
nemingsvoorwaarden niet op, daar dit artikel niet in dezelfde bewoordingen ge-
steld is en voor het overige een zeer korte vervaltermijn en niet een verjaringster-
mijn van 10 jaar bepaalt;

Deze limiet wordt te dezen niet overschreden, daar de overeengekomen datum 
slechts enkele maanden voor de datum van het proces-verbaal valt en de betrok-
ken termijn 10 jaar bedraagt;

Anderzijds voert de (verweerster) zeer terecht aan (...) dat het in het gekozen 
wettelijk stelsel ondenkbaar is dat de waarborgtermijn tussen de voorlopige en de 
definitieve oplevering (proeftijd, bedoeld in artikel 39, §1, van de algemene aan-
nemings-voorwaarden) en de tienjarige waarborgtermijn vanaf verschillende data 
zouden kunnen ingaan, daar dit stelsel impliceert dat het eerste jaar van de tienja-
rige termijn samenvalt 'met de waarborgtermijn tussen beide opleveringen';

Voor een goed begrip van de analyse is het niet zonder belang te preciseren 
dat, hoewel de toepasselijke algemene aannemingsvoorwaarden bepaalden dat, 
bij ontstentenis van nadere aanduiding, de termijn van het bovenvermelde artikel 
39 één jaar bedraagt, het bestek te dezen een termijn van twee jaar voorschrijft;

Die omstandigheid is uiteraard zonder belang, daar de redenering (...) even co-
herent blijft in de logica van het systeem waarbinnen voor beide bovengenoemde 
termijnen één en dezelfde aanvangsdatum geldt".

Grieven
De eiseres voerde in haar appelconclusie aan dat de datum van 16 juni 1993 in 

het proces-verbaal van voorlopige oplevering enkel vermeld was om de voor de 
definitieve oplevering bedongen waarborgtermijn van twee jaar te doen ingaan. 
Zij voegde hieraan toe dat in die datum niets anders moest worden gezocht dan 
wat de partijen ermee hadden bedoeld en dat zij van die datum niet het vertrek-
punt van de tienjarige aansprakelijkheid hadden willen maken.

Eerste onderdeel
De eiseres betwistte de tienjarige aansprakelijkheid van de verweerster, zoals 

zij geregeld wordt door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. 
Krachtens artikel 41, tweede lid, van het ministerieel besluit van 10 augustus 
1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de 
overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten is de aannemer vanaf 
de voorlopige goedkeuring aansprakelijk voor de stevigheid van de werken en 
voor de goede uitvoering van de werkzaamheden, overeenkomstig de bovenge-
noemde bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12, §1, tweede lid, van hetzelfde ministerieel besluit omschrijft de keu-
ring als de verrichting die erin bestaat na te gaan of de uitgevoerde werken, de 
gedane leveringen of de daartoe in gereedheid gebrachte leveringen, de te ver-
werken producten, zowel kwalitatief als kwantitatief aan de in het bestek gestel-
de voorwaarden beantwoorden.

Artikel 43, §1, van dat ministerieel besluit bepaalt dat de werken slechts dan 
worden aanvaard, nadat zij op kosten van de aannemer de voorgeschreven keu-
ringen en proeven hebben ondergaan. Naar luid van §3 van die bepaling worden 
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binnen de vijftien kalenderdagen na de datum waarop de gezamenlijke werken 
moeten worden opgeleverd, deze naar gelang van het geval voorlopig aanvaard 
of wordt er een proces-verbaal van niet-oplevering opgemaakt. Indien die wer-
ken voor of na de voor de voltooiing bepaalde datum af zijn en de aannemer de 
leidende ambtenaar om de voorlopige oplevering verzoekt, wordt binnen de vijf-
tien dagen na de datum waarop dat verzoek wordt ontvangen, een proces-verbaal 
van voorlopige oplevering of van niet-oplevering opgemaakt.

De aannemer staat derhalve in voor de goede uitvoering van de werken gedu-
rende tien jaar vanaf de voorlopige oplevering ervan. Die voorlopige goedkeu-
ring veronderstelt een beslissing van de aanbestedende overheid, die in een pro-
ces-verbaal wordt vastgelegd.

Uit geen enkele bepaling van de bij het ministerieel besluit van 10 augustus 
1977  vastgestelde  algemene  aannemingsvoorwaarden  volgt  dwingend  dat  de 
waarborgtermijn tussen de voorlopige en de definitieve oplevering en de termijn 
van de tienjarige aansprakelijkheid noodzakelijk op dezelfde datum moeten in-
gaan.

Om de rechtsvordering van de eiseres verjaard te verklaren doet het bestreden 
arrest de tienjarige aansprakelijkheid van de verweerster ingaan vanaf de voor de 
voltooiing van de werken bedongen datum, namelijk 16 juni 1993, op grond "dat 
het in het gekozen wettelijk stelsel ondenkbaar is dat de waarborgtermijn tussen 
de voorlopige en de definitieve oplevering (proeftijd, bedoeld in artikel 39, §1, 
van  de  algemene  aannemingsvoorwaarden)  en  de  tienjarige  waarborgtermijn 
vanaf verschillende data zouden kunnen ingaan" en dat "in de logica van het sys-
teem voor beide bovengenoemde termijnen slechts een en dezelfde aanvangsda-
tum in aanmerking kan worden genomen".

Uit de bovenaangehaalde artikelen van de bij het ministerieel besluit van 10 
augustus  1977  vastgestelde  algemene  aannemingsvoorwaarden  kan  evenwel 
worden afgeleid dat, enerzijds, de tienjarige aansprakelijkheid ingaat vanaf de 
voorlopige oplevering en dat, anderzijds, die voorlopige oplevering veronderstelt 
dat de werken na de voltooiing ervan worden gekeurd en dat een proces-verbaal 
wordt opgemaakt waarin de wil van de aanbestedende overheid tot uiting komt.

Het bestreden arrest is derhalve niet naar recht verantwoord (schending van de 
artikelen 12, §1, tweede lid, 41, tweede lid, en 43, §§1 en 3, eerste tot derde lid, 
van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de 
algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, le-
veringen en diensten).

Tweede onderdeel
Het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 15 oktober 1993 vermeldt, 

enerzijds, dat "de werken zijn begonnen op 1 oktober 1992 en voltooid op 17 au-
gustus 1993" en, anderzijds, dat "de datum van de voltooiing van de werken van-
af  wanneer  de  voor  de  definitieve  oplevering  bedongen waarborgtermijn van 
twee jaar ingaat, wordt vastgesteld op 16 juni 1993".

Als het bestreden arrest, na uitdrukkelijk te hebben vastgesteld dat het proces-
verbaal van voorlopige oplevering van 15 oktober 1993 die preciseringen bevat-
te, daarin tevens gelezen heeft dat de datum van 16 juni 1993 het vertrekpunt 
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was voor de tienjarige waarborg van de verweerster, leest het daarin iets anders 
dan  wat  erin  wordt  vermeld  en  miskent  het  derhalve  de  bewijskracht  ervan 
(schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 130 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 12, §1, tweede lid, 41, tweede lid, en 43,§§1 en 3, eerste tot der-

de lid, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling 
van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van wer-
ken, leveringen en diensten.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest beslist subsidiair dat de oorspronkelijke rechtsvordering 

van de eiseres verjaard was op de volgende gronden:
"het hof (van beroep) kan nog opmerken dat, zelfs als men niet zou aanvaarden 

dat de partijen een andere datum zouden kunnen bedingen dan de werkelijke da-
tum van de voltooiing van de werken, er nog moet worden opgemerkt dat het 
proces-verbaal (van voorlopige oplevering) ook de werkelijke datum van de vol-
tooiing van de werken vermeldt ('De werken zijn begonnen op 1 oktober 1992 en 
voltooid op 17 augustus 1993')".

Grieven
De eiseres voerde in haar appelconclusie aan dat de datum van 24 (lees: 17) 

augustus 1993 in het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 15 oktober 
1993 vermeld stond als de datum waarop de werken voltooid waren, maar niet 
als datum waarop de tienjarige waarborg begon te lopen. De partijen zouden dit 
ongetwijfeld hebben gezegd indien zij dat hadden gewild.

Eerste onderdeel
Uit de bepalingen van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 die wor-

den vermeld in het middel waarvan de inhoud is uiteengezet in het eerste onder-
deel van het eerste middel en dat geacht wordt hier volledig weergegeven te zijn 
blijkt, enerzijds, dat de aansprakelijkheid van de aannemer voor de stevigheid 
van de werken en voor de goede uitvoering van de werkzaamheden, overeen-
komstig de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek ingaat vanaf de 
voorlopige oplevering en, anderzijds, dat de voorlopige oplevering veronderstelt 
dat de werken na de voltooiing ervan worden gekeurd en dat de aanbestedende 
overheid haar wil kenbaar maakt in een akte.

De voorlopige oplevering staat derhalve noodzakelijkerwijs los van de voltooi-
ing van de werken en kan daarmee niet worden gelijkgesteld.

Bijgevolg impliceert de omstandigheid dat het proces-verbaal van voorlopige 
oplevering van 15 oktober 1993 vermeldt dat de werken zijn voltooid op 17 au-
gustus 1993 niet dat die datum tevens die is waarop de tienjarige aansprakelijk-
heid van de verweerster inging.

Door de werkelijke datum van de voltooiing der werken gelijk te stellen met 
de datum waarop de tienjarige waarborg inging, schendt het bestreden arrest alle 
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in het middel vermelde bepalingen van het ministerieel besluit van 10 augustus 
1977.

Tweede onderdeel
Indien het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat het proces-verbaal van 

voorlopige oplevering van 15 oktober 1993 vermeldde dat de werken voltooid 
waren op 17 augustus 1993, daarin tevens gelezen heeft dat die datum het ver-
trekpunt vormde voor de tienjarige waarborg van de verweerster, leest het daarin 
iets  anders  dan wat  erin staat  en miskent het  derhalve de bewijskracht ervan 
(schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Tweede middel
Eerste onderdeel:
Artikel 41, tweede lid, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 hou-

dende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheids-
opdrachten van werken, leveringen en diensten bepaalt dat de aannemer, vanaf 
de voorlopige goedkeuring en onverminderd de bepalingen van artikel 39 betref-
fende zijn verplichtingen gedurende de waarborgtermijn, aansprakelijk is voor de 
stevigheid van de werken en voor de goede uitvoering van de werkzaamheden, 
overeenkomstig de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek.

Krachtens artikel 43, §3, tweede en vijfde lid, van hetzelfde besluit moet de 
aannemer, indien de werkzaamheden voltooid zijn voor of na de voor de voltooi-
ing van de gezamenlijke werkzaamheden vastgestelde dag, daarvan bij aangete-
kende brief  aan de  leidende ambtenaar  kennis  geven en terzelfdertijd  om de 
voorlopige oplevering verzoeken; in die gevallen worden de werken, die in regel 
zijn bevonden, behoudens tegenbewijs, vermoed in die toestand te hebben ver-
keerd op de datum van werkelijke voltooiing, die door de aannemer in zijn aan-
getekende brief werd vermeld.

Het arrest, dat enerzijds vaststelt dat de eiseres de op de tienjarige aansprake-
lijkheid van de verweerster gegronde vordering heeft  ingesteld op 14 oktober 
2003,  en  anderzijds  beslist  dat,  aangezien de  werkzaamheden niet  binnen  de 
overeengekomen termijn waren voltooid, de verweerster om de voorlopige ople-
vering verzocht heeft en dat de datum van 17 augustus 1993 die in het proces-
verbaal van die oplevering vermeld wordt als zijnde die waarop de werkzaamhe-
den werkelijk waren voltooid, "in haar aangetekende brief moest staan", verant-
woordt naar recht de beslissing volgens welke de vordering te laat is ingesteld.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Het arrest beslist niet dat het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 15 

oktober 1993 vermeldt dat de datum van 17 augustus 1993 het vertrekpunt vormt 
voor de tienjarige aansprakelijkheid van de verweerster.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Eerste middel
Beide onderdelen samen:
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Daar de beslissing van het arrest dat de rechtsvordering te laat is ingesteld, 
naar recht verantwoord is door de redenen die vergeefs in het tweede middel 
worden bekritiseerd, is het middel, dat gericht is tegen overtollige overwegingen, 
niet ontvankelijk bij gebrek aan belang. 

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

21 september 2007 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Draps en Gérard.

Nr. 423

1° KAMER - 21 september 2007

1º SCHIP. SCHEEPVAART - ZEEVAARTUIGEN - LOODS - KAPITEIN - BAND

2º SCHIP. SCHEEPVAART - ZEEVAARTUIGEN - LOODSEN - AANVARING - SCHADE - 
HERSTEL - FOUT VAN DE LOODS - STAAT - AANSPRAKELIJKHEID - GEVOLG

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
STAAT. OVERHEID - ZEEVAARTUIGEN - LOODSEN - AANVARING - SCHADE - HERSTEL - 
FOUT VAN DE LOODS - GEVOLG

1º De loods die, krachtens artikel 5, eerste lid, van de wet van 3 november 1967, optreedt  
als de raadgever van de kapitein, die, naar luid van dezelfde bepaling, alleen meester is  
over de leiding en de manoeuvres van het vaartuig,  staat niet  onder diens gezag en 
toezicht1.  (Artt. 3 en 5, Loodswet; Artt. 46, §§I en II, 1°, 58, 64, 67, en 251, §§3 en 7, 
Zeewet;  Art.  5,  Wet  5  juni  1928;  Art.  17,  Reglement  20  mei  1843 tussen Belgie  en 
Nederland voor de uitvoering van artikelen 9 en 10 van het verdrag van 19 april 1839, en 
van het Hoofdstuk II, Afdelingen I, II, III en IV van het verdrag van 15 nov. 1842)

2º en 3º Aangezien de loods deel uitmaakt van een dienst die door de Staat wordt ingericht 
en onder de uitsluitende bevoegdheid van de Staat valt, volstaat de fout van de loods om  
de  aansprakelijkheid  in  het  gedrang  te  brengen  van  de Staat,  waarvan  de eiser  de  
opvolger is2. (Artt. 1382, 1383 en 1384, B.W.)

(

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0422.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 24 maart 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.

1 Artt. 3 en 5, Wet 3 nov. 1967, vóór de wijziging ervan bij Wet 20 aug. 1988; zie concl. O.M. in 
Pas., 2007, nr. 423.
2 Ibid.
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Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3 en 5 van de wet van 3 november 1967 betreffende het loodsen 

van zeevaartuigen, zoals zij van toepassing waren voor de opheffing ervan bij het 
decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loods-
dienst van het Vlaams Gewest en betreffende de brevetten van havenloods en 
bootman;

- de artikelen 46, §§I en II, 1°, 58, 64, 67 en 251, §§3 en 7, van de wet van 21 
augustus 1879 houdende boek II van het Wetboek van Koophandel, "betreffende 
de zee- en binnenvaart", zoals het van toepassing was voor de wijziging ervan bij 
de wet van 11 april 1989;

- artikel 5 van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en 
Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij, zoals het van toepassing was 
voor de wijziging ervan bij de wet van 3 mei 1999;

- artikel 17 van het reglement ter uitvoering van artikel 9 van het Traktaat van 
19 april 1839 en van hoofdstuk II, afdeling I, van het Traktaat van 3 november 
1842 met betrekking tot het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht daar-
op, dat op 20 mei 1843 tussen België en Nederland was vastgesteld ter uitvoe-
ring van de bepalingen van de artikelen 9 en 10 van het Traktaat van 19 april 
1839 en van hoofdstuk II, afdelingen I, II, III en IV, van het Traktaat van 5 no-
vember 1842, zoals het van toepassing was voor de vervanging ervan door het 
tussen het Vlaamse Gewest, het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Neder-
landen gesloten Verdrag van 11 januari 1995 tot herziening van het reglement ter 
uitvoering van artikel IX van het Traktaat van 19 april 1839 en van hoofdstuk II, 
afdeling I en II, van het Traktaat van 5 november 1842, zoals gewijzigd voor wat 
betreft het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht daarop, goedgekeurd 
bij decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 5 april 1995;

- de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 807, 1042 en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek; 
- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk, in 

burgerlijke zaken alleen de partijen de grenzen van het geding bepalen;
- algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Op het hoger beroep van de verweerster verklaart het arrest (het) hoger beroep 

ten dele gegrond, doet het bestreden vonnis teniet, behalve in zoverre het de vor-
dering ontvankelijk had verklaard en de kosten had begroot en, met wijziging 
van dat vonnis, veroordeelt het de eiser, die in de rechten en verplichtingen van 
de Belgische Staat getreden is, om aan de verweerster het bedrag van 126.427,59 
euro te betalen, of twee tiende van 632.137,93 euro, alsook het equivalent in euro 
van  het  bedrag  van  115.595,78  Amerikaanse  dollar  (of  twee  tiende  van 
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577.978,92 Amerikaanse dollar), vermeerderd met de compensatoire interest, te-
gen de opeenvolgende wettelijke rentevoeten, op het bedrag van 126.427,59 euro 
met ingang van 9 september 1975 en op het equivalent, in euro, van het bedrag 
van 115.595,78 Amerikaanse dollar met ingang van 13 december 1970 tot op he-
den, en vermeerderd met de moratoire interest tot de volledige betaling, en ver-
oordeelt het de eiser in de kosten van beide instanties op de volgende gronden:

"Artikel 5, eerste lid, van de wet van 3 november 1967 betreffende het loodsen 
van zeevaartuigen, dat van toepassing was op het ogenblik van de litigieuze aan-
varing, luidde als volgt:

'Het loodsen bestaat in het verlenen van assistentie aan de kapiteins van zee-
vaartuigen door loodsen benoemd door de Minister die de dienst van het loods-
wezen in zijn bevoegdheid heeft. De loods treedt op als de raadgever van de ka-
pitein. Alleen deze laatste is meester over de leiding en de manoeuvres van het 
vaartuig'.

Artikel 251, derde lid, van de Zeewet bepaalde dat 'indien de aanvaring is ver-
oorzaakt door de schuld van één der schepen, de vergoeding van de schade ten 
laste komt van het schip dat de fout heeft begaan'; het zevende lid van dit artikel 
preciseerde dat 'de in de voorgaande bepalingen vastgestelde aansprakelijkheid 
blijft bestaan ingeval de aanvaring is veroorzaakt door de schuld van een loods, 
ook al is het gebruik van een loods verplicht'.

Artikel 64 van genoemde Zeewet luidde als volgt:
'De kapitein moet persoonlijk aanwezig zijn op het schip bij het in- en uitvaren 

van havens, getijhavens of rivieren';
Met toepassing van de bepalingen die ten tijde van de aanvaring van toepas-

sing waren moet te dezen worden aangenomen dat de kapitein die, overeenkom-
stig artikel 5 van de wet van 3 november 1967 betreffende het loodsen van zee-
vaartuigen, alleen meester is over de leiding en de manoeuvres van het vaartuig, 
geen enkel gezag had op de loods die, blijkens dezelfde wettekst, optrad als zijn 
raadgever;

Vergeefs beroept (de eiser) zich te dezen op de analyse die het Hof van Cassa-
tie heeft gemaakt in het arrest dat het op 20 december 2001 gewezen heeft in een 
geschil tussen de naamloze vennootschap Rederij Victor Huygebaert en de ven-
nootschap Rossel Energy;

Het moet worden benadrukt dat dit arrest van 20 december 2001 van het Hof 
van Cassatie betrekking heeft op feiten die zich hebben voorgedaan op 7 maart 
1991, dus na de wet van 30 augustus 1988 tot wijziging van de wet van 3 novem-
ber 1967 betreffende het loodsen van zeevaartuigen;

Dit arrest is gewezen op de eensluidende conclusie van advocaat-generaal Du-
brulle die, na eraan te hebben herinnerd dat de feiten dagtekenen van na die wet 
van 30 augustus 1988, met name wees op de invloed van het ingrijpen van de 
wetgever van 1988 op de behandeling van de zaak die op dat ogenblik bij het 
Hof van Cassatie aanhangig was. Het was de wetgever erom te doen de gevolgen 
te beperken van de analyse die het Opperste Gerechtshof voordien verricht had 
inzake de aansprakelijkheid van de overheid;
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Advocaat-generaal Dubrulle verklaarde onder meer dat 'de verplichting om de 
loods aan te zien als een aangestelde van de scheepseigenaar een gevolg is van 
een aantal wetswijzigingen naar aanleiding van het arrest van 15 december 1983 
van het Hof' en dat,'om de aanzienlijke gevolgen van het arrest te beperken, de 
wet van 30 augustus 1988 een artikel 3bis heeft ingevoerd in de wet van 3 no-
vember 1967 betreffende het loodsen van zeevaartuigen'; hij betoogde dat, 'ver-
mits de wetgever intussen heeft ingegrepen om de gevolgen van dit arrest van 15 
december 1983 te beperken, de eiseres zich tevergeefs op dat arrest beroept tot 
staving van haar stelling dat de loods geen aangestelde, maar slechts een raadge-
ver van de kapitein is';

Boven werd gezegd dat te dezen geen acht diende te worden geslagen op bo-
venvermelde wet van 30 augustus 1988;

Het arrest van het Hof van Cassatie van 20 december 2001 wijst bovendien 
erop dat artikel 46, §3, van de Zeewet , zoals vervangen bij artikel 2 van de wet 
van 11 april 1989 bepaalt dat de scheepseigenaar burgerlijk aansprakelijk is voor 
de handelingen van de bemanning, van de loods en van andere als  dusdanig 
werkzaam zijnde aangestelden, in de uitoefening van hun respectieve dienst;

Uit die vaststellingen en overwegingen blijkt dat de analyse die het Hof van 
Cassatie in zijn arrest van 20 december 2001 heeft verricht, betrekking heeft op 
een situatie die verschilt van de - in 1970 onder toepassing van vroegere regels 
ontstane - toestand die te dezen moet worden onderzocht;

Te dezen moet worden aangenomen dat de loodsen van de schepen Oswego 
Freedom en Otello hebben gehandeld als de raadgevers van de onderscheiden ka-
piteins van die schepen; hoewel de aanwezigheid van een loods als raadgever tot 
doel had de opdracht van de kapitein te vergemakkelijken, mocht laatstgenoemde 
voor de leiding over het schip niet uitsluitend afgaan op die loods; 

Die leiding bleef in rechte berusten bij de kapitein die vrij bleef zelf de volheid 
van zijn wettelijke bevoegdheden uit te oefenen als 'meester' aan boord van zijn 
schip; 

Hoewel die kapitein geen onderrichtingen mocht geven aan de loods, behield 
hij de mogelijkheid - om redenen voor de wettigheid waarvan hij overigens in 
voorkomend geval ter verantwoording kon worden geroepen - te beslissen geen 
rekening te houden met de raadgevingen die de loods aldus had verstrekt in de 
uitoefening van zijn functie hoewel diens aanwezigheid aan boord noodzakelijk 
was wegens zijn specifieke kennis van de plaatselijke toestand;

De opdracht van de loods, die deel uitmaakte van een dienst, georganiseerd 
door de Staat - in de rechten en verplichtingen waarvan de (eiser) thans getreden 
is, bestond erin, in het algemeen belang, bij te dragen tot de veiligheid van de 
scheepvaart; indien de loods bij de vervulling van zijn taak een fout begaat die 
verband houdt met die opdracht en in oorzakelijk verband staat met de schade, 
brengt hij de aansprakelijkheid in het geding van de overheid die hem met die 
opdracht heeft belast, aangezien geen enkele, van het gemeen recht afwijkende 
wetsbepaling die aansprakelijkheid uitsloot; 

Aldus moet worden nagegaan of de fout van een loods niet heeft bijgedragen 
tot het ontstaan van de schade die het gevolg is van de aanvaring;



Nr. 423 - 21.9.07 HOF VAN CASSATIE 1721 

Uit de aan het hof (van beroep) voorgelegde feitelijke gegevens blijkt dat de 
loods J. V.D.W. te dezen, door een koers aan te raden en te kiezen die afweek 
van die welke de Oswego Freedom had moeten volgen, een fout heeft begaan in 
de uitoefening van zijn functie;

Zonder die fout zou de schade, zoals ze is ontstaan, niet opgetreden zijn;
De Belgische Staat, in de rechten en verplichtingen waarvan de (eiser) thans is 

getreden, is aansprakelijk voor de fouten van de loods J. V.D.W. die deel uit-
maakt van de door de overheid opgerichte loodsdienst;

De kapitein van de Oswego Freedom heeft echter eveneens een fout begaan;
Uit de bovenstaande gegevens en, met name uit de verklaringen die zijn afge-

legd binnen het kader van de voor de rechtscolleges van Nederland gevoerde 
rechtsplegingen blijkt dat de kapitein van de Oswego Freedom kon en moest we-
ten welke positie zijn schip had in de vaargeul die afgebakend was met de rij 
boeien, bij het voorbijvaren waarvan trouwens aantekening werd gehouden door 
de hiermee belaste officier van wacht; daar de kapitein van de Oswego Freedom 
speciaal de navigatie opvolgde, meer bepaald op de radarinstallatie waarmee zijn 
schip was uitgerust, kon en mocht het hem niet ontgaan dat de positie van zijn 
schip in de vaargeul niet die was welke zij had moeten zijn - namelijk aan stuur-
boord van de vaargeul in de door het schip gevolgde richting - terwijl een schip 
koers zette in de tegenovergestelde richting; 

Gelet op de omstandigheden van het geval had de kapitein van de Oswego 
Freedom de plicht - en ook de macht - om zich niet te beperken tot de rol van 
toeschouwer maar diende hij de noodzakelijke onderrichtingen te geven om, zo-
als hij daartoe de mogelijkheid had en ondanks de werkelijke plaatselijke speci-
fieke moeilijkheden van de navigatie op de locatie waar hij zich bevond, de route 
te corrigeren van het schip waarvan hij de gezagvoerder was".

Grieven
Artikel 3 van de wet van 3 november 1967 betreffende het loodsen van zee-

vaartuigen bepaalt dat tot de uitsluitende bevoegdheid van de Staat behoort het 
loodsen van zeevaartuigen in de maritieme toegangswegen en de zeehavens, bij 
het binnenkomen en het verlaten ervan, alsook op de stromen, rivieren en kana-
len die voor de zeescheepvaart toegankelijk zijn.

Artikel 5 van die wet bepaalt dat het loodsen bestaat in het verlenen van assis-
tentie aan de kapiteins van zeevaartuigen door loodsen, benoemd door de Minis-
ter die de dienst van het loodswezen in zijn bevoegdheid heeft. De loods treedt 
op als de raadgever van de kapitein. Alleen deze laatste is meester over de lei-
ding en de manoeuvres van het vaartuig.

Bijgevolg oefent de kapitein zijn gezag en zijn toezicht uit op de loods. Deze 
conclusie wordt bevestigd door de hierna aangehaalde bepalingen.

Overeenkomstig artikel 58 van de Zeewet is het immers de kapitein die belast 
is met het voeren van een zeeschip en die zelfs voor de lichtste tekortkomingen 
aansprakelijk is. Zijn aansprakelijkheid houdt overeenkomstig artikel 67 slechts 
op in geval van bewezen overmacht overeenkomstig artikel 67. Artikel 64 van de 
Zeewet bepaalt uitdrukkelijk dat de kapitein persoonlijk aanwezig moet zijn op 
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het schip bij het in- en uitvaren van havens, getijhavens of rivieren.
Artikel 17 van het reglement ter uitvoering van artikel 9 van het Traktaat van 

19 april 1839 en van hoofdstuk II, afdeling I, van het Traktaat van 5 november 
1842 met betrekking tot het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht daar-
op, dat op 20 mei 1843 werd vastgesteld tussen België en Nederland voor de uit-
voering van de bepalingen van de artikelen 9 en 10 van het Traktaat van 19 april 
1839 en van hoofdstuk II, afdeling I, II, III en IV van het Traktaat van 5 novem-
ber 1842, het zogeheten Scheldereglement, bepaalt dat geen loods aan boord van 
een schip gaat om het te loodsen alvorens door de kapitein of de schipper te zijn 
aangenomen.

Laatstgenoemde kan hem bovendien te allen tijde het recht ontnemen om lood-
sinstructies te geven waardoor hij in feite gezag uitoefent op de loods.

Zelfs als de kapitein immers een beroep doet op een loods en hem toestaat aan 
boord te komen, blijft hij niettemin altijd en in alle omstandigheden aansprake-
lijk voor wat aan boord van zijn schip gebeurt alsook voor de uitgevoerde ma-
noeuvers, wat, zoals het hof van beroep trouwens opmerkt, impliceert dat de ka-
pitein zich niet mag beperken tot de rol van toeschouwer maar in voorkomend 
geval de nodige instructies moet geven om de gevolgde koers te corrigeren.

Zulks impliceert dat hij enerzijds toezicht blijft uitoefenen op de onderrichtin-
gen van de loods of op de door de loods bevolen manoeuvres, anderzijds, dat hij 
bevoegd is om te allen tijde de loods te verbieden aan zijn bemanning andere in-
structies te geven. De waarde van die instructies wordt beoordeeld door de kapi-
tein met uitsluiting van de Staat die de loodsdienst organiseert.

Artikel 5 van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en 
Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij, zoals het van toepassing was 
voor de wijziging ervan bij de wet van 3 mei 1999, bepaalt dat de kapitein trou-
wens over al wie zich aan boord bevindt het gezag heeft, vereist voor de handha-
ving van de orde, voor de veiligheid van het schip, personen en lading, alsmede 
voor de goede afloop van de tocht.

Artikel 46, §§I en II, van de Zeewet, zoals het van toepassing was voor de wij-
ziging bij de wet van 11 april 1989, bepaalde uitdrukkelijk dat iedere scheepsei-
genaar burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de handelingen van de kapitein en 
instaat voor de verbintenissen, door deze aangegaan in de uitoefening van zijn 
dienst, alsook voor de handelingen van de bemanning en van de aangestelden, in 
het uitoefenen van hun respectieve dienst (§1) en dat de eigenaar van het zee-
schip, binnen de aldaar gepreciseerde grenzen, aansprakelijk is voor de vergoe-
ding van schade, aan derden veroorzaakt door de handelingen of fouten van de 
kapitein, de bemanning, de loods en enig ander persoon in dienst van het schip 
(§II, 10), terwijl artikel 251 van de Zeewet bepaalt dat, indien de aanvaring is 
veroorzaakt door de schuld van één der schepen, de vergoeding van de schade 
ten laste komt van het schip dat de fout heeft begaan (§3) en dat de in de voor-
gaande bepalingen vastgestelde aansprakelijkheid blijft bestaan ingeval de aan-
varing is veroorzaakt door de schuld van een loods, ook al is het gebruik van een 
loods verplicht (§7).

Uit het geheel van die bepalingen blijkt dat, ook al is de Staat belast met de or-
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ganisatie van de loodsdienst waarop de kapitein die uit volle zee naar België wil 
varen of vanuit België naar de volle zee wil uitvaren langs de Schelde, een be-
roep moet doen, de kapitein niettemin voor de tijd gedurende welke die dienst de 
loods ter beschikking stelt en zolang laatstgenoemde zich aan boord van zijn 
schip bevindt, op laatstgenoemde, met uitsluiting van de Belgische Staat, zijn ge-
zag en zijn toezicht uitoefent, die kenmerkend zijn voor elke aanstelling.

Het arrest heeft om de hierboven gepreciseerde redenen niet wettig kunnen be-
slissen dat de kapitein, die, overeenkomstig artikel 5 van de wet van 3 november 
1967 betreffende het loodsen van zeevaartuigen, alleen meester is over de leiding 
en de manoeuvres van het vaartuig, geen enkel gezag heeft op de loods, daar de 
aan de loods toegekende raadgevende opdracht geenszins uitsluit dat de kapitein 
het gezag en het toezicht uitoefent die eigen zijn aan een aanstelling (schending 
van de artikelen 3 en 5 van de wet van 3 november 1967 betreffende het loodsen 
van zeevaartuigen, zoals zij van toepassing waren voor de opheffing ervan bij het 
decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loods-
dienst van het Vlaams Gewest en betreffende de brevetten van havenloods en 
bootman, 46, §§I en II, 1°, 58, 64, 67, 251, §§3 en 7, van de wet van 21 augustus 
1879 houdende boek II van het Wetboek van Koophandel "Zee- en binnenvaart", 
zoals het van toepassing was voor de wijziging ervan bij de wet van 11 april 
1989, 5 van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Straf-
wetboek voor de koopvaardij  en de zeevisserij,  zoals het  van toepassing was 
voor de wijziging ervan bij de wet van 3 mei 1999, 17 van het reglement ter uit-
voering van artikel 9 van het Traktaat van 19 april 1839 en van hoofdstuk II, af-
deling I, van het Traktaat van 5 november 1842 met betrekking tot het loodswe-
zen en het gemeenschappelijk toezicht daarop, dat op 20 mei 1843 tussen België 
en Nederland was vastgesteld voor de uitvoering van de bepalingen van de arti-
kelen 9 en 10 van het Traktaat van 19 april 1839 en van hoofdstuk II, afdelingen 
I, II, III en IV, van het Traktaat van 5 november 1842, zoals het van toepassing 
was voor de vervanging ervan door het tussen het Vlaams Gewest, het Konink-
rijk België en het Koninkrijk der Nederlanden gesloten Verdrag van 11 januari 
1995 tot herziening van het reglement ter uitvoering van artikel IX van het Trak-
taat van 19 april 1839 en van hoofdstuk II, afdeling I en II, van het Traktaat van 
5 november 1842, zoals gewijzigd voor wat betreft het loodswezen en het ge-
meenschappelijk toezicht daarop, goedgekeurd bij decreet van de Vlaamse Ge-
meenschap van 5 april 1995, en 1384 van het Burgerlijk Wetboek) en derhalve 
heeft het niet wettig kunnen beslissen dat de Staat of zijn opvolger aansprakelijk 
kon worden gesteld voor de door de loods bij het loodsen van de 'Oswego Free-
dom' begane fouten (schending van de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Bur-
gerlijk Wetboek). Door te oordelen dat de eiser, in zijn hoedanigheid van rechts-
opvolger van de Belgische Staat, aansprakelijk was voor de fouten, die de loods 
begaan had in de vervulling van zijn opdracht aan boord van de 'Oswego Free-
dom', welke opdracht erin bestond raad te geven aan de kapitein, op de enige 
grond dat die opdracht is ingevoerd om, in het algemeen belang, de zekerheid 
van de navigatie te waarborgen, zonder enige specifieke fout, andere dan die van 
de loods, in aanmerking te nemen ten laste van de Belgische Staat als inrichter 
van de loodsdienst, motiveert het hof van beroep bovendien zijn beslissing niet 
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wettig naar recht (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek). Ten slotte en in zoverre er zou moeten worden aangenomen - quod 
non - dat het hof van beroep heeft beslist dat de door de Belgische Staat begane 
fout erin bestond dat hij in gebreke gebleven is de veiligheid van de navigatie te 
waarborgen,  ofschoon de verweerster  de Belgische Staat  nooit  een dergelijke 
fout verweten heeft, maar enkel aan de loodsen het verwijt heeft gemaakt dat zij 
fouten hebben begaan in de vervulling van hun opdracht, wijzigt het hof van be-
roep ambtshalve de oorzaak van de vordering (schending van de artikelen 807, 
1042 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek) en miskent het hof het alge-
meen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk, in burger-
lijke zaken, alleen de partijen de grenzen van het geding bepalen. Op zijn minst 
schendt het hof het recht van verdediging van de eiser, door de vordering van de 
verweerster toe te wijzen op de bovenvermelde, door de verweerster niet aange-
voerde grond, zonder haar vooraf uit te nodigen verweer te voeren over de ge-
volgtrekking die in rechte moet worden gemaakt uit de omschrijving van de op-
dracht van de loodsen als de opdracht die tot doel heeft, in het algemeen belang, 
de veiligheid van de navigatie te waarborgen (schending van het algemeen be-
ginsel van het recht van verdediging).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Zonder te worden bekritiseerd stelt het arrest vast dat de litigieuze aanvaring 

zich heeft voorgedaan op 13 december 1970 en oordeelt het dat de wet van 30 
augustus 1988 tot wijziging van de wet van 3 november 1967 betreffende het 
loodsen van zeevaartuigen derhalve niet van toepassing is op de vergoeding van 
de erdoor veroorzaakte schade die, volgens de verweerster, te wijten is aan de 
fout van één van de loodsen aan boord van de bij de aanvaring betrokken sche-
pen.

Uit geen enkele van de wetsbepalingen waarvan het middel terzake de schen-
ding aanvoert blijkt dat de loods die, krachtens artikel 5, eerste lid, van de wet 
van 3 november 1967, optreedt als de raadgever van de kapitein, die, naar luid 
van dezelfde bepaling, alleen meester is over de leiding en de manoeuvres van 
het vaartuig, onder het gezag en het toezicht van laatstgenoemde staat. 

Aangezien de loods deel uitmaakt van een door de Staat georganiseerde dienst 
die onder de uitsluitende bevoegdheid van de Staat valt, is zijn fout voldoende 
om de aansprakelijkheid in het gedrang te brengen van de Staat, waarvan de eiser 
de opvolger is.

Voor het  overige acht  het  arrest  de  eiser  niet  aansprakelijk  op  een andere 
grondslag dan de fout van de loods.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

21 september 2007 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, afdelingsvoorzitter –  Ver-
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slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Geinger en Simont.

Nr. 424

1° KAMER - 21 september 2007

1º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN HOGER 
BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN - ARREST - EENTALIG KARAKTER - PARTIJ - 
WOONPLAATS - BRUSSEL

2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP 
- TAALGEBRUIK IN BESTUURSZAKEN - ARREST - EENTALIG KARAKTER - PARTIJ - WOONPLAATS - 
BRUSSEL

3º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - TAALGEBRUIK IN BESTUURSZAKEN - ARREST - EENTALIG 
KARAKTER - PARTIJ - WOONPLAATS - BRUSSEL

1º, 2º en 3º Aan het eentalig karakter van het arrest wordt geen afbreuk gedaan wanneer in  
een in het Frans gevoerde rechtspleging de woonplaats van één van de partijen in het  
Nederlands wordt vermeld, terwijl  die woonplaats in  een gemeente van de Brusselse 
agglomeratie gelegen is1. (Artt. 780, eerste lid, 2° en 1042, Ger.W.; Artt. 37, eerste lid, en 
40, eerste lid, Taalwet Gerechtszaken)

(VLAAMS GEWEST, MINISTER BEVOEGD VOOR OPENBARE WERKEN, ENERGIE LEEFMILIEU EN NATUUR T. 
ZEPHIR SHIPPING CORPORATION, vennootschap naar Liberiaans recht),)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0498.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 17 november 2004 en 5 ok-

tober 2005 gewezen door het Hof van Beroep te Luik, op verwijzing na het arrest 
van het Hof van 15 mei 1998.

Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan:
Eerste middel 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 780, eerste lid, 2°, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 2, 4, eerste lid, 24, 37 en 40 van de wet van 15 juni 1935 op het 

gebruik der talen in gerechtszaken;
- artikel 61 van de wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglome-

1 Zie Cass. 29 mei 1995, A.R. C.94.0389.F, nr. 258; Cass. 7 juni 2007, A.R. C.06.0380.F, nr. 313.
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raties en de federaties van gemeenten;
- de artikelen 6 en 18, eerste lid, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 

1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 17 november 2004, dat op tegenspraak uitspraak doet 

binnen de grenzen waarbinnen de zaak aanhangig is, verklaart de vordering van 
de verweerster tegen de eiser ontvankelijk en ten dele gegrond, veroordeelt de ei-
ser om haar de tegenwaarde in euro te betalen van 145.492 Amerikaanse dollar, 
meer de interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf de datum van betaling van 6 
mei 1977 tot de volledige betaling, of het op de schadevergoeding van Esso Ant-
werp verschuldigde gedeelte, en beveelt de heropening van het debat voor het 
overige, na op bladzijde 1 de naam, voornaam en woonplaats van de gedingvoe-
rende partijen en met name die van de eiser in de hierna weergegeven bewoor-
dingen te hebben vermeld: "Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door zijn 
regering in de persoon van zijn minister-president, op vervolging van de Vlaam-
se minister van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Za-
ken, 1000 Brussel, Koning Albert II laan, 20/9". Ook het bestreden arrest van 5 
oktober 2005 waarbij de eiser veroordeeld wordt om aan de verweerster de te-
genwaarde in euro van 57.373,64 Amerikaanse dollar te betalen, welk bedrag 
moet worden verhoogd met de interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 18 no-
vember 2004, alsook met de kosten, geeft op bladzijde 1 "Koning Albert II laan 
20/9" op als zijnde de woonplaats van de eiser.

Grieven
Artikel 37, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken waarvan de bepalingen krachtens artikel 40, eerste lid, van dezelf-
de wet zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid die van ambtswege door de 
rechter moet worden uitgesproken, bepaalt dat de vonnissen en arresten, evenals 
de akten betreffende hun tenuitvoerlegging, worden gesteld in de taal  van de 
rechtspleging, dat is te dezen het Frans.

Een akte wordt geacht in de taal van de rechtspleging te zijn gesteld wanneer 
alle, voor de regelmatigheid ervan vereiste vermeldingen in die taal zijn gesteld.

Artikel 780, eerste lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het von-
nis, op straffe van nietigheid, behalve de gronden en het beschikkende gedeelte, 
de naam, de voornaam en de woonplaats die de partijen bij hun verschijning en 
hun conclusies hebben opgegeven, bevat.

Het vonnis moet derhalve in burgerlijke zaken de woonplaats of zetel van de 
partijen aanduiden in de taal van de rechtspleging, namelijk het Frans, wanneer 
deze gelegen is in een gemeente van de Brusselse agglomeratie en de rechtsple-
ging in het Frans is ingesteld voor een aldaar gelegen rechtscollege of wanneer 
de rechtspleging gevoerd wordt voor een burgerlijke rechtbank of rechtbank van 
koophandel met vestigingsplaats in de provincies Henegouwen, Luxemburg, Na-
men en in het arrondissement Nijvel, Luik, Hoei en Verviers, waar de gehele 
rechtspleging voor geschillen in het Frans verloopt.

Artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 bepaalt dat voor al de rechtscolleges in 
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hoger beroep, voor de rechtspleging, de taal wordt gebruikt waarin de bestreden 
beslissing is gesteld.

Te dezen was het kabinet van de minister die de eiseres vertegenwoordigde, 
gelegen te Brussel, namelijk in de stad Brussel, zoals blijkt uit de lijst van de 
openbare wegen van de Brusselse agglomeratie, die is bekendgemaakt in het ad-
ministratief en gerechtelijk Jaarboek van België 2001. Die stad maakt deel uit 
van het administratief arrondissement Brussel, zoals blijkt uit artikel 61 van de 
wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties 
van gemeenten en uit artikel 6 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op 
het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Bovendien worden in het administratief arrondissement Brussel alle berichten, 
mededelingen en formulieren die voor het publiek bestemd zijn, in het Neder-
lands en in het Frans gesteld. Daaruit volgt dat iedere straatnaam er officieel in 
het Frans en in het Nederlands bestaat (artikel 18 van de op 18 juli 1966 gecoör-
dineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken).

Aangezien deze zaak oorspronkelijk aanhangig gemaakt was voor een Franse 
kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel en, na gedeeltelijke cassa-
tie van het door het Hof van Beroep te Brussel gewezen arrest, naar het Hof van 
Beroep te Luik verwezen was, volgt hieruit dat de naam van bovenvermelde laan 
in het Frans moest worden gesteld.

Daar dit in het Nederlands gebeurd is, ontbreekt één van de vermeldingen die 
door artikel 780 van het Gerechtelijk Wetboek voor de wettigheid van de beslis-
sing voorgeschreven wordt. 

Door de Nederlandstalige benaming te vermelden van de laan waar zich het 
kabinet bevond van de minister die de eiser vertegenwoordigde bevond, zijn de 
bestreden arresten onwettig en derhalve niet wettig en naar recht met redenen 
omkleed (schending van de artikelen 2, 4, eerste lid, 24, 37 en 40 van de wet van 
15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 61 van de wet van 26 juli 
1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten, 
6 en 18, eerste lid, van de op 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik 
van de talen in bestuurszaken, 780 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek). 

...
III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel:
Artikel 37, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken bepaalt dat de vonnissen en arresten, evenals de akten betreffende 
hun tenuitvoerlegging, worden gesteld in de taal van de rechtspleging.

Krachtens artikel 40, eerste lid, van dezelfde wet, is die regel voorgeschreven 
op straffe van nietigheid en wordt deze van ambtswege door de rechter uitge-
sproken.

Een akte wordt geacht in de taal van de rechtspleging te zijn gesteld wanneer 
alle voor de regelmatigheid ervan vereiste vermeldingen in die taal zijn gesteld.

Volgens de artikelen 780, eerste lid, 2°, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek 
bevat het arrest, op straffe van nietigheid, de woonplaats die de partijen bij hun 
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verschijning en hun conclusies hebben opgegeven.
Aan het eentalig karakter van het arrest wordt geen afbreuk gedaan wanneer in 

een in het Frans gevoerde rechtspleging de woonplaats van één van de partijen in 
het Nederlands wordt vermeld, terwijl die woonplaats gelegen is in een gemeente 
van de Brusselse agglomeratie.

Het middel faalt naar recht.
...
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

21 september 2007 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Geinger en Simont.

Nr. 425

1° KAMER - 21 september 2007

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - MIDDEL 
AFGELEID UIT DE MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - ONTVANKELIJKHEID - 
BESLISSING GEWEZEN ZOALS ZIJ HAD MOETEN GEWEZEN ZIJN INDIEN DE BEWIJSKRACHT NIET WAS 
MISKEND

2º OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - FEITEN 
EN OMSTANDIGHEDEN DIE DE GOEDE GANG VAN DE OPDRACHT VERSTOREN - AANNEMER - 
BEKENDMAKING - VORMEN

3º OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - 
BEKENDMAKING - TERMIJN - VOORWERP

1º Niet ontvankelijk is het middel dat is afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van  
de  akten,  wanneer  de  bestreden  beslissing  over  de  tegen  de  vordering  van  de 
verweerster  aangevoerde middelen  uitspraak  heeft  gedaan zoals  zij  dat  had moeten  
doen indien de bewijskracht niet was miskend1.

2º De bekendmaking waartoe de aannemer jegens de aanbestedende overheid gehouden  
is omtrent de feiten en omstandigheden die de uitvoering van het werk verstoren, dient  
schriftelijk te geschieden; de wet vereist evenwel voor dit geschrift geen enkele vorm of  
voorwaarde; die bekendmaking mag dus gedaan worden in de processen-verbaal van de 
werkvergaderingen. (Art. 16, §3, eerste lid, M.B. 10 aug. 1977)

3º De op straffe van verval voorgeschreven termijn van dertig dagen geldt enkel voor de 
verplichting van de aannemer om de feiten en omstandigheden die de gang van het werk  
verstoren aan de aanbestedende overheid bekend te maken en niet voor de bondige  
beschrijving  van  de  invloed  die  deze  feiten  en  omstandigheden  hebben  of  zouden  

1 Cass. 8 jan. 2004, A.R. C.01.0461.N, nr. 7. 
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kunnen hebben op de opdracht en de kosten van de aanneming2. (Art. 16, §3, eerste en 
derde lid, M.B. 10 aug. 1977)

(BRUSSELS HOOFDSTEDELIJKGEWEST T. VALENS nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0590.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 2 juni 2005 gewezen door het 

Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Tot staving van de beslissing waarbij de eiseres veroordeeld wordt om aan de 

verweerster het bedrag van 107.898,21 euro in hoofdsom te betalen ter afreke-
ning van de staat nr. 5, die zij had voorgelegd teneinde een herziening van de 
aannemingssom te verkrijgen omdat zij slechts met vertraging van de stad Brus-
sel de toestemming gekregen had om een kraan te plaatsen op de openbare weg, 
stelt het bestreden arrest vast dat "de (verweerster) in een brief van 3 december 
1991 de (eiseres) heeft verzocht om een termijnverlenging van 30 dagen, die vol-
gens haar verantwoord was wegens de vertraging waarmee ze de toestemming 
tot het plaatsen van de kraan gekregen had, en om een termijnverlenging van 35 
dagen wegens onvoorziene moeilijkheden, onverminderd haar recht op schade-
vergoeding".

Grieven
Blijkens de brief van 3 december 1991 waarnaar het arrest verwijst heeft de 

verweerster verzocht om haar termijn voor de uitvoering van de haar toegewezen 
werken te verlengen "met 65 werkdagen, namelijk: - 30 dagen wegens de daad 
van derden (toestemming voor het plaatsen van de kraan); - 35 dagen wegens on-
voorziene moeilijkheden". In bijlage bij die brief en als onderdeel ervan heeft zij 
een stuk gevoegd waarin "de omstandigheden van die niet weg te werken vertra-
ging" nader worden toegelicht en waarin staat dat "die onvoorziene moeilijkhe-
den een totale en niet weg te werken vertraging van 35 werkdagen hebben ver-
oorzaakt waarvoor wij al onze rechten voorbehouden om schadevergoeding te ei-
sen".

Zoals uit de bewoordingen zelf van de brief van 3 december 1991 en de bijlage 
blijkt, had het voorbehoud dat de verweerster had gemaakt omtrent haar eis tot 

2 Zie Cass. 22 jan. 1987, A.R. 7465-7511, nr. 299.
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schadevergoeding enkel betrekking op de eis tot verlenging van de termijn met 
35 dagen wegens onvoorziene moeilijkheden en niet op de eis tot verlenging met 
30 dagen wegens de daad van derden.

Door vast te stellen dat de verweerster in haar brief  van 3 december 1991 
voorbehoud heeft gemaakt omtrent "haar rechten op schadevergoeding" en dat 
dit voorbehoud betrekking heeft zowel op de eis tot verlenging met 35 dagen we-
gens onvoorziene moeilijkheden als op de eis tot verlenging met 30 dagen we-
gens de vertraging waarmee zij de toestemming tot het plaatsen van de kraan ge-
kregen had, geeft het arrest aan die brief en aan de bijlage ervan een uitlegging 
die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent het derhalve de be-
wijskracht ervan. Het beslist immers dat die brief en de bijlage een vermelding 
of een passus bevatten die er niet in voorkomt.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 16, §3, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende 

vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrach-
ten van werken, leveringen en diensten, dat van toepassing is op het geschil;

- artikel 1134, inzonderheid derde lid, en artikel 1135 van het Burgerlijk Wet-
boek.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, dat het beroepen vonnis op dat punt wijzigt, veroordeelt 

de eiseres om aan de verweerster het bedrag van 107.898,21 euro in hoofdsom te 
betalen ter afrekening van de staat nr. 5 die zij had voorgelegd teneinde een her-
ziening van de aannemingssom te verkrijgen omdat zij slechts met vertraging 
van de stad Brussel de toestemming gekregen had om een kraan te plaatsen op de 
openbare weg.

Na te hebben geoordeeld dat "de vertraging waarmee de stad Brussel de ge-
vraagde toestemming had verleend een omstandigheid is die (de verweerster) re-
delijkerwijze niet kon voorzien bij de indiening van haar inschrijving of het slui-
ten van de overeenkomst", en na eraan te hebben herinnerd dat met toepassing 
van artikel 16, §§2 en 3 van de algemene aannemingsvoorwaarden "de aanne-
mer, die te kampen krijgt met een omstandigheid die niet aan het bestuur te wij-
ten is en die de goede gang van de aanneming verstoort, de verlenging van de 
uitvoeringstermijnen en de herziening van de overeenkomst kan vragen" en "dat 
hij, op straffe van verval, verplicht is, de feiten ten spoedigste bekend te maken 
aan het bestuur en daarbij bondig de invloed moet doen kennen die deze feiten 
hebben of zouden kunnen hebben op de opdracht of de kosten van de aanne-
ming", beslist het arrest dat verweersters eis tot herziening van de aannemings-
som ontvankelijk is. Het verantwoordt die beslissing in hoofdzaak met de over-
weging:

1°) dat de verweerster, binnen de in artikel 16, §3, derde lid, bepaalde termijn 
van dertig dagen,"de vertraging waarmee de stad Brussel de gevraagde toestem-
ming had verleend" bekendgemaakt heeft aan de eiseres en dat zulks blijkt uit de 
vermeldingen in de processen-verbaal van de werkvergaderingen van 13, 20 en 



Nr. 425 - 21.9.07 HOF VAN CASSATIE 1731 

27 maart 1991;
2°) dat het niet terzake doet dat de verweerster niet binnen dezelfde termijn de 

eiseres beknopt de invloed van die omstandigheid op de opdracht of de kosten 
van de aanneming heeft doen kennen, daar de termijn van dertig dagen "enkel 
(geldt) voor de bekendmaking van de omstandigheid die de herziening van de 
overeenkomst wettigt en niet voor de bondige beschrijving van de invloed die 
deze omstandigheid zou kunnen hebben op de opdracht en de kosten van de aan-
neming; dat immers volgens artikel 16, §3, derde lid (...) de eis tot herziening al-
leen niet ontvankelijk is ingeval de feiten en omstandigheden niet worden be-
kendgemaakt binnen dertig dagen nadat ze zich hebben voorgedaan of na de da-
tum waarop de aannemer ze normaal had moeten kennen";

3°) dat de verweerster "terecht opmerkt dat het bestuur als ervaren opdrachtge-
ver perfect in staat was zich zelf snel een beeld te vormen van de invloed van de 
verstoring die het gevolg was van de vertraging waarmee de stad Brussel de ge-
vraagde toestemming had verleend; dat, aangezien de overeenkomsten te goeder 
trouw ten uitvoer moeten worden gebracht, de (eiseres) niet kan aanvoeren dat 
zij niet op de hoogte gebracht was van de gevolgen van de aan de stad Brussel te 
wijten vertraging, daar het haar niet mogelijk was 'de door de toestand vereiste 
maatregelen te nemen', welke verantwoording in artikel 16, §3, tweede lid, in 
fine gepreciseerd wordt voor de bekendmaking van de omstandigheid die de goe-
de gang van de aanneming verstoort".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 16, §3, eerste lid, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 

(hierna de "algemene aannemingsvoorwaarden") bepaalt dat "de aannemer (...), 
op straffe van verval verplicht is het bestuur ten spoedigste en schriftelijk in te 
lichten wanneer hij feiten of willekeurig welke omstandigheden vaststelt die de 
goede gang van de aanneming verstoren, die onder de toepassing van §1 en §2 
vallen en waaromtrent hij bijgevolg een verlenging van de uitvoeringstermijn, de 
herziening en/of verbreking van de overeenkomst of/en schadeloosstelling kan 
vragen; dat hij hierbij bondig de invloed moet doen kennen die deze feiten heb-
ben of zouden kunnen hebben op de opdracht of de kosten van de aanneming". 
De Nederlandse tekst van de bepaling preciseert dat de bekendmaking van de 
feiten of omstandigheden die de gang van de aanneming verstoren schriftelijk 
moet gebeuren. Die precisering komt niet voor in de Franse tekst maar het is re-
delijk aan te nemen dat de Nederlandse tekst hier het best de intenties van de 
stellers  van de  algemene aannemingsvoorwaarden uitdrukt:  men stelt  immers 
vast dat de precisering dat de bekendmaking schriftelijk moet gebeuren opgeno-
men was in artikel 16, C, eerste lid, van de bij het ministerieel besluit van 14 ok-
tober 1964 goedgekeurde algemene aannemingsvoorwaarden en dat zij,  na de 
hervorming van de regelgeving op de overheidsopdrachten door de wet van 24 
december 1993, werd opgenomen in artikel 16, §3, eerste lid, van de algemene 
aannemingsvoorwaarden die de bijlage vormen bij het koninklijk besluit van 26 
september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de over-
heidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de 
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concessies voor openbare werken.
Ofschoon de Franse tekst van artikel 16, §3, eerste lid, van de algemene aanne-

mingsvoorwaarden van 1977 zulks niet bepaalt, moet die bepaling dus in die zin 
worden  begrepen  dat  ze  de  aannemer  de  verplichting  oplegt  om het  bestuur 
schriftelijk in te lichten over de feiten of omstandigheden die de goede gang van 
de aanneming verstoren.

Te dezen staat het vast dat de verweerster enkel op werkvergaderingen het be-
stuur ingelicht heeft over de vertraging waarmee de stad Brussel de toestemming 
verleend heeft om een kraan op de openbare weg te plaatsen en dat de aldus aan 
het bestuur verstrekte inlichtingen enkel vermeld werden in de processen-verbaal 
van de werkvergaderingen van 13, 20 en 27 maart 1991.

Een vermelding of een aantekening in een proces-verbaal van een werkverga-
dering kan niet worden beschouwd als of gelijkgesteld worden met een schrifte-
lijke bekendmaking in de zin van artikel 16, §3, eerste lid, van de algemene aan-
nemingsvoorwaarden, zodat het arrest, door te beslissen dat de vermeldingen in 
de in het arrest bedoelde processen-verbaal van werkvergaderingen"gelden als 
een bekendmaking van de omstandigheid die de goede gang van de aanneming 
verstoorde", die bepaling van het ministerieel besluit schendt (schending van ar-
tikel 16, §3, eerste lid, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977).

Tweede onderdeel
Bovendien bepaalt het bovengenoemde artikel 16, §3, eerste lid, van de alge-

mene aannemingsvoorwaarden dat "niet ontvankelijk zijn, de klachten en verzoe-
ken die steunen op feiten en omstandigheden die door de aannemer niet te gepas-
ten tijde aan het bestuur werden kenbaar gemaakt en waarvan het bijgevolg het 
bestaan en de invloed op de opdracht niet heeft kunnen nagaan teneinde eventu-
eel de door de toestand vereiste maatregelen te nemen" (tweede lid) en "dat be-
doelde klachten of verzoeken in elk geval niet ontvankelijk zijn indien de inge-
roepen feiten en omstandigheden niet werden bekendgemaakt binnen de dertig 
kalenderdagen nadat ze zich hebben voorgedaan, ofwel na de datum waarop de 
aannemer ze normaal had moeten kennen".

De bepalingen van de drie leden van artikel 16 vormen een geheel en moeten 
bijgevolg als een geheel worden gelezen in het licht van de uitdrukking "op straf-
fe van verval" die voorkomt in het eerste lid. Zij betekenen dat de aannemer, op 
straffe  van  verval  en  bijgevolg  op  straffe  van  niet-ontvankelijkheid  van  zijn 
klachten en verzoeken, het feit of de omstandigheid die de goede gang van de 
aanneming verstoort,  ten spoedigste en uiterlijk binnen dertig dagen nadat  zij 
zich voordeed aan het bestuur moet doen kennen door het binnen dezelfde ter-
mijn of althans zo spoedig mogelijk bondig de invloed te doen kennen die dit feit 
of die omstandigheid heeft of zou kunnen hebben op de opdracht of de kosten 
van de aanneming.

Het bestreden arrest stelt vast dat de verweerster de omstandigheid dat de stad 
Brussel haar de toestemming om een kraan te plaatsen op de openbare weg met 
vertraging had verleend, aan de eiseres bekendgemaakt heeft binnen dertig dagen 
nadat zij zich had voorgedaan, en het beslist dat de op straffe van verval voorge-
schreven termijn van dertig dagen niet geldt voor "de bondige beschrijving van 
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de invloed die deze omstandigheid zou kunnen hebben op de opdracht of de kos-
ten van de aanneming". Het stelt niet vast en het blijkt al evenmin uit de feitelij-
ke gegevens die het vermeldt, dat de verweerster op zijn minst "ten spoedigste" 
aan de eiseres bondig de invloed heeft doen kennen die deze omstandigheid had 
of zou kunnen hebben op de opdracht en de kosten van de aanneming.

Bijgevolg heeft het arrest niet wettig kunnen beslissen dat de eis tot herziening 
van de aannemingssom die de verweerster had gegrond op het feit dat de stad 
Brussel haar de gevraagde toestemming slechts met vertraging had verleend ont-
vankelijk was (schending van artikel 16, §3, eerste, tweede en derde lid, van het 
ministerieel besluit van 10 augustus 1977).

Derde onderdeel
Artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de overeen-

komsten te goeder trouw ten uitvoer moeten worden gebracht. Een partij schendt 
noch dat artikel noch dat beginsel wanneer zij gebruik maakt van een recht dat 
zij ontleent aan de wettelijk totstandgekomen overeenkomst, zonder dat bewezen 
is dat zij daarvan misbruik heeft gemaakt.

Te dezen bezat de eiseres op grond van de tussen haar en de verweerster geslo-
ten overeenkomst die onder toepassing viel van de algemene aannemingsvoor-
waarden, het recht om het verval en derhalve de niet-ontvankelijkheid van haar 
eis tot prijsherziening aan haar tegen te werpen omdat zij in gebreke gebleven 
was om haar binnen de termijn van dertig dagen of op zijn minst "ten spoedigste" 
bondig de invloed te doen kennen die de vertraging waarmee de stad Brussel 
haar de toestemming had verleend om een kraan op de openbare weg te plaatsen 
had of zou kunnen hebben op de kosten van de aanneming. 

Om te beslissen dat de eis tot herziening van de aannemingssom ontvankelijk 
is overweegt het bestreden arrest weliswaar dat de eiseres "als ervaren opdracht-
geefster perfect in staat was om zich zelf snel een beeld te vormen van de in-
vloed van de verstoring die het gevolg was van de vertraging waarmee de stad 
Brussel de gevraagde toestemming had verleend" en dat zij "niet kan aanvoeren 
dat zij niet op de hoogte gebracht was van de gevolgen van de aan de stad Brus-
sel te wijten vertraging, daar het haar niet mogelijk was 'de door de toestand ver-
eiste maatregelen' te nemen, welke verantwoording in artikel 16, §3, tweede lid 
in fine gepreciseerd wordt voor de bekendmaking van de omstandigheid die de 
goede gang van de aanneming verstoort en die te wijten was aan een derde, te 
dezen de stad Brussel". 

Uit die vermeldingen van het arrest blijkt evenwel niet dat de eiseres, door het 
recht uit te oefenen dat zij bezat op grond van artikel 16, §3, van de algemene 
aannemings-voorwaarden, van dat recht misbruik heeft of zou hebben gemaakt. 
Door zijn beslissing te gronden op het beginsel dat overeenkomsten te goeder 
trouw ten uitvoer moeten worden gebracht, zonder daarbij een rechtsmisbruik 
aan de zijde van de eiseres vast te stellen, verantwoordt het bestreden arrest bij-
gevolg niet naar recht zijn beslissing over de ontvankelijkheid van de eis tot her-
ziening van de aannemingssom (schending van de artikelen 1134 en 1135 van 
het Burgerlijk Wetboek en artikel 16, §3, van het ministerieel besluit van 10 au-
gustus 1977).
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
Om de vordering tot schadevergoeding van de verweerster die gegrond is op 

de daad van een derde toe te wijzen, baseert het arrest zich niet op de omstandig-
heid dat die partij zich het recht voorbehouden heeft om die vergoeding te vorde-
ren, maar op de motivering waartegen het tweede middel opkomt.

De aangevoerde miskenning van de bewijskracht heeft, ook al zou ze vast-
staan, geen invloed op de wettigheid van de bestreden beslissing, die uitspraak 
doet over de tegen die vordering van de verweerster aangevoerde middelen, zo-
als zij dat had moeten doen indien die bewijskracht niet was miskend.

Het middel is niet ontvankelijk.
Tweede middel
Artikel 16, §3, eerste lid, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 

houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de over-
heidsopdrachten van werken, leveringen en diensten bepaalt dat de aannemer op 
straffe van verval verplicht is het bestuur ten spoedigste en schriftelijk in te lich-
ten wanneer hij feiten of willekeurig welke omstandigheden vaststelt die de goe-
de gang van de aanneming verstoren, die onder de toepassing van §1 en §2 val-
len en waaromtrent hij bijgevolg een verlenging van de uitvoeringstermijnen, de 
herziening en/of verbreking van de overeenkomst of/en schadeloosstelling kan 
vragen; dat hij hierbij bondig de invloed moet doen kennen die deze feiten heb-
ben of zouden kunnen hebben op de opdracht of de kosten van de aanneming.

Voormeld artikel 16, §3, tweede en derde lid, bepalen dat niet ontvankelijk 
zijn, de klachten en verzoeken die steunen op feiten en omstandigheden die door 
de aannemer niet te gepasten tijde aan het bestuur werden kenbaar gemaakt en 
waarvan het bijgevolg het bestaan en de invloed op de opdracht niet heeft kun-
nen nagaan teneinde eventueel de door de toestand vereiste maatregelen te ne-
men, en dat bedoelde klachten en verzoeken in elk geval niet ontvankelijk zijn 
indien de ingeroepen feiten en omstandigheden niet werden bekendgemaakt bin-
nen de dertig kalenderdagen ofwel nadat ze zich hebben voorgedaan, ofwel na de 
datum waarop de aannemer ze normaal had moeten kennen.

Eerste onderdeel
Uit de vergelijking tussen de Franse en de Nederlandse tekst van artikel 16, §3, 

eerste lid, volgt dat de aannemer de feiten en omstandigheden die de uitvoering 
van het  werk verstoren  schriftelijk  moet  bekendmaken aan  de  aanbestedende 
overheid.

Die bepaling vereist voor dit geschrift evenwel geen enkele vorm of voorwaar-
de.

Die bekendmaking kan dus gebeuren in de processen-verbaal van de werkver-
gaderingen.

Door te oordelen dat de verweerster "de vertraging waarmee de stad Brussel de 
gevraagde toestemming had verleend herhaaldelijk aan het bestuur heeft laten 
weten" en "dat die inlichtingen blijken uit de vermeldingen in de processen-ver-
baal van de werkvergaderingen van 13, 20 en 27 maart 1991", verantwoordt het 
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arrest naar recht zijn beslissing dat "die vermeldingen gelden als bekendmaking 
van de omstandigheid die de goede gang van de aanneming verstoorde".

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Uit artikel 16, §3, eerste en derde lid, van de algemene aannemingsvoorwaar-

den blijkt dat de op straffe van verval voorgeschreven termijn van dertig dagen 
enkel geldt voor de verplichting van de aannemer om de feiten en omstandighe-
den die de gang van het werk verstoren bekend te maken aan de aanbestedende 
overheid en niet voor de bondige beschrijving van de invloed die deze feiten en 
omstandigheden hebben of zouden kunnen hebben op de opdracht en de kosten 
van de aanneming.

In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
Door vast te stellen dat de processen-verbaal van 13, 20 en 27 maart 1991 de 

omstandigheid preciseerden die de goede gang van de aanneming verstoorde en 
door te oordelen dat de verweerster "terecht opmerkt dat het bestuur als ervaren 
opdrachtgever perfect in staat was om zich zelf snel een beeld te vormen van de 
invloed van de verstoring die het gevolg was van de vertraging waarmee de stad 
Brussel de gevraagde toestemming had verleend", verantwoordt het arrest voor 
het overige naar recht zijn beslissing waarbij de eis tot herziening van de prijs 
van de aannemingssom ontvankelijk verklaard wordt.

In zoverre kan dit onderdeel niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
Uit het antwoord op de eerste twee onderdelen van het middel blijkt dat de ei-

seres op grond van de overeenkomst niet het recht had om aan de verweerster het 
verval van haar vordering tegen te werpen en dat derhalve het hof van beroep die 
vordering wettig heeft kunnen toewijzen zonder rechtsmisbruik vast te stellen. 

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

21 september 2007 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Gérard en Verbist.

Nr. 426

3° KAMER - 24 september 2007

OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — TOESTEMMING - DWALING OMTRENT DE 
ZELFSTANDIGHEID - BEGRIP

Dwaling  vormt  een  oorzaak  van  nietigheid  van  de  overeenkomst  wanneer  zij  de 
zelfstandigheid betreft van de zaak die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt; de  
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zelfstandigheid van de zaak is elk gegeven dat doorslaggevend is geweest voor de partij  
om de overeenkomst aan te gaan, waarvan de medecontractant op de hoogte hoorde te 
zijn en zonder hetwelk de overeenkomst niet zou zijn gesloten1. (Art. 1110, B.W.)

(AFAS BELGIUM nv T. BODYCOTE BELGIUM nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0246.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 januari 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 28 juni 2007 verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1109, 1110 en 1117 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart de tegenvordering van de verweerster (tot) nietigverklaring 

van de overeenkomst tussen de partijen wegens dwaling omtrent de zelfstandig-
heid van de gegrond en veroordeelt de eiseres om haar het bedrag van 12.662,20 
euro terug te betalen, verhoogd met de gerechtelijke interest te rekenen van 22 
september 1999, met inbegrip van de opbrengst van de kapitalisatie van de inte-
resten die vervallen zijn te rekenen van de datum van het verzoekschrift in hoger 
beroep van 14 maart 2002. Die beslissing steunt op de volgende gronden:

Met betrekking tot de dwaling omtrent de zelfstandigheid '(...) hoeft de verkla-
ring van de rechter volgens welke de dwaling van degene die zich erop beroept 
niet verschoonbaar was, en die hij op overwegingen stoelt die hij vermeldt en in 
rechte beoordeelt, alleen maar hierop neer te komen dat die dwaling deze is wel-
ke elke redelijke persoon begaat' (...).

Hoewel de dwaling onverschoonbaar is 'wanneer zij het gevolg is van een fout 
van degene die de nietigverklaring vordert', is zulks niet het geval wanneer de 
dwaling, zelfs in aanwezigheid van een dergelijke fout, is 'uitgelokt of zelfs nog 
maar is bevorderd door de oneerlijkheid van de andere partij of haar mandataris' 
(...)

De vordering tot nietigverklaring van de overeenkomst is dus gegrond omdat:
- enerzijds, de dwaling betrekking heeft op de interoperabiliteit in een compa-

tibele modus van het programma, die 'het gegeven blijkt te zijn dat voor de partij 
doorslaggevend is geweest om te handelen of de overeenkomst aan te gaan, zo-

1 Zie Cass. 27 okt. 1995, A.R. C.95.0002.F, nr. 456.
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dat de overeenkomst, zonder dit gegeven, niet zou zijn gesloten' (...);
- anderzijds, die dwaling deze is welke elke andere normaal zorgvuldige en 

omzichtige handelaar in dezelfde omstandigheden had kunnen begaan." 
Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1109 van het Burgerlijk Wetboek is geen toestemming gel-

dig, indien zij alleen door dwaling is gegeven.
Krachtens artikel 1110 van het Burgerlijk Wetboek is dwaling alleen dan een 

oorzaak van nietigheid van de overeenkomst, wanneer zij de zelfstandigheid be-
treft van de zaak die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt. De zelfstan-
digheid van de zaak is elk gegeven dat voor de partij doorslaggevend is geweest 
om de overeenkomst aan te gaan, zodat de overeenkomst, zonder dit gegeven, 
niet zou zijn gesloten.

Opdat de overeenkomst nietig zou zijn, moet de dwaling omtrent de zelfstan-
digheid gemeenschappelijk zijn, d.w.z. dat de eigenschappen van de zaak waarop 
de dwaling betrekking heeft, tot het sluiten van de overeenkomst hebben geleid, 
hetzij omdat ze verband houden met (...) wat over het algemeen als de zelfstan-
digheid van dit soort overeenkomsten wordt beschouwd, hetzij omdat de partijen 
dat zelf als zodanig hebben beschouwd.

Het arrest stelt vast dat het gegeven dat, te dezen, voor de verweerster door-
slaggevend was om de overeenkomst aan te gaan, de "interoperabiliteit" van het 
programma was dat het voorwerp van de overeenkomst tussen de partijen uit-
maakte.

Het arrest verwerpt eerst echter de hoofdvordering van de verweerster tot ont-
binding van de verkoop wegens het niet leveren van een programma dat aan haar 
behoeften voldeed, op grond dat de verweerster niet aantoonde, enerzijds, dat zij 
de eiseres vóór het sluiten van de overeenkomst gemeld had dat de "interoperabi-
liteit" en de compatibiliteit met de programma's "Sybel Ligne 500" deel uitmaak-
ten van haar behoeften en dat die "interoperabiliteit" als een eigenschap van dit 
programma voor boekhouding en administratie beschouwd moest worden.

Die vaststellingen van het arrest sluiten uit dat de "interoperabiliteit" van het 
geleverde programma in de ogen van de eiseres de zelfstandigheid van de zaak 
betrof en, bijgevolg, dat de dwaling gemeenschappelijk was.

Het arrest kon derhalve niet wettig beslissen dat de dwaling omtrent de "inter-
operabiliteit" van het programma een dwaling omtrent de zelfstandigheid van de 
zaak was en de overeenkomst tussen de partijen nietig verklaren (schending van 
de artikelen 1109, 1110 en 1117 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Het arrest, dat vaststelt dat de verweerster niet aantoonde te hebben gemeld dat 

de "interoperabiliteit" van het aangekochte programma deel uitmaakte van haar 
behoeften of dat dit noodzakelijkerwijs als zodanig moest worden aangemerkt, 
maar de dwaling omtrent de "interoperabiliteit" van het geleverde programma 
niettemin als een dwaling omtrent de zelfstandigheid van de zaak beschouwt, en 
dus oordeelt dat dit kenmerk, dat doorslaggevend was voor de toestemming van 
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de verweerster, tot het sluiten van de overeenkomst heeft geleid, is op zijn minst 
met tegenstrijdige redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grond-
wet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Dwaling vormt een oorzaak van nietigheid van de overeenkomst wanneer zij 

de zelfstandigheid betreft van de zaak die het voorwerp van de overeenkomst uit-
maakt. De zelfstandigheid van de zaak is elk gegeven dat doorslaggevend is ge-
weest voor de partij om de overeenkomst aan te gaan, waarvan de medecontrac-
tant op de hoogte hoorde te zijn en zonder hetwelk de overeenkomst niet zou zijn 
gesloten

Het arrest vermeldt dat het gegeven dat voor de verweerster doorslaggevend is 
geweest om de overeenkomst aan te gaan, de "interoperabiliteit" en de compati-
biliteit van het aangekochte programma met de programma's "Sybel Ligne 500" 
was. Het arrest stelt echter geenszins vast dat de medecontractant op de hoogte 
was van deze kenmerken, die de zelfstandigheid van de overeenkomst betreffen, 
maar oordeelt dat de verweerster niet aantoont "dat zij (de eiseres) vóór het slui-
ten van de overeenkomst gemeld had dat (die kenmerken) deel uitmaakten van 
haar behoeften" en evenmin "dat de 'interoperabiliteit' in een compatibele modus 
(...) kenmerkend voor dat programma zou zijn".

Het arrest verantwoordt zijn beslissing om de overeenkomst tussen de partijen 
nietig te verklaren, bijgevolg niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
De overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel van het middel, 

dat niet tot ruimere cassatie kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over de 

ontvankelijkheid van het hoger beroep en over verweersters vordering tot scha-
devergoeding;

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest;

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.

24 september 2007 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Verbist.



Nr. 427 - 24.9.07 HOF VAN CASSATIE 1739 

Nr. 427

3° KAMER - 24 september 2007

1º BEZIT - EIGENDOMSRECHT - GESCHIL - LICHAMELIJK ROEREND GOED - GEVOLG - 
VOORWAARDE

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — VERMOEDENS - BEZIT - EIGENDOMSRECHT 
- GESCHIL - LICHAMELIJK ROEREND GOED - GEVOLG - VOORWAARDE

3º BEZIT - EIGENDOMSRECHT - GESCHIL - LICHAMELIJK ROEREND GOED - GEVOLG - 
VOORWAARDE - GEVOLG

4º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST - BEZIT - EIGENDOMSRECHT - GESCHIL - 
LICHAMELIJK ROEREND GOED - GEVOLG - VOORWAARDE - GEVOLG

5º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN - 
VERNIETIGING VAN HET BESTREDEN ARREST - ARREST DAT ER HET GEVOLG VAN IS - UITWERKING

1º en 2º In een geschil tussen de huidige bezitter van een lichamelijk roerend goed en de  
bezitter die hem onmiddellijk voorafging of diens rechthebbenden, vormt het bezit een  
vermoeden van titel ten voordele van de bezitter die te goeder trouw is1.  (Artt. 2279 en 
2230, B.W.)

3º en 4º Hij die beweert dat een bezit gebrekkig is, dient zulks te bewijzen2.  (Art. 1315, 
B.W.)

5º De vernietiging van het bestreden arrest brengt de vernietiging mee van het arrest dat  
het gevolg ervan is3.

(M. T. G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0094.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 juni 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 28 juni 2007 verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1315, 2228 tot 2231, 2262, 2268, 2269 en 2279 van het Burger-

lijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.

1 Zie Cass. 9 maart 1992, A.R. 9303, nr. 355.
2 Cass. 16 feb. 1998, A.R. C.96.0418.N, nr. 91.
3 Cass. 11 maart 2005, A.R. C.04.0211.N, nr. 154. 
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Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest zegt dat het hoger beroep om de volgende redenen ge-

grond is:
"[De eiseres] moet het bestaan van een handgift in haar voordeel aantonen. Zij 

kan niet volstaan met de bewering dat zij op de datum van het overlijden in het 
bezit was van de kasbons.

Uit geen enkel gegeven van het dossier blijkt immers dat de kasbons die zich 
naar het schijnt bij de [eiseres] en haar levensgezel thuis bevonden op de dag van 
het overlijden van de laatstgenoemde, in het bezit van [de eiseres] en niet van de 
vader [van de verweerder] waren.

Al bewees zij dat de kasbons in haar bezit waren, dan nog moet zij aantonen 
dat het bezit niet dubbelzinnig was.

De argumenten die [de eiseres] wat dat betreft aanvoert, zijn niet terzake die-
nend:

- Zij heeft de overledene meer dan tien jaar verzorgd en heeft dat, zoals blijkt 
uit de verklaringen die zij voorlegt [...], met veel toewijding gedaan, met name in 
de maanden vóór het overlijden.

Uit dit gedrag blijkt echter niet de wil om haar de kasbons te geven: indien 
zulks de wil van wijlen F.G. geweest was, dan had hij een nieuw testament laten 
maken of had hij het geld op een rekening op naam van [de eiseres] laten storten, 
of had hij de kasbons ondergebracht in een effectenportefeuille die hij op naam 
van laatstgenoemde zou hebben geopend.

- Zij heeft op 18 januari 2000 een volmacht ontvangen.
Die volmacht werd haar gegeven wegens de verslechtering van de gezond-

heidstoestand van haar levensgezel en diens bezorgdheid om steeds, met de hulp 
van [de eiseres], over zijn financiële middelen te kunnen beschikken. Die vol-
macht kan in geen geval gelijkgesteld worden met een gift aan [de eiseres].

- Wijlen F.G. zou haar de kasbons vóór zijn overlijden hebben overhandigd.
Uit de verklaring van de raadsman van [de eiseres] volgt echter [...] dat de kas-

bons die begin 2000 zijn aangekocht, 'aan de heer G. zijn overhandigd' en dat 'zij 
door [de eiseres] zijn bewaard', waarbij geen enkele toelichting wordt verstrekt 
over de omstandigheden waarin de kasbons aan [de eiseres] zouden zijn gegeven 
of over het tijdstip waarop dit zou zijn geschied.

Zelfs indien ervan uitgegaan wordt dat [de eiseres] de kasbons de dag van het 
overlijden in haar bezit had, kan de detentie alleen niet gelijkgesteld worden met 
een niet dubbelzinnig bezit ('Het bezit van roerende goederen is dubbelzinnig in-
dien het, gelet op de omstandigheden, vatbaar is voor verschillende interpretaties 
en met name ingeval er twijfel bestaat of de bezitter het goed onder zich heeft als 
eigenaar dan wel als houder' (Cass., 4 december 1986, Pas., 1987, 415) en 'Ver-
krijgende verjaring vereist  een deugdelijk  bezit.  Wanneer  de daden van bezit 
voor  verscheidene  interpretaties  vatbaar  zijn,  is  het  bezit  dubbelzinnig'  (Rb. 
Brugge, 19 juni 2000, R.W., 2002 - 2003, 269).

[De eiseres] geniet geen enkel vermoeden van titel en toont geen schenking 
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aan, zodat zij de kasbons aan de erfenis moet teruggeven. De partijen hebben 
geen uitleg gegeven over de vraag of de kasbons nog steeds in het bezit van [de 
eiseres] zijn dan wel of zij ze heeft verzilverd.

De kasbons dienen teruggegeven te worden en indien zij niet meer zouden be-
staan, dan moet [de eiseres] de tegenwaarde ervan op de dag van het openvallen 
van de erfenis teruggeven, met inbegrip van de interesten of coupons die deze 
sinds het openvallen van de erfenis hebben opgebracht.

Aangezien de partijen hierover geen uitleg hebben verschaft, moet het debat 
wat dat betreft heropend worden".

Grieven
Luidens artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek, "geldt, met betrekking tot 

roerende goederen, het bezit als titel".
Daarenboven "wordt men steeds geacht voor zichzelf, en als eigenaar te bezit-

ten" (artikel 2230 van het Burgerlijk Wetboek).
Wanneer er, zoals te dezen, sprake is van verkrijging "a domino", dan vervult 

de in artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek vermelde regel de rol van een be-
wijsregel: bezit geldt als titel van eigendom.

De eiseres voerde tegen de vordering van de verweerder haar hoedanigheid 
van bezitter van de litigieuze kasbons aan.

Het was voldoende dat deze hoedanigheid bestond en aangevoerd werd op de 
dag dat de teruggave gevorderd werd.

Welnu, het stond vast dat de eiseres de "corpus" had aangetoond, aangezien 
men de teruggave van de kasbons van haar vorderde en zij de "animus" had, aan-
gezien zij betoogde de begiftigde van die kasbons te zijn.

Het bestreden arrest, dat overweegt dat de eiseres "niet kan volstaan met de be-
wering dat zij op de datum van het overlijden in het bezit was van de kasbons. 
Uit geen enkel gegeven van het dossier blijkt immers dat de kasbons die zich 
naar het schijnt bij de [eiseres] en haar levensgezel thuis bevonden op de dag van 
het overlijden van de laatstgenoemde, in het bezit van [de eiseres] en niet van de 
vader [van de verweerder] waren", beslist dat de eiseres had moeten aantonen dat 
zij op een vroegere datum dan die van haar vordering de bezitter was.

Het maakt de toepassing van artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek aldus af-
hankelijk van een voorwaarde die dit artikel niet vermeldt en schendt bijgevolg 
dat artikel 2279.

Daarenboven hoeft de bezitter die, net als de eiseres, het bestaan van een pre-
cieze titel van overdracht aanvoert, met name het bestaan van een handgift, niet 
aan te tonen dat die rechtmatige titel bestaat.

Het bestreden arrest, dat beslist dat "[de eiseres] het bestaan van een handgift 
in haar voordeel moet aantonen", draagt bijgevolg de eiseres een bewijs op dat 
zij niet hoeft te leveren en miskent bijgevolg de regels betreffende de bewijslast 
(schending van de artikelen 1315 en 2279 van het Burgerlijk Wetboek en van ar-
tikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek).

Daarenboven dient hij die beweert dat een bezit gebrekkig is, met name door 
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zijn  dubbelzinnig  karakter,  zulks  te  bewijzen  (artikelen  1315,  2229,  2262 en 
2279 van het Burgerlijk Wetboek).

Het bestreden arrest, dat beslist dat de eiseres "moet aantonen dat het bezit niet 
dubbelzinnig was", verplicht die eiseres een bewijs te leveren dat zij niet dient te 
leveren (schending van de artikelen 1315, 2229, 2262 en 2279 van het Burgerlijk 
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek).

Het bestreden arrest, dat op grond van de in het middel weergegeven redenen 
beslist dat de argumenten die de eiseres aanvoert om het ondubbelzinnig karakter 
van haar bezit aan te tonen, niet terzake dienend zijn, leidt uit het geheel van de 
gegevens van de zaak niet af dat het door de eiseres aangevoerde bezit dubbel-
zinnig zou zijn, maar beslist alleen dat de argumenten die de eiseres aanvoert om 
het ondubbelzinnige karakter van haar bezit aan te tonen, niet terzake dienend 
waren.

Die beslissing, die het gevolg en de tenuitvoerlegging is van de onwettige be-
slissing van het bestreden arrest over de bewijslast van het dubbelzinnig karakter 
van het bezit van de eiseres, verantwoordt de beslissing niet naar recht dat laatst-
genoemde "geen enkel vermoeden van titel geniet (...), zodat zij de kasbons aan 
de erfenis moet teruggeven".

De overweging dat de eiseres "geen schenking aantoont", verantwoordt even-
min de verplichting om de kasbons terug te geven, aangezien de bezitter die, ten 
overvloede, het bestaan van een handgift aanvoert, niet moet aantonen dat die 
precieze titel van overdracht bestaat om het vermoeden van eigendomstitel te ge-
nieten, vastgelegd in artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek.

Het bestreden arrest is derhalve niet naar recht verantwoord, noch ten aanzien 
van de regels betreffende de bewijslast (schending van de artikelen 1315 en 2279 
van het Burgerlijk Wetboek), noch ten aanzien van de toepassingsvoorwaarden 
van artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek (schending van alle in het middel 
bedoelde bepalingen en inzonderheid van artikel 2279).

De vernietiging van het bestreden arrest van 22 juni 2005 zal bijgevolg de ver-
nietiging meebrengen van het arrest van 26 oktober 2005, dat er het gevolg van 
is. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, met betrekking tot roe-

rende goederen, het bezit geldt als titel.
Krachtens artikel 2230 van datzelfde wetboek wordt men steeds geacht voor 

zichzelf, en als eigenaar, te bezitten.
In een geschil tussen de huidige bezitter van een lichamelijk roerend goed en 

de bezitter die hem onmiddellijk voorafging of diens rechthebbenden, vormt het 
bezit een vermoeden van titel ten voordele van de bezitter die te goeder trouw is.

Overeenkomstig artikel 1315, eerste lid, van dat wetboek, dient hij die beweert 
dat een bezit gebrekkig is, zulks te bewijzen.

Het bestreden arrest stelt vast dat het geschil tussen de verweerder, erfgenaam 
van wijlen F.G., en de eiseres, laatste levensgezellin van laatstgenoemde, betrek-
king had op de kasbons die de overledene verworven had en die de eiseres in 
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haar bezit had. Het oordeelt dat zij "het bestaan van een handgift in haar voordeel 
moet aantonen", dat zij "niet kan volstaan met de bewering dat zij op de datum 
van het overlijden in het bezit was van de kasbons" en dat, "al bewees zij dat de 
kasbons in haar bezit waren, zij dan nog moet aantonen dat het bezit niet dubbel-
zinnig was".

Het bestreden arrest, dat beslist dat de eiseres dat bewijs niet heeft geleverd en 
dus "geen enkel vermoeden van titel geniet", schendt de voormelde wettelijke 
bepalingen.

Het middel is in zoverre gegrond.
Vernietiging van het bestreden arrest brengt de vernietiging mee van het arrest 

van 26 oktober 2005, dat er het gevolg van is.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep ont-

vankelijk verklaart en het beroepen vonnis bevestigt, waarbij de eiseres veroor-
deeld wordt om aan de verweerder een bedrag van 251,37 euro te betalen, ver-
hoogd met de wettelijke interest.

Vernietigt het arrest van 26 oktober 2005.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

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

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

24 september 2007 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: mevr. Matray –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 428

3° KAMER - 24 september 2007

OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — OORZAAK - VALSE OORZAAK - 
GELDIGHEID VAN EEN OVEREENKOMST - BEOORDELING - TIJDSTIP

De voorwaarden van geldigheid van een overeenkomst worden weliswaar beoordeeld op 
het tijdstip dat zij wordt gesloten; toch kan een partij de geldigheid van een overeenkomst  
betwisten op grond dat ze niet op de hoogte was van de valse oorzaak die haar ertoe  
heeft aangezet de overeenkomst te sluiten, wanneer die valsheid na het sluiten ervan 
aan het licht is gekomen. (Artt. 1108 en 1131, B.W.)

(AIG EUROPE, Vennootschap naar vreemd recht T. CREDIT PROFESSIONNEL nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0107.F)
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 12 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 28 juni 2007 verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1108, 1131, 1134, 1168, 1179, 1183, 1319, 1320 en 1322 van het 

Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres tegen het vonnis van 19 

september 2001 van de Rechtbank van Koophandel te Brussel ontvankelijk maar 
ongegrond.

Het arrest, dat het beroepen vonnis in al zijn beschikkingen bevestigt, veroor-
deelt de eiseres om aan de verweerster een bedrag van 21.558.743 frank te beta-
len, vermeerderd met de interest tegen de wettelijke rentevoet, te rekenen van de 
ingebrekestelling op 17 februari 2000 tot algehele betaling, en zegt voor recht dat 
de interest die sinds de datum van ingebrekestelling op 17 februari tot 17 februari 
2001, d.i. 1.509.112 frank, is vervallen, op zijn beurt interest opbrengt vanaf de 
neerlegging van de conclusie op 28 februari 2001, met toepassing van artikel 
1154 van het Burgerlijk Wetboek.

Het arrest zegt daarenboven voor recht dat de interest die sinds de datum van 
de ingebrekestelling is vervallen, op zijn beurt interest opbrengt met ingang van 
de datum van neerlegging van de conclusie op 31 juli 2003, en nogmaals vanaf 
de datum van de neerlegging van de conclusie op 16 februari 2005.

Het arrest steunt die beslissing op de volgende gronden:
"Omstandigheden van de zaak:
Op 3 maart 1997 sluit (de verweerster) bij (de eiseres) een verzekeringspolis, 

met  als  titel  'all  risk fraudeverzekering financiële  instellingen  -  professionele 
B.A. - B.A. burgerlijke mandatarissen'.

De polis vergoedt door middel van de dekking 'all risk fraudeverzekering fi-
nanciële instellingen' rechtstreekse geldelijke verliezen: (...)

2.2 'die het gevolg zijn van fraude, gepleegd door elk identificeerbaar perso-
neelslid van de verzekerde, met inbegrip van computerfraude en computersabo-
tage, met of zonder medeplichtigheid van derden';

2.3 'die voortvloeien uit het feit dat de verzekerde gehandeld heeft op grond 
van een wisselbrief, (...) cheques, (...) bewijs of kwijtschrift van geldopname, of 
enig ander betaal- of kredietmiddel die nagemaakt, vervalst of bedrieglijk geën-
dosseerd blijken te zijn'.
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Artikel 3 van de overeenkomst bepaalt een reeks uitsluitingen die de verzeke-
raar moet aantonen indien hij er één aanvoert. Eén van die uitsluitingen bepaalt 
met name:

3.8 'De verliezen die geleden worden ten gevolge van het opnemen van geld 
van een rekening die niet of niet voldoende gedekt is, tenzij die verliezen veroor-
zaakt worden door de dekking 2.2'.

Op 15 juli 1999 opent de naamloze vennootschap naar Frans recht Groupe Di-
giglobe, vertegenwoordigd door de heer C.V., een rekening [bij verweerster]; die 
rekening  wordt  vervolgens  op  23  juli  gecrediteerd  met  een  storting  van 
3.000.000 frank.

Tussen 28 juli en 1 september 1999 heeft de heer V. twaalf op buitenlandse 
banken getrokken cheques ter  incasso aangeboden voor  een totaalbedrag van 
52.480.962 frank. (De verweerster) heeft de rekening van Digiglobe gecrediteerd 
met de bedragen van de verschillende cheques.

Vanaf 3 augustus 1999 heeft de heer V., voor rekening van Digiglobe, ver-
schillende bedragen in contant geld opgenomen.

Op 14 september 1999 heeft de Midland Bank (de verweerster) gewaarschuwd 
dat een ter incasso aangeboden cheque vals was.

Gealarmeerd vraagt [laatstgenoemde] de volgende dag de andere banken om 
de echtheid van de haar aangeboden cheques na te gaan. Snel zou blijken dat ook 
andere cheques vals of vervalst waren.

Bij brief van 20 december 1999 heeft (de eiseres) geweigerd het schadegeval 
te dekken dat haar was gemeld op grond van artikel 3.8 van de verzekeringspolis.

In de brief van 17 februari 2000 van haar raadslieden betwist (de verweerster) 
dit standpunt en stelt zij (de eiseres) in gebreke om financieel tussen te komen.

Aangezien geen enkele minnelijke schikking bereikt wordt, beslissen de partij-
en om een gerechtelijke procedure in te leiden door [...] vrijwillige verschijning.

De heer V. en een medeplichtige worden bij vonnis van 21 december 2000 van 
de Correctionele Rechtbank te Brussel veroordeeld wegens valsheid, gebruik van 
valse stukken, oplichting en misbruik van vertrouwen.

Rechtspleging:
De partijen zijn vrijwillig  verschenen op de terechtzitting van 7 september 

2000 van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.
(De verweerster) wil (de eiseres) doen veroordelen tot betaling van een bedrag 

van 21.558.743 frank, na aftrek van de contractuele vrijstelling, en vermeerderd 
met de moratoire interest vanaf de datum van ingebrekestelling.

[De verweerster] vordert subsidiair de veroordeling van (de eiseres) tot terug-
betaling van de gestorte premies, vermeerderd met de interest vanaf de datum 
van hun betaling.

Het beroepen vonnis verklaart de hoofdvordering ontvankelijk en geheel ge-
grond.

(De eiseres) stelt tegen het vonnis hoger beroep in en concludeert tot wijziging 
van het vonnis.
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(De verweerster) stelt subsidiair een incidenteel hoger beroep in en herhaalt 
daarin de subsidiaire vordering die ze voor de eerste rechter had ingesteld.

Bespreking:
(De eiseres) weigert het haar regelmatig gemelde schadegeval te vergoeden en 

beroept zich daartoe op de uitsluiting in artikel 3.8 van de algemene voorwaar-
den van de verzekeringspolis, die betrekking heeft op de verliezen die geleden 
worden ten gevolge van het opnemen van geld van een rekening die niet of niet 
voldoende gedekt was.

Zij voert in hoofdorde aan dat (de verweerster) geld heeft opgenomen van een 
rekening - Digiglobe - waarvoor de dekking noch in beginsel noch daadwerkelijk 
bestond.

Zij betoogt dat de bank Digiglobe een krediet heeft verleend omdat zij ten on-
rechte geloofde dat de vervalste cheques geldig waren; het aldus toegekende kre-
diet, dat op een valse oorzaak steunt, zou van bij de oorsprong nietig zijn krach-
tens artikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek, luidens hetwelk een verbintenis, 
aangegaan zonder oorzaak of uit een valse oorzaak, geen gevolg kan hebben; bij 
gebrek aan krediet kon er geen dekking bestaan.

(...)
(De eiseres) betoogt ten slotte dat indien het hof [van beroep] oordeelt dat er 

wel degelijk een krediet bestond, vastgesteld moet worden dat de bank aan Di-
giglobe een krediet heeft verstrekt 'onder gewoon voorbehoud', d.w.z. een krediet 
onder ontbindende voorwaarde, aangezien het afhangt van de latere, werkelijke 
betaling van de op de buitenlandse banken getrokken cheques; dit krediet is ech-
ter verdwenen door het vervullen van de voorwaarde, d.i. de niet-betaling van de 
valse cheques, en de ontbindende voorwaarde heeft met toepassing van artikel 
1179 van het Burgerlijk Wetboek teruggewerkt tot op de dag waarop de verbin-
tenis is aangegaan.

Om de geldigheid van een bestanddeel van de overeenkomst te beoordelen ten 
aanzien van de voormelde artikelen, moet dat bestanddeel beoordeeld worden op 
het ogenblik dat het ontstaat en niet op het tijdstip van de latere gebeurtenis.

Zo kan ook de beweegreden van een partij om een overeenkomst aan te gaan 
(de cheques innen en het krediet verlenen), slechts als de oorzaak van de verbin-
tenis beschouwd worden indien ze tot het sluiten van de overeenkomst heeft ge-
leid op het ogenblik dat de rechtshandeling tot stand is gekomen; het doorslagge-
vend karakter van de beweegreden moet door de partijen gekend zijn of door hen 
aanvaard zijn als bestanddeel van de overeenkomst.

De bank had echter, zowel op het tijdstip van het innen van de cheques als van 
de geldopnames ten voordele van Digiglobe, geen weet van het bedrieglijk ka-
rakter van de haar overhandigde cheques. Het bedrog is achteraf aan het licht ge-
komen en kan niet in acht worden genomen bij de beoordeling van de geldigheid 
van de oorzaak van de overeenkomst of van één van de voorwaarden ervan.

Artikel 3.8 van de algemene voorwaarden van de polis is duidelijk en behoeft 
geen uitlegging: die bepaling strekt ertoe het risico dat er geld van een ongedekte 
of onvoldoende gedekte bankrekening opgenomen wordt, uit te sluiten.
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Te dezen was de [bij de verweerster] geopende Digiglobe-rekening echter vol-
doende gecrediteerd met de tegenwaarde van de op buitenlandse banken getrok-
ken cheques en vertoonde zij nog steeds een positief saldo op het tijdstip van de 
verschillende opnames in contant geld.

Daarenboven heeft de Engelse Midland Bank, in haar brief van 6 september 
1999, wel degelijk bevestigd dat de rekening (van de verweerster) gecrediteerd 
was met het bedrag van een cheque ter waarde van 352.038,64 pond sterling, te 
innen op 8 september 1999.

Ten overvloede moet erop gewezen worden dat diezelfde bank, in zijn brieven 
van de maand februari 2001, bevestigd heeft dat de rekeningen waarop de che-
ques van 97.000 pond sterling, 7.000 pond sterling en 5.000 pond sterling ge-
trokken werden, voldoende gedekt waren.

(De eiseres), die krachtens de overeenkomst het bestaan van de aangevoerde 
uitsluiting dient aan te tonen, bewijst bijgevolg niet dat de uitsluitingsvoorwaar-
den, bedoeld in artikel 3.8 van de algemene voorwaarden van de verzekeringspo-
lis, te dezen zijn vervuld. De rekening van Digiglobe was op het ogenblik van de 
verschillende geldopnames voldoende gedekt, zelfs al is achteraf gebleken dat de 
geïnde cheques vals waren en dat, bijgevolg, het krediet verdwenen is door het 
vervullen van de ontbindende voorwaarde van niet-betaling van de cheques. Het 
schadegeval vloeit uitsluitend voort uit het feit dat (de verweerster) gehandeld 
heeft op grond van valse cheques, waarvan zij rechtmatig dacht dat ze geldig wa-
ren, en ze heeft betaald in het kader van de toekenning van een 'rechtstreeks kre-
diet'; welnu, dit riscio wordt uitdrukkelijk gedekt door artikel 2.3 van de algeme-
ne voorwaarden van de verzekeringspolis".

Grieven
1. Het arrest beslist dat de eiseres, om de vergoeding van het schadegeval te 

weigeren, zich ten onrechte beroept op de uitsluiting, bedoeld in artikel 3.8 van 
de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis, krachtens hetwelk de verlie-
zen die geleden worden ten gevolge van geldopnames van een rekening die niet 
of onvoldoende gedekt is (behalve indien die verliezen veroorzaakt worden door 
de waarborg 2.2, d.w.z. het gevolg zijn van fouten die begaan zijn door een iden-
tificeerbaar personeelslid van de verzekerde), uitgesloten worden van de dekking 
"all-risk verzekering financiële instellingen".

Het arrest beslist dat de eiseres niet aantoont dat de rekening niet of niet vol-
doende was gedekt en, bijgevolg evenmin, dat de voorwaarden voor de uitslui-
ting bepaald in artikel 3.8 van de algemene voorwaarden van de algemene verze-
keringspolis vervuld zijn, aangezien

- de eiseres ten onrechte aanvoert dat het krediet dat de verweerster aan de 
vennootschap Digiglobe verstrekt heeft, op een valse oorzaak gegrond was en 
derhalve nietig was, zodat er, bij gebrek aan krediet, geen dekking was;

- de rekening van Digiglobe voldoende gedekt was op het tijdstip van de ver-
schillende geldopnamen, ook al is achteraf gebleken dat de geïnde cheques vals 
waren en dat het krediet bijgevolg opgehouden heeft te bestaan door het vervul-
len van de ontbindende voorwaarde van niet-betaling van de cheques;



1748 HOF VAN CASSATIE 24.9.07 - Nr. 428 

- de verweerster de cheques betaald heeft in het kader van een "rechtstreeks 
krediet" dat zij had verstrekt, en dit risico uitdrukkelijk gedekt wordt door artikel 
2.3 van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis;

- de Engelse Midland Bank bevestigd heeft dat de rekening van de verweerster 
gecrediteerd was met het bedrag van een cheque ter waarde van 352.038,64 pond 
sterling, te innen op 8 september 1999, en die bank in februari 2001 bevestigd 
heeft dat de rekeningen waarop de cheques van 97.000 pond sterling, 7.000 pond 
sterling en 5.000 pond sterling getrokken werden, voldoende gedekt waren.

Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek zijn tot de geldigheid van 

een overeenkomst vier voorwaarden vereist:  de toestemming van de partij die 
zich verbindt, haar bekwaamheid om contracten aan te gaan, een bepaald voor-
werp als inhoud van de verbintenis en een geoorloofde oorzaak van verbintenis.

Artikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een verbintenis, aange-
gaan zonder oorzaak of uit een valse oorzaak of uit een ongeoorloofde oorzaak, 
geen gevolg kan hebben.

De geldigheid van een rechtshandeling, eenzijdig of wederkerig, hangt dus af 
van het bestaan van een oorzaak, behalve in de gevallen waarin de wet aanneemt 
dat de rechtshandeling op zichzelf kan bestaan en van zijn oorzaak afgezonderd 
kan worden.

De eiseres betoogde in [...] conclusie [...] dat de uitsluiting van de verliezen ten 
gevolge van de geldopnames van een ongedekte of onvoldoende gedekte reke-
ning, zoals bepaald in artikel 3.8 van de algemene voorwaarden van de verzeke-
ringsovereenkomst, te dezen van toepassing was, aangezien de rekening van Di-
giglobe niet of niet voldoende gedekt was om de verrichte geldopnames mogelijk 
te maken. Volgens de verweerster was de dekking het gevolg van een "recht-
streeks krediet" dat zij aan Digiglobe zou hebben verstrekt op grond van op bui-
tenlandse banken getrokken cheques. Dit "krediet" vormt voor de eiseres echter 
geen bestaande dekking.

De eiseres argumenteerde op grond van artikel 1131 van het Burgerlijk Wet-
boek als volgt:

"Krachtens artikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek 'kan een verbintenis, aan-
gegaan zonder oorzaak of uit een valse oorzaak (...) geen gevolg hebben'.

De oorzaak, in de zin van artikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek, is de door-
slaggevende beweegreden.

De beweegreden (die) voor de bank doorslaggevend is geweest om aan Di-
giglobe 'een rechtstreeks krediet' te verstrekken, is het geloof in het bestaan van 
geldige cheques.

Die oorzaak is vals, aangezien (de verweerster) zelf erkent dat de haar over-
handigde cheques, ongeldig waren. Zij waren vervalst, zodat (de verweerster), 
toen zij hierover op de hoogte werd gebracht, de geschriften op grond waarvan 
zij een lening had verstrekt, met spoed heeft tegengeboekt.

Het verstrekte krediet [was] krachtens artikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek 
in oorsprong nietig. Zonder krediet was er geen dekking".
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Het arrest, dat vaststelt dat de verweerster de cheques betaald heeft in het ka-
der van een "rechtstreeks krediet", beslist, met betrekking tot de argumentatie op 
grond van artikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek, dat 

- de geldigheid van een bestanddeel van de overeenkomst alleen kan worden 
beoordeeld op het tijdstip waarop ze ontstaat, en niet op het tijdstip van de latere 
gebeurtenis;

- de beweegreden die een partij ertoe gebracht heeft de overeenkomst aan te 
gaan (de cheques innen en het krediet verstrekken), slechts als oorzaak van de 
verbintenis kan worden beschouwd als het tot het sluiten van de overeenkomst 
heeft geleid op het ogenblik dat de rechtshandeling is ontstaan en het doorslagge-
vend karakter van de beweegreden moet door de partijen gekend of aanvaard zijn 
als bestanddeel van de overeenkomst.

Die voorwaarden zijn volgens het hof van beroep te dezen niet vervuld, omdat 
de bank, zowel op het ogenblik van de inning van de cheques als van de geldop-
names ten voordele van Digiglobe, niet wist dat de haar overhandigde cheques 
vals waren. De fout is achteraf aan het licht gekomen en kan bij de beoordeling 
van de geldigheid van de oorzaak van de overeenkomst niet in aanmerking wor-
den genomen.

De oorzaak, die door het arrest gedefinieerd wordt als de beweegreden die een 
partij ertoe heeft aangezet de overeenkomst aan te gaan, moet beoordeeld wor-
den op het tijdstip dat de overeenkomst gesloten wordt, aangezien het een voor-
waarde vormt voor de geldigheid van die overeenkomst in de zin van artikel 
1108 van het Burgerlijk Wetboek. Deze regel sluit echter niet uit dat ook reke-
ning gehouden kan worden met gegevens die zelfs van na de akte dagtekenen, 
aangezien de situatie op het ogenblik van de totstandkoming van de akte aan de 
hand van die gegevens kan worden bepaald.

De verbintenis aangegaan uit een valse oorzaak kan krachtens artikel 1131 van 
het Burgerlijk Wetboek geen gevolg hebben, ook al was de contractant niet op de 
hoogte van de valsheid van de oorzaak, zoals die op het ogenblik van het sluiten 
van de overeenkomst bestond, en heeft hij dit pas na het sluiten van de overeen-
komst ontdekt.

Het arrest, nu het beslist dat de beweegreden die de verweerster ertoe heeft 
aangezet de overeenkomst aan te gaan (de cheques innen en een krediet verstrek-
ken), geen valse oorzaak vormt in de zin van artikel 1131 van het Burgerlijk 
Wetboek, omdat de verweerster op het ogenblik van de inning van de cheques en 
de geldopnames ten voordele van Digiglobe, niet wist dat de haar overhandigde 
cheques vals waren en dat het achteraf ontdekte bedrog bij het beoordelen van de 
geldigheid van de oorzaak van de overeenkomst niet in aanmerking kan worden 
genomen, schendt de artikelen 1108 en 1131 van het Burgerlijk Wetboek.

Tweede onderdeel
Krachtens artikel 1168 van het Burgerlijk Wetboek is een verbintenis voor-

waardelijk, wanneer men deze doet afhangen van een toekomstige en onzekere 
gebeurtenis, hetzij door de verbintenis op te schorten totdat de gebeurtenis zal 
plaatshebben, hetzij door ze teniet te doen, naargelang de gebeurtenis plaatsheeft 
of niet plaatsheeft.
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Artikel 1179 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de vervulde voorwaarde 
terugwerkt tot op de dag waarop de verbintenis is aangegaan.

De ontbindende voorwaarde is krachtens artikel 1183 van het Burgerlijk Wet-
boek die welke, bij het vervullen ervan, de verbintenis tenietdoet, en de zaken 
herstelt in dezelfde toestand alsof er geen verbintenis had bestaan. Zij schort de 
uitvoering van de verbintenis niet op; alleen verplicht zij de schuldeiser om, in-
geval de door de voorwaarde bedoelde gebeurtenis plaatsheeft, terug te geven 
hetgeen hij ontvangen heeft.

De eiseres betoogde [in] [...] conclusie [...] dat de uitsluiting bepaald in artikel 
3.8 van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis te dezen van toepas-
sing was, aangezien de Digiglobe-rekening niet of niet voldoende gedekt was om 
de verrichte geldopnames mogelijk te maken. Volgens de verweerster zou de 
dekking het gevolg zijn van een "rechtstreeks krediet" dat zij aan Digiglobe zou 
hebben verstrekt op grond van op buitenlandse banken getrokken cheques. Dit 
"krediet" vormde volgens de eiseres echter geen bestaande dekking.

De eiseres voerde de volgende argumenten aan op grond van artikel 1179 van 
het Burgerlijk Wetboek:

"Indien het hof [van beroep] oordeelt dat er wel degelijk sprake is van een kre-
diet, dan moet het op zijn minst, overeenkomstig de heersende rechtsleer, aanne-
men dat dit  krediet onder gewoon voorbehoud een krediet onder ontbindende 
voorwaarde is.

Artikel  1179 van het  Burgerlijk  Wetboek bepaalt:  'de vervulde voorwaarde 
werkt terug tot op de dag waarop de verbintenis is aangegaan'.

Het krediet 'onder gewoon voorbehoud', dat onder ontbindende voorwaarde is 
verstrekt, heeft opgehouden te bestaan door het vervullen van de voorwaarde, 
met name de vaststelling van de niet-betaling van de valse aangeboden cheques. 
(De verweerster)  heeft  zelf  bijgedragen tot  het  vervullen van de ontbindende 
voorwaarde door de geschriften op grond waarvan zij een krediet 'onder gewoon 
voorbehoud' had verstrekt, tegen te boeken.

Overeenkomstig artikel 1179 van het Burgerlijk Wetboek moet dus worden 
vastgesteld dat de ontbindende voorwaarde teruggewerkt heeft en dat het schijn-
bare krediet in feite nooit heeft bestaan.

Het niet-bestaan van het krediet leidt tot het niet-bestaan van de dekking".
Het arrest oordeelt dat de verweerster de valse cheques heeft betaald in het ka-

der van een "rechtstreeks krediet" en dat de Digiglobe-rekening aldus voldoende 
was gedekt op het ogenblik van de verschillende geldopnames, ook al is achteraf 
gebleken dat de geïnde cheques vals waren en dat, bijgevolg, het krediet opge-
houden [had] te bestaan door het vervullen van de ontbindende voorwaarde van 
niet-betaling van de cheques.

Uit de artikelen 1168, 1179 en 1183 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat het 
vervullen van de ontbindende voorwaarde terugwerkt tot op de dag waarop de 
verbintenis is aangegaan, de verbintenis tenietdoet en de zaken in dezelfde toe-
stand herstelt alsof er geen verbintenis had bestaan.

Hieruit volgt dat indien een bank een "rechtstreeks krediet" aan zijn klant ver-
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strekt, d.w.z. de rekening van de klant crediteert met het bedrag van de cheques 
onder de ontbindende voorwaarde van de niet-betaling van de cheques, en de 
voorwaarde vervuld wordt, het vervullen van de ontbindende voorwaarde terug-
werkt zodat de rekening verondersteld wordt nooit met het bedrag van de che-
ques gecrediteerd te zijn geworden.

De omstandigheid dat de Engelse Midland Bank bij brief  van 6 september 
1999 bevestigd heeft dat de rekening van de verweerster gecrediteerd was met 
een cheque van 352.038,64 pond sterling, te innen op 8 september 1999, kan de 
beslissing  niet  verantwoorden,  aangezien  het  arrest  uitdrukkelijk  vaststelt  dat 
achteraf (op 14 september 1999) is gebleken dat de geïnde cheques vals waren en 
dat, bijgevolg, het krediet opgehouden [had] te bestaan door het vervullen van de 
ontbindende voorwaarde van niet-betaling van de cheques.

De omstandigheid dat de rekening van de verweerster door de Engelse bank 
zou zijn gecrediteerd, heeft immers geen belang indien achteraf blijkt dat de En-
gelse bank de rekening van de verweerster gedebiteerd heeft, op grond dat de uit-
geschreven cheques vals waren. De verweerster heeft immers zelf in [...] conclu-
sie betoogd dat "de Midland Bank op 17 september 1999 de rekening van de 
(verweerster) gedebiteerd heeft" door te verwijzen naar stuk 4 van haar dossier, 
dat zij in haar inventaris van de in fine van die conclusie opgesomde stukken als 
volgt omschreef:  "brieven van 15, 16 en 17 september 1999 van de Midland 
Bank, die (de verweerster) op de hoogte brachten van de valsheid van de op de 
Engelse banken getrokken cheques".

Het is evenmin van enig belang dat de Midland Bank, met haar brieven van fe-
bruari 2001, bevestigd heeft dat de rekeningen waarop de cheques van 97.000 
pond sterling, 7.000 pond sterling en 5.000 pond sterling getrokken waren, vol-
doende gedekt waren. De omstandigheid dat de rekeningen waarop de cheques 
getrokken werden, gedekt waren, impliceert niet dat de dekking van de Digiglo-
be-rekening niet onbestaande of niet onvoldoende was, aangezien het arrest uit-
drukkelijk beslist dat, aangezien de geïnde cheques vals waren, het verstrekte 
rechtstreekse krediet opgehouden had te bestaan door het vervullen van de ont-
bindende voorwaarde van niet-betaling van de cheques.

Op grond van de overwegingen dat
- de Digiglobe-rekening voldoende gecrediteerd was met de tegenwaarde van 

de op de buitenlandse banken getrokken cheques en een positief saldo vertoonde 
op het tijdstip van de verschillende opnames van contant geld,

- de Midland Bank bevestigd heeft, eensdeels, bij brief van 6 september 1999, 
dat de rekening van de verweerster gecrediteerd was met het bedrag van een che-
que ter waarde van 352.038,64 pond sterling en, anderdeels, bij brieven van fe-
bruari 2001, dat de rekeningen waarop de cheques getrokken waren, voldoende 
gedekt waren.

- de verweerster de cheques betaald heeft in het kader van een rechtstreeks kre-
diet dat zij had verstrekt, 

- achteraf gebleken is dat de geïnde cheques vals waren en dat, bijgevolg, het 
krediet opgehouden [had] te bestaan door het vervullen van de ontbindende voor-
waarde van niet-betaling van de cheques,
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heeft het arrest niet wettig kunnen beslissen dat de Digiglobe-rekening vol-
doende gedekt was op het tijdstip van de verschillende geldopnames en dat, bij-
gevolg,  niet  is  aangetoond dat  de  verliezen [waren] geleden ten gevolge van 
geldopnames van een rekening die niet of niet voldoende gedekt [was] in de zin 
van artikel 3.8 van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis.

[Krachtens] de voormelde wettelijke bepalingen is [de dekking] van de reke-
ning, ten gevolge van het vervullen van de ontbindende voorwaarde van de niet-
betaling van de cheques, immers met terugwerkende kracht tenietgegaan tot op 
de dag waarop de verweerster deze dekking heeft gegeven.

Wat dat betreft moet erop worden gewezen dat de partijen niet aangevoerd 
hebben - en het arrest niet vastgesteld heeft - dat de partijen bij overeenkomst 
zouden zijn afgeweken van de terugwerkende kracht van de ontbindende voor-
waarde.

Het arrest, dat beslist dat de eiseres niet aantoont dat de voorwaarden voor de 
uitsluiting bepaald in artikel 3.8 van de algemene voorwaarden van de verzeke-
ringspolis vervuld zijn, d.w.z. dat de verliezen van de verweerster het gevolg zijn 
van geldopnames van een rekening die niet of niet voldoende gedekt is, schendt 
derhalve de artikelen 1168, 1179 en 1183 van het Burgerlijk Wetboek.

Derde onderdeel
De artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek verbieden de 

rechter de bewijskracht van een akte te miskennen door aan die akte een uitleg-
ging te geven die onverenigbaar is met de bewoordingen en de draagwijdte er-
van. De rechter miskent de bewijskracht van een akte indien hij beslist dat die 
akte een bewering bevat die er niet in voorkomt of weigert hem een bewering toe 
te schrijven die er wel in voorkomt.

De rechter miskent de verbindende kracht van een overeenkomst en schendt 
bijgevolg artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek wanneer hij aan de overeen-
komst de gevolgen niet toekent die deze overeenkomst, in zijn uitlegging ervan, 
wettelijk tussen de partijen heeft. 

Het arrest stelt vast dat de verzekeringspolis "all-risk verzekering financiële in-
stellingen - professionnele B.A. - B.A. maatschappelijke mandatarissen", die de 
verweerster op 3 maart 1997 bij de verweerster heeft gesloten, met de dekking 
"all-risk verzekering financiële instellingen" tegen volgende rechtstreekse geld-
verliezen verzekert:

2.2 die het gevolg zijn van fraude, gepleegd door elk identificeerbaar perso-
neelslid van de verzekerde, met inbegrip van computerfraude en computersabo-
tage, met of zonder medeplichtigheid van derden;

2.3 'die voortvloeien uit het feit dat de verzekerde gehandeld heeft op grond 
van een wisselbrief, (...) cheques, (...) bewijs of kwijtschrift van geldopname, of 
enig ander betaal- of kredietmiddel die nagemaakt, vervalst of bedrieglijk geën-
dosseerd blijken te zijn.

Artikel 3 van de overeenkomst bepaalt een reeks uitsluitingen, waaronder:
3.8 De verliezen die geleden worden ten gevolge van het opnemen van geld 

van een rekening die niet of niet voldoende gedekt is, tenzij die verliezen veroor-
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zaakt worden door de dekking 2.2.
Artikel 2.3 van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis voorziet 

aldus niet uitdrukkelijk in de dekking van het risico [ten] gevolge [van] een beta-
ling die [verricht] wordt in het kader van het verlenen van een "rechtstreeks kre-
diet", op grond van valse cheques die de bank rechtmatig geldig achtte.

Het rechtstreekse geldverlies dat voortvloeit uit het feit te hebben gehandeld 
op grond van cheques die nagebootst, vervalst of bedrieglijk geëndosseerd blij-
ken te zijn, worden inderdaad krachtens artikel 2.3 gedekt door de verzekerings-
polis, maar artikel 3.8 sluit van de dekking de verliezen uit die geleden worden 
[ten] gevolge van geldopnames van een rekening die niet of onvoldoende gedekt 
is (behoudens het - te dezen niet toepasselijke - geval waarin die verliezen ver-
oorzaakt worden door de dekking 2.2, d.w.z. wanneer zij het gevolg zijn van fou-
ten die begaan worden door elk personeelslid van de verweerster dat geïdentifi-
ceerd kan worden).

Aldus - zoals aangevoerd wordt in het eerste en het [tweede] onderdeel van dit 
middel, die hier als volledig weergegeven worden beschouwd - indien de reke-
ning gedekt wordt met het bedrag van de cheques in het kader van een "recht-
streeks krediet", d.w.z. onder de ontbindende voorwaarde van de niet-betaling 
van de cheques, en achteraf blijkt dat de geïnde cheques vals waren en dat, bijge-
volg, het  krediet opgehouden heeft  te bestaan, hetzij omdat het krediet  nietig 
[was] doordat het op een valse oorzaak gegrond was, hetzij omdat de ontbinden-
de voorwaarde van niet-betaling van de cheques is vervuld, worden de verliezen 
die het gevolg zijn van geldopnames van die rekening die, ten gevolge van de 
nietigheid van het krediet of de terugwerkende kracht van het vervullen van de 
ontbindende voorwaarde, niet of niet voldoende gedekt is, van de dekking uitge-
sloten.

Het arrest, dat erkent dat het schadegeval uitsluitend het gevolg is van het feit 
dat  de  verweerster  gehandeld heeft  op grond van valse  cheques  die  zij  voor 
rechtmatig geldig heeft gehouden en heeft betaald in het kader van het "recht-
streeks krediet" dat zij heeft verstrekt en dat dit risico uitdrukkelijk gedekt wordt 
door artikel 2.3 van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis, geeft 
aan de verzekeringspolis een uitlegging die volkomen onverenigbaar is met de 
bewoordingen en de draagwijdte ervan en miskent aldus de bewijskracht ervan 
(schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Het arrest,  dat  oordeelt  dat het  schadegeval gedekt wordt  door de verzeke-
ringsovereenkomst, omdat artikel 2.3 van de algemene voorwaarden van de ver-
zekeringspolis uitdrukkelijk het risico van het verstrekken van een "rechtstreeks 
krediet" dekt, terwijl dit risico niet uitdrukkelijk vermeld wordt in dat artikel 2.3 
en artikel 3.8 van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis een uit-
sluiting van de dekking voorschrijft voor de verliezen die geleden worden ten ge-
volge van geldopnames van een rekening die niet of niet voldoende was gedekt, 
kent aan de overeenkomst de gevolgen niet toe die ze wettelijk tussen de partijen 
heeft en schendt bijgevolg artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Middel
Eerste onderdeel
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, die de verweerster opwerpt: het on-

derdeel heeft geen belang:
Het arrest heeft niet kunnen beslissen dat "het schadegeval uitsluitend voort-

vloeit uit het feit dat [de verweerster] gehandeld heeft op grond van valse che-
ques, waarvan zij rechtmatig dacht dat ze geldig waren, en ze heeft betaald in het 
kader van de toekenning van een 'rechtstreeks krediet'", zonder het aangevoerde 
vals karakter van de oorzaak van dit krediet wettelijk uit te sluiten.

Het middel van niet ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het onderdeel:
Krachtens artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek hangt de geldigheid van 

een overeenkomst af van het bestaan van een geoorloofde oorzaak van verbinte-
nis.

Artikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verbintenis, aangegaan 
uit een valse oorzaak, geen gevolg kan hebben.

De voorwaarden van geldigheid van een overeenkomst worden weliswaar be-
oordeeld op het tijdstip dat zij wordt gesloten; toch kan een partij de geldigheid 
van een overeenkomst betwisten op grond dat ze niet op de hoogte was van de 
valse oorzaak die haar ertoe heeft aangezet de overeenkomst te sluiten, wanneer 
die valsheid na het sluiten ervan aan het licht is gekomen. 

Het arrest wijst erop dat de overeenkomst betrekking heeft op het verstrekken, 
door de verweerster, van een krediet aan Digiglobe, nadat laatstgenoemde che-
ques ter inning heeft aangeboden en dat de eiseres "betoogt dat de bank [...] [dit] 
krediet heeft verleend omdat zij ten onrechte geloofde dat de vervalste cheques 
geldig waren".

Het arrest, dat zich ertoe beperkt vast te stellen dat de verweerster het vals ka-
rakter van die cheques pas heeft ontdekt na hun inning en na de geldopnames die 
zij aan Digiglobe heeft verleend, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht dat 
dit bedrog bij het beoordelen van de geldigheid van de oorzaak van de overeen-
komst niet in aanmerking kan worden genomen en dat, bijgevolg, de rekening 
van Digiglobe op het tijdstip van de verschillende geldopnames voldoende ge-
dekt  was  en  dat  de  uitsluitingsvoorwaarden van artikel  3.8  van de  algemene 
voorwaarden van de verzekeringspolis te dezen niet waren vervuld.

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

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

over.



Nr. 428 - 24.9.07 HOF VAN CASSATIE 1755 

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

24 september 2007 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: mevr. Matray –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Geinger en Simont.

Nr. 429

2° KAMER - 25 september 2007

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING — 
BURGERLIJKE PARTIJ - ARREST DAT OVER DE BURGERLIJKE VORDERING DEELS EEN 
EINDBESLISSING INHOUDT EN DEELS EEN NIET-DEFINITIEVE BESLISSING INHOUDT - VOORZIENING - 
ONTVANKELIJKHEID

Een  arrest  waarbij  de  appelrechters  enerzijds  de  vordering  van  de  eisers  tegen  de  
verweerster ongegrond verklaren in zoverre zij strekt tot betaling van een vervallen en 
opeisbare  schuld  en  anderzijds  de  verweerster  veroordelen  tot  betaling  van  een 
voorschot uit hoofde van bijkomende kosten en de zaak voor verdere afhandeling van die 
schadepost  naar  de  eerste  rechter  verwijzen  is  geen  eindbeslissing  zodat  het  
cassatieberoep daartegen niet ontvankelijk is1. (Art. 416, Sv.)

(D. T. I. e.a.)

Conclusie van de Heer Advocaat-generaal M. Timperman:
1. Eisers in cassatie stonden aan M.D.M., de vader van verweerster, een lening toe en 

gaven hem een aantal  effecten in  bewaring.  De lening werd niet  terug betaald en de 
effecten werden niet teruggeven. Het hof van beroep te Gent bevestigde bij arrest van 9 
maart  2000 een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent van 15 mei 1998 
waarbij M.D.M. werd veroordeeld om aan eisers zowel de lening terug te betalen als ook 
de  tegenwaarde  van  de  in  bewaring  ontvangen  effecten,  dit  alles  vermeerderd  met 
interesten en kosten.

2. Een poging van eisers om tot gedwongen uitvoering over te gaan mislukte, waarop 
eisers  zich  tegen  de  vader  van  verweerster  burgerlijke  partij  stelden  voor  de 
onderzoeksrechter wegens bedrieglijk onvermogen. Bij de regeling van de procedure op 
het einde van het gerechtelijk onderzoek werden zowel M.D.M. als verweerster verwezen 
naar de  correctionele  rechtbank te Brugge.  Bij  vonnis van 29 december 2004 werden 
beiden strafrechtelijk veroordeeld om als dader of mededader zijn bedrieglijk onvermogen 
te hebben bewerkt of niet aan de op hem rustende verplichtingen te hebben voldaan. Dit 
werd  feitelijk  omschreven  als  niet  te  hebben  voldaan  ‘aan  zijn  verplichtingen 
voortvloeiende uit zijn veroordeling (…) en zijn uitgaven, en liggende gelden aan beslag 
te  onttrekken  en/of  beneden  het  beslagbaar  minimum te  houden,  door  deze  onder  te  
brengen  bij  en  te  beheren  door  tussenkomst  van N.D.M.,  onder  meer  via  een  
bankrekening op naam van deze laatste’. Het bestreden arrest van het hof van beroep te 
Gent van 24 oktober 2006 oordeelde dat de tenlastelegging ook in hoger beroep bewezen 
bleef  en  veroordeelde  de  beklaagden  opnieuw.  Dit  gebeurde  met  eenparigheid  van 
stemmen:  de  appelrechters  hielden  bij  de  straftoemeting  ten  aanzien  van  verweerster 
immers rekening met ‘haar noodzakelijk, jarenlang volgehouden mededaderschap aan 

1 Zie concl. O.M.
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het bewezen verklaard misdrijf’  en vonden dat de strafmaat gehanteerd door de eerste 
rechter een ‘te milde bestraffing in haren hoofde is om haar tot blijvend schuldinzicht te  
brengen’.

3.  Voor  de  eerste  rechter  vorderden  eisers  op  burgerlijk  gebied dat  de  vader  van 
verweerster  zou  veroordeeld  worden  tot  vergoeding  van  de  schade  ingevolge  de 
bijkomende  kosten  van  administratie,  strafklacht  en  benaarstiging  van  de  procedure. 
Eisers gingen er van uit dat, vermits zij tegen hem reeds over een titel beschikten wat het 
bedrag van de lening en de tegenwaarde van de effecten betreft, zij aan de strafrechter bij 
wege van burgerlijke partijstelling geen tweede titel konden vragen. 

Eisers vorderden ook genoegdoening van verweerster. De tegen haar gerichte burgerlij-
ke vordering omvatte de bijkomende kosten ten gevolge van de mislukte tenuitvoerleg-
ging van het arrest van 9 maart 2000 én het bedrag van de veroordeling door dit arrest uit-
gesproken tegen M.D.M.. Het eerste deel van de vordering werd toegekend, en verweer-
ster werd solidair met haar vader veroordeeld tot betaling van één euro provisioneel. De 
rechtbank oordeelde dat de schade die voor de strafrechter in aanmerking komt, de speci-
fieke schade is die voortspruit uit de krenking van het rechtmatig belang op onmiddellijke 
betaling waardoor bijzondere bijkomende kosten zijn ontstaan2. De vordering van eisers 
werd door de correctionele rechter in eerste aanleg echter afgewezen in zoverre zij strekte 
tot het bekomen van verweerster van het bedrag van de lening en van de tegenwaarde van 
de effecten; de rechtbank steunde daarbij op een arrest van Uw Hof waarvan de er in ver-
vatte regel weliswaar tot een andere conclusie zou moeten leiden3. De appelrechters be-
vestigden de beroepen beslissing, afgezien van de aanvangsdatum waarop de gerechtelijke 
interesten beginnen te lopen, en verwezen de zaak op burgerlijk gebied voor verdere af-
handeling terug naar de eerste rechter. Het hof van beroep oordeelde ter zake dat ‘de 
schade die door de schuld van tweede beklaagde  (verweerster in cassatie), mededader 
aan het misdrijf van bedrieglijk onvermogen, werd veroorzaakt, valt immers niet samen 
met de onbetaalde schuld van de eerste beklaagde ten aanzien van de burgerlijke partijen 
(eisers in cassatie)’ en ‘de bijkomende kosten (…) vormen de specifieke schade die voort-
spruit uit de krenking van het rechtmatig belang op onmiddellijke betaling, zoals bijvoor-
beeld deurwaarderskosten, kosten ingevolge onnuttig beslag, administratie en dergelijke.  
Deze schade staat immers in rechtsreeks causaal verband met de onrechtmatige daad, op 
basis waarvan de beklaagden werden veroordeeld’.

4. Op 7 november 2006 tekenden eisers cassatieberoep aan tegen het arrest van het hof 
van beroep te Gent en dit tegen al de beschikkingen hen betreffende op burgerlijk gebied 
ten aanzien van N.D.M.4. 

De eerste vraag die zich stelt is of deze voorziening al dan niet ontvankelijk is? 
In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing waarbij een veroordeling 

wordt  uitgesproken  tot  betaling  van  één  euro  provisioneel  en  de  zaak  voor  verdere 
afhandeling wordt verwezen naar de eerste rechter, ligt geen eindbeslissing voor en is het 
cassatieberoep in toepassing van artikel 416 Sv. niet ontvankelijk.

In zoverre er wordt van uitgegaan dat de beslissing van de appelrechters waarbij de vor-
dering tegen verweerster tot betaling van het bedrag van de vervallen schuld en van de te-
genwaarde van de effecten ongegrond wordt verklaard, kan afgesplitst worden van de be-
slissing waarbij één euro provisioneel wordt toegekend voor de bijkomende kosten en de 
zaak voor verdere afhandeling wordt verwezen naar de eerste rechter, ligt op dat eerste 
punt wél een eindbeslissing voor en is het cassatieberoep ontvankelijk. Niettemin zou in 

2 N. BAUWENS, “Bedrieglijk onvermogen”, R.W. 1989-90, (273) 294.
3 Cass. 20 feb. 2001, A.R. P.99.0480.N, nr. 102: zie infra sub 6.
4 Eerder had de raadsman van eisers per abuis cassatieberoep aangetekend voor N.D.M.. Dit euvel 
werd op 8 nov. 2006 rechtsgezet door een afstand van voorziening. 
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dergelijke gevallen het cassatieberoep toch als voorbarig en derhalve niet-ontvankelijk 
moeten worden beschouwd, onder voorbehoud van de uitzondering uit de tweede alinea 
van artikel 416 Sv. betreffende het beginsel van aansprakelijkheid5. Dit laatste zou er dan 
op neerkomen dat het cassatieberoep slechts ontvankelijk is in zoverre uitspraak gedaan 
wordt over een beginsel van aansprakelijkheid, wat in casu het geval lijkt te zijn: de ap-
pelrechters achten verweersters immers niet aansprakelijk voor de vermogensschade van 
eisers die voortvloeit uit het feit dat haar vader bepaalde van zijn verbintenissen niet is na-
gekomen. 

Anderzijds heeft Uw Hof bovendien reeds beslist om akte van afstand te verlenen van 
een cassatieberoep in zoverre de bestreden beslissing uitspraak deed over de vergoeding 
van de schade en een deskundigenonderzoek beval, doch het cassatieberoep ontvankelijk 
verklaarde in zoverre de bestreden beslissing uitspraak deed over de aansprakelijkheid en 
over het bedrag van de schadevergoeding voor de wachttijd6. Dit arrest lijkt dan ook te 
impliceren dat Uw Hof van oordeel was dat de beslissing die definitief uitspraak deed 
over bepaalde schadeposten kon afgesplitst worden van de andere posten van de schade-
begroting waarover nog geen definitieve uitspraak was gedaan, en dat het cassatieberoep 
dan ook ontvankelijk was in de mate waarin het was gericht tegen het gedeelte van de be-
slissing dat op definitieve wijze uitspraak deed over een schadepost.

Ik besluit dan ook tot de ontvankelijkheid van de voorziening.
(…)

ARREST

(A.R. P.06.1531.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De beide cassatieberoepen zijn uitsluitend op burgerlijk gebied gericht tegen 

het arrest van het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer, van 24 oktober 
2006. 

De eiseres N. D. M. doet afstand van haar cassatieberoep.
De eisers A. I. en M. N. voeren in een gemeenschappelijke memorie die aan 

dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de eisers II
1. Het cassatieberoep komt op tegen de niet-definitieve beslissing over de te-

gen de verweerster ingestelde burgerlijke rechtsvordering in zover die beslissing 
uitspraak doet over de omvang van de schade.

2. De verweerster wordt veroordeeld tot betaling van een voorschot. Voor het 
overige wordt de zaak voor verdere afhandeling naar de eerste rechter verwezen.

Het cassatieberoep is bij toepassing van artikel 416 Wetboek van Strafvorde-
ring niet ontvankelijk.

5 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2003, nr. 2732.
6 Cass. 12 feb. 2002, A.R. P.00.0984.N, nr. 96.



1758 HOF VAN CASSATIE 25.9.07 - Nr. 429 

Middel
3. Het middel dat geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid van het cassa-

tieberoep behoeft geen antwoord. 
Dictum
Het Hof,
Verleent N. D. M. akte van haar afstand.
Verwerpt de cassatieberoepen van A. I. en M. N..
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

25 september 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. W. Van Steenbrugge,Gent en J. Bekaert, Kortrijk.

Nr. 430

2° KAMER - 25 september 2007

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - STRAFVORDERING - VEROORDELENDE BESLISSING - OPGAVE VAN DE 
WETSBEPALINGEN - BEGRIP

2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - VEROORDELENDE 
BESLISSING - OPGAVE VAN DE WETSBEPALINGEN - BEGRIP

3º INKOMSTENBELASTINGEN — ALLERLEI - FISCALE VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN - VEROORDELING - TE VERMELDEN WETSBEPALINGEN

4º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - FISCALE VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VEROORDELING - TE 
VERMELDEN WETSBEPALINGEN

1º en 2º In strafzaken moet ieder veroordelend vonnis, om naar het voorschrift van artikel  
149 Grondwet en van de artikelen 163, eerste lid, 195, eerste lid, of 371 Wetboek van  
Strafvordering,  met  redenen  te  zijn  omkleed,  niet  alleen  opgave  doen  van  de  
wetsbepalingen waarbij de straf wordt bepaald maar ook van de wetsbepalingen die de  
bestanddelen  omschrijven  van  het  misdrijf  waaraan  de  beschuldigde  schuldig  wordt 
verklaard1. (Art. 149, Gw. 1994; Artt. 195, eerste lid, en 371, Sv.)

3º  en  4º  De  veroordelende  beslissing  voor  een  fiscale  valsheid  of  gebruik  moet  de  
bepalingen van het Wetboek van Inkomstenbelastingen of van de ter uitvoering ervan 
genomen besluiten vermelden die de dader heeft overtreden of heeft willen overtreden2.  
(Art. 149, Gw. 1994; Artt. 195, eerste lid, en 371, Sv.; Artt. 449 en 450, eerste lid, W.I.B. 
1992)

(V. e.a.)

1 Zie concl. O.M. 
2 Ibid.
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Conclusie van de Heer Advocaat-generaal Timperman:
1. Eisers werden vervolgd en in eerste aanleg veroordeeld voor feiten die in het exploot 

van rechtsingang3 en in het vonnis van de correctionele rechtbank te Mechelen van 22 
april 2005 werden omschreven als volgt: ‘Bij inbreuk op de artikelen 339 en 340, eerste  
lid (oud) en 449 en 450, eerste lid (nieuw) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen,  
met het oogmerk, om met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de bepalin-
gen van het Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten te overtreden, in  
openbare geschriften, in handelsgeschriften of in private geschillen valsheid te hebben 
gepleegd en/of met hetzelfde oogmerk van een zodanig vals geschrift gebruik te hebben  
gemaakt, namelijk door het opstellen van fictieve facturen van de BVBA BRISTI teneinde  
fictieve aftrekposten te creëren in de aangifte van de bestemmeling van de factuur: te  
Heist-Op-Den-Berg en bij samenhang elders in het Rijk: (vervolgt met de opsomming van 
de tenlasteleggingen A.40 tot en met A.128 waarin telkens de datum van het feit, het num-
mer van de factuur, het factuurbedrag en het nummer van het overtuigingstuk worden ge-
preciseerd)’.

2. Uit de stukken met betrekking tot de procedure in hoger beroep, en meer bepaald uit 
het proces-verbaal van de openbare terechtzitting van het hof van beroep te Antwerpen 
van 01 februari 20074, blijkt dat het Openbaar Ministerie met betrekking tot hoger vermel-
de tenlastelegging A de precisering van het bedrieglijk oogmerk vorderde, namelijk: ‘Als  
dader of mededader, bij inbreuk op de artikelen 449 en 450 eerste lid van het Wetboek  
van de Inkomstenbelastingen, met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de 
bepalingen van het Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten te overtre-
den, in openbare geschriften, in handelsgeschriften of in private geschriften valsheid te  
hebben gepleegd en/of met hetzelfde oogmerk van een zodanig vals geschrift gebruik te  
hebben gemaakt, namelijk door het opstellen van fictieve facturen van de bvba BRISTI  
teneinde fictieve aftrekposten te creëren in de aangifte van de bestemmeling van de fac-
tuur en de verschuldigde directe  belastingen (vennootschapsbelastingen)  van de bvba  
Print Star te ontduiken’.

In beroepsbesluiten voor eiser neergelegd ter zitting van 01 februari 20075 nam eiser er 
trouwens nota van dat het Openbaar Ministerie (reeds) ter zitting van 1 december 2005 
had meegedeeld ‘de dagvaarding in die zin te laten wijzigen’. 

Het bestreden arrest stelt vast dat eisers kennis konden nemen van die precisering, daar-
omtrent hun zienswijze konden laten kennen en dat zij na die precisering nog steeds voor 
dezelfde feiten werden vervolgd6. De appelrechters bevestigden het veroordelende vonnis 
van de eerste rechter, met dien verstande dat het bedrag voor financiering van het Bijzon-
der Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en occasionele redders 
werd aangepast en dat tegen eiseres met eenparigheid van stemmen de bijzondere ver-
beurdverklaring werd uitgesproken van bepaalde overtuigingstukken.

3.  Het  enige  en  gezamenlijke  middel  voert  aan  dat  het  bestreden  arrest  niet  naar 
genoegen van recht is gemotiveerd omdat het arrest, noch zelf, noch door overneming, 
enige wettelijke bepaling van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen of van de ter 
uitvoering ervan genomen besluiten  vermeldt  die  eisers  hebben overtreden  of  hebben 
willen overtreden middels de ten laste gelegde valsheid.

4. Het is de vaststaande rechtspraak van Uw Hof dat in strafzaken de veroordelende be-
slissingen, om naar recht met redenen te zijn omkleed, niet alleen opgave moeten doen 

3 Dagvaarding ten verzoeke van de Procureur des Konings te Mechelen.
4 Proceduredossier hof van beroep Antwerpen, stuk 25 zoals trouwens ook geciteerd in het bestreden 
arrest sub 4 (p. 6 en 7).
5 Proceduredossier hof van beroep Antwerpen, stuk 26.
6 Bestreden arrest p. 7.
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van de wetsbepalingen waarbij een straf wordt bepaald, doch ook van de bepalingen waar-
bij de  bestanddelen van het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf worden vastge-
steld7. Het doel van de motiveringsplicht bestaat erin dat de verdachte kennis kan nemen 
van de hem ten laste gelegde feiten en, onder meer, kan nagaan of de veroordeling ge-
grond is doordat die feiten binnen de wettelijke delictsomschrijving vallen. De verplichte 
vermelding van de toepasselijke wetsbepalingen wordt beschouwd als een substantieel of 
essentieel voorschrift8.

5. Sinds het arrest van Uw Hof van 10 maart 19939 is het eveneens vaste rechtspraak10 
dat een veroordeling wegens fiscale valsheid in geschriften de wetsbepalingen moet aan-
duiden die de dader van de valsheid middels het valse stuk overtrad of zinnens was te 
overtreden. Het arrest van 10 maart 1993 vernietigt het bestreden arrest van het hof van 
beroep omdat noch dit arrest, noch het vonnis waarnaar het verwijst, melding maken van 
enige bepaling van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen of van de uitvoeringsbe-
sluiten daarvan die eiser met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden zou 
hebben overtreden of zou hebben willen overtreden door valsheid in geschriften te plegen 
of gebruik te maken van een dergelijk vals stuk.

6. De vraag rijst of deze rechtspraak zonder meer houdbaar blijft. Het komt mij immers 
voor  dat die  rechtspraak reeds een uitbreiding inhoudt van de hoger  sub 4 geciteerde 
rechtspraak over de motivering in strafzaken.

Met betrekking tot voorliggende problematiek worden de strafbare feiten bepaald door 
de artikelen 339 tot 349 W.I.B.11, thans de artikelen 449 en volgende van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1992. 

Artikel 449 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 stelt dat onverminderd 
de  administratieve sancties,  hij,  die  met  bedrieglijk  opzet  of  met  het  oogmerk om te 
schaden, de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten 
overtreedt, gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 
250 euro tot 12.500 euro of met één van die straffen alleen.

Artikel 450 eerste lid van hetzelfde Wetboek bepaalt dat met gevangenisstraf van een 
maand tot vijf jaar en met geldboete van 250 euro tot 12.5000 euro of met één van die 
straffen alleen wordt  gestraft  hij  die,  met  het  oogmerk om een van de in  artikel  449 
bedoelde misdrijven te plegen, in openbare geschriften, in handelsgeschriften of in private 
geschriften valsheid pleegt, of die van een zodanig vals geschrift gebruik maakt.

Een in rechte afdoende motivering in strafzaken moet ook, zoals hoger aangetoond, de 
wettelijke bepalingen vermelden die de bestanddelen van het aan de beklaagde ten laste 
gelegde misdrijf vaststellen. Het is voormeld artikel 450, en enkel dat artikel, dat de be-
standdelen van het misdrijf van fiscale valsheid in geschriften vaststelt. Bij het misdrijf 
van fiscale valsheid in geschriften is het  oogmerk om een van de in artikel 449 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bedoelde misdrijven te plegen een constitu-
tief bestanddeel van het misdrijf12. In overeenstemming met de rechtspraak van Uw Hof 

7 Cass. 28 mei 1986, A.R. 5020, nr. 607; Cass. 26 jan. 1988, A.R. 781, nr. 319; Cass. 27 maart 1996, 
A.R. P.95.1105.F, nr. 107; Cass. 20 dec. 2000, A.R. P.00.1384.F, nr. 713; Cass. 14 feb. 2001, A.R. 
P.00.1350.F,  nr.  91;  Cass.  4  juni  2002,  A.R.  P.01.0706.N,  nr.  339;  Cass.  18juni  2003,  A.R. 
P.03.0269.F, nr. 358; Cass. 13 juni 2006, A.R. P.06.0233.N, www.cass.be.
8 Cass. 3 mei 2002, A.R. P.99.1197.F, nr. 268.
9 Cass. 10 maart 1993, A.R. 34, nr. 138.
10 Cass. 14 feb. 2001, A.R. P.00.1350.F, P.00.1353.F en P.00.1363.F, nr. 91; Cass. 5 maart 2002, 
A.R. P.01.1434.N, nr. 158; Cass. 13 december 2006, A.R. P.05.1434.F, www.cass.be. 
11 R. DECLERCQ, “Strafrechtelijke aspecten van de recente wijzigingen inzake inkomstenbelastingen” 
in Strafrecht en belastingrecht, L. DUPONT en F. VANISTENDAEL (ed.), Kluwer, 1983, 4.
12 L. DUPONT,  “Fiscale valsheid in  geschriften” in  Strafrecht  en belastingrecht,  L.  DUPONT en F. 
VANISTENDAEL (ed.), Kluwer, 1983, 107-108.



Nr. 430 - 25.9.07 HOF VAN CASSATIE 1761 

dient het veroordelende vonnis of arrest bijgevolg te verwijzen naar artikel 450 van dit-
zelfde Wetboek dat dit  bestanddeel inhoudt, wat het bestreden arrest in casu trouwens 
heeft gedaan. Het exacte voorwerp van dit oogmerk, zijnde de concrete inbreuk op de fis-
cale bepalingen die wordt beoogd, is daartegen naar mijn oordeel, geen constitutief be-
standdeel van het misdrijf. Slechts ‘het bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden’ 
gerelateerd aan een wetsovertreding bedoeld in artikel 449 van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen 1992 is ter zake als bijzonder opzet een bestanddeel van het ten laste 
gelegde misdrijf, niet de beoogde inbreuk zelf.

Bovendien is het zo dat er geen wettelijke bepaling bestaat die de bestanddelen vaststelt 
van  de  concrete  inbreuken  die  bij  de  fiscale  valsheid  in  geschriften  beoogd  kunnen 
worden, buiten artikel 449 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, waarnaar 
artikel  450,  eerste  lid  van  ditzelfde  Wetboek  verwijst.  Het  bedoelde  Wetboek  omvat 
immers geen bepalingen met de omschrijvingen van de diverse overtredingen van fiscale 
bepalingen die kunnen worden begaan of beoogd door de fiscale valsheid. Enkel artikel 
449 van het Wetboek bevat een generieke delictsomschrijving: de overtredingen van de 
bepalingen van het Wetboek of van de uitvoeringsbesluiten ervan, met bedrieglijk opzet 
of met het oogmerk om te schaden, maken misdrijven uit. De bepaling van het Wetboek 
of van de uitvoeringsbesluiten waarvan de overtreding beoogd werd bij het plegen van de 
valsheid in geschriften, is  op zich geen bepaling die de bestanddelen van een misdrijf 
vaststelt. Deze bepaling is integendeel het spiegelbeeld van dergelijke bepaling. Zij stelt 
op zich niet vast wat de bestanddelen zijn van het fiscale misdrijf, maar bepaalt wat de 
inhoud is van de fiscale verplichting die uit die bepaling voortvloeit of wat de grenzen 
zijn van het fiscale recht dat die bepaling instelt. Niet wat niet mag, maar wel wat mag of 
moet, is het voorwerp van die bepaling. In voorliggend geval zijn de bepalingen waarvan 
de overtreding werd beoogd door het fiscale misdrijf de bepalingen op het gebied van de 
fiscale aftrekken die de belastingplichtige kan toepassen en de bepalingen in verband met 
de verplichting om belasting te betalen. De bepalingen die de fiscale aftrekken regelen, 
bepalen enkel  welke aftrekken mogen gebeuren,  zij  stellen niet  vast  welke feiten een 
schending van de aftrekregeling uitmaken of wat de bestanddelen zijn van een inbreuk op 
de aftrekregeling.

Zelfs indien men blijft aanvaarden dat de fiscale bepalingen, al naargelang het geval, 
het materieel bestanddeel zouden opleveren van het misdrijf bedoeld in artikel 449  van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, denk ik niet dat daaruit volgt dat zij een 
bestanddeel uitmaken van het misdrijf van artikel 450 van hetzelfde Wetboek. Bedoelde 
artikelen vormen immers elk op zich een autonoom misdrijf. Eenmaal zulks aangenomen 
wordt is het dan niet vereist dat wordt verwezen naar de concrete fiscale bepaling waarvan 
de overtreding beoogd wordt. 

In andere gelijkaardige, maar daarom niet analoge gevallen lijkt de rechtspraak niet zo 
streng. De wanbedrijven omschreven in artikel 505 van het Strafwetboek en het wanbe-
drijf omschreven in artikel 3 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door 
racisme en xenofobie ingegeven daden13 zijn bijvoorbeeld misdrijven waarvan het bestaan 
afhangt van een ander misdrijf14. Uw Hof oordeelde in eerstgenoemde gevallen dat het om 
zelfstandige misdrijven gaat15, dat het niet vereist is dat de daders aan het voorafgaande 
wanbedrijf  gekend of  veroordeeld zijn16,  dat  de veroordelende beslissing geen opgave 
moet doen van de misdaad of het wanbedrijf waardoor de vermogensvoordelen zijn ver-

13 Thans artikel 22 ingevolge de Wet van 10 mei 2007 (B.S. 30.05.2007).
14 Heling en witwasheling veronderstellen een basismisdrijf; het misdrijf van lidmaatschap aan een 
vereniging  in  de  zin  van  de  wet  van  30  juli  1981  veronderstelt  een  groepering  die  racisme  of 
segregatie verkondigt.
15 Cass. 17 aug. 1982, A.C. 1981-1982, nr. 671.
16 Cass. 25 okt. 1988, A.R. 2283, nr. 113.
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kregen17 en dat de rechter het precieze misdrijf niet moet kennen18. Met betrekking tot de 
aangehaalde inbreuk op de racismewet werd geoordeeld dat bedoelde inbreuk een zelf-
standig misdrijf is dat niet vereist dat de groep of vereniging waartoe de dader behoort, 
werd of wordt vervolgd, persoonlijk schuldig werd geacht of veroordeeld19.

7. Uit de stukken waar Uw Hof acht vermag op te slaan, meer bepaald de besluiten die 
voor eisers werden ontwikkeld voor de eerste rechter20 en voor de appelrechters21, blijkt 
niet dat eisers op enig ogenblik verweer hebben gevoerd omtrent het moreel bestanddeel 
van de ten laste gelegde inbreuk op artikel 450 van het Wetboek van Inkomstenbelastin-
gen, noch omtrent de beoogde fiscale inbreuk; evenmin blijkt dat eisers op enig ogenblik 
tegen de aangevoerde tenlastelegging een exceptio obscuri libelli hebben aangevoerd of 
hebben verzocht om de toepasselijke fiscale bepalingen aan te duiden.

Uit  de  initiële  feitelijke  omschrijving en uit  de  latere  precisering  van het  ten laste 
gelegde misdrijf blijkt trouwens expliciet dat het oogmerk van het opstellen van fictieve 
facturen in casu bedoeld was om ‘fictieve aftrekposten te creëren in de aangifte van de 
bestemmeling van de factuur’  en ‘de verschuldigde directe  belastingen van de BVBA 
PRINT STAR te ontduiken’. 

Ik denk dat enkel in het geval dat een beklaagde voor de feitenrechter expliciet verweer 
heeft gevoerd omtrent de bepaling van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 of 
van de uitvoeringsbesluiten ervan waarvan hij de overtreding heeft beoogd middels de 
verweten valsheid, de vermelding van die bepaling in het veroordelend vonnis vereist zou 
kunnen worden in het raam van de motiveringsplicht in strafzaken.

De verwijzing naar de fiscale bepalingen waarvan de overtreding werd beoogd door de 
fiscale valsheid zou in bepaalde gevallen immers nuttig kunnen zijn. De positieve om-
schrijving van de fiscale verplichting of van het fiscale recht maakt het immers mogelijk 
om uit te maken wat binnen die verplichting of dat recht valt en dus geen overtreding van 
de fiscale bepaling uitmaakt. Dit laat aldus onrechtstreeks toe om, door uitsluiting, na te 
gaan wat in concreto moet worden verstaan onder de door artikel 449 op generieke wijze 
strafbaar gestelde overtredingen van de fiscale bepalingen. Zulke verwijzing kan in het 
bijzonder nuttig zijn wanneer een recht aan bepaalde in de wet opgesomde voorwaarden is 
gekoppeld. Het ontbreken van een van die voorwaarden kan dan een aanwijzing uitmaken 
voor het voorhanden zijn van een fiscale inbreuk22. De omstandigheid dat die verwijzing 
in bepaalde gevallen nuttig kan zijn vormt mijns inziens nog geen afdoende verantwoor-
ding om van de verwijzing naar de concrete bepaling een altijd geldende vereiste voor een 
rechtsgeldige motivering te maken.

In het voorliggende geval lijkt de verwijzing naar de concrete bepalingen die de fiscale 
aftrek van kosten regelen hoe dan ook weinig zinvol omdat het oogmerk van het ten laste 
gelegde misdrijf erin bestaat dat niet bestaande, fictieve kosten in aftrek worden gebracht. 
De bepalingen die de voorwaarden omschrijven waaronder reële kosten kunnen in aftrek 
worden gebracht, kunnen weinig of geen elementen aanreiken die enig belang vertonen 
bij de totstandkoming en beoordeling van het ten laste gelegde misdrijf. 

Het doel van de motiveringsplicht23 werd in casu afdoende bereikt.

17 Cass. 21 juni 2000, A.R. P.99.1285.F, P.00.0351.F en P.00.0856.F, nr. 387.
18 Cass. 25 sept. 2001, A.R. P.01.0725.N, nr. 493.
19 Cass. 9 nov. 2004, A.R. P.04.0849.N, nr. 539.
20 Gemeenschappelijke  conclusie  van  eisers  medegedeeld  op  16  sept.  2004  (stuk  674, 
procedurebundel eerste aanleg) en neergelegd ter zitting van de correctionele rechtbank op 4 maart 
2005 (stuk 802, procedurebundel eerste aanleg).
21 Beroepsbesluiten dd. 1 feb. 2007 van eiser (stuk 26, procedurebundel hof van beroep) en van 
eiseres (stuk 28, procedurebundel hof van beroep).
22 Het misdrijf voorzien in artikel 449 wetboek van Inkomstenbelastingen.
23 Cfr. supra sub 4.
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Conclusie: Verwerping.

ARREST

(A.R. P.07.0420.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 1 maart 2007. 
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Middel
1. Het bestreden arrest verklaart de beide eisers schuldig en veroordeelt hen 

elk tot straf wegens:
"als dader of mededader, bij inbreuk op de artikelen 449 en 450, eerste lid, van 

het Wetboek van de inkomstenbelastingen met bedrieglijk opzet of met het oog-
merk om te schaden, de bepalingen van het wetboek of van de ter uitvoering er-
van  genomen  besluiten  te  overtreden,  in  openbare  geschriften,  in  handelsge-
schriften of in private geschriften, valsheid te hebben gepleegd en/of met hetzelf-
de oogmerk van een zodanig vals geschrift gebruik te hebben gemaakt, namelijk 
door het opstellen van fictieve facturen van de bvba Bristi teneinde fictieve af-
trekposten te creëren in de aangifte van de bestemmeling van de factuur".

2. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en van de artike-
len 163, eerste lid, 195, eerste lid, en 371 Wetboek van Strafvordering. Het stelt 
dat het arrest niet naar eis van recht is gemotiveerd omdat het noch zelf, noch 
door overneming, enige bepaling van het WIB of een uitvoeringsbesluit ervan 
vermeldt dat de eisers hebben overtreden of willen overtreden.

3. In strafzaken moet ieder veroordelend vonnis, om naar het voorschrift van 
artikel 149 Grondwet en van de artikelen 163, eerste lid, 195, eerste lid, of 371 
Wetboek van Strafvordering, met redenen te zijn omkleed, niet alleen opgave 
doen van de wetsbepalingen waarbij de straf wordt bepaald maar ook van de 
wetsbepalingen die de bestanddelen omschrijven van het misdrijf waaraan de be-
klaagde schuldig wordt verklaard. 

4. Artikel 450, eerste lid, WIB 1992 stelt strafbaar hij die met het oogmerk om 
een van de in artikel 449 WIB 1992 bedoelde misdrijven te plegen, valsheid in 
geschriften pleegt, terwijl dat artikel 449 WIB 1992 strafbaar stelt hij, die met 
bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de bepalingen van het WIB 
1992 of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, overtreedt. 

Aldus moet de veroordelende beslissing voor een fiscale valsheid of gebruik 
de bepalingen van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen of van de ter uit-
voering ervan genomen besluiten vermelden die de dader heeft  overtreden of 
heeft willen overtreden.
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Het bestreden arrest doet dit niet.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest. 
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

25 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Andersluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 431

2° KAMER - 25 september 2007

1º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - EENHEID VAN OPZET - STRAFTOEMETING - 
BESTRAFFING MET DE ZWAARSTE STRAF - GEVOLG - DRAAGWIJDTE

2º STRAF — ZWAARSTE STRAF - MISDRIJVEN - EENHEID VAN OPZET - STRAFTOEMETING 
- BESTRAFFING MET DE ZWAARSTE STRAF - GEVOLG - DRAAGWIJDTE

1º en 2º Het opleggen van de zwaarste straf  met toepassing van artikel 65, eerste lid,  
Strafwetboek houdt niet in dat deze straf alleen de feiten betreft waarop deze zwaarste  
straf is gesteld; onder de bestraffing met de zwaarste straf zijn integendeel al de feiten 
begrepen waarvoor ze uitgesproken wordt. (Art. 65, eerste lid, Sw.)

(G. e.a. T. M. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0461.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 7 maart 2007.
De eiseres I voert geen middel aan. 
De eisers II en III voeren elk in een memorie die beide aan dit arrest zijn ge-

hecht, twee middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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(...)
Tweede middel van de eiser III
7. Het middel voert schending aan van de artikelen 2, eerste lid, 65, 193, 196, 

197, 213, 214, 505 Strafwetboek en artikel 1 koninklijk besluit nr. 22 van 24 ok-
tober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en ge-
failleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, zo-
als gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 2 juni 1998. Het stelt dat de opgelegde 
bijkomende straf van beroepsverbod voor de duur van drie jaar onwettig is om-
dat:

- de appelrechters met toepassing van artikel 65, eerste lid, Strafwetboek straf-
fen met de zwaarste straf, namelijk deze gesteld op de telastlegging E.I;

- het bewezen verklaarde witwassen zich situeert vóór 1 september 1998, da-
tum waarop de vermelde wetswijziging bij wet van 2 juni 1998 in werking was 
getreden;

- overeenkomstig artikel 2, eerste lid, Strafwetboek geen misdrijf kan worden 
gestraft met straffen die bij de wet niet waren gesteld voor dat het misdrijf werd 
gepleegd. 

8. Het opleggen van de zwaarste straf met toepassing van artikel 65, eerste lid, 
Strafwetboek houdt niet in dat deze straf alleen de feiten betreft waarop deze 
zwaarste straf is gesteld. Integendeel, onder de bestraffing met de zwaarste straf 
zijn al de feiten begrepen waarvoor ze uitgesproken wordt. 

In zoverre het middel een andere rechtsopvatting is toegedaan, faalt het naar 
recht. 

9. Het geheel van de feiten waaraan de eiser schuldig wordt verklaard omvat 
naast het witwassen van de telastlegging E.I, eveneens de valsheden in geschrifte 
van de telastleggingen A, B.I en B.II, dit zijn de valsheden waarvan, naar de on-
aantastbare vaststelling van de appelrechters, het strafbare gebruik voortgeduurd 
heeft tot 22 oktober 2001. 

De eiser wordt dus tot het beroepsverbod van artikel 1 koninklijk besluit nr. 22 
van 24 oktober 1934, zoals gewijzigd bij artikel 3 wet van 2 juni 1998, veroor-
deeld voor feiten die gepleegd werden na 1 september 1998, datum van de in-
werkingtreding van het gewijzigde artikel 1 van het vermelde koninklijk besluit.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
10. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

25 september 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-
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generaal – Advocaten: mrs. H. Van Bavel, Brussel en Verbist.

Nr. 432

2° KAMER - 25 september 2007

1º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — VERSCHONING - 
DIEFSTAL - ARTIKEL 462, STRAFWETBOEK - IMMUNITEIT - GEVOLG

2º DIEFSTAL EN AFPERSING - VERSCHONINGSGROND - ARTIKEL 462, STRAFWETBOEK - 
IMMUNITEIT - GEVOLG

3º STRAF — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 
VERSCHONINGSGRONDEN - VERSCHONING - DIEFSTAL - ARTIKEL 462, 
STRAFWETBOEK - IMMUNITEIT - GEVOLG

4º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — VERSCHONING - 
ARTIKEL 462, STRAFWETBOEK - DRAAGWIJDTE - TOEPASSING

5º DIEFSTAL EN AFPERSING - VERSCHONINGSGROND - ARTIKEL 462, STRAFWETBOEK - 
DRAAGWIJDTE - TOEPASSING

6º STRAF — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 
VERSCHONINGSGRONDEN - VERSCHONING - ARTIKEL 462, STRAFWETBOEK - 
DRAAGWIJDTE - TOEPASSING

7º MEINEED - BOEDELBESCHRIJVING - ARTIKEL 226, STRAFWETBOEK - NORMDOEL - BEGRIP - 
TOEPASSING

8º EED - MEINEED - BOEDELBESCHRIJVING - ARTIKEL 226, STRAFWETBOEK - NORMDOEL - 
BEGRIP - TOEPASSING

1º, 2º en 3º De verschoningsgrond omschreven in artikel 462 Strafwetboek verleent de erin 
vermelde daders van diefstal een persoonlijke immuniteit voor strafvervolging zodat de 
strafrechter die vaststelt dat een diefstal aan een van de in deze wetsbepaling vermelde 
daders ten laste wordt gelegd, slechts de strafvordering niet ontvankelijk kan verklaren 
zonder uitspraak te kunnen doen over het bewezen zijn van het feit of de schuld van 
beklaagde en zonder  uitspraak te  kunnen doen over  de tegen de beklaagde van de  
diefstal  ingestelde  burgerlijke  rechtsvordering,  die  evenmin  ontvankelijk  is1.  (Art.  462, 
eerste lid, Sw.; Art. 4, V.T.Sv.)

4º,  5º  en  6º  De  verschoningsgrond  omschreven  in  artikel  462  Strafwetboek  is  alleen 
toepasselijk op de bedrieglijke vervreemding tijdens het huwelijk of na het overlijden van  
een gehuwde; zij is niet meer van toepassing na ontbinding van het huwelijk anders dan 
door het overlijden van de echtgenoot. (Art. 462, eerste lid, Sw.)

7º en 8º Artikel 226, tweede lid,  Strafwetboek beoogt de handhaving van de openbare  
trouw,  dit  is  de  goede  trouw  in  het  maatschappelijk  verkeer;  het  bestraft  niet  een  
bedrieglijke vermogensverschuiving. (Art. 226, tweede lid, Sw.)

(M. T. R.)

ARREST

1 Cass. 1 feb. 2000, A.R. P.97.0991.N, nr. 83. 
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(A.R. P.07.0501.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 14 maart 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING 
1. Het bestreden arrest veroordeelt de eiser met toepassing van artikel 65 Straf-

wetboek tot één straf wegens op 27 april 1998:
A. valsheid in authentieke of openbare geschrifte en gebruik, namelijk door 

zijn handtekening te plaatsen onder een notariële akte van onvolledige boedelbe-
schrijving na echtscheiding (artikelen 193, 196 en 214 Strafwetboek);

B. valse eed bij deze boedelbeschrijving "door te verklaren dat er niets meer te 
inventariseren is en dat hij niets verduisterd heeft of van zulke verduistering geen 
kennis draagt, wetende dat de boedelbeschrijving onvolledig is en geen melding 
maakt van minstens de [...] goederen en waarden dewelke aanwezig waren per 
datum van het inleiden van de echtscheidingseis, te weten 29 december 1995" 
(artikel 226 Strafwetboek).

2. Het bestreden arrest overweegt onder meer:
"Strafuitsluitende verschoningsgrond
Ten onrechte beweert [de eiser] dat de strafuitsluitende verschoningsgrond van 

artikel 462 van het Strafwetboek op de huidige feiten (valsheid in geschriften en 
valse eed bij boedelbeschrijving) zou van toepassing zijn, en dit gelet op het ont-
breken van enige wettekst ter zake.

De huidige misdrijven zijn overigens geen vermogensmisdrijven maar misdrij-
ven tegen de openbare trouw zoals de [verweerster] terecht opmerkt.

Verder waren partijen op het ogenblik der feiten geen echtgenoten meer nu de 
echtscheiding tussen hen al voltrokken was.

Bovendien leidt een strafuitsluitende verschoningsgrond niet tot de onontvan-
kelijkheid van de strafvordering, zoals [de eiser] ten onrechte voorhoudt, doch 
enkel tot strafontheffing.

Gelet op al deze elementen besliste de eerste rechter dan ook terecht, en het 
hof beaamt dit thans, dat er geen reden is tot het stellen van een prejudiciële 
vraag aan het [Grondwettelijk Hof]."

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...)
Eerste middel
Eerste onderdeel
2. Artikel 226 Strafwetboek bepaalt:
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"Hij aan wie de eed in burgerlijke zaken wordt opgedragen of teruggewezen en 
die een valse eed aflegt, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot 
drie jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot tienduizend [euro]; hij kan 
bovendien worden veroordeeld tot ontzetting van rechten overeenkomstig artikel 
33.

Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die bij een verzegeling of een boedel-
beschrijving een valse eed aflegt".

Deze strafbaarstellingen beogen de handhaving van de openbare trouw, dit is 
de goede trouw in het maatschappelijk verkeer. 

3. Artikel 462, eerste lid, Strafwetboek bepaalt: 
"Diefstallen gepleegd door een gehuwde ten nadele van zijn echtgenoot, door 

een weduwnaar of een weduwe wat zaken betreft die aan de overleden echtge-
noot hebben toebehoord, door afstammelingen ten nadele van hun bloedverwan-
ten in de opgaande lijn, door bloedverwanten in de opgaande lijn ten nadele van 
hun afstammelingen, of door aanverwanten in dezelfde graden, geven alleen aan-
leiding tot burgerrechtelijke vergoeding."

Deze bepaling verleent de erin vermelde daders van diefstal een persoonlijke 
immuniteit voor strafvervolging. Wanneer de strafrechter vaststelt dat een dief-
stal een van de in deze wetsbepaling vermelde daders wordt ten laste gelegd, kan 
hij slechts de strafvordering niet ontvankelijk verklaren, zonder uitspraak te kun-
nen doen over het bewezen zijn van het feit of de schuld van beklaagde. Hij kan 
bijgevolg ook geen uitspraak doen over de tegen de beklaagde van de diefstal 
uitgeoefende burgerlijke rechtsvordering, die evenmin ontvankelijk is. 

Deze bepaling is alleen toepasselijk op de bedrieglijke vervreemding tijdens 
het huwelijk of na het overlijden van een gehuwde. Ze is niet meer van toepas-
sing na ontbinding van het huwelijk anders dan door het overlijden van de echt-
genoot.

4. Het onderdeel berust op de onjuiste rechtsopvatting dat artikel 226, tweede 
lid, Strafwetboek een bedrieglijke vermogensverschuiving bestraft. 

Het onderdeel faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek van beslissing op de strafvordering
14. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

25 september 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. M. Van Battel, Mechelen.
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Nr. 433

2° KAMER - 25 september 2007

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - RECHT VAN VERDEDIGING - BEPERKING - VOORWAARDE - 
TOEPASSING

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN DE WETTIGHEID VAN EEN TOEGEPASTE BIJZONDERE 
OPSPORINGSMETHODE VAN OBSERVATIE - CONTROLE AAN DE HAND VAN HET VERTROUWELIJK 
DOSSIER - ARTIKEL 235TER SV. - BESTAANBAARHEID

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN 
DE WETTIGHEID VAN EEN TOEGEPASTE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODE VAN OBSERVATIE - 
CONTROLE AAN DE HAND VAN HET VERTROUWELIJK DOSSIER - ARTIKEL 235TER SV. - VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS, ARTIKEL 6 - BESTAANBAARHEID

4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE 
VAN DE WETTIGHEID VAN EEN TOEGEPASTE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODE VAN OBSERVATIE - 
CONTROLE AAN DE HAND VAN HET VERTROUWELIJK DOSSIER - ARTIKEL 235TER SV. - VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS, ARTIKEL 6 - BESTAANBAARHEID

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - CONTROLE VAN HET 
VERTROUWELIJK DOSSIER - RECHT VAN VERDEDIGING - DRAAGWIJDTE

1º Artikel 6 E.V.R.M. verbiedt niet de uitoefening van het recht van verdediging in bepaalde  
gevallen te regelen en te beperken: dergelijke beperking kan verantwoord zijn indien ze 
evenredig  is  met  het  belang  van  de  te  bereiken  doelstellingen,  zoals  de  nationale  
veiligheid, de noodzaak onderzoeksmethoden geheim te houden om bepaalde vormen 
van  zware  criminaliteit  te  bestrijden  of  de  veiligheid  van  getuigen,  infiltranten  of  
informanten te vrijwaren1. (Art. 6.3, Verdrag Rechten van de Mens)

2º, 3º en 4º Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering is in overeenstemming met artikel 6 
E.V.R.M. dat alleen vereist  dat op enig ogenblik in de loop van de rechtspleging een  
onafhankelijke en onpartijdige rechter mede aan de hand van het vertrouwelijk dossier de  
wettigheid van de observatie zou onderzoeken2.  (Art. 6, Verdrag Rechten van de Mens; 
Art. 235ter, Sv.)

5º Uit artikel 6 E.V.R.M. volgt niet dat het recht van verdediging noodzakelijk inhoudt dat de  
verdediging zelf in staat moet worden gesteld de regelmatigheid van de machtiging tot  
observatie en van de uitgevoerde machtiging aan de hand van het vertrouwelijk dossier  
te  controleren;  evenmin  moet  dat  nazicht  geschieden telkens  wanneer  de  verdachte  
daarom verzoekt3. (Art. 6, Verdrag Rechten van de Mens; Art. 235ter, Sv.)

(B.)

ARREST

(A.R. P.07.0677.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Zie: Cass. 23 aug. 2005, A.R. P.05.0805.N, nr. 399.
2 Zie: Cass. 24 jan. 2006, A.R. P.06.0082.N, nr. 52. 
3 Ibid.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-
werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 maart 2007. 

De eiser doet gedeeltelijk afstand van zijn cassatieberoep, in zoverre dit ge-
richt is tegen de beslissing van het bestreden arrest waarbij het hoger beroep van 
de eiser ontvankelijk wordt verklaard. 

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Het onderdeel voert aan dat de rechtspleging van artikel 235ter Wetboek 

van Strafvordering niet in overeenstemming is met artikel 6 EVRM.
Het stelt dat de controle van het vertrouwelijk dossier door een onafhankelijke 

en onpartijdige rechter niet volstaat en dat de vervolgende partij verplicht is alle 
bewijselementen aan de verdediging mede te delen. De strikte noodzaak om be-
paalde elementen in een bepaalde zaak niet mede te delen kan enkel blijken uit 
een concrete afweging van het principe van de mededeling tegen andere belan-
gen in die zelfde zaak.

Bovendien moet "gedurende het  volledige proces (worden) nagegaan of de 
niet-overgemaakte informatie niet alsnog dient te worden gevoegd bij het regu-
liere strafdossier, omdat deze informatie in de loop van het proces aan relevantie 
wint, zodat de afweging van concrete belangen tot een ander resultaat leidt". En-
kel het openbaar ministerie heeft echter kennis van het vertrouwelijk dossier. Dit 
houdt geen garantie in voor de verdediging gezien hun tegengestelde procesposi-
tie.

2. Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering verplicht de kamer van inbe-
schuldigingstelling, op vordering van het openbaar ministerie, tot controle van de 
regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie 
aan de hand van het vertrouwelijk dossier bij het afsluiten van het opsporingson-
derzoek, alvorens het  openbaar ministerie  tot  rechtstreekse dagvaarding over-
gaat. 

3. In afwijking van het strafdossier dat ter inzage van de burgerlijke partij en 
de inverdenkinggestelde is en dat alle andere informatie over de aanwending en 
het gebruik van de bijzondere opsporingsmethoden infiltratie en observatie be-
vat, worden in het vertrouwelijk dossier uitsluitend die inlichtingen opgenomen 
die van aard zijn de bescherming van de uitvoerders en de aanwending zelf van 
de opsporingsmethoden in het gedrang te brengen. Enkel deze gegevens worden 
aan de inzage van partijen, andere dan het openbaar ministerie, onttrokken. Zij 
kunnen niet als bewijs worden gebruikt ten nadele van de beklaagde.

4. Artikel 6 EVRM verbiedt niet de uitoefening van het recht van verdediging 
in bepaalde gevallen te regelen en te beperken. 

Dergelijke beperking kan verantwoord zijn indien ze evenredig is met het be-
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lang van de te bereiken doelstellingen, zoals de nationale veiligheid, de noodzaak 
onderzoeksmethoden geheim te houden om bepaalde vormen van zware crimina-
liteit te bestrijden of de veiligheid van getuigen, infiltranten of informanten te 
vrijwaren.

5. Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering is in overeenstemming met arti-
kel 6 EVRM dat alleen vereist dat op enig ogenblik in de loop van de rechtsple-
ging een onafhankelijke en onpartijdige rechter mede aan de hand van het ver-
trouwelijk dossier de wettigheid van de observatie zou onderzoeken. Die rechter 
zal tevens ter gelegenheid van de controle bij toepassing van artikel 235ter Wet-
boek van Strafvordering, kunnen nagaan of er zich in het vertrouwelijk dossier 
stukken bevinden die deel moeten uitmaken van het strafdossier en daarin niet 
voorkomen. 

Uit voormelde verdragsbepaling volgt niet dat het recht van verdediging nood-
zakelijk inhoudt dat de verdediging zelf in staat moet worden gesteld de regel-
matigheid van de machtiging tot observatie en van de uitgevoerde machtiging 
aan de hand van het vertrouwelijk dossier te controleren. Evenmin moet dat na-
zicht geschieden telkens wanneer de verdachte daarom verzoekt.

Het onderdeel faalt naar recht. 
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
10. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verleent de eiser akte van zijn afstand.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

25 september 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. T. Decaigny, Antwerpen.

Nr. 434

2° KAMER - 25 september 2007

STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSWET - ARTIKEL 45 - ARTIKEL 57 - 
TOEPASSINGSGEBIED - GEVOLG

Artikel 45 Wet Strafuitvoering is van toepassing voor vrijheidstraffen van drie jaar of minder  
en niet voor correctionele straffen waarvan het geheel meer dan vijf jaar bedraagt; in dat  
geval  kan  overeenkomstig  artikel  57  van  dezelfde  wet  het  advies  van  de  directeur 
uitgebracht worden binnen de termijn van een jaar. (Artt. 45 en 57, Wet Strafuitvoering)

(N.)
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ARREST

(A.R. P.07.1333.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de Strafuitvoeringsrecht-

bank te Gent, van 24 augustus 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Artikel 45 Wet Strafuitvoering bepaalt dat de strafuitvoeringsrechter indien 

hij de verzochte strafuitvoeringsmodaliteit niet toekent, de datum vaststelt waar-
op een veroordeelde een nieuw verzoek kan indienen of de datum waarop de di-
recteur een nieuw advies moet uitbrengen. Volgens die bepaling kan deze ter-
mijn niet langer zijn dan zes maanden te rekenen van het vonnis.

Deze bepaling is evenwel van toepassing voor vrijheidstraffen van drie jaar of 
minder en niet, zoals hier, voor correctionele straffen waarvan het geheel meer 
dan vijf jaar bedraagt. In dat geval kan overeenkomstig artikel 57 van dezelfde 
wet, het advies van de directeur uitgebracht worden binnen de termijn van een 
jaar.

Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek
2. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

25 september 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. P. Hechtermans, Antwerpen.

Nr. 435

2° KAMER - 26 september 2007

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - WERKSTRAF - GELDBOETE - VEROORDELING BIJ 
VERSTEK TOT EEN GELDBOETE - GEEN HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VERZET 
VAN DE BEKLAAGDE - RELATIEF GEVOLG - VEROORDELING TOT EEN GELDBOETE MET GEDEELTELIJK 
UITSTEL - HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE EN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - WERKSTRAF 
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GEVORDERD IN HOGER BEROEP - BELANG VAN DE APPELLANT - VERVANGING VAN EEN OPGELEGDE 
STRAF DOOR EEN STRAF WAARMEE IS INGESTEMD

2º STRAF — ZWAARSTE STRAF - WERKSTRAF - GELDBOETE - VEROORDELING BIJ 
VERSTEK TOT EEN GELDBOETE - GEEN HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VERZET 
VAN DE BEKLAAGDE - RELATIEF GEVOLG - VEROORDELING TOT EEN GELDBOETE MET GEDEELTELIJK 
UITSTEL - HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE EN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - WERKSTRAF 
GEVORDERD IN HOGER BEROEP - BELANG VAN DE APPELLANT - VERVANGING VAN EEN OPGELEGDE 
STRAF DOOR EEN STRAF WAARMEE IS INGESTEMD

3º VERZET - STRAFZAKEN - VEROORDELING BIJ VERSTEK TOT EEN GELDBOETE - GEEN HOGER 
BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VERZET VAN DE BEKLAAGDE - RELATIEF GEVOLG - 
VEROORDELING TOT EEN GELDBOETE MET GEDEELTELIJK UITSTEL - HOGER BEROEP VAN DE 
BEKLAAGDE EN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - WERKSTRAF GEVORDERD IN HOGER BEROEP - 
BELANG VAN DE APPELLANT - VERVANGING VAN EEN OPGELEGDE STRAF DOOR EEN STRAF WAARMEE 
IS INGESTEMD

1º, 2º en 3º Op voorwaarde dat een politiestraf  niet  door een correctionele straf  wordt  
vervangen, overstijgt  de beslissing waarbij  een opgelegde straf vervangen wordt door 
een straf waarvoor de wet het akkoord van de beklaagde vereist, diens belangen niet;  
daaruit volgt dat de rechter het relatieve gevolg van het verzet niet miskent door, alleen  
op  het  rechtsmiddel  van  de  beklaagde,  de  door  de  eerste  rechter  opgelegde 
correctionele geldboete door een werkstraf te vervangen1.

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES T. M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0417.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 februari 2007 gewezen 

door de correctionele kamer van het Hof van Beroep te Brussel.
De eiser voert een middel aan in de verklaring van voorziening en in een me-

morie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jocelyne Bodson heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Het middel
Bij vonnis van 23 december 2004 had de Correctionele Rechtbank te Brussel 

de verweerder bij verstek veroordeeld tot twee geldboetes. Het beroepen vonnis, 
dat op 24 juni 2005 op zijn verzet was gewezen, kende hem gedeeltelijk uitstel 
toe.

Het arrest weigert de werkstraf op te leggen waarom de verweerder in hoger 
beroep had verzocht op grond dat zij zwaarder is dan de geldboete en dat, bij 
ontstentenis van hoger beroep van het openbaar ministerie tegen het vonnis van 
23 december 2004, de toestand van de verzetdoende partij niet mag worden ver-
zwaard.

1 Zie Cass. 20 juni 2007, A.R. P.07.0176.F, A.C., 2007, nr. 339, met concl. adv.-gen. VANDERMEERSCH.
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Zoals het bestreden arrest beslist is de werkstraf wegens haar voorwerp zwaar-
der dan de geldboete van dezelfde aard, daar haar impact op de vrijheid van de 
persoon groter is. Anders dan bij de andere straffen evenwel mag de rechter de 
werkstraf enkel opleggen als de beklaagde op de zitting tegenwoordig is of er 
vertegenwoordigd wordt en nadat hij zijn toestemming gegeven heeft.

Op voorwaarde dat een politiestraf niet door een correctionele straf wordt ver-
vangen,  overstijgt  de beslissing waarbij  een opgelegde straf  wordt  vervangen 
door een straf waarvoor de wet het akkoord van de beklaagde vereist, diens be-
langen niet. 

Daaruit volgt dat de rechter het relatieve gevolg van het verzet niet miskent 
door, alleen op het rechtsmiddel van de beklaagde, de door de eerste rechter op-
gelegde correctionele geldboete door een werkstraf te vervangen. 

De appelrechters verantwoorden bijgevolg hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Aangezien de schuldigverklaring zelf  niet  ongedaan gemaakt  wordt,  zal  de 

vernietiging beperkt worden zoals hieronder wordt aangegeven.
Ambtshalve toezicht
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing gewezen in overeenstem-
ming met de wet.

Dictum
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de straf en 

over de bijdrage aan het bijzonder Fonds voor hulp aan de slachtoffers van op-
zettelijke gewelddaden;

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

26 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 436

2° KAMER - 26 september 2007

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
INVERDENKINGGESTELDE EN BURGERLIJKE PARTIJ - VERZOEK AAN DE ONDERZOEKSRECHTER OM 
BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN TE VERRICHTEN - BEËINDIGING VAN HET ONDERZOEK - 
NIEUW VERZOEK OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - ONTVANKELIJKHEID

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VOLTOOIING VAN HET ONDERZOEK - REGELING VAN DE 
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RECHTSPLEGING - INVERDENKINGGESTELDE EN BURGERLIJKE PARTIJ - VERZOEK AAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN TE VERRICHTEN - BEËINDIGING 
VAN HET ONDERZOEK - NIEUW VERZOEK OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - 
ONTVANKELIJKHEID

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - ONDERZOEKSRECHTER 
- VERHOOR VAN DE IN DE KLACHT AANGEWEZEN PERSONEN - VERPLICHTING

4º ONDERZOEKSRECHTER - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - VERHOOR VAN DE IN DE 
KLACHT AANGEWEZEN PERSONEN - VERPLICHTING

1º en 2º Artikel 127, §3, van het Wetboek van Strafvordering geeft aan de partijen die voor  
hun  verschijning  in  raadkamer  een op artikel  61quinquies  van dat  wetboek  gegrond 
verzoek  hebben  ingediend  niet  het  recht  om  de  regeling  van  de  rechtspleging  een  
tweede  maal  te  schorsen  door  de  onderzoeksrechter  opnieuw  om  bijkomende  
onderzoeksopdrachten  te  verzoeken,  ook  al  zijn  het  andere;  afgezien  van  het  geval 
waarin het openbaar ministerie op grond van de uitslag van die onderzoeksopdrachten 
zijn  vordering  wijzigt,  is  het  recht  om bijkomende  onderzoekshandelingen  te  vragen 
gedurende de termijn van ten minste vijftien dagen die aan de terechtzitting voor de  
regeling  van de  rechtspleging  voorafgaat,  een recht  dat  maar  éénmaal  mag worden 
uitgeoefend1.

3º en 4º Mits het recht van verdediging wordt geëerbiedigd houdt de burgerlijke partijstelling  
voor de onderzoeksrechter niet de verplichting in om alle personen die de klagende partij  
wil vervolgen, op te roepen, te verhoren of te doen verhoren.

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0487.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 maart 2007 gewezen door 

de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel.
De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. DE FEITEN
De eiser heeft zich op 1 maart en 12 april 2005 bij de onderzoeksrechter van 

Nijvel burgerlijke partij gesteld tegen de verweerders met name wegens valsheid 
in geschrifte en gebruik van valse stukken.

De procureur des Konings van Nijvel heeft op 10 mei 2005 de buitenvervol-
gingstelling gevorderd op grond dat de feiten van beide klachten geen misdaad 
of wanbedrijf waren.

De terechtzitting voor de regeling van de rechtspleging is vastgesteld op 21 
oktober 2005. Op die dag werd de zaak sine die verdaagd, aangezien de eiser 
1 Zie Cass.  13 okt.  2004,  A.R.  P.04.1120.F,  A.C.,  2004,  nr.  480;  J.  de  CODT, "Le pendule  de 
Franchimont. A propos de l'exercice du droit d'enquête complémentaire pendant le règlement de la 
procédure", Rev. dr. pén., 2000, p. 873-875; H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure 
pénale, Die Keure, 2005, 4de ed., p. 794-797.
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daags vóór de zitting een verzoekschrift had neergelegd waarin hij om bijkomen-
de onderzoekshandelingen verzocht.

De met het onderzoek belaste magistraat heeft dat verzoek ten dele toegewe-
zen bij beschikking van 18 november 2005. Het door de eiser tegen die beschik-
king ingestelde hoger beroep werd door het Hof van Beroep te Brussel, kamer 
van  inbeschuldigingstelling,  niet  gegrond  verklaard  bij  arrest  van  8  februari 
2006. De eiser heeft zich tegen dit arrest in cassatie voorzien. Het Hof heeft het 
cassatieberoep niet-ontvankelijk verklaard bij arrest van 3 mei 2006.

Na uitvoering van de door de onderzoeksmagistraat bevolen opdrachten werd 
het dossier opnieuw overgezonden aan de procureur des Konings. Bij kantschrift 
van 6 juni 2006 liet deze weten dat hij zijn vorderingen van 10 mei 2005 hand-
haafde.

Het dossier werd voor regeling van de rechtspleging opnieuw vastgesteld voor 
de raadkamer. Met dat doel werden de partijen opgeroepen om te verschijnen op 
de terechtzitting van 4 oktober 2006. Daags voordien diende de eiser een nieuw 
verzoekschrift in waarin hij om aanvullende onderzoeksopdrachten verzocht.

De raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel hoorde de partij-
en en nam de zaak in beraad op 4 oktober 2006. In haar beschikking van 25 okto-
ber 2006 besliste zij dat er geen redenen waren om de uitspraak aan te houden en 
dat er, aangezien de feiten geen misdaad of wanbedrijf waren, geen redenen wa-
ren om te vervolgen.

Op het door de eiser tegen die beschikking ingestelde hoger beroep zegt het 
bestreden arrest dat het onderzoek volledig is, dat het tweede verzoek om bijko-
mende onderzoeksopdrachten niet ontvankelijk is en dat er tegen de verweerders 
geen voldoende bezwaren bestaan. Bovendien veroordeelt het arrest de eiser, met 
toepassing van artikel 212 van het Wetboek van Strafvordering, om schadever-
goeding te betalen aan de tweede verweerder.

III. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing tot buiten-ver-

volgingstelling:
Het eerste middel:
Het eerste onderdeel:
Het middel voert de schending aan van de artikelen 5 van de wet van 4 juli 

2001 en 2 van de wet van 31 mei 2005 tot wijziging van sommige bepalingen 
van het Wetboek van Strafvordering.

Krachtens artikel 127, §3, van het Wetboek van Strafvordering, zoals het door 
de bovengenoemde tweede wet werd gewijzigd, kunnen de inverdenkinggestelde 
en de burgerlijke partij de onderzoeksrechter gedurende een termijn van ten min-
ste vijftien dagen, die aan de voor de regeling van de rechtspleging voor de raad-
kamer vastgestelde terechtzitting voorafgaat, overeenkomstig artikel 61quinquies 
van dit wetboek om bijkomende onderzoekshandelingen verzoeken. Als dat ver-
zoek, dat de regeling van de rechtspleging schorst, definitief is behandeld, wordt 
de zaak opnieuw vastgesteld voor de raadkamer.

De wet vereist voor deze tweede vaststelling dat dezelfde vormen en dezelfde 
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termijnen in acht genomen worden als voor de eerste. Daaruit volgt dat het dos-
sier opnieuw gedurende ten minste vijftien dagen ter beschikking moet gesteld 
worden van de partijen en dat zij er inzage van kunnen hebben en er kopie van 
kunnen opvragen.

Daarentegen geeft artikel 127, §3, van het Wetboek van Strafvordering aan de 
partijen die vóór hun verschijning een op artikel 61quinquies van dat wetboek 
gegrond verzoek hebben ingediend, niet het recht om de regeling van de rechts-
pleging een tweede maal te schorsen door de onderzoeksrechter opnieuw om bij-
komende onderzoeksopdrachten te verzoeken, ook al zijn het andere.

Afgezien van het geval waarin het openbaar ministerie op grond van de uitslag 
van die onderzoeksopdrachten zijn vordering wijzigt, is het recht om aanvullende 
onderzoekshandelingen te vragen gedurende de termijn van ten minste vijftien 
dagen die aan de terechtzitting voor de regeling van de rechtspleging voorafgaat, 
een recht dat maar éénmaal mag worden uitgeoefend.

Bij de wijziging van de artikelen 61quinquies en 127 van het Wetboek van 
Strafvordering, hebben de artikelen 5 van de wet van 4 juli 2001 en 2 van de wet 
van 31 mei 2005 niet de mogelijkheid ingevoerd om voornoemd recht herhaalde-
lijk uit te oefenen.

Door het tegendeel aan te voeren faalt dit onderdeel naar recht. 
...
Derde onderdeel:
In zoverre het middel de grief herhaalt waarop reeds onder het eerste onder-

deel is geantwoord, is het niet-ontvankelijk.
Voor het overige en mits het recht van verdediging wordt geëerbiedigd houdt 

de burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter niet de verplichting in om 
alle personen die de klagende partij wil vervolgen, op te roepen, te verhoren of te 
doen verhoren.

In zoverre het middel het tegenovergestelde aanvoert, faalt het naar recht. 
...
Dictum 
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser in de kosten.

26 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 437

2° KAMER - 26 september 2007

CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - BEGRIP

Wanneer de burgerlijke partij in haar conclusie waarin ze incidenteel hoger beroep instelt  
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de terugbetaling vordert van de kosten van haar verdediging en de beklaagde, eiser in  
cassatie, in de door hem voor de appelrechters neergelegde conclusie niet betwist dat de  
door de burgerlijke partij gemaakte kosten nodig waren voor het herstel van haar schade,  
is het middel waarin het bestreden arrest verweten wordt dat het daarover geen uitspraak 
gedaan heeft om de beslissing te motiveren waarbij de eiser veroordeeld wordt om aan  
de  verweerster  de  kosten  van  haar  verdediging  te  betalen,  nieuw  en  derhalve  niet  
ontvankelijk. 

(M. T. C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0583.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 maart 2007 gewezen door 

de correctionele kamer van het Hof van Beroep te Bergen.
De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de tegen de 

eiser ingestelde strafvordering, namelijk:
1. Deze waarbij zijn verzet bij gebrek aan belang niet-ontvankelijk verklaard 

wordt in zoverre het betrekking had op de tenlasteleggingen VI, XIII, XIV a, XV 
a 1°, XV c en XV d:

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

2. Deze waarbij de eiser vrijgesproken wordt van de tenlastelegging XXII:
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
3. Deze waarbij hij voor het overige wordt veroordeeld:
Eerste middel
De overschrijding van de redelijke termijn, bedoeld in artikel 6.1 van het Ver-

drag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 
heeft slechts gevolgen voor de beoordeling van het bewijs of de bepaling van de 
straf.

In zoverre het middel betoogt dat een miskenning van die termijn gevolgen 
kan hebben voor de strafvordering zelf, faalt het naar recht.

Het faalt eveneens naar recht, in zoverre het aanvoert dat de wettigheid van 
een procedurevertraging de beslissing niet kan verantwoorden dat het vonnisge-
recht, ondanks die vertraging, toch binnen een redelijke termijn uitspraak doet. 

Voor het overige oordeelt de bodemrechter in feite of die termijn al dan niet 
overschreden is op het ogenblik waarop hij uitspraak doet. Daaruit volgt dat het 
middel, in zoverre het de onaantastbare beoordeling van het hof van beroep op 
dat punt bekritiseert, niet ontvankelijk is.
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Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen waarbij het 

verzet van de eiser bij gebrek aan belang niet ontvankelijk verklaard wordt, in 
zoverre het betrekking had op de burgerlijke rechtsvorderingen die de verweer-
ders G.C., A.P., C. N. en de vereniging zonder winstoogmerk Le Crès tegen hem 
hadden ingesteld:

Tweede middel:
Zesde onderdeel:
De eiser verwijt aan het arrest dat het hem veroordeelt in de kosten van de 

door  die  verweerders  ingestelde  burgerlijke  rechtsvorderingen  betreffende  de 
tenlastleggingen waarvan hij is vrijgesproken.

Na te hebben geoordeeld dat het hoger beroep en het verzet dat de eiser achter-
eenvolgens had ingesteld niet ontvankelijk waren bij gebrek aan belang, veroor-
deelt het arrest de eiser nochtans enkel in de in hoger beroep gemaakte kosten 
van de burgerlijke rechtsvorderingen en in de kosten betreffende het verzet die 
de Staat heeft voorgeschoten.

Aangezien de eiser aldus niet is veroordeeld in de kosten van de burgerlijke 
rechtsvorderingen zelf, maar enkel in de kosten om de zaak in staat van wijzen te 
stellen in hoger beroep en op verzet, mist het onderdeel feitelijke grondslag.

C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de door de 
verweerders F.D. en Y.D.B. tegen de eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderin-
gen:

Daar die beslissingen ten aanzien van de verweerders bij verstek zijn gewezen, 
is het cassatieberoep te vroeg ingesteld en derhalve nietontvankelijk.

Het Hof vermag dus geen acht te slaan op het eerste onderdeel van het tweede 
middel, dat geen verband houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.

D. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de door de 
verweerders D.O., C.C. en S.R. tegen de eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorde-
ringen:

Het arrest dat ten aanzien van de eiser bij verstek was gewezen, was ten aan-
zien van de verweerders op tegenspraak gewezen. Het bestreden arrest dat op het 
verzet van de eiser is gewezen, is ten aanzien van de verweerders bij verstek ge-
wezen en handhaaft de veroordeling van de eiser jegens hen die werd uitgespro-
ken bij verstek.

De eiser voert geen enkel middel aan betreffende de beslissing op de door S.R. 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering.

Tweede middel:
Vijfde onderdeel:
De eiser verwijt aan het arrest dat het niet antwoordt op de punten waarop hij 

de vorderingen van de verweerders D.O. en C.C. betwist en dat het zijn veroor-
deling, gelet op die betwistingen, niet vermindert tot het provisionele bedrag van 
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één euro.
In zijn conclusie voerde de eiser evenwel enkel aan dat de verweerders hadden 

laten  weten  dat  zij  hun  oorspronkelijke  vorderingen  niet  langer  handhaafden 
voor het hof van beroep. Door te vermelden dat de omstandigheid dat de ver-
weerders niet voor het hof van beroep verschenen waren ingevolge het verzet 
van de eiser niet impliceerde dat zij afstand deden van hun vordering die ze bij 
incidenteel hoger beroep hadden ingesteld, hebben de appelrechters op die con-
clusie geantwoord, hun beslissing regelmatig met redenen omkleed en naar recht 
verantwoord.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
E. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-

lijke rechtsvorderingen, die de verweerders C.T., D. L. en B.D. tegen de eiser 
hebben ingesteld:

De eiser voert geen enkel middel aan.
F. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die op de door 

de verweerster, de naamloze vennootschap Fortis Bank, tegen de eiser ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering uitspraak doen

1. over het aansprakelijkheidsbeginsel:
Derde middel:
Eerste onderdeel:
Het arrest beslist dat de eiser geen vermindering kan eisen van de aan verweer-

ster verschuldigde vergoeding, aangezien deze in casu enkel onvoorzichtigheden 
of nalatigheden heeft begaan.

Daar dit onderdeel van het middel aan het arrest verwijt dat het die handelin-
gen van de verweerster niet als opzettelijke fouten heeft aangemerkt, bekritiseert 
het de feitelijke beoordeling van de appelrechters en is het derhalve niet ontvan-
kelijk.

2. over de omvang van de schade van de naamloze vennootschap Fortis Bank:
Het arrest kent aan de verweerster een provisionele vergoeding toe, houdt de 

uitspraak over het overige gedeelte van haar vordering aan en verwijst de zaak 
voor verdere behandeling naar de correctionele rechtbank.

Een dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eer-
ste lid, van het Wetboek van Strafvordering en houdt geen verband met de in het 
tweede lid van dit artikel vermelde gevallen.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Bijgevolg vermag het Hof geen acht te slaan op het tweede en derde onderdeel 

van het tweede middel, die geen verband houden met de ontvankelijkheid van 
het cassatieberoep.

G. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de door de 
verweerster M.-C. B. tegen de eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering:

Vierde onderdeel van het tweede middel en tweede onderdeel van het derde 
middel:
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In een conclusie waarbij de verweerster incidenteel beroep instelt, vordert zij 
de terugbetaling van de kosten van haar verdediging.

De eiser heeft in de door hem bij de appelrechters neergelegde conclusie de 
noodzaak van de kosten die de verweerster gemaakt heeft om de vergoeding van 
haar schade te krijgen niet betwist.

De appelrechters dienden daarover niet ambtshalve uitspraak te doen.
Daar het middel niet voor de eerste maal voor het Hof kan worden opgewor-

pen, is het niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser in de kosten.

26 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Close –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. D. Gelay, Charleroi en J.-P. Delmotte, Brussel.

Nr. 438

2° KAMER - 26 september 2007

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL 
- UITSPRAAK - WETTIG VERHINDERDE RECHTER - VERVANGING - AANWIJZING - BEWIJS

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - 
SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - UITSPRAAK - WETTIG VERHINDERDE RECHTER - VERVANGING - 
AANWIJZING - BEWIJS

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER - 
VERWIJZINGSBESCHIKKING - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST DAT HET HOGER BEROEP NIET GEGROND VERKLAART - 
GEVOLG

4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER - 
VERWIJZINGSBESCHIKKING - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST DAT HET HOGER BEROEP NIET GEGROND VERKLAART - 
GEVOLG

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER - 
VERWIJZINGSBESCHIKKING - BESLISSING BETREFFENDE DE TOEREIKENDE BEZWAREN - RECHT VAN 
HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE

6º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — ALLERLEI - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE 
RECHTSPLEGING - RAADKAMER - VERWIJZINGSBESCHIKKING - BESLISSING BETREFFENDE DE 
TOEREIKENDE BEZWAREN - RECHT VAN HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE

7º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — VERSCHONING - 
BURGERLIJKEPARTIJSTELLING VOOR VERSCHEIDENE MISDRIJVEN - VERMOEDELIJKE DADER DIE VOOR 
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EEN VAN DE MISDRIJVEN HET VOORDEEL VAN EEN STRAFUITSLUITENDE VERSCHONINGSGROND KAN 
AANVOEREN - INSTELLEN VAN DE STRAFVORDERING - GEVOLG

8º STRAFVORDERING - BURGERLIJKEPARTIJSTELLING VOOR VERSCHEIDENE MISDRIJVEN - 
VERMOEDELIJKE DADER DIE VOOR EEN VAN DE MISDRIJVEN HET VOORDEEL VAN EEN 
STRAFUITSLUITENDE VERSCHONINGSGROND KAN AANVOEREN - INSTELLEN VAN DE STRAFVORDERING 
- GEVOLG

9º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
VERSLAG VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - VERWIJZINGSBESCHIKKING - WEGLATEN VAN EEN 
TELASTLEGGING - GEVOLG

10º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER - 
VERSLAG VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - VERWIJZINGSBESCHIKKING - WEGLATEN VAN EEN 
TELASTLEGGING - GEVOLG

11º ONDERZOEKSRECHTER - BIJZONDER ONDERZOEK - POLITIEDIENST BELAST MET 
OPDRACHTEN VAN GERECHTELIJKE POLITIE - ONDERZOEK OP EIGEN INITIATIEF - GRENZEN

12º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - BIJZONDER ONDERZOEK - 
POLITIEDIENST BELAST MET OPDRACHTEN VAN GERECHTELIJKE POLITIE - ONDERZOEK OP EIGEN 
INITIATIEF - GRENZEN

13º POLITIE - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - BIJZONDER ONDERZOEK - 
POLITIEDIENST BELAST MET OPDRACHTEN VAN GERECHTELIJKE POLITIE - ONDERZOEK OP EIGEN 
INITIATIEF - GRENZEN

14º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKINGEN EN BESLAG - BESLAG - 
VORMVEREISTEN - OMVANG

15º BESLAG — ALLERLEI - STRAFZAKEN - ONDERZOEK - VORMVEREISTEN - OMVANG

16º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - STUKKEN OM TE VERGELIJKEN MET HET VAN VALSHEID 
BETICHTE STUK - RECHTSPLEGING - NEERLEGGING TER GRIFFIE - VORMVEREISTEN - NIET-
INACHTNEMING - SANCTIE

17º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - STUKKEN OM TE VERGELIJKEN 
MET HET VAN VALSHEID BETICHTE STUK - RECHTSPLEGING - NEERLEGGING TER GRIFFIE - 
VORMVEREISTEN - NIET-INACHTNEMING - SANCTIE

18º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN 
CASSATIE - GRENZEN

19º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN 
CASSATIE - GRENZEN

1º en 2º Wanneer een rechter, die wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van het  
vonnis waarover hij mede heeft beraadslaagd overeenkomstig artikel 778, Ger.W., bij de  
uitspraak door een andere rechter wordt vervangen, kan het feit dat die andere rechter  
door  de  voorzitter  van  het  gerecht,  overeenkomstig  van artikel  779,  tweede  lid,  van  
hetzelfde wetboek, is aangewezen, worden bewezen door de authentieke vaststellingen 
van het vonnis die niet van valsheid zijn beticht;  de beschikking van de voorzitter tot  
aanwijzing hoeft in dergelijk geval niet bij het dossier te worden gevoegd1.  (Artt. 778 en 
779, tweede lid, Ger.W.)

3º en 4º Een beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank heeft uitwerking,  

1 Cass. 12 juni 2002, A.R. P.02.0391.F, A.C., 2002, nr. 354. 
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wanneer  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  het  hoger  beroep  van  de 
inverdenkinggestelde tegen die beschikking niet-gegrond verklaart. 

5º  en  6º  Het  onderzoeksgerecht  dat  de  inverdenkinggestelde  naar  de  correctionele  
rechtbank verwijst, verantwoordt zijn beslissing betreffende de schuldbezwaren door de  
vaststelling  dat  ze  bewezen  zijn,  ook  al  worden  de  redenen  van  de  vordering  
overgenomen; de inverdenkinggestelde die opkomt tegen het ontbreken van een meer 
omstandige redengeving, voert  m.b.t.  de verwijzingsbeslissing geen onregelmatigheid,  
verzuim of nietigheid aan waaruit voor hem een recht van hoger beroep ontstaat2.  (Artt. 
129, 130, 131, 135, 235bis en 416, Sv.)

7º en 8º De omstandigheid dat de dader m.b.t. een van de in de burgerlijkepartijstelling 
bedoelde misdrijven, een strafuitsluitende verschoningsgrond kan aanvoeren, belet niet  
dat de strafvordering tegen die dader op gang kan worden gebracht voor de misdrijven 
waarop de verschoningsgrond niet van toepassing is. 

9º en 10º Wanneer de raadkamer, bij de regeling van de rechtspleging, nalaat uitspraak te  
doen over een telastlegging waarover de onderzoeksrechter verslag heeft uitgebracht,  
heeft zij haar rechtsmacht dienaangaande niet volledig uitgeoefend; dat verzuim wordt  
niet  gestraft  door de beslissing over de regeling van de rechtspleging teniet  te doen,  
maar wordt hersteld door een nieuwe rechtsdagbepaling van de zaak voor de raadkamer 
om haar in staat te stellen volledig uitspraak te doen door, indien nodig, een aanvullende  
beschikking te wijzen. (Artt. 127, 129, 130, en 135, §2, Sv.)

11º,  12º,  13º  Artikel  56,  §3,  Sv.  verbiedt  niet  dat  een  door  de  onderzoeksrechter  
gevorderde politiedienst op eigen initiatief  onderzoekingen instelt  met  het  oog op het  
vervullen van hun opdracht, behoudens andersluidende beslissing van die magistraat.  
(Art. 56, §3, Sv.)

14º en 15º De artikelen 35 en 89, Sv. zijn niet van toepassing op het stuk dat de speurders  
aanschaffen  om  als  vergelijking  te  dienen  met  het  overtuigingsstuk  dat  zij  moeten 
onderzoeken. (Artt. 35 en 89, Sv.)

16º en 17º Het bij de wet bepaalde vormvereiste voor de neerlegging van de stukken om te 
vergelijken met het van valsheid van betichte stuk dat zij dienen te onderzoeken, is niet  
op straffe van nietigheid voorgeschreven3. (Artt. 448 tot 450, en 453, Sv.)

18º en 19º Het Hof van Cassatie is niet ertoe gehouden een prejudiciële vraag te stellen 
aan het Grondwettelijk Hof, wanneer de voorgestelde vraag niet preciseert welke norm 
een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet oplevert4. (Artt. 10 en 11, Gw. 
1994; Art. 26, Bijzondere Wet Arbitragehof)

(G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0978.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 mei 2007 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
De eiser voert acht middelen aan in een memorie en een negende middel in 

een aanvullende memorie.  Beide memories zijn, als eensluidend verklaard af-

2 Zie Cass. (voltallige zitting), 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, A.C., 2000, nr. 20, met concl. adv.-
gen. DUINSLAEGER; Cass. 13 april 2005, A.R. P.05.0275.F, A.C., 2005, nr. 222, met concl., adv.-gen. 
m.o. CORNELIS in Pas., 2005, nr 222.
3 Zie Cass. 27 mei 1997, A.R. P.96.0002.N, A.C., 1997, nr. 239. 
4 Zie Cass. 2 feb. 2000, A.R. P.98.0882.F, A.C., 2000, nr. 86.
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schrift, aan dit arrest gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De eiser verwijt de appelrechters dat zij de artikelen 779 en 1042 van het Ge-

rechtelijk Wetboek hebben geschonden. Hij leidt die onwettigheid af uit de om-
standigheid dat het aan het Hof voorgelegde dossier niet de beschikking bevat 
van de eerste voorzitter van het hof van beroep op grond waarvan kan worden 
vastgesteld dat de plaatsvervangende raadsheer Marcy daadwerkelijk is aange-
wezen om het arrest uit te spreken ter vervanging van raadsheer Gérard, die aan 
de beraadslaging had deelgenomen.

Wanneer een rechter, die wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van 
het vonnis waarover hij mede heeft beraadslaagd overeenkomstig artikel 778 van 
het Gerechtelijk Wetboek, bij de uitspraak door een andere rechter wordt vervan-
gen, kan het feit dat die andere rechter door de voorzitter van het gerecht, over-
eenkomstig artikel 779, tweede lid, van hetzelfde wetboek, is aangewezen, wor-
den bewezen door de authentieke vaststellingen van het vonnis die niet van vals-
heid zijn beticht. De beschikking van de voorzitter tot aanwijzing hoeft in derge-
lijk geval niet bij het dossier te worden gevoegd.

Blijkens het zittingsblad van 7 mei 2007 van de kamer van inbeschuldiging-
stelling is de zaak er behandeld door de zetel samengesteld uit voorzitter Wil-
lems en de raadsheren Gorlé en Gérard.

Het arrest vermeldt dat het uitgesproken is toen dat gerecht was samengesteld 
uit voorzitter Willems, raadsheer Gorlé en plaatsvervangend raadsheer Marcy, 
waarbij laatstgenoemde bij beschikking van de voorzitter aangewezen werd om 
raadsheer Gérard te vervangen, die wettelijk verhinderd was de uitspraak bij te 
wonen van het arrest waarover hij mede had beraadslaagd overeenkomstig arti-
kel 778 van het Gerechtelijk Wetboek.

Uit die authentieke vaststellingen van het arrest die door geen enkele vermel-
ding van dezelfde aard worden tegengesproken, volgt dat het bepaalde in artikel 
779, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek werd nageleefd.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
De eiser voert aan dat het arrest het hoger beroep "ontvankelijk maar niet-ge-

grond verklaart binnen de grenzen die in de redenen worden verduidelijkt" en dat 
de appelrechters, doordat zij de verwijzingsbeschikking niet hebben bevestigd, 
niet volledig uitspraak hebben gedaan over de bij hen aanhangig gemaakte zaak.

Het arrest beslist echter dat het hoger beroep van de eiser "ontvankelijk is bin-
nen de grenzen die in de redenen worden verduidelijkt, maar niet gegrond is".

In dat verband mist het middel feitelijke grondslag, aangezien het berust op 
een onjuiste lezing van de bestreden beslissing. 
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Voor het overige heeft een beschikking tot verwijzing naar de correctionele 
rechtbank uitwerking wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling het hoger 
beroep  van  de  inverdenkinggestelde  tegen  die  beschikking  niet-gegrond  ver-
klaart.

In zoverre faalt het middel naar recht.
(...)
Vierde middel
In zoverre de eiser staande houdt dat de verwijzingsbeschikking niet heeft ge-

antwoord op zijn conclusie, zonder dat hij daarbij vermeldt op welke vordering, 
verweer of exceptie de eerste rechter niet zou hebben geantwoord, is het middel 
niet ontvankelijk.

Artikel 149 van de Grondwet geldt niet voor de onderzoeksgerechten die uit-
spraak doen in het kader van de regeling van de rechtspleging.

Het  onderzoeksgerecht  dat  de  inverdenkinggestelde  naar  de  correctionele 
rechtbank verwijst, verantwoordt zijn beslissing betreffende de schuldbezwaren 
door de vaststelling dat ze voorhanden zijn, zelfs door de redenen van de vorde-
ring aan te nemen.

De inverdenkinggestelde die opkomt tegen het ontbreken van een meer om-
standige redengeving, voert m.b.t. de verwijzingsbeslissing geen onregelmatig-
heid, verzuim of nietigheid aan waaruit voor hem een recht van hoger beroep 
ontstaat.

Dienaangaande faalt het middel naar recht.
Bovendien voert de eiser een tegenstrijdigheid in het arrest aan, aangezien het 

beslist dat de appelrechters geen rechtsmacht hebben om uitspraak te doen over 
het bestaan van telastleggingen en toch het hoger beroep ontvankelijk verklaart 
m.b.t. tot de exceptie afgeleid uit de verschoningsgrond van bloedverwantschap 
die het in het kader van de telastleggingen onderzoekt.

Het arrest bevat de gelaakte tegenstrijdigheid niet. Het beslist niet dat het ho-
ger beroep van de eiser de beoordeling van de verschoningsgrond van bloedver-
wantschap door de kamer van inbeschuldigingstelling met zich brengt. Het be-
perkt zich ertoe vast te stellen dat die niet van toepassing is op de loutere in de 
verwijzingsbeschikking bedoelde telastlegging van valsheid in geschriften, en al-
dus  de  door  de  eiser  aangevoerde  exceptie  van  niet-ontvankelijkheid  van  de 
strafvordering af te wijzen.

In dat opzicht mist het middel feitelijke grondslag.
(...)
Zesde middel
Eerste onderdeel
Het onderdeel dat de in het antwoord op het vierde middel afgewezen vaststel-

ling herhaalt, is niet ontvankelijk.
Tweede en vierde onderdeel samen
De eiser houdt staande dat, aangezien hij zich op de verschoningsgrond van 
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bloedverwantschap kan beroepen voor de feiten die als misbruik van vertrouwen 
zijn gekwalificeerd, de tegen hem ingestelde vervolgingen niet ontvankelijk zijn.

De omstandigheid dat de dader m.b.t. een van de in de burgerlijkepartijstelling 
bedoelde misdrijven, een strafuitsluitende verschoningsgrond kan aanvoeren, be-
let niet dat de strafvordering tegen die dader op gang kan worden gebracht voor 
de misdrijven waarop de verschoningsgrond niet van toepassing is.

Het onderdeel, dat het tegengestelde aanvoert, faalt in zoverre naar recht.
Derde onderdeel 
De eiser verwijt het bestreden arrest en de verwijzingsbeschikking die door dat 

arrest wordt bevestigd, dat ze niet volledig uitspraak hebben gedaan over de zaak 
die bij de onderzoeksrechter aanhangig was gemaakt door geen uitspraak te doen 
over de telastlegging misbruik van vertrouwen vervat in de klacht met burgerlij-
kepartijstelling en in de vordering tot onderzoek.

Wanneer de raadkamer, bij de regeling van de rechtspleging, nalaat uitspraak 
te doen over een telastlegging waarover de onderzoeksrechter verslag heeft uit-
gebracht, heeft zij haar rechtsmacht dienaangaande niet volledig uitgeoefend.

Het door de eiser gelaakte verzuim wordt dus niet gestraft door de beslissing 
over de regeling van de rechtspleging teniet te doen, maar wordt hersteld door 
een nieuwe rechtsdagbepaling van de zaak voor de raadkamer om haar in staat te 
stellen volledig uitspraak te doen door, indien nodig, een aanvullende beschik-
king te wijzen.

Het onderdeel, dat het tegengestelde aanvoert, faalt naar recht.
(...)
Achtste middel
Het middel houdt staande dat het arrest het recht van verdediging van de eiser 

miskent  en  de  artikelen  35,  89  en  453  van  het  Wetboek  van  Strafvordering 
schendt doordat het weigert de vaststellingen als onregelmatig te beschouwen die 
speurders hebben afgeleid uit het microscopisch onderzoek van het van valsheid 
betichte stuk, maar die, volgens hem, werden gemaakt buiten de grenzen van de 
machtiging die zij van de onderzoeksrechter hadden verkregen nadat zij het stuk 
met een blanco document hadden vergeleken.

Het middel is niet ontvankelijk in zoverre het opkomt tegen de feitelijke be-
oordeling door de appelrechters die een onderzoek van feitelijke gegevens ver-
eist, waarvoor het Hof geen rechtsmacht heeft.

Voor zover de door de eiser geuite grieven betrekking hebben op de wettelijke 
bewijswaarde van de gegevens die vermeld staan in het proces-verbaal van de 
onderzoekers van het laboratorium van wetenschappelijke politie, is het middel, 
dat geen verband houdt met het arrest, eveneens niet ontvankelijk.

Artikel 56, §3, van het Wetboek van Strafvordering verbiedt niet dat een door 
de onderzoeksrechter gevorderde politiedienst op eigen initiatief onderzoekingen 
instelt met het oog op het vervullen van hun opdracht, behoudens andersluidende 
beslissing van die magistraat.

De voornoemde artikelen 35 en 89 zijn niet van toepassing op het stuk dat de 
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speurders aanschaffen om als vergelijking te dienen met het overtuigingsstuk dat 
zij dienen te onderzoeken en het in artikel 453 bepaalde vormvereiste is niet op 
straffe van nietigheid voorgeschreven.

Dienaangaande faalt het middel naar recht.
Overigens berust de grief betreffende de miskenning van het recht van verde-

diging volledig op de tevergeefs aangevoerde schending van de door de eiser 
aangewezen wetsbepalingen.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Voor het  overige  vraagt  de  eiser  dat  het  Hof  de  onderstaande  prejudiciële 

vraag aan het Grondwettelijk Hof stelt: "Is het, gelet op de vooruitgang die de 
wetenschappelijke politie maakt, waardoor de laboratoria van de wetenschappe-
lijke politie van de federale politie analyses voorlegt die even betrouwbaar blij-
ken te zijn als die van privélaboratoria, niet discriminerend en strijdig met het 
bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet dat een laboratorium van de 
wetenschappelijke politie van de federale politie ambtshalve handelt en zonder 
enig a priori toezicht op zijn opdracht, terwijl de privé-laboratoria, wat hen be-
treft,  wanneer  ze vergelijkbare analyses moeten uitvoeren,  strikte  procedurele 
waarborgen van de artikelen 962 tot 991 van het Gerechtelijk Wetboek moeten 
naleven?".

Aangezien de voorgestelde vraag niet preciseert  welke norm een schending 
van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet oplevert, is het Hof niet ertoe gehou-
den ze te stellen.

(...)
Ambtshalve toetsing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

26 september 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. F. Remy, Dinant, D. Remy, Dinant en O. Barthélemy, Dinant.

Nr. 439

1° KAMER - 27 september 2007

1º NATIONALITEIT - STAATLOZEN - VERDRAG - TOEPASSELIJKHEID

2º NATIONALITEIT - STAATLOZE - ERKENNING - WEIGERING - REDEN

1º Behoudens de uitsluitingen bepaald in artikel 1.2, is het Verdrag betreffende de status 
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van staatlozen van toepassing op al degenen die geen nationaliteit bezitten.  (Art. 1.1, 
Verdrag betreffende de status van Staatlozen, ondertekend op 28 september 1954, te 
New-York)

2º De erkenning als staatloze kan niet worden geweigerd om reden dat de betrokkene niet  
het bewijs kan leveren dat hij niet in aanmerking komt voor een andere nationaliteit. (Artt. 
1.1 en 1.2, Verdrag betreffende de status van Staatlozen, ondertekend op 28 september 
1954, te New-York)

(C.)

ARREST

(A.R. C.06.0390.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 januari 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1.1. van het Verdrag betreffende de Status van Staatlozen, onderte-

kend te New York op 28 september 1954, dat in België volkomen uitwerking 
heeft met toepassing van artikel 1 van de wet van 12 mei 1960 houdende goed-
keuring van het Verdrag betreffende de Status van Staatlozen en van de Bijlagen, 
ondertekend op 28 september 1954, te New York;

- voor zoveel als nodig artikel 1 van de wet van 12 mei 1960 houdende goed-
keuring van het Verdrag betreffende de Status van Staatlozen en van de Bijlagen, 
ondertekend op 28 september 1954, te New York.

Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het hof van beroep, recht sprekend over de 

oorspronkelijk bij eenzijdig verzoekschrift ingestelde vordering van de eiseres, 
het hoger beroep van de eiser ontvankelijk doch ongegrond, op grond van de vol-
gende motieven:

"4. beoordeling
1.
In de bestreden beschikking heeft de eerste rechter, op grond van een oordeel-

kundige motivering, die door het (hof van beroep) wordt bijgetreden en overge-
nomen, terecht geoordeeld dat het verzoek dient afgewezen te worden.

2.
In art. 1 van het Verdrag van 28 september 1954 tot regeling van het statuut 

van staatlozen, wordt gesteld dat met de term staatloze persoon iemand wordt 
aangeduid die door geen enkele staat wordt beschouwd als zijn onderdaan.

Nu  een  toestand  van  staatloosheid  nooit  vrijwillig  mag  gecreëerd  worden, 



Nr. 439 - 27.9.07 HOF VAN CASSATIE 1789 

dient niet alleen nagegaan te worden of (de eiser) bij toepassing van de bestaande 
wetgeving geen staatsburgerschap bezit, maar ook of hij zulks niet kan bekomen.

3.
(De eiser) verklaarde in het bezit te zijn geweest van een oud USSR-paspoort, 

doch dat dit afgenomen werd op 5 september 2002 door de politie of veiligheids-
dienst.

(De eiser) stelt nooit in het bezit te zijn gesteld van een Georgisch paspoort of 
reispas, nu hij afkomstig is uit de streek van Abchazië en de Georgische overheid 
systematisch weigert aan inwoners van Abchazië de Georgische nationaliteit toe 
te kennen.

Uit het attest van de Consulaatafdeling van de Ambassade van Georgië dd. 18 
mei 2004 (waarvan een fotokopie wordt neergelegd) blijkt immers enkel dat het 
onmogelijk is voor de Consulaire sectie om de identiteit van (de eiser) te bevesti-
gen, nu hij geen enkel Georgisch document (kan) voorleggen en het niet beves-
tigd is dat hij tot de Georgische nationaliteit (behoort).

Hieruit valt enkel af te leiden dat de Georgische nationaliteit niet kan beves-
tigd worden, doch geenszins dat (de eiser) de Georgische nationaliteit niet kan 
bekomen.

Enkele algemene beschouwingen hierover in op het internet gepubliceerde ar-
tikels vormen uiteraard geen bewijs van het feit dat de Georgische nationaliteit in 
casu niet kan bekomen worden.

4.
Bijgevolg kan het verzoek tot het bekomen van het statuut van staatloze niet 

ingewilligd  worden  en  dient  de  bestreden  beschikking  te  worden  bevestigd". 
(blz. 2, halverwege, t.e.m. blz. 3, vijfde alinea, van het bestreden arrest).

Grieven
1. Het Verdrag betreffende de Status van Staatlozen, ondertekend te New York 

op 28 september 1954, hieronder afgekort als Staatlozenverdrag, strekt ertoe de 
elementaire rechten vast te leggen die moeten worden toegekend aan personen 
die geen nationaliteit bezitten.

Met toepassing van artikel 1 van de wet van 12 mei 1960 houdende goedkeu-
ring van het Verdrag betreffende de Status van Staatlozen en van de Bijlagen, 
ondertekend op 28 september 1954, te New York, heeft het Staatlozenverdrag 
volkomen uitwerking in België.

Artikel 1.1. van het Staatlozenverdrag definieert het begrip staatloze als een 
persoon die door geen enkele staat, krachtens diens wetgeving, als onderdaan 
wordt beschouwd, en niet als een persoon die door geen enkele staat, krachtens 
diens wetgeving, als onderdaan kan of zou kunnen worden beschouwd.

2. Het hof van beroep overweegt dat, aangezien een toestand van statenloos-
heid niet vrijwillig mag worden gecreëerd, niet alleen moet worden nagegaan of 
de eiser met toepassing van de bestaande wetgeving geen staatsburgerschap be-
zit, maar ook of hij dat niet kan bekomen.

Voorts overweegt het hof van beroep dat de eiser verklaarde nooit in het bezit 
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te zijn geweest van een Georgisch paspoort of een Georgische reispas, aangezien 
hij afkomstig is uit de streek van Abchazië en de Georgische overheid systema-
tisch weigert aan inwoners van Abchazië de Georgische nationaliteit toe te ken-
nen. Uit het door de eiser voorgelegde attest van de Consulaatafdeling van de 
Ambassade van Georgië valt volgens het hof van beroep enkel af te leiden dat de 
Georgische nationaliteit niet kan bevestigd worden, maar geenszins dat de eiser 
de Georgische nationaliteit niet kan bekomen. Het hof van beroep voegt daaraan 
toe dat geen bewijs voorligt van het feit dat de eiser de Georgische nationaliteit 
niet kan bekomen.

Door op die gronden het hoger beroep van de eiser af te wijzen en aldus te oor-
delen dat de eiser niet de hoedanigheid van staatloze kan worden toegekend om-
dat hij niet bewijst dat zij de Georgische nationaliteit niet kan bekomen, schendt 
het hof van beroep artikel 1.1. van het Staatlozenverdrag en artikel 1 van de wet 
van 12 mei 1960 houdende goedkeuring van dat verdrag.

Conclusie
Het hof van beroep beslist niet wettig dat, opdat hen het statuut van staatloze 

zou kunnen worden toegekend, de eiser ook moet aantonen dat hij geen staats-
burgerschap kan bekomen. Het hof van beroep verklaart het hoger beroep van de 
eiser bijgevolg niet wettig ongegrond (schending van artikel 1.1. van het Verdrag 
betreffende de Status van Staatlozen, ondertekend te New York op 28 september 
1954, dat in België volkomen uitwerking heeft met toepassing van artikel 1 van 
de wet van 12 mei 1960 houdende goedkeuring van het Verdrag betreffende de 
Status van Staatlozen en van de Bijlagen, ondertekend op 28 september 1954, te 
New York, en artikel 1 van de wet van 12 mei 1960 houdende goedkeuring van 
het Verdrag betreffende de Status van Staatlozen en van de Bijlagen, onderte-
kend op 28 september 1954, te New York).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 1.1 van het Verdrag betreffende de status van staatlozen, 

ondertekend op 28 september 1954 te New York, en goedgekeurd bij wet van 12 
mei 1960, geldt voor de toepassing van dit Verdrag als staatloze, een persoon die 
door  geen  enkele  Staat  krachtens  diens  wetgeving,  als  onderdaan  wordt  be-
schouwd.

Behoudens de uitsluitingen bepaald in artikel 1.2, is het Verdrag betreffende 
de status van staatlozen van toepassing op al degenen die geen nationaliteit bezit-
ten. 

De erkenning als staatloze kan niet worden geweigerd om reden dat de betrok-
kene niet het bewijs kan leveren dat hij niet in aanmerking komt voor een andere 
nationaliteit.

2. De appelrechters oordelen dat, nu een toestand van staatloosheid niet vrij-
willig mag gecreëerd worden, niet alleen nagegaan moet worden of de betrokke-
ne bij toepassing van de bestaande wetgeving geen staatsburgerschap bezit, maar 
ook of hij zulks niet kan verwerven.

Zij stellen vast dat de eiser, volgens zijn verklaringen, in het bezit is geweest 
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van een oud USSR-paspoort, dat hem evenwel afgenomen werd op 5 september 
2002, en dat niet bevestigd kan worden dat de eiser de Georgische nationaliteit 
heeft.

Zij beslissen dat het verzoek van de eiser tot het verkrijgen van het statuut van 
staatloze niet kan worden ingewilligd, omdat niet is aangetoond dat de eiser de 
Georgische nationaliteit niet kan verwerven.

3. Door aldus te oordelen, schenden de appelrechters artikel 1.1 van het Ver-
drag betreffende de status van staatlozen.

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

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

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

27 september 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 440

1° KAMER - 27 september 2007

GEESTESZIEKE - OPNEMING TER OBSERVATIE - HOGER BEROEP - BESLISSING TOT VERDER 
VERBLIJF - VOORWERP - BELANG

De  vernietiging  van  de  door  de  in  observatie  genomen  geesteszieke  bestreden 
observatiemaatregel  heeft  tot  gevolg  dat  de  daaropvolgende  door  de  vrederechter 
bevolen maatregel tot zijn verder verblijf in de instelling onregelmatig wordt, waardoor de  
geesteszieke  een  blijvend  belang  heeft  om  zijn  hoger  beroep  tegen  die 
observatiemaatregel te handhaven en dit hoger beroep nog steeds een voorwerp heeft,  
al  is  de betwiste observatieperiode verstreken vooraleer  uitspraak is  gedaan over dit  
rechtsmiddel en is dat verder verblijf reeds bevolen. (Artt. 9,eerste en vijfde lid, 11,eerste 
lid, 13,eerste lid, Wet 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geesteszieke)

(K. T. PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE MECHELEN)

ARREST

(A.R. C.06.0566.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, in hoger beroep gewezen op 12 

september 2006 door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
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II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 17, 18 en, voor zoveel als nodig, 1042 van het Gerechtelijk Wet-

boek;
- de artikelen 8, §1, tweede lid, 13, 30, §2, eerste lid, en §3, eerste lid, en 34, 

derde lid, van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de per-
soon van de geesteszieke.

Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart de rechtbank van eerste aanleg het hoger 

beroep van de eiseres zonder voorwerp, op grond van de volgende motieven:
"Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van deze rechtbank op 17 augustus 

2006, heeft (de eiseres) hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van de Vre-
derechter van het kanton Lier d.d. 3 augustus 2006, waarbij het verder verblijf 
van (de eiseres) bevolen werd in het Psychiatrisch Centrum Sint-Norbertus te 
Duffel voor een ter observatieneming voor een duurtijd van 40 dagen, die aan-
vangt vanaf 28 juli 2006 om te eindigen op 6 september 2006;

Gelet op het bestreden vonnis van de Vrederechter van het kanton Lier d.d. 3 
augustus 2006 (A. R. 06B493);

Gehoord op heden in raadkamer de patiënte bijgestaan door haar raadsman;
Gezien het proces-verbaal van verhoor van (de eiseres) opgemaakt in raadka-

mer op 5 september 2006;
Gehoord in raadkamer ter  terechtzitting van dinsdag 5 september 2006 het 

Openbaar Ministerie in zijn advies;
De rechtbank stelt vast dat er reeds een nieuw vonnis is tussengekomen, zodat 

het hoger beroep thans zonder voorwerp is".
(...)
De rechtbank van eerste aanleg beslist tevens om de kosten ten laste van de ei-

seres te leggen.
(...)
Grieven
1.1. Krachtens artikel 9, eerste lid, van de wet van 26 juni 1990 betreffende de 

bescherming van de persoon van de geesteszieke (hieronder afgekort als Gees-
tesziekenwet) kan de procureur des Konings van de plaats waar de zieke zich be-
vindt, in spoedeisende gevallen beslissen dat deze ter observatie zal worden op-
genomen in de psychiatrische dienst die hij aanwijst.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de verweerder 
aldus op 28 juli 2006 besliste om de eiseres ter observatie op te nemen in het 
Psychiatrisch Centrum Sint-Norbertus.

Krachtens artikel 9, vijfde lid, van de Geestesziekenwet geeft de procureur des 
Konings binnen vierentwintig uren na zijn beslissing daarvan kennis aan de vre-
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derechter van de verblijfplaats, of bij gebreke daarvan, van de woonplaats of, bij 
gebreke daarvan nog aan de vrederechter van de plaats waar de zieke zich be-
vindt en dient bij hem het verzoekschrift in bedoeld in artikel 5.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de verweerder 
op 31 juli 2006 aan het vredegerecht van het kanton Lier kennis gaf van zijn be-
slissing tot opneming ter observatie van de eiseres en op diezelfde datum bij het 
vredegerecht van het kanton Lier het in artikel 5 bedoelde verzoekschrift indien-
de.

Op grond van artikel 9, zevende lid, van de Geestesziekenwet is de procedure 
bepaald in de artikelen 6, 7 en 8 mede van toepassing wanneer de procureur des 
Konings bij dringendheid beslist tot opneming ter observatie. Krachtens artikel 
8, §1, tweede lid, van de Geestesziekenwet doet de vrederechter, na op de zitting 
alle partijen te hebben gehoord, bij omstandig gemotiveerd vonnis uitspraak in 
openbare terechtzitting binnen tien dagen na de indiening van het verzoekschrift. 
Artikel 11, eerste lid, van de Geestesziekenwet bepaalt dat de observatie niet lan-
ger mag duren dan veertig dagen.

Het vredegerecht van het kanton Lier beval aldus bij vonnis van 3 augustus 
2006 de ter observatieneming van de eiseres in het Psychiatrisch Centrum Sint-
Norbertus voor een termijn van veertig dagen met aanvang op 28 juli 2006 en 
einde op 6 september 2006.

(...)
De zieke, zijn wettelijke vertegenwoordiger of zijn advocaat kunnen op grond 

van artikel 30, §2, eerste lid, van de Geestesziekenwet hoger beroep instellen te-
gen de vonnissen door de vrederechter  gewezen met  toepassing van die wet. 
Krachtens artikel 30, §3, eerste lid, van de Geestesziekenwet wordt het hoger be-
roep ingesteld bij verzoekschrift gericht tot de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, die de datum van de zitting bepaald, en wordt de zaak toegewezen 
aan een kamer met drie rechters.

De eiseres stelde bij verzoekschrift neergelegd ter griffie op 17 augustus 2006 
tegen het door het vredegerecht van het kanton Lier op 3 augustus 2006 gewezen 
vonnis  (waarbij  de  ter  observatieneming werd  bevolen  voor  een  termijn  van 
veertig dagen met aanvang op 28 juli 2006 en einde op 6 september 2006) hoger 
beroep in bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen. De rechtbank van 
eerste aanleg stelt dat overigens zelf in het bestreden vonnis vast. (...)

Krachtens artikel 13, eerste lid, van de Geestesziekenwet zendt de directeur 
van de instelling, indien de toestand van de zieke zijn verder verblijf in de instel-
ling na het verstrijken van de observatieperiode vereist, ten minste vijftien dagen 
vóór het verstrijken van de termijn bepaald voor de opneming ter observatie, aan 
de  vrederechter  een omstandig  verslag  van de  geneesheer-diensthoofd dat  de 
noodzaak van verder verblijf bevestigt.

De heer D.A., directeur van het Psychiatrisch Centrum Sint-Norbertus, legde 
aldus een verzoek tot verder verblijf neer ter griffie van het vredegerecht van het 
kanton Lier op 22 augustus 2006. (...)

Krachtens artikel 13, tweede lid, van de Geestesziekenwet zijn bij toepassing 
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van de procedure tot verder verblijf de artikelen 7 en 8 van die wet mede van 
toepassing. Krachtens artikel 8, §1, tweede lid, van de Geestesziekenwet doet de 
vrederechter, na op de zitting alle partijen te hebben gehoord, bij omstandig ge-
motiveerd vonnis uitspraak in openbare terechtzitting binnen tien dagen na de in-
diening van het verzoekschrift. Artikel 13, derde lid, van de Geestesziekenwet 
bepaalt dat de vrederechter uitspraak doet bij voorrang boven alle andere zaken. 
De vrederechter stelt op grond van artikel 13, vierde lid, van de Geesteszieken-
wet de duur van het verder verblijf vast, die twee jaar niet te boven mag gaan.

Het vredegerecht van het kanton Lier verklaarde bij vonnis van 31 augustus 
2006 het verzoek tot verder verblijf gegrond. Het vredegerecht beval het verder 
verblijf van de eiseres in het Psychiatrisch Centrum Sint-Norbertus voor een ter-
mijn van ten hoogste zes maanden met aanvang na het verstrijken van de termijn 
van opneming ter observatie, zijnde 6 september 2006. (...)

1.2.1. De rechtbank van eerste aanleg, recht sprekend over het door de eiseres 
tegen het door het vredegerecht van het kanton Lier op 3 augustus 2006 gewezen 
vonnis (waarbij de opneming ter observatie werd bevolen) ingestelde hoger be-
roep, stelt vast dat "er reeds een nieuw vonnis is tussengekomen, zodat het hoger 
beroep thans zonder voorwerp is".

(...)
De rechtbank van eerste aanleg bedoelt met het "nieuw vonnis" het door het 

vredegerecht van het kanton Lier op 31 augustus 2006 gewezen vonnis waarin 
het verzoek tot verder verblijf gegrond werd verklaard en het verder verblijf van 
de eiseres in het Psychiatrisch Centrum Sint-Norbertus voor een termijn van ten 
hoogste zes maanden met aanvang na het verstrijken van de termijn van opne-
ming ter observatie (d.i. 6 september 2006), werd bevolen.

De rechtbank van eerste aanleg is aldus van oordeel dat het hoger beroep door 
de eiseres (met toepassing van artikel 30, §2, eerste lid, en §3, eerste lid, van de 
Geestesziekenwet) ingesteld tegen het door het vredegerecht van het kanton Lier 
op 3 augustus 2006 gewezen vonnis waarbij haar opneming ter observatie werd 
bevolen, zonder voorwerp wordt aangezien het vredegerecht van het kanton Lier 
vooraleer zij zelf over het hoger beroep (door de eiseres ingesteld tegen het door 
het vredegerecht van het kanton Lier op 3 augustus 2006 gewezen vonnis waar-
bij haar opneming ter observatie werd bevolen) uitspraak doet, bij vonnis van 31 
augustus 2006 (met toepassing van de artikelen 13 en 8, §1, tweede lid, van de 
Geestesziekenwet)  het  verzoek tot  verder  verblijf  gegrond heeft  verklaard en 
dienvolgens het verder verblijf van de eiseres heeft bevolen. De rechtbank van 
eerste aanleg is aldus van oordeel dat een door de vrederechter in de loop van de 
beroepsprocedure gewezen vonnis waarbij (op grond van de artikelen 13 en 8, 
§1, tweede lid, van de Geestesziekenwet) het verder verblijf van de zieke wordt 
bevolen, het door de zieke (op grond van artikel 30, §2, eerste lid, en §3, eerste 
lid, van de Geestesziekenwet) tegen het vonnis van de vrederechter waarbij zijn 
opneming ter observatie werd bevolen, ingestelde hoger beroep zonder voorwerp 
maakt.

1.2.2. Krachtens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechtsvorde-
ring niet worden toegelaten indien de eiser geen belang heeft om ze in te dienen. 
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Artikel 18, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het belang een 
reeds verkregen en dadelijk belang moet zijn. Het belang is ieder materieel of 
moreel - daadwerkelijk, maar niet theoretisch - voordeel dat de eiser kan halen 
uit de vordering die hij instelde.

De algemene hierboven omschreven toelaatbaarheidsvereisten voor het instel-
len van een vordering, vastgelegd in de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk 
Wetboek, gelden krachtens artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek eveneens 
in hoger beroep. De partij die hoger beroep instelt, dient daarbij op grond van de 
artikelen 17, 18 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek een reeds verkregen en 
dadelijk belang te hebben.

Het belang moet voorhanden blijven gedurende het volledige geding in hoger 
beroep. Indien het belang in de loop van het geding in hoger beroep wegvalt, is 
het hoger beroep zonder voorwerp geworden.

1.2.3. De eiseres behoudt haar belang bij het beslechten van de betwisting aan-
gaande het rechtmatig en/of regelmatig karakter van haar opneming ter observa-
tie (en behoudt aldus haar belang bij het door haar tegen het op 3 augustus 2006 
door het vredegerecht van het kanton Lier gewezen vonnis waarbij haar opne-
ming ter observatie werd bevolen, ingestelde hoger beroep), ook al werd door het 
vredegerecht van het kanton Lier bij vonnis van 31 augustus 2006 haar verder 
verblijf bevolen. Immers, indien het door de eiseres tegen het door het vredege-
recht van het kanton Lier op 3 augustus 2006 gewezen vonnis waarbij haar opne-
ming ter observatie werd bevolen ingestelde hoger beroep, door de appelrechter 
ontvankelijk en gegrond zou worden verklaard en dienvolgens door de appel-
rechter zou geoordeeld worden dat het vredegerecht van het kanton Lier onte-
recht (of onregelmatig) besliste tot een opneming ter observatie, zou ook de door 
het vredegerecht van het kanton Lier bij vonnis van 31 augustus 2006 bevolen 
maatregel  van verder verblijf  geen rechtsgrond meer bezitten.  De gebeurlijke 
vernietiging van de (door het vredegerecht van het kanton Lier bij vonnis van 3 
augustus 2006 bevolen) observatiemaatregel door de appelrechter, zou tot gevolg 
hebben dat ook de (door het vredegerecht van het kanton Lier bij vonnis van 31 
augustus bevolen) maatregel van verder verblijf geen rechtsgrond meer bezit. De 
maatregel van verder verblijf kan immers slechts volgen op de (regelmatig en te-
recht bevolen) observatiemaatregel: zonder (regelmatige en terechte) opneming 
ter observatie kan geen sprake zijn van verder verblijf. Het lot van de maatregel 
van verder verblijf, is dus in zekere mate afhankelijk van het lot van de observa-
tiemaatregel en niet omgekeerd.

Het door het vredegerecht van het kanton Lier op 31 augustus 2006 gewezen 
vonnis waarbij op grond van de artikelen 13 en 8, §1, tweede lid, van de Geestes-
ziekenwet het verder verblijf van de eiseres werd bevolen, maakt het door de ei-
seres op grond van artikel 30, §2, eerste lid, en §3, eerste lid, van de Geesteszie-
kenwet tegen het door het vredegerecht van het kanton Lier op 3 augustus 2006 
gewezen vonnis waarbij haar opneming ter observatie werd bevolen, ingestelde 
hoger beroep aldus niet zonder voorwerp.

Aangezien de eiseres haar belang behoudt bij (een ontvankelijk en gegrondver-
klaring van) het door haar tegen het door het vredegerecht van het kanton Lier op 
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3 augustus 2006 gewezen vonnis waarbij haar opneming ter observatie werd be-
volen, ingestelde hoger beroep en het door haar ingestelde hoger beroep aldus 
nog een reden van bestaan (een voorwerp) heeft nadat het vredegerecht van het 
kanton Lier bij vonnis van 31 augustus 2006 besliste tot verder verblijf, verklaart 
de rechtbank van eerste aanleg het door de eiseres tegen het door het vredege-
recht van het kanton Lier op 3 augustus 2006 gewezen vonnis waarbij haar opne-
ming ter observatie werd bevolen, ingestelde hoger beroep niet wettig zonder 
voorwerp op grond van de overweging dat "er reeds een nieuw vonnis is tussen-
gekomen" (waarbij door het vredegerecht van het kanton Lier het verder verblijf 
werd bevolen).

Conclusie
Door het hoger beroep van de eiseres zonder voorwerp te verklaren, schendt de 

rechtbank van eerste aanleg de artikelen 17, 18 en 1042 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 8, §1, tweede lid, 13, 30, §2, eerste lid, en §3, eerste lid, van de wet 
van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszie-
ke.

De rechtbank van eerste aanleg beslist evenmin wettig om de kosten ten laste 
van de eiseres te leggen (schending van artikel 34, derde lid, van de wet van 26 
juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Overeenkomstig artikel 9, eerste en vijfde lid, van de wet van 26 juni 1990 

betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke (hierna: Gees-
tesziekenwet) kan de Procureur des Konings van de plaats waar de zieke zich be-
vindt, in spoedeisende gevallen beslissen dat deze ter observatie zal worden op-
genomen in de psychiatrische dienst die hij aanwijst, en geeft hij daarvan kennis 
aan de vrederechter van de verblijfplaats, of bij gebreke daarvan, van de woon-
plaats of, bij gebreke daarvan nog aan de vrederechter van de plaats waar de zie-
ke zich bevindt en dient bij hem het verzoekschrift in, bedoeld in artikel 5.

Overeenkomstig artikel 11, eerste lid, van de Geestesziekenwet mag de obser-
vatie niet langer duren dan veertig dagen, terwijl, indien de toestand van de zieke 
zijn verder verblijf in de instelling na het verstrijken van de observatieperiode 
vereist, overeenkomstig artikel 13, eerste lid, van voormelde wet, de directeur 
van de instelling, ten minste vijftien dagen voor het verstrijken van de termijn 
bepaald voor de opneming ter observatie, aan de vrederechter een omstandig ver-
slag van de geneesheer-diensthoofd zendt dat de noodzaak van verder verblijf 
bevestigt.

2. Een beslissing tot opneming ter observatie gaat noodzakelijk de beslissing 
tot verder verblijf vooraf. 

Beide zijn onderscheiden maatregelen die elk een afzonderlijke maximale duur 
hebben en aan eigen voorwaarden zijn onderworpen. 

De beslissing tot verder verblijf is geen loutere herhaling van de initiële obser-
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vatiebeslissing maar heeft een andere draagwijdte en kan alleen geldig genomen 
worden indien er voorafgaandelijk een rechtmatige beslissing is genomen over 
de observatie van de geesteszieke.

3.  Indien  de  betwiste  initiële  observatieperiode  verstreken  is  vooraleer  uit-
spraak is gedaan over het hoger beroep tegen die observatie en een verder ver-
blijf reeds bevolen is, heeft het hoger beroep tegen de initiële opneming ter ob-
servatie nog steeds een voorwerp. 

De vernietiging van de bestreden observatiemaatregel heeft immers tot gevolg 
dat een daaropvolgende maatregel door de vrederechter bevolen met betrekking 
tot een verder verblijf onregelmatig wordt.

De in observatie genomen geesteszieke heeft een blijvend belang om in die 
omstandigheden zijn hoger beroep te handhaven.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat:
- de verweerder op 31 juli 2006 een verzoekschrift heeft neergelegd bij de Vre-

derechter van het kanton Lier met mededeling van de spoedeisende opneming 
van de eiseres en verzoek tot handhaving van de opneming ter observatie;

- bij vonnis van 3 augustus 2006 deze ter observatieneming bevolen werd door 
voormelde vrederechter voor een periode aanvangend op 28 juli 2006 tot 6 sep-
tember 2006;

- de eiseres met verzoekschrift neergelegd op 17 augustus 2006 hoger beroep 
heeft ingesteld tegen voormelde beslissing tot inobservatieneming, waarop dags-
telling werd verleend voor de zitting van 5 september 2006 en het bestreden von-
nis werd verleend;

- door de directeur van de instelling inmiddels een attest werd overgemaakt 
aan de  vrederechter  met  vermelding  dat  een  verdere  behandeling in  gesloten 
dienst noodzakelijk is;

- hierop bij vonnis van 31 augustus 2006 door de vrederechter het verder ver-
blijf werd bevolen voor een duurtijd van ten hoogste zes maanden met ingang op 
6 september 2006;

5. De appelrechters die oordelen dat "er reeds een nieuw vonnis is tussengeko-
men, zodat het hoger beroep thans zonder voorwerp is" en er aldus van uitgaan 
dat ingevolge de beslissing tot verdere behandeling in eerste aanleg het belang 
bij de behandeling van het rechtsmiddel tegen de eerste beslissing ter inobserva-
tieneming achterhaald is, schenden de in het middel aangewezen wetsbepalingen.

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

deeltelijk vernietigd vonnis.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
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Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, zitting 
houdende in hoger beroep.

27 september 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-ge-
neraal met opdracht – Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 441

1° KAMER - 28 september 2007

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - GROND VAN 
NIET-ONTVANKELIJKHEID - VERVANGING VAN REDENEN - BESLISSING - WIJZIGING - BEVOEGDHEID 
VAN HET HOF - GRENZEN

2º VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE ZAKEN - PARTIJ DIE BEWEERT HOUDER TE ZIJN 
VAN EEN SUBJECTIEF RECHT - BELANG EN HOEDANIGHEID - ONTVANKELIJKHEID

1º  Ook  al  is  het  Hof  bevoegd  om een  foutieve  reden  van de  bestreden  beslissing  te  
vervangen door rechtsgrond waarmee die beslissing naar recht wordt verantwoord, toch  
kan het niet, zonder buiten zijn bevoegdheid te treden, die beslissing zelf wijzigen. 

2º De procespartij die beweert houder te zijn van een subjectief recht, heeft, ook al wordt  
het  betwist,  belang  en  hoedanigheid  om  een  vordering  in  rechte  in  te  stellen;  het 
onderzoek naar het  bestaan of  de draagwijdte  van het  aangevoerde subjectief  recht  
betreft niet de ontvankelijkheid maar de gegrondheid van de vordering1.  (Artt. 17 en 18, 
Ger.W.)

(Mr. HANSSENS-ENSCH, q.q. faillissement AIR ZAIRE T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN MOBILITEIT e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0180.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert zes middelen aan waarvan het eerste als volgt is gesteld.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320, 1322, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- artikel 149 van de Grondwet;
- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk, in 

burgerlijke zaken, het aan de partijen staat de grenzen van hun geschil zelf te be-

1 Cass. 26 feb. 2004, A.R. C.01.0402.N, nr. 106. 
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palen 
- de artikelen 17, 18 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek. 
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond, verklaart het in-

cidenteel hoger beroep van de eiseres niet-gegrond en wijst het af, doet het be-
roepen vonnis teniet, behalve in zoverre het uitspraak heeft gedaan over de kos-
ten, en spreekt opnieuw uit en verklaart de vordering van de eiseres niet-ontvan-
kelijk en wijst ze af en legt de kosten van de beide aanleggen ten laste van de 
failliete boedel, zulks op grond van alle redenen die geacht worden hier integraal 
te zijn weergegeven en meer bepaald op de onderstaande redenen:

"7. Het verdrag van Chicago van 7 december 1944 betreffende de internationa-
le burgerlijke luchtvaart bepaalt dat:

- elke Staat de volledige en uitsluitende soevereiniteit heeft over de luchtruim-
te boven zijn grondgebied (zie artikel 1);

- geen geregelde internationale luchtdienst mag worden geëxploiteerd over of 
tot in het grondgebied van een verdragsluitende Staat behalve met de bijzondere 
toestemming of vergunning van die Staat en in overeenstemming met de voor-
waarden van die toestemming of vergunning (zie artikel 6);

Luidens artikel II van de Overeenkomst van 10 september 1965 hebben België 
en Congo elkaar wederzijds vlieg- en landingsrechten toegekend, met dien ver-
stande dat elke partij het recht behoudt de luchtvaartmaatschappij aan te wijzen 
die belast is met de exploitatie van de erkende diensten op de nader aangeduide 
routes;

Dat voorbehoud impliceert echter niet dat de overeenkomst niet terstond van 
toepassing is en dat een luchtvaartmaatschappij er geen subjectieve rechten kan 
uit halen (P. Frühling en M. Godfroid, "Le nouveau droit aérien belge", T.B.H., 
2000, 555; Brussel, 10 juni 1999, J.T., 1999, 699);

Bijgevolg  houden (de  verweerder)  en de  Regie  der  Luchtwegen tevergeefs 
staande dat de vordering, in se, niet ontvankelijk zou zijn;

8. De (eiseres) geeft echter toe dat zij nooit de bedoeling heeft gehad de activi-
teit van Air Zaïre voort te zetten na het vonnis van faillissementsverklaring;

(Zij) is bovendien van oordeel dat de handelsovereenkomst met S.C.I.B.E. we-
gens het faillissement impliciet is ontbonden. In dat verband dient erop gewezen 
te worden dat Air Zaïre sinds 13 oktober 1994 niet langer de lijn Brussel-Kinsha-
sa exploiteerde, aangezien zij die had uitbesteed aan S.C.I.B.E., die op die lijn 
een van haar vliegtuigen charterde en alle exploitatiekosten droeg;

Doordat de (eiseres) zich ertegen verzet dat S.C.I.B.E. of enige andere maat-
schappij vluchten naar Zaïre zou kunnen organiseren, erkent zij dat zij geen an-
dere bedoeling had dan te proberen aan S.C.I.B.E. of aan een derde het voorrecht 
over te dragen, enerzijds, van de aanwijzing van Air Zaïre als luchtvaartexploi-
tant op de lijn Brussel-Kinshasa en, anderzijds, van de slots waarover zij  be-
schikte op de luchthaven van Brussel-Nationaal;

9. De aanwijzing van de luchtvaartexploitant is een soeverein voorrecht van de 
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Staten. Er wordt zelfs aangenomen dat het gaat om een discretionaire bevoegd-
heid jegens de andere Staat die partij is bij de bilaterale overeenkomst (P. Früh-
ling en M. Godfroid, loc. cit.); Hieruit volgt dat de subjectieve rechten die een 
luchtvaartexploitant uit een bilaterale overeenkomst kan halen niet het recht om-
vatten om een aan derde het voorrecht van zijn eigen aanwijzing over te dragen. 
Het is immers onaanvaardbaar dat de Staten, die partijen zijn bij een bilaterale 
overeenkomst gesloten ter uitvoering van het Verdrag van Chicago van 7 decem-
ber 1944, een luchtvaartexploitant opgelegd zouden krijgen die zij niet zouden 
hebben erkend;

In deze zaak dient te worden vastgesteld dat de Belgische Staat en de Zaïrese 
Staat aanvaard hebben dat S.C.I.B.E. vluchten zou kunnen inrichten tussen Bel-
gië en Zaïre onmiddellijk na het faillissement van Air Zaïre. In strijd met hetgeen 
de (eiseres) staande houdt, is de Zaïrese Staat er niet van uitgegaan dat Air Zaïre 
de maatschappij bleef die hij had aangewezen in juni en in juli 1995, vlak na 
haar faillissement, aangezien uit de brief van 9 april 1996 van de Zaïrese minis-
ter  van  Transport  aan zijn  Belgische  ambtsgenoot  blijkt  dat  de  Zaïrese  Staat 
slechts een 'heraanwijzing' van Air Zaïre vanaf 4 april 1996 heeft overwogen, 
welk verzoek overigens hangende bleef wegens het faillissement van Air Zaïre;

Uit de artikelen III, VI en IX van de Overeenkomst van 10 september 1965 
volgt  dat een failliete  luchtvaartexploitant  die zijn activiteiten heeft  stopgezet 
toch kan beweren dat hij de onderneming is die aangewezen is om de luchtvaart-
lijnen te exploiteren. De artikelen III en VI doelen op een actieve onderneming 
en artikel IX betreft enkel de verhouding tussen de verdragsluitende Staten;

Aangezien die aanwijzing niet overdraagbaar is, kan de (eiseres) het bestaan 
niet doen gelden van enige vergoedbare schade omdat haar het voorrecht van een 
overdracht ontnomen zou zijn door enige fout (van de verweerder) of van de Re-
gie der Luchtwegen;

Doordat de commerciële activiteit niet werd voortgezet, kan er trouwens geen 
sprake zijn van vergoedbare schade ten gevolge van de verhindering om met een 
andere luchtvaartmaatschappij een overeenkomst van code-sharing te sluiten na 
het faillissement;

10. Aangezien Air Zaïre failliet werd verklaard en haar commerciële activiteit 
werd voortgezet, kon zij geen aanspraak meer maken op de slots die haar door de 
luchthaven van Brussel-Nationaal waren toegewezen;

Uit artikel 10 van de Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 
1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van "slots" op 
communautaire luchthavens volgt immers dat elk niet-gebruikt slot wordt inge-
trokken en in de passende slot-pool opgenomen teneinde, indien nodig, opnieuw 
te worden verdeeld;

Zodra de activiteit van een luchtvaartmaatschappij wordt overgedragen, wordt 
haar het slot ontnomen. Het houdt dus op een immaterieel actief te zijn dat te 
gelde kan worden gemaakt door de overdracht aan een derde en het doet weinig 
ter zake dat de luchthavenautoriteit de curator niets heeft gemeld. Sinds 12 juli 
1995 kon de (eiseres) dus niet langer het voorrecht van die slots aan een derde 
overdragen;
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In tegenstelling tot wat de (eiseres) staande houdt, is de activiteit van de fail-
liete vennootschap niet voortgezet na het faillissement. De vluchten van 13, 20, 
27 juni en 4 juli 1995 zijn weliswaar uitgevoerd onder de aan Air Zaïre toege-
kende  I.A.T.A.-code,  maar  het  staat  vast  dat  ze  werden  uitgevoerd  door 
S.C.I.B.E. in haar naam en voor haar eigen rekening. Het verkeerde gebruik van 
de code 'QC' heeft geen enkele materiële schade veroorzaakt, aangezien Euro-
control ermee heeft ingestemd de verkeersrechten aan S.C.I.B.E. te vragen en het 
niet bewezen is dat Eurocontrol op dat standpunt zou zijn teruggekomen en dat 
de failliete vennootschap dienaangaande de boedelschulden zou hebben moeten 
dragen;

11. De aanwijzing door elk van de verdragsluitende Staten bij  de overeen-
komst van 10 september 1965 van de luchtvaartmaatschappij die hij heeft geko-
zen om zijn luchtvaartrechten uit te oefenen is een soevereine en discretionaire 
beslissing;

Voor  het  overige  kan  een  failliete  luchtvaartexploitant  die  zijn  activiteiten 
heeft stopgezet niet meer beweren dat hij de onderneming is die door een bilate-
rale overeenkomst tussen Staten aangewezen is om de luchtroutes te exploiteren;

Hieruit volgt dat die zelfde exploitant zich niet mag mengen in de onderhande-
lingen tussen de Staten met het oog op de aanwijzing van een andere exploitant. 
Alleen al om die reden kan niet worden aangenomen dat de (eiseres) (de ver-
weerder) kan verwijten dat hij de eenzijdige beslissing van de Zaïrese Staat om 
S.C.I.B.E. als luchtvaartexploitant aan te wijzen, heeft aanvaard;

De (eiseres) kan dus niet aanvoeren dat er een vergoedbare schade bestaat die 
in verband staat met een mogelijke fout die (de verweerder) tijdens die onder-
handelingen zou hebben begaan en meer bepaald door de beslissing van 5 juli 
1995 te hebben goedgekeurd;

12. De (eiseres) heeft er geen belang bij in rechte op te treden aangezien zij 
niet kon doen blijken van een materieel of moreel, daadwerkelijk maar niet theo-
retisch voordeel dat zij uit de vordering kon halen op het ogenblik dat zij die in-
stelde;

Die  vordering  moet  dus  niet-ontvankelijk  worden verklaard,  zoals  (de  ver-
weerder) en de Regie der Luchtwegen staande houden;

Het hoger beroep met betrekking daartoe is gegrond en het incidenteel hoger 
beroep is dat niet".

Grieven
Eerste onderdeel
Geen enkele van de partijen had voor het hof van beroep staande gehouden dat 

de vordering van de eiseres niet ontvankelijk zou zijn omdat zij er geen belang 
bij had in rechte op treden en meer bepaald omdat zij niet kon doen blijken van 
een materieel of moreel, daadwerkelijk maar niet theoretisch voordeel dat zij uit 
de vordering kon halen op het ogenblik dat zij die instelde.

De verweerders hielden immers slechts staande dat de vordering niet ontvan-
kelijk zou zijn op grond dat de Overeenkomst van 10 september 1965 tussen de 
democratische republiek Congo en het koninkrijk België geen rechtstreekse wer-
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king zou hebben gehad en dat de eiseres niet de hoedanigheid zou hebben gehad 
om in rechte op te treden.

Indien het arrest in die zin moet worden uitgelegd dat het heeft gesteund op de 
appelconclusies, het verzoekschrift in hoger beroep, de conclusie in eerste aanleg 
van de verweerders - waarnaar laatstgenoemden verwezen op pagina 1 van hun 
verzoekschrift in hoger beroep - om te beslissen dat de verweerders aanvoerden 
dat de rechtsvordering van de eiseres niet ontvankelijk was wegens gebrek aan 
belang, terwijl zij in werkelijkheid enkel aanvoerden dat die rechtsvordering niet 
ontvankelijk was omdat de Overeenkomst van 10 september 1965 geen directe 
werking had en omdat de eiseres niet de hoedanigheid had om in rechte op te tre-
den, leest het in die conclusies en in dat verzoekschrift een bewering die er niet 
in voorkomt, geeft het daarvan een uitlegging die niet verenigbaar is met de be-
woordingen ervan en miskent het bijgevolg die bewijskracht ervan (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Indien het arrest in die zin moet worden uitgelegd dat het niet op die appelcon-
clusies en dat verzoekschrift heeft gesteund om te beslissen dat de verweerders 
aanvoerden dat de rechtsvordering van de eiseres niet ontvankelijk was wegens 
gebrek aan belang, dan steunt het arrest op een feit dat de rechter uit eigen we-
tenschap bekend is en niet aan de tegenspraak van de partijen is onderworpen en 
schendt het arrest bijgevolg de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wet-
boek en miskent het het algemeen beginsel van het recht van verdediging.

Op zijn minst is het arrest niet regelmatig met redenen omkleed aangezien het 
belet na te gaan of de rechter zijn beslissing heeft gegrond op de gegevens die re-
gelmatig in het debat zijn overgelegd en waarover de partijen vrij tegenspraak 
hebben  kunnen voeren,  dan  wel  op  zijn  eigen  wetenschap  van  de  feiten,  en 
schendt het bijgevolg artikel 149 van de Grondwet.

Overigens schendt het arrest artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en 
miskent het het in het middel aangewezen beschikkingsbeginsel doordat het uit 
eigen beweging een geschil aanvoert betreffende het belang van de eiser om in 
rechte op te treden, dat door de partijen in hun conclusies werd uitgesloten.

Ten slotte miskent het arrest het algemeen beginsel van het recht van verdedi-
ging doordat het de eiseres niet de mogelijkheid biedt haar opmerkingen over die 
grond van niet-ontvankelijkheid aan te voeren.

Tweede onderdeel
Krachtens de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechts-

vordering niet worden toegelaten indien de eiser geen belang en hoedanigheid 
heeft om ze om te dienen.

De procespartij die beweert houder te zijn van een subjectief recht, heeft, ook 
al wordt het betwist, belang en hoedanigheid om een vordering in rechte in te 
stellen. Het onderzoek naar het bestaan of de draagwijdte van het aangevoerde 
subjectief recht betreft niet de ontvankelijkheid maar de gegrondheid van de vor-
dering.

Luidens de bewoordingen van de aanvullende en samenvattende conclusie van 
de eiseres in hoger beroep, strekte haar rechtsvordering ertoe de verweerders te 
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doen veroordelen tot betaling van 12.394.676,23 euro schadevergoeding.
Indien het in die zin moet worden uitgelegd dat het arrest uit de redenen die 

voorkomen in de punten 7 tot 11 die zijn weergegeven in de aanhef van het mid-
del heeft afgeleid dat het subjectief recht waarvan de eiseres beweerde de houder 
te zijn, niet bestaat en dat de eiseres, bijgevolg, geen belang erbij zou hebben in 
rechte op te treden, ook al betreft die kwestie de gegrondheid van de vordering, 
verwart het ten onrechte het onderzoek van de gegrondheid en van de ontvanke-
lijkheid van de vordering en miskent het arrest het wettelijk begrip 'in rechte op-
treden' (schending van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek).

Indien het, voor het overige, uitgelegd moet worden dat het, zonder verwijzing 
naar de redenen die voorkomen in de punten 7 tot 11 die zijn weergegeven in de 
aanhef van het middel, beslist heeft dat de eiseres geen enkel voordeel uit haar 
rechtsvordering kon halen terwijl eiseres, aan de hand daarvan beweerde houder 
te zijn van een schuldvordering van 12.394.676,23 euro tegen de verweerder en 
dat de betaling van dat bedrag haar een daadwerkelijk en niet theoretisch voor-
deel zou hebben toegekend, miskent het arrest eveneens het wettelijk begrip 'in 
rechte optreden' (schending van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wet-
boek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Tweede onderdeel
Over de door de verweerders tegen het onderdeel opgeworpen grond van niet-

ontvankelijkheid: het onderdeel vertoont geen belang:
De verweerders voeren aan dat de redenen van het arrest waartegen dit onder-

deel opkomt, voldoende zouden zijn om de vordering die het arrest niet-ontvan-
kelijk verklaart, niet-gegrond te verklaren.

Ook al is het Hof bevoegd om een foutieve reden van de bestreden beslissing 
te vervangen door een rechtsgrond waarmee die beslissing naar recht wordt ver-
antwoord, toch kan het niet, zonder buiten zijn bevoegdheid te treden, die beslis-
sing zelf wijzigen.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Over de grondslag van het onderdeel:
Luidens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechtsvordering niet 

worden aangenomen indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om 
ze in te dienen.

De procespartij die beweert houder te zijn van een subjectief recht, heeft, ook 
al wordt dat recht betwist, het vereiste belang opdat zijn vordering ontvankelijk 
kan worden verklaard.

Het onderzoek van het bestaan en de omvang van het subjectief recht dat die 
partij  aanvoert, houdt geen verband met de ontvankelijkheid maar met de ge-
grondheid van de vordering.

Uit de redenen van het arrest die door het middel zijn weergegeven blijkt dat 
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het hof van beroep het subjectief recht waarop de eiseres de herstelvordering te-
gen de verweerders grondt, als onbestaande heeft beschouwd.

Door op die redenen te steunen om de rechtsvordering wegens gebrek aan be-
lang niet-ontvankelijk te verklaren, schendt het arrest artikel 17 van het Gerech-
telijk Wetboek.

In zoverre is het onderdeel gegrond.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste onderdeel, noch van het 

overige gedeelte van het tweede onderdeel van het eerste middel, noch van de 
overige middelen, die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de hogere beroepen ont-

vankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

28 september 2007 – 1° kamer –  Voorzitter en verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advo-
caten: mrs. Simont en Gérard.

Nr. 442

1° KAMER - 28 september 2007

1º ADVOCAAT - BIJDRAGEN - WANBETALING - WEGLATING - MAATREGEL - OPENBAAR NUT - 
RECHTEN VAN DE MENS - AANVULLEND PROTOCOL - BESCHERMING VAN DE EIGENDOM

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ALLERLEI - AANVULLEND PROTOCOL - BESCHERMING VAN DE EIGENDOM - ADVOCAAT - 
BIJDRAGEN - WANBETALING - WEGLATING - MAATREGEL - OPENBAAR NUT

3º ADVOCAAT - BIJDRAGEN - WANBETALING - WEGLATING - MAATREGEL - RECHTEN VAN DE 
MENS - AANVULLEND PROTOCOL - BESCHERMING VAN DE EIGENDOM - OPENBAAR NUT - 
EVENREDIGHEIDSBEGINSEL

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ALLERLEI - AANVULLEND PROTOCOL - BESCHERMING VAN DE EIGENDOM - ADVOCAAT - 
BIJDRAGEN - WANBETALING - WEGLATING - MAATREGEL - OPENBAAR NUT - 
EVENREDIGHEIDSBEGINSEL

5º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - EVENREDIGHEIDSBEGINSEL - OPENBAAR NUT - 
ADVOCAAT - BIJDRAGEN - WANBETALING - WEGLATING - MAATREGEL - RECHTEN VAN DE MENS - 
AANVULLEND PROTOCOL - BESCHERMING VAN DE EIGENDOM
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1º en 2º De regel dat de raad van de Orde aan de op het tableau ingeschreven advocaten  
de  betaling  van  door  hem  vastgelegde  bijdragen  kan  opleggen  en  de  regel,  die  
uitgevaardigd is ter uitvoering van de vorige, dat de raad van de Orde, met inachtneming  
van de vastgelegde regeling, bij wege van een administratieve beslissing de weglating  
kan bevelen van de advocaat die verzuimt die bijdragen te betalen, zijn bepalingen die  
bijdragen tot  goede organisatie  van het  beroep van advocaat  en  die,  bijgevolg,  een  
openbaar nut nastreven. (Art. 443, eerste lid, Ger.W.; Art. 1, Aanvullend Protocol nr. 1 bij 
het E.V.R.M., ondertekend te Parijs op 20 maart 1952, goedgekeurd bij Wet 13 mei 1955)

3º, 4º en 5º De bestreden beslissing van de raad van beroep is naar recht verantwoord  
wanneer zij  de uitspraak van de raad van de Orde bevestigt  om de advocaat die de 
opgelegde  bijdragen  niet  betaalt,  van  het  tableau  weg  te  laten  en  die  feitelijke  
omstandigheden  naar  voren  brengt  die  uitsluiten  dat  die  maatregel,  die  hier  van 
administratieve aard is, in wanverhouding zou staan met het doel van openbaar nut op  
grond waarvan hij is ingesteld1.  (Art. 443, eerste lid, Ger.W.; Art. 1, Aanvullend Protocol 
nr. 1 bij het E.V.R.M., ondertekend te Parijs op 20 maart 1952, goedgekeurd bij Wet 13 
mei 1955; Evenredigheidsbeginsel)

(S. T. PROCUREUR-GENERAAL BIJHET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL)

ARREST (vertaling)

(A.R. D.06.0019.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 18 oktober 2006 gewezen 

door de tuchtraad van beroep van de balies van het rechtsgebied van het Hof van 
Beroep te Brussel.

Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1. van het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 

de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goed-
gekeurd bij de wet van 13 mei 1955;

- de artikelen 149 en 159 van de Grondwet;
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter zijn beslissingen met re-

denen moet omkleden, dat onder meer is neergelegd in artikel 149 van de Grond-
wet;

- artikel 10 van het huishoudelijk reglement van de Ordre français des avocats 
du barreau de Bruxelles, op 9 mei 1995 goedgekeurd door zijn raad van de Orde;

- de artikelen 447, 451, 455 en 460 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals ze van 
kracht waren op 9 mei 1995, dus vóór hun wijziging of opheffing bij de wetten 
van 31 december 1999, 22 november 2001 en 21 juni 2006. 

Aangevochten beslissingen
1 Betreffende het evenredigheidsbeginsel, zie Cass. 16 jan. 2002, A.R. P.01.1163.F, nr. 31; Cass. 21 
mei 2003, A.R. P.03.0439.F, nr. 310. 
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De bestreden beslissing wijst het beroep van de eiser af en bevestigt haar be-
slissing van 5 april 2005 die hem om de volgende redenen weglaat van het ta-
bleau van de advocaten:

"Dat op de zitting van 28 september 2006 uit de verklaringen van (de eiser) 
over de in de beslissing van 24 mei 2005 bedoelde bijdragen die op die datum 
eisbaar waren (zijnde 1.307,50 euro), gebleken is dat (de eiser) slechts twee beta-
lingen heeft verricht, de eerste van 150 euro op 19 januari 2006, de tweede van 
300 euro, op de dag zelf van de zitting waarop de zaak terugkomt na de tweede 
heropening van het debat;

Dat (de eiser) op de vraag waarom hij het bepaalde in artikel 10 van het huis-
houdelijk reglement van de Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles 
niet nakomt, meldt dat hij allerlei soorten financiële problemen en ook gezond-
heidsproblemen heeft gehad waardoor hij de voornoemde bijdragen niet kon be-
talen;

Dat die door (de eiser) aangevoerde feiten niet nieuw zijn en dat hij ze al naar 
voren heeft gebracht op vorige zittingen waarop de zaak werd (...) gepleit voor 
de tuchtraad van beroep;

Dat de raadsman van (de eiser) op de zitting van 28 september 2006 gepreci-
seerd heeft dat (de eiser) door de problemen waarmee hij te kampen heeft, ande-
re prioriteiten heeft dan het betalen van bijdragen aan de Orde van een beroep 
waaraan (hij) overigens verklaart gehecht te zijn;

Dat (de eiser) anderzijds bevestigd heeft dat hij bewust niet heeft willen vra-
gen om van de betaling van de bijdragen vrijgesteld te worden, daar hij beweerde 
ze te kunnen betalen;

Dat moet worden vastgesteld dat (de eiser) na twaalf maanden rechtspleging in 
hoger beroep, waarbinnen twee beslissingen tot heropening van het debat zijn 
gewezen, nog steeds niet in staat is de verplichtingen na te komen die hem krach-
tens artikel 10 van het huishoudelijk reglement van de Orde zijn opgelegd;

Dat er overigens geen grond bestaat om (eisers) verzoek om afbetalingstermij-
nen in te willigen, aangezien hij zelfs het voorstel tot gespreide betalingen uit 
zijn eerder neergelegde conclusie niet uitvoert; 

Dat bijgevolg het  overige gedeelte  van het  hoger beroep niet  gegrond ver-
klaard moet worden en dat de sanctie voor het niet-nakomen door (de eiser) van 
de verplichtingen bedoeld in artikel 10 van het huishoudelijk reglement van de 
Orde français des avocats du barreau de Bruxelles de weglating uit het tableau is, 
zoals deze werd uitgesproken bij beslissing van 5 april 2005 van de raad van de 
Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles".

Grieven
De in het middel aangewezen beginselen en wettelijke bepalingen impliceren 

dat de rechter zijn beslissingen met redenen moet omkleden.
In artikel 6.1 van het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 

de fundamentele vrijheden is vastgelegd dat, wanneer het een geschil betreft over 
het recht om zijn beroep uit te oefenen, eenieder recht heeft op een eerlijke en 
openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn door een onaf-
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hankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie die bij de wet is ingesteld. Voor 
die rechterlijke instantie impliceert dat recht dat zij haar beslissing met redenen 
moet omkleden.

Artikel 149 van de Grondwet bepaalt dat elk vonnis met redenen is omkleed. 
Dat vereiste impliceert dat het vonnis de gegevens vermeldt die de wet als voor-
waarden voor de interne wettigheid van de akte stelt. De motivering stelt het Hof 
van Cassatie immers in staat zijn wettigheidstoetsing uit te oefenen. 

Artikel 10 van het huishoudelijk reglement van de barreau de Bruxelles legt 
haar rechtssprekende organen dezelfde motiveringsverplichting op.

In een algemeen rechtsbeginsel is dezelfde verplichting vervat, meer bepaald 
in tuchtzaken en in aangelegenheden die gelijkgesteld zijn met tuchtrechtelijke 
geschillen;

In zijn conclusie voor de tuchtraad van beroep legde de eiser uit waarom hij de 
bijdragen niet betaalde:

"De financiële en administratieve toestand (van de eiser) en zijn voorstellen in 
dat verband

a) Dat uit het dossier van de Orde duidelijk blijkt dat de financiële toestand 
(van de eiser) zo delicaat is dat hij echt acrobatische toeren moet verrichten om 
zijn bijdragen te kunnen betalen;

Dat daaraan moet worden toegevoegd dat (de eiser) sinds 1989 met gezond-
heidsproblemen kampt;

Dat er nog meer duidelijkheid moet worden gegeven over twee bijzondere om-
standigheden die zijn financiële toestand alleen maar verergerd hebben:

1. Dat hij meer dan twee jaar lang in eerste lijn voor het bureau voor rechtsbij-
stand heeft gewerkt, en, met uitzondering van twee stortingen, ongeveer ander-
half jaar lang niet werd betaald; dat de raad van de Orde hem had aangeraden 
mevrouw de Keyzer te contacteren; dat de toestand onveranderd bleef (er moest 
zelf een dagvaarding tegen de Belgische Staat worden ingesteld);

2. Dat de toenmalige stafhouder (meester Jean Cruyplants) ten tijde van de uit-
drijving van (de eiser) (woning en kantoor) op 27 juni 2003, aan de raadsman 
van de tegenpartij op 24 juni 2003 een brief had gestuurd waarin hij hem ver-
zocht blijk van soepelheid te geven bij de tenuitvoerlegging van de beslissing die 
tegen (de eiser) was uitgesproken;

Dat de stafhouder daarnaast, en per brief van dezelfde datum (de eiser) uitge-
nodigd had die confrater snel te contacteren teneinde de praktische regeling van 
zijn vertrek uit te werken;

Dat de raadsman (van de eiser) bij een faxbericht van 26 juni 2003 (gestuurd 
om 10.06 uur) aan die van de tegenpartij het volgende schreef:

'U zult een brief van 24 dezer van de stafhouder hebben ontvangen waarin hij 
u vraagt blijk te geven van soepelheid bij de tenuitvoerlegging van de beslissing 
en mij vroeg om u snel te contacteren teneinde de praktische regeling van het 
vertrek (van de eiser) uit te werken.

Ik ben bijgevolg zo vrij u deze fax te sturen om u voor te stellen elkaar te ont-
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moeten teneinde het eens te raken over die praktische regeling.
Ik veronderstel dat u intussen de instructies hebt opgeschort die u hebt gege-

ven aan de gerechtsdeurwaarder, die, aldus (de eiser) nagelaten heeft hem vijf 
dagen van tevoren te informeren dat zijn meubels zouden worden weggehaald';

Dat de raadsman van de tegenpartij, bij een faxbericht van dezelfde datum (ge-
stuurd om 15.15u), echter het volgende heeft geantwoord:

'Na een telefonisch contact met de vice-stafhouder vanochtend, heeft deze mij 
bevestigd dat ik de uitdrijvingsmaatregel mocht voortzetten, die bijgevolg vast-
gesteld blijft op 27 juni om 8.30u';

Dat we natuurlijk niet weten wat er tijdens dat gesprek werd gezegd zodat we 
ervan kunnen uitgaan dat de toenmalige vice-stafhouder (meester John Bigwood) 
niet alle gegevens van het dossier kende (met inbegrip van de tussenkomst van 
de stafhouder) en tegen wil en dank die jammerlijke beslissingen heeft genomen;

b) Dat de (eiser) wel moet preciseren dat, ook al was de vestigingsvoorwaarde 
nageleefd (hetgeen de raad van de Orde trouwens had vastgesteld bij zijn beslis-
sing van 21 juni 2005), de huurovereenkomst die was gesloten door de associatie 
die hem in haar kantoor had opgenomen, in onderlinge overeenstemming werd 
ontbonden; dat het probleem dus weer actueel is geworden;

Dat (de eiser), concreet, aan de raad (van beroep) voorstelt:
- hem de mogelijkheid te bieden zijn achterstallige bijdragen te voldoen door 

maandelijkse betalingen van 150 euro vanaf 15 juni 2005;
-  hem een redelijke termijn van drie  maanden toe te kennen zodat  hij  een 

nieuw kantoor kan zoeken".
In dit geval antwoordt de bestreden beslissing niet op de door de eiser aange-

voerde middelen volgens welke hij de wanbetaling van de achterstallige bijdra-
gen verantwoord. Zij zinspeelt op de middelen van de eiser maar beantwoordt ze 
met geen enkele van haar overwegingen. De omstandigheid dat "de door (de ei-
ser) aangevoerde feiten niet nieuw zijn en dat hij ze al naar voren heeft gebracht 
op vorige zittingen waarop de zaak werd (...) gepleit voor de tuchtraad van be-
roep" betekent niet dat die raad die feitelijke gegevens waarover hij voordien 
geen uitspraak had gedaan, niet hoefde in aanmerking te nemen. Het gaat hier 
dus om een werkelijke weigering, zonder enige verantwoording, om die feitelijke 
gegevens in aanmerking te nemen, zowel in zoverre ze eerder waren aangevoerd 
als in zoverre ze werden herhaald.

Aldus vermeldt de bestreden beslissing niet de redenen die de raad van beroep 
ertoe hebben aangezet de eiser met weglating te straffen en stelt zij het Hof niet 
in staat de wettigheid ervan te toetsen. Zij schendt aldus artikel 6.1 van het Ver-
drag tot bescherming van de rechten van de mens en artikel 149 van de Grond-
wet en miskent het algemeen rechtsbeginsel zoals die in het middel zijn aange-
wezen.

Artikel 10 van het huishoudelijk reglement van de Orde français des avocats 
du barreau de Bruxelles, op 9 mei 1995 goedgekeurd door zijn raad van de Orde, 
luidt als volgt:

"Le conseil de l'Ordre fixe chaque année les cotisations à payer par les avocats 
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inscrits au tableau, par les stagiaires, par les avocats honoraires, par les membres 
associés du barreau de Bruxelles et par les membres de barreaux étrangers enre-
gistrés à Bruxelles.

L'avocat en défaut d'acquitter sa cotisation, un droit d'inscription ou toute som-
me qu'il doit à l'Ordre est invité par le trésorier à comparaître devant le conseil 
de l'Ordre pour y présenter ses explications.

Le conseil de l'Ordre, statuant comme en matière disciplinaire, prononce, s'il 
échet, son omission, sans préjudice de l'action disciplinaire".

De woorden "s'il échet" in die reglementaire bepaling doen de beslissing tot 
weglating afhangen van de uitoefening, door de bevoegde tuchtoverheid,  van 
haar beoordelingsbevoegdheid.

Hieruit volgt dat de bestreden beslissing, om in overeenstemming te zijn met 
die reglementaire bepaling, uitspraak hoorde te doen over de door de eiser aange-
voerde verantwoording teneinde ze te verwerpen. Aangezien zij  dit  niet doet, 
schendt zij die reglementaire bepaling.

Subsidiair,  indien die reglementaire  bepaling geen wettelijke grondslag zou 
hebben, zou daaruit volgen dat de bestreden beslissing, die op die reglementaire 
bepaling steunt, zelf geen wettelijke basis zou hebben en dat zij bijgevolg de arti-
kelen 447, 451, 455 en 460 van het Gerechtelijk Wetboek schendt, zoals ze toen 
van kracht waren en in die zin worden uitgelegd dat ze de raad van de Orde van 
de balies geen algemene verordenende bevoegdheid zouden verlenen. Door aan 
die reglementaire bepaling een verbindende waarde toe te kennen, schendt de be-
streden beslissing bovendien artikel 159 van de Grondwet.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1 van het Eerste aanvullende protocol bij het verdrag tot bescherming 

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Parijs 
op 20 maart 1952 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955; 

- het evenredigheidsbeginsel, dat onder meer is neergelegd in artikel 1 van het 
Eerste aanvullende protocol bij het verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Parijs op 20 maart 1952 
en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955.

Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing wijst het beroep van de eiser af en bevestigt haar be-

slissing van 5 april 2005 die hem om de volgende redenen weglaat van het ta-
bleau van de advocaten:

"Dat op de zitting van 28 september 2006 uit de verklaringen van (de eiser) 
over de in de beslissing van 24 mei 2005 bedoelde bijdragen die op die datum 
eisbaar waren (zijnde 1.307,50 euro), gebleken is dat (de eiser) slechts twee beta-
lingen heeft verricht, de eerste van 150 euro op 19 januari 2006, de tweede van 
300 euro, op de dag zelf van de zitting waarop de zaak terugkomt na de tweede 
heropening van het debat;

Dat (de eiser) op de vraag waarom hij het bepaalde in artikel 10 van het huis-
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houdelijk reglement van de Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles 
niet nakomt, meldt dat hij allerlei soorten financiële problemen en ook gezond-
heidsproblemen heeft gehad waardoor hij de voornoemde bijdragen niet kon be-
talen;

Dat de door (de eiser) aangevoerde feiten niet nieuw zijn en dat hij ze al naar 
voren heeft gebracht op vorige zittingen waarop de zaak werd (...) gepleit voor 
de tuchtraad van beroep;

Dat de raadsman van (de eiser) op de zitting van 28 september 2006 gepreci-
seerd heeft dat (de eiser) door de problemen waarmee hij te kampen heeft andere 
prioriteiten heeft  dan het  betalen van bijdragen aan de Orde  van een beroep 
waaraan (hij) overigens verklaart gehecht te zijn;

Dat (de eiser) anderzijds bevestigd heeft dat hij bewust niet heeft willen vra-
gen om van de betaling van de bijdragen vrijgesteld te worden, daar hij beweerde 
ze te kunnen betalen;

Dat moet worden vastgesteld dat (de eiser) na twaalf maanden rechtspleging in 
hoger beroep, waarbinnen twee beslissingen tot heropening van het debat zijn 
gewezen, nog steeds niet in staat is de verplichtingen na te komen die hem krach-
tens artikel 10 van het huishoudelijk reglement van de Orde zijn opgelegd;

Dat er trouwens geen grond bestaat om (eisers) verzoek om afbetalingstermij-
nen in te willigen, aangezien hij zelf geen gevolg geeft aan de aanbiedingen tot 
gespreide betalingen die voorkomen in zijn eerder neergelegde conclusie; 

Dat  bijgevolg het  overige gedeelte  van het  hoger  beroep niet-gegrond ver-
klaard moet worden en dat de sanctie voor het niet-nakomen door (de eiser) van 
de verplichtingen bedoeld in artikel 10 van het huishoudelijk reglement van de 
Orde français des avocats du barreau de Bruxelles de weglating uit het tableau is, 
zoals deze werd uitgesproken bij beslissing van 5 apil 2005 van de raad van de 
Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles"..

Grieven
Artikel 1 van het Eerste aanvullende protocol bij het verdrag tot bescherming 

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden bepaalt: "Alle natuur-
lijke of rechtspersonen hebben recht op het ongestoord genot van hun eigendom. 
Niemand zal van zijn eigendom worden beroofd behalve in het algemeen belang 
en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algeme-
ne beginselen van het internationaal recht. De voorgaande bepalingen zullen ech-
ter op geen enkele wijze het recht aantasten dat een Staat heeft om die wetten toe 
te passen welke hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te oefenen op het ge-
bruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang of om de be-
taling van belastingen of andere heffingen en boeten te verzekeren".

Krachtens die bepaling mag geen enkele advocaat het recht worden ontzegd 
om zijn beroepsactiviteit te blijven uitoefenen behalve bij een door de wet be-
paalde maatregel die het openbaar nut nastreeft en die een billijk evenwicht tus-
sen de in het geding zijnde belangen tot stand brengt.

De bestreden beslissing, in zoverre zij eisers weglating van het tableau beves-
tigt, ontzegt hem het recht om de beroepsactiviteit uit te oefenen die hij al meer 
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dan twintig jaar lang heeft uitgeoefend. Die maatregel  die enkel  op de reden 
steunt dat de eiser zijn aan de raad van Orde verschuldigde bijdragen niet volle-
dig heeft betaald, verantwoordt niet dat hij in verhouding staat tot het daarmee 
nagestreefde openbaar nut.

Bijgevolg schendt de bestreden beslissing artikel 1 van het Eerste aanvullende 
protocol bij het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fun-
damentele vrijheden en miskent zij tevens het evenredigheidsbeginsel waarin de-
zelfde regel is neergelegd.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De bestreden beslissing stelt, gelet op "allerlei soorten financiële problemen en 

ook gezondheidsproblemen" waarvan de eiser melding heeft gemaakt voor de 
raad van beroep, "waardoor hij (zijn) bijdragen niet kon betalen", vast dat "die 
feitelijke gegevens niet  nieuw zijn" en dat,  niettegenstaande "twaalf maanden 
rechtspleging in hoger beroep," en "twee beslissingen tot heropening van het de-
bat", "(de eiser) slechts twee betalingen heeft verricht" en hij "hij nog steeds niet 
in staat is zijn verplichtingen na te komen".

De bestreden beslissing oordeelt dat de eiser, enerzijds, "bewust niet heeft wil-
len vragen om van de betaling van de bijdragen vrijgesteld te worden, daar hij 
beweerde ze te kunnen betalen", anderzijds, bij monde van zijn raadsman, gepre-
ciseerd heeft dat hij "andere prioriteiten heeft dan het betalen van (zijn) bijdra-
gen", en beslist "dat er geen grond bestaat om (zijn) verzoek om afbetalingster-
mijnen in te willigen, aangezien hij zelfs het voorstel tot gespreide betalingen uit 
zijn (vorige) conclusie".

De bestreden beslissing die aangeeft om welke redenen de raad van beroep ge-
oordeeld heeft de door de raad van de Orde uitgesproken weglating van het ta-
bleau te moeten bevestigen, beantwoordt de in het middel weergegeven conclu-
sie door daarop te antwoorden dat, in de omstandigheden waarop hij wijst, de 
door de eiser aangevoerde gegevens om de wanbetaling van zijn bijdragen te 
verantwoorden, die maatregel niet meer kunnen voorkomen.

Het middel mist feitelijke grondslag.
Tweede middel
Krachtens artikel 443, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan de raad 

van de Orde de op het tableau ingeschreven advocaten verplichten tot het betalen 
van de bedragen die hij bepaalt.

Artikel 10 van het huishoudelijk reglement van de Orde français des avocats 
du barreau de Bruxelles, dat uitgevaardigd is ter uitvoering van die bepaling, be-
paalt jaarlijks de bijdrage die door de advocaten moet worden betaald, dat de ad-
vocaat die nalaat zijn bijdrage te betalen door de penningmeester wordt verzocht 
voor de Raad van de Orde te verschijnen om er zijn bemerkingen voor te leggen 
en dat die raad, die uitspraak doet zoals in tuchtzaken, zo nodig, zijn weglating 
van het tableau uitspreekt, onverminderd de tuchtvervolging.

Die bepalingen die bijdragen tot de goede organisatie van het beroep van ad-
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vocaten, beogen een openbaar nut.
Uit de redenen van de bestreden beslissing die zijn weergegeven in het ant-

woord op het eerste middel, blijkt dat de raad van beroep helemaal niet heeft ge-
steund op de enige reden dat de eiser zijn bijdragen niet volledig heeft betaald, 
maar pas beslist heeft de door de raad van de Orde uitgesproken weglating van 
de eiser van het tableau te bevestigen, nadat hij feitelijke omstandigheden naar 
voren heeft gebracht die uitsluiten dat die maatregel  van administratieve aard 
niet in wanverhouding zou staan met het doel van openbaar nut op grond waar-
van hij is ingesteld.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

28 september 2007 – 1° kamer –  Voorzitter en verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advo-
caat: mr. Mahieu.
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Nr. 443

3° KAMER - 1 oktober 2007

1º  AANSPRAKELIJKHEID  BUITEN  OVEREENKOMST  —  SCHADE  — 
ALGEMEEN -  SCHADEVERHINDEREND KARAKTER VAN EEN CONTRACTUELE,  WETTELIJKE OF 
REGLEMENTAIRE VERPLICHTING - CRITERIUM

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
STAAT.  OVERHEID -  VERGOEDING VAN MEDISCHE KOSTEN VOOR MILITAIRE INVALIDEN - 
DRAAGWIJDTE

1º Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit niet uit dat 
schade in de zin van artikel 1382 of 1383 van het Burgerlijk  Wetboek ontstaat, tenzij 
wanneer  blijkens  de  inhoud  of  de  strekking  van  de  overeenkomst,  de  wet  of  het 
reglement, de te verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van 
diegene die zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moest 
verrichten1. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

2º Noch uit de inhoud, noch uit de strekking van artikel 5 van de wet van 9 maart 1953 volgt 
dat de kosten van de medische zorgen voor de militaire invaliden definitief voor rekening 
moeten blijven van de Staat wanneer een derde aansprakelijkheid is voor het schadelijke 
feit dat de medische zorgen noodzakelijk heeft gemaakt 2.  (Art. 5, Wet 9 maart 1953)

(H. e.a. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Landsverdediging)

ARREST

(A.R. C.06.0389.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 oktober 2005 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel, ingevolge een verwijzing van het arrest van het 
Hof van 12 mei 2000.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 2 juli 2007 verwezen naar de 
derde kamer.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 5 van de wet van 9 maart 1953 houdende sommige aanpassingen in zake mili-

taire pensioenen en verlening van kosteloze genees- en artsenijkundige verzorging voor 
de militaire invaliden van vredestijd, voor diens opheffing bij artikel 48 van de wet van 18 
mei 1998 tot wijziging van de wetgeving betreffende de oorlogspensioenen en -renten.

1 Cass., 9 jan. 2006, AR C.05.0007.N, nr. 22. 
2 Artikel  5  van  de  wet  van  9  maart  1953  houdende  sommige  aanpassingen  inzake  militaire 
pensioenen en verlening van kosteloze genees- en artsenijkundige verzorging voor de militairen in 
vredestijd, zoals van kracht voor zijn opheffing bij artikel 48 van de wet van 18 mei 1998.
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Aangevochten beslissing
Het Hof van Beroep te Brussel verklaart in het bestreden arrest van 18 oktober 2005, 

recht sprekend na cassatie en binnen de perken van de vernietiging, het hoger beroep, aan-
getekend door de verweerder tegen het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Gent van 9 oktober 1995, ook voor het overige gegrond en hervormt het bestreden vonnis, 
behalve in zoverre het de oorspronkelijke vordering ontvankelijk heeft verklaard en de ge-
rechtskosten in eerste aanleg heeft begroot en, voor het overige opnieuw recht sprekend, 
verklaart de oorspronkelijke vordering ook voor het overige gegrond.

Het Hof van Beroep te Brussel veroordeelt de eisers aldus in solidum om aan de ver-
weerder een bijkomend bedrag te betalen van 239.031,75 euro, te vermeerderen met de 
vergoedende interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 1 augustus 1990 en de gerechte-
lijke interest.

Het hof van beroep stoelt deze beslissing op volgende motieven:
"Tussen partijen bestaat geen betwisting meer dat (de verweerder) de medische kosten 

van de heer M.M., veroorzaakt door het verkeersongeval van 3 augustus 1989, heeft be-
taald op grond van de wet van 9 maart 1953 houdende sommige aanpassingen inzake mi-
litaire pensioenen en verlening van kosteloze genees- en artsenijkundige verzorging voor 
de militaire invaliden van vredestijd.

Artikel 1 van de voornoemde wet bepaalt: 'De militaire invaliden wier invaliditeit te 
wijten is aan een schadelijk feit, dat zich in vredestijd gedurende en ingevolge de dienst 
heeft voorgedaan, alsmede hun rechtverkrijgenden, kunnen aanspraak maken op een ver-
goedingspensioen, waarvan het bedrag en verleningsvoorwaarden hierna bepaald worden'.

Artikel 5 van de voornoemde wet bepaalt: 'De militaire invaliden wier invaliditeit te 
wijten is aan een schadelijk feit dat zich in vredestijd heeft voorgedaan, verkrijgen hun le-
ven lang, op Staatskosten, de genees- en artsenijkundige prothese- en andere toestellen 
welke door de ziekten en kwetsuren waarop de pensioenaanspraak berust, noodzakelijk 
gemaakt worden. Bestaat er een vermoeden dat het pensioen zal toegekend worden, dan 
wordt kosteloze verzorging eveneens verleend aan de personen voor wie een pensioenaan-
vraag aanhangig is.

Over deze voorwaarde oordeelt de bevoegde Minister.
Het voordeel valt weg zodra de pensioenaanvraag of -voorstel verworpen wordt'.
Het wordt niet betwist dat te dezen aan het slachtoffer M. een invaliditeits-pensioen 

werd toegekend.
2. Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit niet 

uit dat schade, in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij wan-
neer, blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de 
te verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene die 
zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten 
(cf. Cass., 19 februari 2001, C.99.00.14.N).

De uitgaven gedaan overeenkomstig een wettelijke, reglementaire of contractuele ver-
plichting komen in de regel voor vergoeding in aanmerking, tenzij wanneer blijkens de in-
houd of de strekking van de wet, het reglement of contract, deze uitgaven definitief voor 
rekening moeten blijven van diegene die ze heeft moeten verrichten. De aanspraakmaken-
de partij heeft derhalve in beginsel recht op vergoeding, zodra vaststaat dat zij haar ver-
plichtingen heeft moeten vervullen wegens de fout van een derde. De uitgaven of presta-
ties  verricht  op grond van een juridische plicht worden immers  vermoed vergoedbare 
schade te zijn. Hierdoor verschuift het risico naar de aangesprokene, die slechts aan zijn 
schadevergoedingsplicht zal ontkomen wanneer hij kan aantonen dat, overeenkomstig de 
inhoud of de strekking van de wet, het reglement of contract, de gedane uitgaven finaal 
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ten laste van de aanspraakmakende partij moeten blijven (cf. Boone I., De arbeidsonge-
schikte ambtenaar en het regres van de werkgever op de aansprakelijke, R.W., 2001-2002, 
231).

3. Te dezen wordt niet betwist dat, zonder het verkeersongeval van 3 augustus 1989, 
waarvoor eerste (eiser) aansprakelijk werd gesteld, (de verweerder) geen medische kosten 
aan het slachtoffer M. had moeten betalen.

Het oorzakelijk verband tussen de bewezen fout van eerste (eiser) en de door (de ver-
weerder) betaalde medische kosten staat dan ook vast.

Verder tonen (de eisers) niet aan dat, blijkens de inhoud of de strekking van artikel 5 
van de wet van 9 maart 1953, de betaalde uitgaven definitief voor rekening moeten blij-
ven van de Belgische Staat, die ze op grond van voornoemde wet moet verrichten.

(De verweerder) neemt op grond van artikel 5 van de wet van 9 maart 1953, mits de in 
dit wetsartikel bepaalde voorwaarden vervuld zijn, de werkelijk gedragen kosten van me-
dische verzorging ten laste. Het gaat derhalve geenszins om forfaitaire sommen.

De inhoud of de strekking van de wet van 9 maart 1953 bepaalt nergens dat, wanneer 
deze medische uitgaven werden veroorzaakt door de fout van een derde, zij definitief voor 
rekening van de Belgische  Staat  moeten blijven.  De  voormelde  wet  regelt  slechts  de 
rechtsverhouding tussen de militaire invaliden en de Belgische Staat maar niet de rechts-
verhouding tussen de Belgische Staat en de aansprakelijke derde. Deze wet bepaalt ner-
gens expliciet of impliciet dat de Belgische Staat afstand doet van een eventuele vordering 
op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek tegen de aansprakelijke derde.

Het loutere feit dat op het ogenblik van het schadegeval nog geen wettelijke subrogatie 
was voorzien noopt niet tot het besluit dat het de zekere bedoeling was van de toenmalige 
wetgever om de economische last van deze medische kosten in alle gevallen definitief te 
doen dragen door de Belgische Staat en niet door de aansprakelijke derde, die op grond 
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek gehouden is om alle schadelijke gevolgen 
van de door hem begane onrechtmatige daad te vergoeden.

De omstandigheid dat het slachtoffer M. verplicht zou zijn geweest zich in het militair 
ziekenhuis te laten behandelen en verzorgen is evenmin relevant. Deze vereiste, die de 
wet van 9 maart 1953 zelf niet oplegt, wijst er op zich evenmin op dat het de bedoeling 
van de wetgever was om de medische kosten in de rechtsverhouding met de aansprakelij-
ke derde definitief ten laste van de Belgische Staat te leggen. Verder wordt door (de ei-
sers) noch aangevoerd noch bewezen dat, wanneer het slachtoffer in een ander ziekenhuis 
was behandeld, de medische kosten lager zouden geweest zijn.

De kwestieuze door (de verweerder) betaalde medische kosten maken dan ook een ver-
goedbare schade in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek uit".

Grieven
1. Overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek verplicht 

elke daad, nalatigheid of onvoorzichtigheid van de mens, waardoor aan een ander schade 
wordt veroorzaakt, degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.

De overheid die, ingevolge de fout van een derde, krachtens een op haar rustende wet-
telijke verplichting medische kosten dient te vergoeden, is gerechtigd op schadevergoe-
ding voor zover zij hierdoor schade lijdt.

Het bestaan van een wettelijke verplichting sluit immers niet uit dat schade in de zin 
van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ontstaat tenzij wanneer blij-
kens de inhoud of de strekking van de wet, de te verrichten uitgave of prestatie definitief 
voor rekening moet blijven van diegene die ze ingevolge de wet moet verrichten.

Het hof van beroep beslist in het aangevochten arrest ten onrechte dat uit de inhoud en 
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de strekking van de wet van 9 maart 1953 en meer in het bijzonder van artikel 5 van voor-
noemde wet, op grond waarvan de verweerder de medische kosten van beroepsmilitair 
M.M. heeft vergoed, niet blijkt dat deze uitgaven definitief voor rekening moeten blijven 
van de verweerder.

2. De militaire invaliden wier invaliditeit te wijten is aan een schadelijk feit, dat zich in 
vredestijd gedurende en ingevolge de dienst heeft voorgedaan, alsmede hun rechtverkrij-
genden, kunnen overeenkomstig artikel 1 van de wet van 9 maart 1953 houdende sommi-
ge aanpassingen in zake militaire pensioenen en verlening van kosteloze genees- en artse-
nijkundige verzorging voor de militaire invaliden van vredestijd, zoals van kracht vóór 
zijn opheffing bij artikel 48 van de wet van 18 mei 1998, aanspraak maken op een vergoe-
dingspensioen, waarvan bedrag en verleningsvoorwaarden bepaald worden in de artikelen 
2, 3 en 4 van deze wet.

Artikel 5 van de wet van 9 maart 1953, zoals van kracht vóór zijn opheffing bij wet van 
18 mei 1998, bepaalt dat de militaire invaliden wier invaliditeit te wijten is aan een scha-
delijk feit dat zich in vredestijd heeft voorgedaan, hun leven lang, op staatskosten, de ge-
nees- en artsenijkundige zorgen verkrijgen evenals de verpleging in een ziekenhuis en de 
prothese- en andere toestellen welke door de ziekten of kwetsuren waarop de pensioen-
aanspraak berust, noodzakelijk gemaakt worden. Bestaat er een vermoeden dat het pensi-
oen zal toegekend worden, dan wordt kosteloze verzorging eveneens verleend aan de per-
sonen voor wie een pensioenaanvraag aanhangig is. Over deze voorwaarde oordeelt de 
bevoegde Minister. Het voordeel valt weg zodra de pensioenaanvraag of -voorstel verwor-
pen wordt.

3. De wet van 9 maart 1953 had tot doel bepaalde onontbeerlijke aanpassingen uit te 
werken inzake invaliditeitspensioenen verleend aan militaire invaliden van vredestijd en 
die invaliden sommige bijzondere voordelen te laten genieten, met name het verhogen van 
deze invaliditeitspensioenen en het verlenen aan de invaliden van genees- en artsenijkun-
dige verzorging ten laste van de Staat.

Met betrekking tot de invaliditeitspensioenen oordeelde de wetgever dat de destijds be-
staande ongelijkheid tussen de militaire invaliden van vredestijd en de militaire of burger-
lijke oorlogsinvaliden (de militaire pensioenen verleend aan de militaire invaliden van 
vredestijd waren veel lager dan die van de oorlogsinvaliden) geenszins gerechtvaardigd 
was en dat het niet alleen billijk, doch hoognodig was ze te milderen en de betrokkenen te 
vergoeden wegens een invaliditeit die zij in dienst van het land hebben opgedaan en zo-
doende, in feite, een ware schuld van het vaderland jegens hen in te lossen.

Om het even welke invaliditeit, of ze voortspruit uit een in oorlogstijd of uit een in vre-
destijd gebeurd feit, dient volgens de wetgever te worden beschouwd als een gevolg van 
de uitoefening van de vaderlandse plicht en dient als dusdanig vergoed te worden.

De wetgever oordeelde eveneens dat het billijk zou zijn aan de militaire invaliden van 
vredestijd aan wie een invaliditeitspensioen wordt toegekend de genees- en artsenijkundi-
ge verzorging ten behoeve van de Staat te verlenen.

Het (verhoogde) invaliditeitspensioen en de genees- en artsenijkundige verzorging wer-
den aldus aan de militaire invaliden van vredestijd verleend op Staatskosten omdat de 
Staat, omwille van de prestaties van de militairen ten dienste van het vaderland, een ware 
schuld jegens hen heeft.

Uit de inhoud en de strekking van de wet blijkt het dus duidelijk dat de uitgaven voor 
genees- en artsenijkundige verzorging, ook wanneer zij het gevolg zijn van een ongeval 
waarvoor een derde aansprakelijk is, definitief voor rekening van de Belgische Staat moe-
ten blijven.

Deze stelling wordt overigens bevestigd door het feit dat in de wet van 9 maart 1953 
geen subrogatie wordt voorzien, met andere woorden niet wordt voorzien dat bij ongeval-
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len waarbij aansprakelijke derden betrokken zijn, de Staat rechtens in de plaats treedt van 
de militairen ten belope van de uitgegeven bedragen voor genees- en artsenijkundige kos-
ten.

4. Nu de door de verweerder op grond van artikel 5 van de wet van 9 maart 1953 gedra-
gen medische kosten definitief te zijnen laste blijven, maken deze medische kosten, in te-
genstelling tot wat het Hof van beroep te Brussel in het aangevochten arrest beslist, geen 
vergoedbare schade in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
uit.

Het bestreden arrest,  waarbij  de eisers veroordeeld worden tot  terugbetaling van de 
door de verweerder op grond van artikel 5 van de wet van 9 maart 1953 gedragen medi-
sche kosten,  schendt derhalve de artikelen 1382 en 1383 van het  Burgerlijk  Wetboek 
evenals artikel 5 van de wet van 9 maart 1953 houdende sommige aanpassingen in zake 
militaire pensioenen en verlening van kosteloze genees- en artsenijkundige verzorging 
voor de militaire invaliden van vredestijd, zoals van kracht voor diens opheffing bij artikel 
48 van de wet van 18 mei 1998 tot wijziging van de wetgeving betreffende de oorlogspen-
sioenen en -renten.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, is degene 
die door zijn schuld aan een ander schade berokkent, verplicht deze schade inte-
graal te vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde teruggeplaatst wordt in de 
toestand waarin hij zich zou hebben bevonden indien de daad waarover hij zich 
beklaagt, niet was gesteld.
2. Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit 
niet uit dat schade in de zin van artikel 1382 of 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
ontstaat, tenzij wanneer blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, 
de wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie definitief voor reke-
ning moet blijven van diegene die zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge 
de wet of het reglement moet verrichten.
3. Overeenkomstig artikel 5 van de wet van 9 maart 1953 houdende sommige 
aanpassingen inzake militaire pensioenen en verlening van kosteloze genees- en 
artsenijkundige verzorging voor de militairen van vredestijd, zoals van kracht 
voor zijn opheffing bij artikel 48 van de wet van 18 mei 1998, verkrijgen de mi-
litaire invaliden wier invaliditeit te wijten is aan een schadelijk feit dat zich heeft 
voorgedaan, hun leven lang, op staatskosten, de genees- en artsenijkundige zor-
gen, de verpleging in een ziekenhuis en de prothese- en andere toestellen, welke 
door de ziekten of kwetsuren waarop de pensioenaanspraak berust, noodzakelijk 
gemaakt worden.
4. De voormelde bepaling legt aan de Staat, in de rechtsverhouding met de mili-
taire invaliden, de verplichting op de kosten ten laste te nemen van hun medische 
zorgen. Deze verplichting strekt tot voordeel van de bedoelde militairen.
Noch uit de inhoud noch uit de strekking van deze bepaling, volgt dat de kosten 
van de medische zorgen voor de militaire invaliden definitief voor rekening moe-
ten blijven van de Staat wanneer een derde aansprakelijk is voor het schadelijke 
feit dat de medische zorgen noodzakelijk heeft gemaakt.
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Het middel, dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep. 
Veroordeelt de eisers in de kosten.

1 oktober 2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-
ter –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. Mortier, advocaat-generaal –  Advocaten: mrs. 
Geinger en van Eeckhoutte.

Nr. 444

3° KAMER - 1 oktober 2007

1º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - RECHTER IN KORT GEDING - 
BESTUURSHANDELING - SUBJECTIEF RECHT - AANTASTING - GRENZEN

2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - BEPERKENDE MAATREGELEN 
- ADMINISTRATIEVE OVERHEID - TOEPASSING

3º MACHTEN — SCHEIDING DER MACHTEN - INMENGING IN DE BEVOEGDHEID VAN DE 
ADMINISTRATIEVE OVERHEID -  OPLEGGEN VAN EEN SCHADEBEPERKENDE MAATREGEL - 
DRAAGWIJDTE

4º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— ALGEMEEN -  OPLEGGEN VAN EEN MAATREGEL AAN EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID - 
DRAAGWIJDTE

5º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) -  BEGINSEL VAN DE SCHEIDING DER MACHTEN - 
RECHTERLIJKE MACHT -  BEVOEGDHEID TOT HET OPLEGGEN VAN EEN MAATREGEL AAN EEN 
ADMINISTRATIEVE OVERHEID - DRAAGWIJDTE

1º en 2º De rechter in kort geding is, binnen de door de wet gestelde grenzen, bevoegd om 
een  door  het  bestuur  bij  de  uitoefening  van  haar  discretionaire  en  niet-gebonden 
bevoegdheid begane onrechtmatig geachte aantasting van een subjectief recht zowel te 
voorkomen als te vergoeden, maar vermag daarbij aan het bestuur zijn beleidsvrijheid 
niet te ontnemen en zich niet in de plaats te stellen van het bestuur 1. (Art. 584, eerste lid,  
Ger.W.)

3º  4º  en  5º  De  rechter  mengt  zich  niet  in  de  uitoefening  van  de  bij  wet  aan  de 
administratieve overheid voorbehouden machten, wanneer hij, om de benadeelde partij in 
haar rechten te herstellen, aan de overheid een maatregel oplegt om een einde te maken 
aan de schadelijke aantasting van de rechten van de benadeelde partij. (Art. 584, eerste 
lid, Ger.W.; Algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid T. JANSSEN-CILAG nv)

ARREST

(A.R. C.06.0682.N)

1 Zie Cass., 24 nov. 2006, AR C.05.0436.N., nr 599.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 maart 2006 gewezen door het 
Hof van Beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 6 september 2007 verwe-
zen naar de derde kamer.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. De appelrechters stellen vast dat:
- de verweerster de zaak bij de rechter in kort geding aanhangig maakte, en daar-
bij aanvoerde dat tijdens een procedure tot wijziging van de voorwaarden tot te-
rugbetaling van haar geneesmiddel Reminyl, haar subjectieve rechten werden ge-
schonden, waarbij de verweerster onder meer gewag maakte van haar recht op 
naleving van de regelgeving inzake de uitdrukkelijke motivering van bestuurs-
handelingen, en dat, volgens de verweerster, het gevolg hiervan is dat ze haar 
marktaandeel zal verliezen en dat patiënten verstoken blijven van haar genees-
middel;
- de verweerster stelt dat ze in haar belangen wordt geschaad door de maatregel 
die door de eiser werd beslist en die inhoudt dat de terugbetalingsmodaliteit van 
het geneesmiddel Reminyl in niets wordt gewijzigd;
- haar vordering ertoe strekt om die schade te doen ophouden, door de eiser op te 
leggen de gevraagde wijziging door te voeren.
Aldus hebben de appelrechters aangegeven waarin volgens hen het werkelijk en 
rechtstreeks voorwerp van de vordering van de verweerster bestaat.
2. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de appelrechters het werkelijk en recht-
streeks voorwerp van de vordering niet onderzoeken, berust op een onjuiste le-
zing van het arrest en mist bijgevolg feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
3. De administratieve overheid die op grond van haar discretionaire bevoegdheid 
een beslissing neemt, beschikt over een beoordelingsvrijheid die haar de moge-
lijkheid biedt zelf te oordelen over de wijze waarop zij haar bevoegdheid uitoe-
fent en de haar meest geschikt lijkende oplossing te kiezen binnen de door de 
wet gestelde grenzen.
4. De Rechterlijke Macht is bevoegd om een door het bestuur bij de uitoefening 
van die discretionaire bevoegdheid begane onrechtmatig geachte aantasting van 
een subjectief recht zowel te voorkomen als te vergoeden.
Die bevoegdheid komt binnen de door de wet gestelde grenzen ook toe aan de 
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rechter in kort geding.
5. Het onderdeel, dat ervan uitgaat dat alleen beslissingen waarbij de bevoegd-
heid van de overheid volledig gebonden is, aanleiding kunnen zijn tot een maat-
regel in kort geding, faalt naar recht.
Tweede middel
6. De Rechterlijke Macht is bevoegd om een door het bestuur bij de uitoefening 
van zijn  discretionaire  bevoegdheid begane onrechtmatige  aantasting van een 
subjectief recht zowel te voorkomen als te vergoeden, maar vermag daarbij aan 
het bestuur zijn beleidsvrijheid niet te ontnemen en vermag zich niet in de plaats 
te stellen van het bestuur.
De rechter mengt zich niet in de uitoefening van de bij de wet aan de overheid 
voorbehouden machten, wanneer hij, om de benadeelde partij in haar rechten te 
herstellen, aan de overheid een maatregel oplegt om een einde te maken aan de 
schadelijke aantasting van de rechten van de benadeelde partij.
7. De appelrechters oordelen, zonder op dat punt te worden bekritiseerd, dat de 
toepasselijke regelgeving werd geschonden doordat de beslissing van 20 decem-
ber 2004, waarin de minister afwijkt van het definitieve voorstel van de bevoeg-
de commissie van het RIZIV, geen motivering vermeldt die inhoudelijk sociale 
of begrotingselementen bevat zoals bedoeld in artikel 45 van het koninklijk be-
sluit van 21 december 2001, inzonderheid een criterium als bedoeld in artikel 4 
van dat besluit, terwijl die criteria de grenzen vormen binnen dewelke een soci-
aal of budgettair element moet worden gevonden, wil de minister afwijken van 
het voorstel van de bevoegde commissie, en dat het dossier niet doet blijken en 
de eiser ook niet aanvoert dat er elementen van sociale of budgettaire aard waren 
die binnen de grenzen van artikel 4 konden worden aangevoerd om van het voor-
stel van de bevoegde commissie af te wijken.
Aldus hebben de appelrechters geoordeeld dat de minister bij de uitoefening van 
zijn bevoegdheid op onwettige wijze gehandeld heeft.
Zij oordelen vervolgens, zonder op dat punt te worden bekritiseerd, dat de grief 
van de verweerster dat haar subjectief recht op correcte toepassing van de rele-
vante regelgeving werd geschonden, gegrond voorkomt en dat de verweerster 
een wettig belang doet gelden om zonder verder uitstel  de door de bevoegde 
commissie voorgestelde wijziging te doen toepassen.
8. Door te beslissen dat, bij wijze van voorlopige maatregel, aan de eiser dient te 
worden opgelegd het nodige te ondernemen opdat de door de bevoegde commis-
sie voorgestelde wijziging zou kunnen worden toegepast, schenden de appelrech-
ters noch artikel 584, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, noch het beginsel 
van de scheiding der machten.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep. 
Veroordeelt de eiser in de kosten.
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1 oktober 2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-
ter –  Gelijkluidende conclusie  van  mevr. Mortier, advocaat-generaal –  Advocaten: mrs. 
Mahieu en Geinger.

Nr. 445

2° KAMER - 2 oktober 2007

STRAF — ANDERE STRAFFEN -  BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING -  MEDEDADER OF 
MEDEPLICHTIGE -  VERMOGENSVOORDEEL RECHTSTREEKS UIT DE DEELNEMING AAN HET MISDRIJF 
VERKREGEN

De vermogensvoordelen die een mededader of een medeplichtige in de zin van de artikelen 
66 en 67 Strafwetboek rechtstreeks uit zijn deelneming aan het misdrijf heeft verkregen 
zijn  ook  vermogensvoordelen  die  rechtstreeks  uit  het  misdrijf  zijn  verkregen,  zoals 
bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek. 

(R.)

ARREST

(A.R. P.07.0546.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 
correctionele kamer, van 8 maart 2007. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 42, 3°, Strafwetboek. 
Het middel stelt dat de appelrechters op grond van de door hen onaantastbaar 
vastgestelde feitelijke elementen niet wettig vermochten te oordelen dat het ver-
mogensvoordeel ten bedrage van 15.000 euro, dat overeenkomstig artikel 42, 3°, 
Strafwetboek lastens de eiser wordt verbeurdverklaard, in rechtstreeks oorzake-
lijk verband staat met het aan de eiser ten laste gelegde misdrijf, zodat de appel-
rechters hun beslissing niet naar recht verantwoorden. 
4.  Het  middel  berust  op de aanname dat  vermogensvoordelen die hier  recht-
streeks uit het misdrijf kunnen zijn verkregen, de vermogensvoordelen zijn die in 
ruil voor het gebruik van het betrokken publiciteitsbord werden ontvangen door 
diegene die de eigenaar was van het publiciteitsbord, en niet de vermogensvoor-
delen kunnen zijn die de eiser als mededader door het ter beschikking stellen en 
blijven stellen van de grond tot plaatsing van de verboden publiciteit, heeft ver-
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kregen.
Anders dan het middel stelt, zijn ook vermogensvoordelen die rechtstreeks uit 
het misdrijf zijn verkregen, zoals bepaald in artikel 42, 3°, Strafwetboek, de ver-
mogensvoordelen die een mededader of een medeplichtige in de zin van de arti-
kelen 66 en 67 Strafwetboek rechtstreeks uit zijn deelneming aan het misdrijf 
heeft verkregen.
Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

2 oktober 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Huybrechts– Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 446

2° KAMER - 2 oktober 2007

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - OPSPORINGSONDERZOEK - PROACTIEVE RECHERCHE - 
NIET-PROACTIEVE RECHERCHE - ONDERSCHEID - CRITERIUM - ARTIKEL 28BIS, §2, SV.

2º  ONAANTASTBARE  BEOORDELING  DOOR  DE  FEITENRECHTER  - 
STRAFZAKEN - OPSPORINGSONDERZOEK - PROACTIEVE RECHERCHE - BEOORDELING - TOETSING 
DOOR HET HOF - MARGINALE TOETSING

3º  ONDERZOEKSGERECHTEN  -  ZUIVERING VAN DE RECHTSPLEGING -  NIET DOOR 
NIETIGHEID AANGETASTE HANDELINGEN - OPDRACHT VAN DE RECHTER - DRAAGWIJDTE - ARTIKEL 
235BIS, §6

4º ONDERZOEKSGERECHTEN -  ZUIVERING VAN DE RECHTSPLEGING - VERZOEK VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE - VERZOEK TEVENS GERICHT OP DE ZUIVERING VAN ALLE ANDERE STUKKEN 
DIE OP HET NIETIGE STUK STEUNEN - GEEN SPECIFICATIE VAN DEZE ANDERE STUKKEN - OPDRACHT 
VAN DE RECHTER - DRAAGWIJDTE - ARTIKEL 235BIS, §6

1º Informatie over nog te plegen of reeds gepleegde maar nog niet aan het licht gebrachte 
strafbare feiten, die dusdanig concreet is dat die feiten een in tijd en ruimte bepaalbaar 
misdrijf  gaan vormen,  houdt  geen verband met  de in  artikel  28bis,  §2,  Wetboek van 
Strafvordering, bedoelde gegevensverwerking, maar verplicht tot het opstellen van een 
proces-verbaal  overeenkomstig  artikel  40  van  de  wet  van  5  augustus  1992  op  het 
politieambt,  het vatten van de daders  en het  verzamelen van bewijzen;  ongeacht  de 
omstandigheid  dat  daarbij  ook  gegevens  moeten  worden  ingezameld  als  bijkomend 
bewijsmateriaal  of  tot  identificatie  van  de  daders,  vormen  die  opsporingen  geen 
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proactieve  recherche,  die  een  voorafgaande  geschreven  toestemming  zouden 
behoeven1.

2º Het komt aan de rechter toe te oordelen of omwille van de reeds beschikbare informatie 
het stadium van het zuiver "redelijk vermoeden" overstegen wordt en geen nood meer is 
aan een verkennende informatiegaring, zoals bedoeld in artikel 28bis, §2, Wetboek van 
Strafvordering;  het  Hof  kan  alleen  nagaan  of  de  rechter  uit  zijn  vaststellingen  geen 
gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen 
worden aangenomen2

3º Overeenkomstig artikel 235bis, §6, Wetboek van Strafvordering, spreekt de kamer van 
inbeschuldigingstelling, als daartoe grond bestaat, de nietigheid uit van de handeling die 
erdoor is aangetast en van een deel of het geheel van de erop volgende rechtspleging; 
geen wetsbepaling verplicht de rechter ambtshalve in zijn uitspraak te vermelden dat de 
overige handelingen niet door de nietigheid zijn aangetast. 

4º De inverdenkinggestelde die om de zuivering van het dossier verzoekt, niet enkel van de 
door de rechter onregelmatig bevonden stukken, maar tevens van alle andere stukken 
die erop steunen of naar verwijzen, zonder verdere specificatie van die stukken, herhaalt 
slechts de in artikel 235bis, §6, Wetboek van Strafvordering, omschreven verplichting, en 
verplicht  de  rechter  niet  om te  vermelden  dat  de  overige  handelingen  niet  door  de 
nietigheid zijn aangetast. 

(H. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0685.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-
werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 maart 2007.
De eisers I en V voeren elk in een memorie een middel aan.
De eisers III en IV voeren in een gemeenschappelijke memorie twee middelen 
aan.
De eisers VI voeren in een memorie twee middelen aan.
Die memories zijn aan dit arrest gehecht.
De overige eisers voeren geen middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Enig middel van de eiser I en eerste middel van de eisers III en IV
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert aan dat de appelrechters de artikelen 28bis Wetboek van 
Strafvordering en 149 Grondwet hebben geschonden.
De eisers stellen dat de appelrechters niet hebben geantwoord op hun verweer 
dat de recherche proactief was in de fase vóór het aanvankelijke proces-verbaal 
1 Cass., 4 juni 2002, AR P.02.0387.N, nr 340, met concl. O.M. 
2 Ibid.
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(fase 2) en dat hun beslissing dat het onderzoek reactief was, onterecht gebaseerd 
is op informatie die slechts beschikbaar was na een onregelmatig proactief on-
derzoek bij het kadaster en in het register van de hypotheekbewaarder. (fase 3)
2. Artikel 28bis, §2, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat onder proactieve 
recherche wordt verstaan, met het doel te komen tot het vervolgen van daders 
van misdrijven, het opsporen, het verzamelen, registreren en verwerken van ge-
gevens en inlichtingen op grond van een redelijk vermoeden van te plegen of 
reeds gepleegde maar nog niet aan het licht gebrachte strafbare feiten, en die 
worden of zouden worden gepleegd in het kader van een criminele organisatie, 
zoals gedefinieerd door de wet, of misdaden of wanbedrijven als bedoeld in arti-
kel 90ter, §§2, 3 en 4, uitmaken of zouden uitmaken.
3. Aanleiding tot de proactieve recherche is het enkel bestaan van een redelijk 
vermoeden van een misdrijf, dat een verkennende dader- en fenomeengerichte 
informatiegaring verantwoordt.
Informatie over nog te plegen feiten of reeds gepleegde maar nog niet aan het 
licht gebrachte strafbare feiten, die dusdanig concreet is dat die feiten een in de 
tijd en ruimte bepaalbaar misdrijf gaan vormen, houdt geen verband met de in ar-
tikel 28bis, §2, Wetboek van Strafvordering bedoelde gegevensverwerking maar 
verplicht tot het opstellen van een proces-verbaal overeenkomstig artikel 40 Wet 
Politieambt, het vatten van de daders en het verzamelen van bewijzen.
Ongeacht de omstandigheid dat ook daarbij gegevens moeten worden ingeza-
meld als bijkomend bewijsmateriaal of tot identificering van de daders, vormen 
die opsporingen geen proactieve recherche die een voorafgaande geschreven toe-
stemming zouden behoeven.
4. Het komt aan de rechter toe te oordelen of omwille van de reeds beschikbare 
informatie het stadium van het zuiver "redelijk vermoeden" overstegen wordt en 
er geen nood meer is aan een verkennende informatiegaring, zoals bedoeld in ar-
tikel 28bis, §2, Wetboek van Strafvordering. 
Het Hof kan alleen nagaan of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen af-
leidt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden 
aangenomen.
5. De appelrechters hebben geoordeeld dat:
- de opsporingen door nazicht van het kadaster en het raadplegen van de notarië-
le akten bij de hypotheekbewaarder gestart zijn op grond van informatie uit het 
verslag van de parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde 
criminaliteit in België en op grond van een aantal mediaberichten van een sena-
tor;
- in het kader van de aangewezen feiten een punctueel nazicht werd gedaan, zo-
als omschreven in tijd en ruimte;
- het specifieke ten laste gelegde misdrijf reeds werd aangehaald en verdachten 
werden geïdentificeerd; 
- de aldus beschikbare informatie, zoals omschreven in het aanvankelijke en in 
het aanvullende proces-verbaal, verder reikt dan alleen een redelijk vermoeden 
dat noopt tot informatievergaring in de zin van opsporen, verzamelen, registreren 
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en verwerken van gegevens en inlichtingen;
- de beschreven informatie betrekking had op een formele tenlastelegging, waar-
onder dient te worden verstaan een in tijd en ruimte bepaald misdrijf;
- de politie aan de hand van de beschikbare informatie gericht en reactief te werk 
kon gaan, zonder nood aan een verkennende informatievergaring naar fenome-
nen of dadergroepen.
6. Met die redenen hebben de appelrechters het verweer van de eisers beant-
woord.
Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
7. Voor het overige hebben de appelrechters op grond van de voormelde vaststel-
lingen wettig kunnen oordelen dat de recherche reactief en niet proactief was en 
dat daarvoor dus geen schriftelijke toestemming van de procureur des Konings 
vereist was.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
(...)
Tweede middel van de eisers III en IV
(...)
Vierde onderdeel
19. Overeenkomstig artikel 235bis, §6, Wetboek van Strafvordering, spreekt de 
kamer van inbeschuldigingstelling, als daartoe grond bestaat, de nietigheid uit 
van de handeling die erdoor is aangetast en van een deel of het geheel van de 
erop volgende rechtspleging.
20. Geen wetsbepaling verplicht de rechter ambtshalve in zijn uitspraak te ver-
melden dat de overige handelingen niet door nietigheid zijn aangetast.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
Vijfde onderdeel
21. De inverdenkinggestelde die om de zuivering van het dossier verzoekt, niet 
enkel van bepaalde stukken, maar eveneens van "alle andere stukken die erop 
steunen of naar verwijzen", zonder verdere precisering van die stukken, herhaalt 
slechts de in artikel 235bis, §6, Wetboek van Strafvordering, omschreven ver-
plichting, en verplicht de rechter niet om te vermelden dat de overige handelin-
gen niet door nietigheid zijn aangetast.
Het onderdeel faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt dat de strafvordering ten 
aanzien van de eiser V niet vervallen is door verjaring.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.
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Laat de kosten van het cassatieberoep van de eiser V ten laste van de Staat.
Veroordeelt de overige eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer 
van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

2 oktober 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –Verslagge-
ver: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Wouters, P. Geuens, Antwerpen, F. Marneffe, Antwerpen, P. Waeterin-
ckx, Antwerpen, P. Traest, Brussel en B. Spriet, Turnhout.

Nr. 447

2° KAMER - 2 oktober 2007

1º VERZET - STRAFZAKEN - VERSTEKVONNIS - NIEUW VERSTEK - VERZET ONGEDAAN VERKLAARD 
- HOGER BEROEP TEGEN HET EERSTE VERSTEKVONNIS - ONTVANKELIJKHEID

2º VERZET - STRAFZAKEN - VERSTEKVONNIS - NIEUW VERSTEK - VERZET ONGEDAAN VERKLAARD 
- HOGER BEROEP TEGEN HET VONNIS OP VERZET - ONTVANKELIJKHEID

3º  HOGER  BEROEP  —  STRAFZAKEN  (DOUANE  EN  ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN -  VERSTEKVONNIS -  VERZET - 
NIEUW VERSTEK -  VERZET ONGEDAAN VERKLAARD -  HOGER BEROEP TEGEN HET EERSTE 
VERSTEKVONNIS - ONTVANKELIJKHEID

4º  HOGER  BEROEP  —  STRAFZAKEN  (DOUANE  EN  ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN -  VERSTEKVONNIS -  VERZET - 
NIEUW VERSTEK -  VERZET ONGEDAAN VERKLAARD -  HOGER BEROEP TEGEN HET VONNIS OP 
VERZET - ONTVANKELIJKHEID

1º, 2º, 3º en 4º Het hoger beroep van een beklaagde tegen een verstekvonnis, waartegen 
hij voordien verzet heeft aangetekend, is niet ontvankelijk; hoger beroep is daarentegen 
wel mogelijk tegen het vonnis op verzet, dat wegens het verstek van de beklaagde, zijn 
verzet ongedaan verklaart 1. (Art. 172, Sv.)

(G.)

ARREST

(A.R. P.07.0701.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correctio-
nele Rechtbank te Brussel van 23 maart 2007.
De eiser voert geen middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

1 Cass.,  7  april  1987,  AR 1283,  AC,  1986-87,  nr  475;  DECLERCQ R.,  Beginselen  van 
Strafrechtspleging, 3de Ed., 2003, nr 2384, p. 1031.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepaling
- Artikel 172 Wetboek van Strafvordering 
1. De eiser is in hoger beroep gekomen van het verstekvonnis van de Politie-
rechtbank te Vilvoorde van 27 november 2006 dat zijn verzet tegen het verstek-
vonnis van dezelfde politierechtbank van 13 februari 2006 ongedaan heeft ver-
klaard.
Het bestreden vonnis verklaart dit hoger beroep niet ontvankelijk.
2. Krachtens artikel 172, eerste lid, Wetboek van Strafvordering staat tegen de 
vonnissen  gewezen  door  de  politierechtbanken  in  alle  gevallen  hoger  beroep 
open.
3. De beklaagde kan tegen een verstekvonnis hetzij verzet hetzij hoger beroep 
aantekenen. Het ene sluit echter het andere uit. Het hoger beroep van een be-
klaagde tegen een verstekvonnis waartegen hij voordien verzet heeft aangete-
kend, is derhalve niet ontvankelijk.
Hoger beroep is daarentegen wel mogelijk tegen het vonnis op verzet dat, we-
gens het verstek van de beklaagde, zijn verzet ongedaan verklaart.
Het bestreden vonnis dat anders oordeelt, schendt artikel 172 Wetboek van Straf-
vordering.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-
tigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Leuven, zitting houdende 
in hoger beroep.

2 oktober 2007 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Forrier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.

Nr. 448

2° KAMER - 2 oktober 2007

1° GRONDWETTELIJK HOF – PREJUDICIEEL GESCHIL – PREJUDICIËLE VRAAG – HOF VAN 
CASSATIE – ART.26, §1, 3°, BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF – VERPLICHTING 

2° PREJUDICIEEL GESCHIL – PREJUDICIËLE VRAAG – HOF VAN CASSATIE – ART.26, §1, 
3°, BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF – VERPLICHTING 
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3° GRONDWETTELIJK HOF – PREJUDICIEEL GESCHIL – PREJUDICIËLE VRAAG – HOF VAN 
CASSATIE – ART.26,  §1,  3°,  BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF – ONDERSCHEID INZAKE DE 
MOGELIJKHEID VAN ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP BIJ DE TOEPASSING VAN HETZIJ ARTIKEL 235BIS 
OF DE ARTIKELEN 189TER EN 235TER SV. - VERGELIJKBARE PROCEDURES – VERENIGBAARHEID 
VAN DIT ONDERSCHEID MET DE ARTIKELEN 10 EN 11 GW – VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN 
CASSATIE – AMBTSHALVE PREJUDICIËLE VRAAG 

 4° PREJUDICIEEL GESCHIL – PREJUDICIËLE VRAAG – HOF VAN CASSATIE – ART.26, §1, 
3°, BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF – ONDERSCHEID INZAKE DE MOGELIJKHEID VAN ONMIDDELLIJK 
CASSATIEBEROEP BIJ DE TOEPASSING VAN HETZIJ ARTIKEL 235BIS OF DE ARTIKELEN 189TER EN 
235TER SV. - VERGELIJKBARE PROCEDURES – VERENIGBAARHEID VAN DIT ONDERSCHEID MET DE 
ARTIKELEN 10  EN 11 GW  – VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE – AMBTSHALVE 
PREJUDICIËLE VRAAG 

1° en 2° Ook al wordt er geen cassatiemiddel over aangevoerd, toch moet het Hof van 
Cassatie  wanneer  er  een  vraag  als  bedoeld  in  artikel  26,  §1,  3°,  Bijzondere  Wet 
Arbitragehof rijst, een prejudiciële vraag stellen aan het Grondwettelijk Hof1.

3° en 4° Wanneer het Hof van Cassatie vaststelt, enerzijds, dat, anders dan in het geval 
van  een  controle  van  de  bijzondere  opsporingsmethode,  observatie  en  infiltratie  bij 
toepassing van de artikelen 189ter en 235ter, Wetboek van Strafvordering, artikel 416, 
tweede lid, Wetboek van Strafvordering een onmiddelijk cassatieberoep toelaat tegen het 
arrest  van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  gewezen  bij  toepassing  van  artikel 
235bis Wetboek van Strafvordering en, anderzijds, dat de procedure van de artikelen 
189ter  en 235ter  Wetboek van Strafvordering  aan de ene kant  en de procedure van 
artikel  235bis  aan de andere kant  dermate vergelijkbaar zijn  dat  de vraag rijst  of  dit 
onderscheid wel verenigbaar is met het gelijkheidsbeginsel neergelegd in de artikelen 10 
en  11  Grondwet,  stelt  het  hierover  ambtshalve  een  prejudiciële  vraag  aan  het 
Grondwettelijk Hof. 

(S.)

ARREST

(A.R. P.07.0988.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwer-
pen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 11 juni 2007.
De eiser voert in een memorie een middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van de kamer van inbeschuldi-
gingstelling  dat  overeenkomstig  de  artikelen  189ter en  235ter Wetboek  van 
Strafvordering controle uitoefent over de toepassing van hier de bijzondere op-
sporingsmethode observatie en infiltratie.

1 Zie Cass., 9 sept.1992, AR 9850,  AC, 1992, nr.601 en noot; 14 juni 1994, AR 6736,  AC, 1994, 
nr.303; DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 3de ed.2003, nr.103, p.59. 
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2. Artikel 235ter, §6, Wetboek van Strafvordering bepaalde dat tegen de controle 
van het vertrouwelijk dossier door de kamer van inbeschuldigingstelling geen 
rechtsmiddel openstaat. Dit bracht met zich dat daartegen geen cassatieberoep 
kon worden ingesteld.
Het Grondwettelijk Hof heeft evenwel bij arrest nr. 105/2007 van 19 juli 2007 
artikel 235ter, §6, Wetboek van Strafvordering vernietigd. Aldus is het gemeen 
recht terug toepasselijk.
3. Artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat cassatieberoep 
tegen voorbereidende arresten en arresten van onderzoek of tegen in laatste aan-
leg gewezen vonnissen van dezelfde soort eerst openstaat na het eindarrest of het 
eindvonnis; de vrijwillige tenuitvoerlegging van die voorbereidende arresten of 
vonnissen kan in geen geval als middel van niet-ontvankelijkheid worden inge-
roepen. 
Artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt evenwel dat het vo-
rige lid niet van toepassing is op arresten of vonnissen inzake bevoegdheid of 
met toepassing van de artikelen 135 en 235bis, noch op arresten of vonnissen in-
zake de burgerlijke rechtsvordering die uitspraak doen over het beginsel van aan-
sprakelijkheid, noch op arresten waarbij overeenkomstig artikel 524bis, §1, uit-
spraak wordt gedaan over de strafvordering en een bijzonder onderzoek naar de 
vermogensvoordelen wordt bevolen, noch op verwijzingsarresten overeenkom-
stig artikel 57bis van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, 
het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit heb-
ben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade.
4. Een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat overeenkomstig de 
artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering controle uitoefent over 
de toepassing van de bijzondere opsporingsmethode observatie en infiltratie, is 
enerzijds een voorbereidend arrest en is anderzijds niet begrepen onder de uit-
zonderingen vermeld in artikel  416, tweede lid,  Wetboek van Strafvordering. 
Hieruit  volgt  dat  tegen  dit  arrest  maar  eerst  cassatieberoep  openstaat  na  het 
eindarrest of eindvonnis.
Bijgevolg zou het cassatieberoep niet ontvankelijk zijn.
5. Overeenkomstig artikel 235bis Wetboek van Strafvordering onderzoekt de ka-
mer van inbeschuldigingstelling, bij de regeling van de rechtspleging of in de an-
dere gevallen waarin ze kennisneemt van de zaak,  de  regelmatigheid van de 
rechtspleging.
Anders dan in het geval van een controle van de bijzondere opsporingsmethode 
observatie en infiltratie, laat artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering 
cassatieberoep toe tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling ge-
wezen bij toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering. De proce-
dure van de artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering van de ene 
kant en de procedure van artikel 235bis van de andere kant zijn evenwel dermate 
vergelijkbaar dat de vraag rijst of dit onderscheid wel verenigbaar is met het ge-
lijkheidsbeginsel neergelegd in de artikelen 10 en 11 Grondwet.
Het Hof stelt hierover ambtshalve een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk 
Hof.
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Dictum 
Het Hof,
Houdt elke verdere beslissing aan totdat het Grondwettelijk Hof zal geantwoord 
hebben op volgende prejudiciële vraag:
“Schenden artikel 235ter en/of artikel 416, tweede lid, van Wetboek van Straf-
vordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat daarin niet wordt  
voorzien in een onmiddellijk cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van  
inbeschuldigingstelling bij een controle van het vertrouwelijk dossier overeen-
komstig de artikelen 189ter en/of 235ter van het Wetboek van Strafvordering dat  
een voorbereidend arrest is, terwijl artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van  
Strafvordering, in afwijking van het eerste lid van dat artikel, onmiddellijk cas-
satieberoep toelaat tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling  
gewezen met toepassing van artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering  
betreffende het onderzoek van de regelmatigheid van de rechtspleging dat een  
gelijkaardig voorbereidend arrest is als dit gewezen bij toepassing van artikel  
235ter van het Wetboek van Strafvordering?” 

2 oktober 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –Verslagge-
ver: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. H. Rieder, Gent en J. Van Cauter, Gent.

Nr. 449

2° KAMER - 2 oktober 2007

CASSATIEBEROEP  —  STRAFZAKEN  —  TERMIJNEN  VOOR 
CASSATIEBEROEP  EN  BETEKENING  —  STRAFVORDERING  —  DUUR, 
BEGIN EN EINDE -  RAADKAMER -  VERWIJZING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE NAAR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK -  HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ -  KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING -  ARREST DAT HET HOGER BEROEP ONTVANKELIJK VERKLAART - 
CASSATIEBEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - AANVANG VAN DE TERMIJN

De termijn  waarbinnen cassatieberoep moet  worden ingesteld  tegen het  arrest  van de 
kamer van inbeschuldigingstelling dat het hoger beroep van de burgerlijke partij tegen de 
beschikking  van verwijzing  door  de  raadkamer  ontvankelijk  verklaart,  begint  te  lopen 
vanaf  de  uitspraak  van  dat  arrest,  aangezien  geen  enkele  wettelijke  bepaling  de 
betekening ervan oplegt 1.

(L.)

ARREST

(A.R. P.07.1308.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 
kamer van inbeschuldigingstelling, van 12 juni 2007 waarbij de eiseres wordt 

1 Zie Cass., 10 jan. 2001, AR P.00.1561.F, AC, 2001, nr 16. 
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verwezen naar het Hof van Assisen van de provincie West-Vlaanderen. 
De eiseres doet afstand zonder berusting van haar cassatieberoep in de mate de 
bestreden beslissing niet definitief is in de zin van artikel 416, eerste lid, Wet-
boek van Strafvordering en geen uitspraak doet over de bevoegdheid conform ar-
tikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, noch met toepassing van arti-
kel 135, §2, Wetboek van Strafvordering. 
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Bij beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper 
van 8 november 2005 werd de eiseres, na aanneming van verzachtende omstan-
digheden voor de telastlegging A, naar de correctionele rechtbank verwezen uit 
hoofde van als ouder of gezaghebbende opzettelijke slagen en verwondingen te 
hebben toegebracht aan de minderjarige Q. V. zonder het oogmerk om hem te 
doden maar met zijn dood tot gevolg (telastlegging A), schuldig verzuim (telast-
legging B) en als ouder of gezaghebbende opzettelijke slagen en verwondingen 
te hebben toegebracht aan de minderjarige Q. V. (telastlegging C). Een mede-in-
verdenkinggestelde werd buiten vervolging gesteld.
De burgerlijke partijen, thans de verweerders, kwamen van deze beschikking in 
hoger beroep. 
Het bestreden arrest verklaart dit hoger beroep ontvankelijk en bevestigt de bui-
tenvervolgingstelling  van  de  mede-inverdenkinggestelde.  Na  heromschrijving 
verwijst het de eiseres naar het Hof van Assisen van de provincie West-Vlaande-
ren voor het feit, omschreven als doodslag op Q. V. en verleent het een bevel tot 
gevangenneming lastens de eiseres maar zegt dat de onmiddellijke uitvoering er-
van niet bevolen hoeft te worden. 
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Afstand
1. In zoverre het bestreden arrest oordeelt dat er voldoende bezwaren bestaan om 
de eiseres voor het heromschreven feit naar de feitenrechter te verwijzen, kan de 
afstand worden verleend. 
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
2. Het bestreden arrest verwijst de eiseres naar het Hof van Assisen voor een als 
misdaad heromschreven feit.
3. Onverminderd artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, is krach-
tens artikel 292bis Wetboek van Strafvordering het onmiddellijk cassatieberoep 
door een partij tegen het arrest van verwijzing naar het hof van assisen vóór het 
eindarrest, beperkt tot de in dat artikel vermelde gevallen. 
Te dezen geeft de verklaring waardoor het cassatieberoep wordt ingesteld, de 
gronden van het cassatieberoep in de bij artikel 417 Wetboek van Strafvordering 
bepaalde vorm niet op.
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4. Het bestreden arrest oordeelt dat het hoger beroep dat door de burgerlijke par-
tijen, huidige verweerders werd ingesteld tegen de beschikking van de raadkamer 
waarbij de eiseres voor drie telastleggingen naar de correctionele rechtbank werd 
verwezen, ontvankelijk is. 
5. De inverdenkinggestelde kan tegen een verwijzingsarrest dat zelf is aangetast 
door onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden, onmiddellijk cassatieberoep 
instellen krachtens de artikelen 135, §2, en 416, tweede lid, Wetboek van Straf-
vordering.
6. De termijn waarbinnen cassatieberoep moet worden ingesteld tegen het arrest 
dat het hoger beroep van de burgerlijke partij tegen de beschikking tot verwij-
zing ontvankelijk verklaart, begint te lopen vanaf de uitspraak van dat arrest, 
aangezien geen enkele wettelijke bepaling de betekening ervan oplegt. 
Buiten het geval van artikel 40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken en het geval 
van overmacht, is het cassatieberoep dat na het verstrijken van de in artikel 373 
Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn wordt ingesteld, laattijdig en der-
halve niet ontvankelijk
7. Het cassatieberoep dat is ingesteld op 5 juli 2007, dit is meer dan vijftien vrije 
dagen na de uitspraak van het bestreden arrest, is niet ontvankelijk in zoverre het 
betrekking heeft op de regelmatigheid van het verwijzingsarrest zelf, zoals be-
doeld in artikel 135, §2, Wetboek van Strafvordering.
Middel
8. Het middel komt alleen op tegen een beslissing waartegen het cassatieberoep 
niet ontvankelijk is en heeft zelf geen betrekking op de ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep.
Het middel behoeft geen antwoord. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing tot verwijzing naar het hof van assisen 
en van de beslissing tot gevangenneming
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 
in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verleent de eiseres akte van haar afstand.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

2 oktober 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 450

2° KAMER - 3 oktober 2007
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1º  HOGER  BEROEP  —  STRAFZAKEN  (DOUANE  EN  ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - STRAFVORDERING - 
CORRECTIONELE RECHTBANK DIE DE VERVOLGINGEN NIET ONTVANKELIJK HEEFT VERKLAARD - 
HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - EVOCATIE - VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE 
- EENPARIGHEID VAN STEMMEN

2º  CASSATIE  —  VERNIETIGING.  OMVANG  —  STRAFZAKEN  — 
STRAFVORDERING  —  BEKLAAGDE  EN  VERDACHTE  -  BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING TEGEN DE BEKLAAGDE - UITBREIDING VAN DE VERNIETIGING - BESLISSING OVER 
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VOORWAARDEN

1º Het arrest moet met eenparige stemmen van zijn leden worden uitgesproken wanneer 
het,  op  het  hoger  beroep  van  het  openbaar  ministerie  tegen  een  vonnis  dat  erop 
neerkomt dat de vervolgingen niet ontvankelijk worden verklaard en dat het onderzoek 
van de zaak sine die uitstelt, dat vonnis tenietdoet, de vervolgingen ontvankelijk verklaart 
en, door de zaak aan zich te trekken, de eisende partij veroordeelt1. (Art. 211bis, Sv.)

2º Vernietiging, op het onbeperkte cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissing 
over de tegen hem ingestelde strafvordering, brengt de vernietiging met zich mee van de 
beslissing  over  de  tegen  hem  ingestelde  burgerlijke  rechtsvorderingen,  die  uit  de 
eerstgenoemde beslissing volgt2. 

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0582.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 maart 2007 gewezen door het 
Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-
ring:
Over het ambtshalve middel dat de schending van artikel 211bis van het Wet-
boek van Strafvordering aanvoert:
Het beroepen vonnis stelt vast dat de eiseres naar de correctionele rechtbank was 
verwezen wegens de telastleggingen valsheid in geschriften en gebruik van valse 
stukken (telastlegging I) en wegens oplichting (telastlegging II).
Het vermeldt "dat de feiten van de telastlegging valsheid en gebruik van valse 
stukken  niet  dezelfde  zijn  als  deze  van  de  telastlegging  oplichting,  zodat  de 
rechtbank, ofschoon de zaak aldaar in rem aanhangig is gemaakt, alleen kan oor-
delen dat het Hof van Beroep te Venetië, door de overlevering in te willigen van 
de [eiseres] op grond van de oplichting, deze eveneens heeft ingewilligd voor de 
feiten van valsheid en gebruik van valse stukken; dat in zoverre de telastlegging 
valsheid en het gebruik van valse stukken geen reden is geweest voor de overle-

1 Cass., 11 sept. 1990, AR 3935, nr. 17.
2 Cass., 18 juni 2003, AR P.03.0269.F, nr. 358. 
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vering van de [eiseres] aan België door de Italiaanse overheid, [de voormelde ei-
seres] in het kader van de onderhavige rechtspleging niet wegens deze telastleg-
ging kan worden veroordeeld".
Het beslist vervolgens "dat de rechtbank, in zoverre tussen de feiten van telast-
legging I en deze van telastlegging II een band van intrinsieke samenhang be-
staat, de [eiseres] niet wegens oplichting kan berechten, ook al wordt het specia-
liteitsbeginsel voor deze laatste feiten formeel geëerbiedigd; dat de onderhavige 
zaak bijgevolg niet in haar geheel kan worden berecht".
Het vonnis dat de vervolgingen aldus niet ontvankelijk verklaart, beslist om het 
onderzoek van de zaak sine die uit te stellen.
Het bestreden arrest, dat uitspraak doet op het hoger beroep van het openbaar 
ministerie,  doet  dat  vonnis  teniet,  verklaart  de  vervolgingen  ontvankelijk  en, 
door de zaak aan zich te trekken, veroordeelt de eiseres.
Het arrest dat verzuimt vast te stellen dat de leden van het hof van beroep met 
eenparige stemmen van hun leden hebben beslist, schendt artikel 211bis van het 
Wetboek van Strafvordering.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvorderingen die door de verweerders tegen de eiseres zijn ingesteld: 
De hierna uit te spreken vernietiging, op het onbeperkte cassatieberoep van de 
beklaagde, van de beslissing over de tegen haar ingestelde strafvordering, brengt 
de vernietiging mee van de beslissing over de tegen haar ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen die uit de eerstgenoemde beslissing volgt.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat melding van dit arrest zal worden gemaakt op de kant van het vernie-
tigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.

3 oktober 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Close,  waarnemend voorzitter –  Ver-
slaggever:  de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie  van de h. Genicot, advocaat-gene-
raal.

Nr. 451

2° KAMER - 3 oktober 2007

1º  VOORLOPIGE  HECHTENIS  —  BEVEL  TOT  AANHOUDING  - 
ONDERZOEKSRECHTER -  VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE -  ADVOCAAT -  RECHT OP 
BIJSTAND - DRAAGWIJDTE

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ADVOCAAT - RECHT OP BIJSTAND - 
DRAAGWIJDTE -  VOORLOPIGE HECHTENIS -  BEVEL TOT AANHOUDING -  ONDERZOEKSRECHTER - 
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VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE

3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEVEL TOT AANHOUDING - ADVOCAAT - RECHT 
OP BIJSTAND - DRAAGWIJDTE - VOORLOPIGE HECHTENIS - ONDERZOEKSRECHTER - VERHOOR VAN 
DE INVERDENKINGGESTELDE

4º  RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6, §3.C - STRAFZAKEN - BEVEL TOT AANHOUDING - 
ADVOCAAT -  RECHT OP BIJSTAND -  DRAAGWIJDTE -  VOORLOPIGE HECHTENIS - 
ONDERZOEKSRECHTER - VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE

5º ADVOCAAT - STRAFZAKEN - BEVEL TOT AANHOUDING - RECHT OP BIJSTAND - DRAAGWIJDTE 
- VOORLOPIGE HECHTENIS - ONDERZOEKSRECHTER - VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE

6º  RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STRAFZAKEN - EERLIJK PROCES - ADVOCAAT - RECHT OP 
BIJSTAND -  DRAAGWIJDTE -  VOORLOPIGE HECHTENIS -  BEVEL TOT AANHOUDING - 
ONDERZOEKSRECHTER - VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE

7º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ADVOCAAT - RECHT OP BIJSTAND - 
DRAAGWIJDTE - VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL TOT AANHOUDING - ONDERZOEKSRECHTER - 
VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE

1º, 2°,  3°,  4° en 5° Het recht van iedere beschuldigde om zichzelf  te  verdedigen of de 
bijstand te hebben van een raadsman naar eigen keuze en, indien hij niet over voldoende 
middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, om kosteloos door een toegevoegd 
advocaat  te  kunnen  worden  bijgestaan,  indien  het  belang  van  de  rechtspraak  zulks 
vereist, is van toepassing voor de rechter die moet oordelen over de gegrondheid van de 
strafvordering  en  niet  bij  het  verhoor  van  de  inverdenkinggestelde  door  de 
onderzoeksrechter  alvorens  het  bevel  tot  aanhouding  uit  te  vaardigen1. (Art.  6.3,  c,  
Verdrag Rechten van de Mens; Art. 16, §2, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

6º en 7° Alleen uit het feit dat geen enkele wettelijke bepaling voorschrijft dat een advocaat 
de inverdenkinggestelde moet bijstaan tijdens het verhoor door de onderzoeksrechter, 
voor het verlenen van het bevel tot aanhouding, kan niet worden afgeleid dat zijn recht op 
een eerlijk proces voor het vonnisgerecht ernstig in het gedrang kan worden gebracht of 
dat de uitoefening van zijn recht van verdediging, zowel voor de onderzoeksgerechten als 
voor de vonnisgerechten, kan worden belemmerd2.  (Art. 6.1, Verdrag Rechten van de 
Mens; Art. 16, §2, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1372.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 september 2007 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
1 Cass., 14 dec. 1999, AR P.99.1585.N, nr. 678.
2 Cass., 4 dec. 2002, AR P.02.1553.F, nr. 651.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het middel :
Het middel verwijt het arrest artikel 6.3.c van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden te schenden, door te be-
slissen dat het bevel tot aanhouding tegen de eiser regelmatig werd uitgevaar-
digd, ofschoon hem, vóór zijn verhoor door de onderzoeksrechter, geen toestem-
ming tot bijstand door een advocaat was verleend.
Het recht van iedere beschuldigde, dat bij het voormelde artikel 6.3.c is bepaald, 
om zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van een raadsman naar eigen 
keuze en, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman te 
bekostigen, om kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijge-
staan, indien het belang van de rechtspraak zulks vereist, is van toepassing voor 
de rechter die moet oordelen over de gegrondheid van de strafvordering.
Deze bepaling is niet van toepassing op het verhoor, dat bij artikel 16, §2, van de 
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis is bepaald, van de in-
verdenkinggestelde door de onderzoeksrechter alvorens het bevel tot aanhouding 
uit te vaardigen.
Overigens kan alleen uit het feit dat noch het voormelde artikel 16, §2, noch eni-
ge andere wettelijke bepaling voorschrijven dat een advocaat de inverdenkingge-
stelde tijdens of vóór dat verhoor moet bijstaan, niet worden afgeleid dat  het 
recht op een eerlijk proces voor het vonnisgerecht, bekrachtigd bij artikel 6.1 van 
het voormelde verdrag, ernstig in het gedrang kan worden gebracht of dat de uit-
oefening van zijn recht van verdediging, zowel voor de onderzoeksgerechten als 
voor de vonnisgerechten, kan worden belemmerd.
Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in 
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

3 oktober 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Close, waarnemend voorzitter – Verslag-
gever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. R. de Béco, Brussel en M. Nève, Luik. 

Nr. 452

1° KAMER - 4 oktober 2007

BESLAG  —  GEDWONGEN  TENUITVOERLEGGING  -  UITVOEREND BESLAG OP 
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ONROEREND GOED - TOEWIJZING - VERNIETIGBARE HANDELINGEN - BEGRIP

Artikel  1622,  tweede  lid,  Ger.W.,  krachtens  hetwelk  de  nietigheid  van  de  handelingen 
verricht vóór de toewijzing, op straffe van verval, moet worden opgeworpen ten laatste 
binnen acht dagen na de aanmaning bedoeld in het derde lid van artikel 1582 Ger.W., 
beoogt enkel procedurehandelingen en geen vonnissen1. (Artt. 20, 1622, tweede lid, en  
1582, derde lid, Ger.W.)

(PAUL KUSSENEERS nv T. ING BELGIE nv)

ARREST

(A.R. C.06.0589.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 juni 2006 gewezen door het 
Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan. 

Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 20, 21, 1033, 1034, 1122, 1125, 1580, 1582, derde lid en 1622, eerste en 

tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 28 juni 2006 verklaart het Hof van Beroep te Antwerpen ei-

seres4 hoger beroep ongegrond en bevestigt de beschikking van de beslagrechter in de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen van 30 december 2005, waarbij het derdenver-
zet van eiseres tegen de beschikking van de beslagrechter van 6 oktober 2005 en dier vor-
dering om die beschikking nietig te horen verklaren, ongegrond verklaard werden, en dit 
op de volgende gronden:

Bij de bestreden beschikking van de beslagrechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Mechelen dd. 30.12.2005 werd de vordering van (de eiseres) afgewezen en werd zij 
verwezen in de kosten.

Die vordering strekte ertoe de beschikking van 6 oktober 2005 van deze beslagrechter 
nietig te horen verklaren en te horen intrekken en te horen zeggen voor recht dat daaraan 
geen enkel rechtsgevolg kan worden verleend, zo ook het plaatsvinden van de openbare 
verkoop van de ten laste van (de eiseres) in beslag genomen onroerende goederen van 8 
december 2005.

Bij die laatste beschikking werd notaris Jean Van Cauwenbergh te Lier aangesteld om 
over te gaan tot de veiling van de ten laste van (de eiseres) in beslag genomen onroerende 
goederen en tot de verrichtingen van rangregeling.

(De eiseres) betoogt dat enerzijds die notaris daartoe werd aangesteld zonder dat een 
van de partijen daarom heeft verzocht (ultra petita) en anderzijds dat de termijn tot aan-

1 Zie Cass., 17 april 1989, AR 8325, nr 460, R.W., 1990-1991, 97, J.L.M.B., 1989, 856 en Rev.Not. 
(B) 1990, 546, noot J.-L. Ledoux; zie ook R.P.D.B., Compl. VIII, V° La saisie immobilière, 726, nrs 
203-206, C. ENGELS.  Het uitvoerend beslag op onroerend goed, Kluwer, 1981, 206, nr 281, G. de 
LEVAL,  Droit du recouvrement. La saisi immobilière, Larcier, 1996, 245 en E. DIRIX & K. BROECKX, 
Beslag, A.P.R., Story, 2001, 487, nr 864.
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stelling van die notaris op 17 maart 2005 verstreken was sedert 15 maart 2005 en bijge-
volg op 17 maart 2005 niet kon worden verlengd met een bijkomende termijn van zes 
maanden.

De eerste rechter heeft in essentie overwogen dat uit de stukken blijkt dat op 4 novem-
ber 2005 werd overgegaan tot betekening en aanmaning om inzage te nemen van de ver-
koopsvoorwaarden en om aanwezig te zijn bij de toewijzing (artikel 1580 en 1582 van het 
Gerechtelijk Wetboek) en dat te dezen de nietigheden werden opgeworpen buiten de ver-
valtermijn van acht dagen voorzien bij artikel 1622, tweede lid, van het Gerechtelijk Wet-
boek.

(...)
(De eiseres) doet ook in hoger beroep gelden dat de aanstelling van notaris Jean Van 

Cauwenbergh te Lier in de beschikking van 6 oktober 2005 ten onrechte is geschied nu 
die aanstelling niet was gevorderd en die beschikking verwijst naar de beschikking van 17 
maart 2005 die zelf reeds onwettelijk was omdat hierbij de termijn van aanstelling van de 
notaris werd verlengd, nadat die termijn reeds voordien was verstreken.

Naar luid van artikel 1622, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek moet de nietig-
heid van de handelingen verricht voor de toewijzing, op straffe van verval worden opge-
worpen ten laatste binnen de acht dagen na de aanmaning bedoeld in het derde lid van ar-
tikel 1582.

De nietigheid, waarop (de eiseres) zich beroept, is onderworpen aan artikel 1622, twee-
de lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat betrekking heeft op alle onregelmatigheden die 
zich voordoen voor de toewijzing en waarvan het toepassingsgebied niet is beperkt tot de 
gevallen opgesomd in artikel 1622, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek. Derhalve 
kan die nietigheid alleen worden ingeroepen binnen de bij artikel 1622, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalde termijn.

Nu (de eiseres) de nietigheden waarop haar vorderingen gesteund zijn voor het eerst 
heeft ingeroepen na het verstrijken van die termijn moet de bestreden beschikking worden 
bevestigd. Het onderscheid dat (de eiseres) maakt tussen grieven die betrekking hebben 
op de onwettelijkheid van de procedure en deze die nietigheden zouden betreffen is niet 
dienstig.

Grieven
Bij een uitvoerend beslag op onroerend goed dient de schuldenaar krachtens het artikel 

1582, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek ten minste een maand voor de verkoop aan-
gemaand te worden om inzage te nemen van de door de benoemde notaris opgemaakte 
verkoopvoorwaarden en om aanwezig te zijn bij de toewijzing.

Luidens het artikel 1622, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek moet de nietigheid 
van de handelingen verricht voor de toewijzing, op straffe van verval, worden opgewor-
pen ten laatste binnen de acht dagen na de aanmaning bedoeld in artikel 1582, derde lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek.

Een beschikking gewezen op eenzijdig verzoekschrift, waarbij overeenkomstig het arti-
kel 1580 van het Gerechtelijk Wetboek een notaris benoemd en belast wordt met de vei-
ling van de in beslag genomen goederen en met de verrichtingen tot rangregeling, is geen 
"handeling" in de zin van het artikel 1622, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Overeenkomstig artikel 20 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen middelen van nietig-
heid immers niet worden aangewend tegen vonnissen. Deze kunnen alleen worden vernie-
tigd door de rechtsmiddelen bij de wet bepaald, hetzij deze voorzien in artikel 21 van het 
Gerechtelijk Wetboek, waaronder het derdenverzet, dat naar luid van artikel 1122 van het-
zelfde wetboek kan worden ingesteld door ieder die niet behoorlijk is opgeroepen of niet 
in dezelfde hoedanigheid tussengekomen is tegen een, zij het voorlopige, beslissing die 
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zijn rechten benadeelt en die onder meer is gewezen door een burgerlijk gerecht. Een zelf-
de regel is neergelegd in artikel 1033 van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de rechts-
plegingen op verzoekschrift.

Dit rechtsmiddel van derdenverzet wordt ingesteld onder meer bij dagvaarding met toe-
passing van artikel 1125 van het Gerechtelijk Wetboek, dat overeenkomstig artikel 1034 
van het Gerechtelijk Wetboek mede van toepassing is op het verzet krachtens voornoemd 
artikel 1033 gedaan. Dit verzet behoeft krachtens voornoemd artikel 1034 te geschieden 
binnen een maand nadat de beslissing aan de eiser is betekend.

Uit voorgaande bepalingen volgt dat de beschikking tot aanwijzing van een notaris, op 
eenzijdig verzoekschrift, in toepassing van artikel 1580 van het Gerechtelijk Wetboek, op 
verzoek van de schuldenaar alleen kan worden vernietigd door een derdenverzet, dat be-
hoeft te worden ingesteld bij dagvaarding binnen de maand nadat de beslissing aan de 
schuldenaar is betekend, zodat de nietigheid, waarop het derdenverzet steunt, niet dient te 
worden opgeworpen binnen de door artikel 1622, tweede lid, van het Gerechtelijk Wet-
boek op straffe van verval vastgestelde termijn van acht dagen na de aanmaning bedoeld 
in artikel 1582, derde lid, van hetzelfde Wetboek.

Het bestreden arrest stelt vast dat de vordering van de eiseres, ingeleid bij dagvaarding 
van 5 december 2005, strekt tot de vernietiging van de beschikking van 6 oktober 2005 
van de eerste rechter waarbij notaris Jean Van Cauwenbergh aangesteld werd om over te 
gaan tot de veiling van de ten laste van de eiseres in beslag genomen onroerende goederen 
en dat de eiseres daartoe onder meer betoogt dat die notaris werd aangesteld zonder dat dit 
gevorderd was (...).

Deze vordering, waarbij de eiseres derdenverzet instelt tegen de op eenzijdig verzoek-
schrift gewezen beschikking van de eerste rechter van 6 oktober 2005, is geen vordering 
tot vernietiging van een handeling en is derhalve niet onderworpen aan de in artikel 1622, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek op straffe van verval vastgestelde termijn van 
acht dagen na de aanmaning om inzage te nemen van de verkoopsvoorwaarden en aanwe-
zig te zijn bij de toewijzing. De nietigheid van de beschikking van de eerste rechter van 6 
oktober 2005, waarop het derdenverzet van de eiseres gesteund was, hoefde bijgevolg 
evenmin te worden opgeworpen binnen voornoemde termijn.

Het bestreden arrest heeft het derdenverzet van eiseres tegen de beschikking van de eer-
ste rechter van 6 oktober 2005 derhalve onterecht afgewezen op de enige grond dat de 
nietigheid, waarop dit derdenverzet gesteund was, voor het eerst werd ingeroepen na het 
verstrijken van de bij artikel 1622, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde ter-
mijn (schending van alle wetsbepalingen in de aanhef van het middel aangevoerd).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Krachtens artikel 1622, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek moet de nie-
tigheid van de handelingen verricht vóór de toewijzing, op straffe van verval, 
worden opgeworpen ten laatste binnen acht dagen na de aanmaning om inzage te 
nemen van de verkoopvoorwaarden en aanwezig te zijn bij de toewijzing, als be-
doeld in het derde lid van artikel 1582 van hetzelfde wetboek.
Voormeld artikel 1622, tweede lid, beoogt enkel procedurehandelingen en geen 
vonnissen, die, ingevolge artikel 20 van hetzelfde wetboek, enkel kunnen worden 
vernietigd door de rechtsmiddelen bij de wet bepaald. 
Deze rechtsmiddelen worden ingesteld binnen de bij de wet voor het instellen 
van die rechtsmiddelen bepaalde termijn zonder dat zij onderworpen zijn aan de 
vervaltermijn van acht dagen als bedoeld in artikel 1622, tweede lid van het Ge-
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rechtelijk Wetboek.
2. Wanneer een op eenzijdig verzoekschrift gewezen vonnis betekend is aan de 
derde, moet deze het derdenverzet, krachtens artikel 1034 van het Gerechtelijk 
Wetboek, instellen binnen een maand nadat de beslissing hem is betekend.
3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- bij beschikking van 6 oktober 2005 van de Beslagrechter te Mechelen, notaris 
Jean Van Cauwenbergh te Lier werd aangesteld om over te gaan tot de veiling 
van de ten laste van de eiseres in beslag genomen onroerende goederen en tot de 
verrichtingen van de rangregeling;
- bij exploot van 4 november 2005 deze beschikking aan de eiseres werd bete-
kend en de eiseres bij het exploot werd aangemaand om inzage te nemen van de 
verkoopvoorwaarden overeenkomstig artikel 1582, derde lid, van het Gerechte-
lijk Wetboek;
- de eiseres tegen deze beschikking derdenverzet heeft gedaan bij exploot van 5 
december 2005;
- de eiseres de nietigverklaring van de beschikking vordert omdat zij 'ultra petita' 
zou zijn gewezen;
4. De appelrechters oordelen dat de nietigheid van de beschikking van 6 oktober 
2005 waarop de eiseres haar vordering steunt, betrekking heeft op onregelmatig-
heden die zich hebben voorgedaan vóór de toewijzing, zodat zij niet kunnen wor-
den ingeroepen na het verstrijken van de in artikel 1622, tweede lid, van het Ge-
rechtelijk Wetboek bedoelde vervaltermijn van acht dagen na de aanmaning om 
inzage te nemen van de verkoopvoorwaarden.
5. Door op die gronden de vordering van de eiseres ongegrond te verklaren ver-
antwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-
tigde arrest.
Houdt de beslissing over de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over 
aan de feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

4 oktober 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. Geinger en Simont. 
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1º RECHTERLIJKE TUCHT - HOF VAN BEROEP - ZWARE TUCHTSTRAF - LICHTE TUCHTSTRAF 
- BEVOEGDHEID

2º RECHTBANKEN — TUCHTZAKEN - HOF VAN BEROEP - ZWARE TUCHTSTRAF - LICHTE 
TUCHTSTRAF - BEVOEGDHEID

3º  RECHTERLIJKE  TUCHT  -  HOGER BEROEP TEGEN TUCHTBESLISSINGEN -  BEVOEGDE 
RECHTSINSTANTIE

4º HOGER BEROEP — TUCHTZAKEN -  HOGER BEROEP TEGEN TUCHTBESLISSINGEN - 
BEVOEGDE RECHTSINSTANTIE

1º en 2° Wanneer de eerste kamer van het hof van beroep moet oordelen over een verzoek 
een zware tuchtstraf uit te spreken ten aanzien van een plaatsvervangende vrederechter, 
maar oordeelt dat slechts een lichte straf moet worden uitgesproken, kan zij een lichte 
straf  opleggen en is zij  niet  verplicht  de zaak te verwijzen naar de tuchtoverheid die 
bevoegd is om een lichte straf op te leggen1. (Artt. 414 en 415, §§2 en 4, Ger.W.)

3º en 4° wetgever aan alle zittende magistraten een principieel recht heeft toegekend op 
een hoger beroep in volle omvang tegen de tuchtbeslissingen die hen betreffen en aan 
het openbaar ministerie een recht tot hoger beroep heeft toegekend ten aanzien van elke 
tuchtstraf, volgt hieruit dat hoger beroep openstaat in volle omvang bij de rechtsinstantie 
die bevoegd is de in eerste aanleg genomen beslissing te hervormen of te bevestigen, 
ongeacht de aard van de eindbeslissing die in eerste aanleg is genomen2. (Art.  415, 
Ger.W.)

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

Conclusie van eerste advocaat-generaal M. De Swaef
1. Deze procedure betreft een tuchtzaak lastens J.C., plaatsvervangend vrederechter. 

De  wet  bepaalt  de  overheden  bevoegd  om  een  tuchtstraf  op  te  leggen  op  grond  
enerzijds van de functie die de magistraat bekleedt en anderzijds, van de aard van de op  
te leggen tuchtstraf. Dit is een op zich gesloten systeem, waarbij de wet lichte en zware  
tuchtstraffen onderscheidt (art. 405, Ger.W.).

2. Luidens artikel 414, Ger.W. ressorteren de plaatsvervangende magistraten in deze 
hoedanigheid onder dezelfde tuchtoverheden als de werkende magistraten. 

De  artikelen  410,  §1,  1°  en  412,  §1,  Ger.W.  verlenen  aan  de  voorzitter  van  de  
rechtbank van eerste  aanleg ten aanzien van de (plaatsvervangende)  vrederechter  de  
bevoegdheid om een lichte straf op te leggen. Ingeval de overheid die bevoegd is om  
lichte  straffen  op  te  leggen  na  onderzoek  oordeelt  dat  een  zware  straf  moet  worden  
opgelegd, moet zij de zaak aanhangig maken bij de Nationale Tuchtraad (art. 411, §2,  
Ger.W.). Dat is te dezen gebeurd. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te O.  
maakte het dossier van de tuchtprocedure over aan de Nationale Tuchtraad die op 21  
maart 2006 tot een tuchtschorsing voor een periode van 6 maanden adviseerde (zware 
tuchtstraf van de eerste graad) en, bij toepassing van de artikelen 412, §2, 1° en 419,  
Ger.W.,  de  zaak  aanhangig  maakte  bij  de  eerste  kamer  van  het  hof  van  beroep,  
tuchtoverheid die bevoegd is om een zware tuchtstraf op te leggen.

3. De aldus wettig geadieerde eerste kamer van het hof van beroep legde op 21 december 
2006 aan J.C. de (lichte) tuchtstraf van de berisping op (art. 405, §1, Ger.W.).

1 Zie de concl. van het O.M.
2 Ibid.



1842 HOF VAN CASSATIE 4.10.07 - Nr. 453 

Zich baserend op artikel 415, §12, Ger.W. legde de procureur-generaal bij het hof van 
beroep op 5 januari 2007 voor het Hof van cassatie een verzoekschrift houdende beroep 
neer en ertoe strekkende dat een zware tuchtsanctie zou worden opgelegd.

Artikel 415, Ger.W. bepaalt enerzijds in §2 dat de verenigde kamers van het Hof van 
cassatie kennis nemen van het hoger beroep ingesteld tegen de zware straffen, opgelegd 
o.m. aan de (plaatsvervangende) vrederechters en anderzijds in §4 dat de eerste kamer van 
het hof van beroep kennis neemt van het hoger beroep ingesteld tegen de lichte straffen, 
opgelegd aan de (plaatsvervangende) vrederechters (door de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg).

4. Nu spruit de problematiek in deze zaak precies voort uit de omstandigheid dat de 
tuchtoverheid, bevoegd om een zware straf op te leggen, een lichte straf heeft 
uitgesproken, terwijl ze daarvoor tegelijk wettelijk als tuchtoverheid in hoger beroep 
wordt aangewezen.

De procureur-generaal motiveert de adiering van het Hof van cassatie van zijn hoger 
beroep met de overweging dat de bevoegde beroepsinstantie dient te worden bepaald op 
grond van de functie van diegene aan wie de tuchtstraf werd opgelegd en niet op grond 
van de aard van de straf, aangezien het onmogelijk is dat de 1ste kamer van het hof van 
beroep kennis neemt van het hoger beroep ingesteld tegen een beslissing van diezelfde 
eerste kamer van het hof van beroep, zelfs anders samengesteld.

Eenzelfde gerecht kan inderdaad in dezelfde zaak bezwaarlijk zowel in eerste aanleg als in 
hoger beroep uitspraak doen. Maar kon het hof van beroep, geadieerd ingevolge de 
bevoegdheid voor het opleggen van zware tuchtstraffen in eerste aanleg, een lichte 
tuchtstraf uitspreken t.a.v. een (plaatsvervangende) vrederechter, dan wanneer de wet 
hiertoe de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg aanwijst?

M.a.w., moet, indien een hof van beroep, na het niet bindend advies van de Nationale 
Tuchtraad over de op te leggen straf (art. 409, §1, Ger.W.), van oordeel is dat enkel een 
lichte straf moest worden opgelegd, dan de zaak niet terugwijzen naar de voor die sanctie 
bevoegde overheid (i.c. de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, die zich 
eventueel moet laten vervangen gezien hij reeds stelling heeft genomen over de aard van 
de sanctie door de zaak aanhangig te maken bij de Nationale Tuchtraad)?

Voor een bevestigend antwoord op die vraag kan m.i. aansluiting worden gevonden bij de 
wettelijk regeling die voorschrijft dat, indien de overheid, bevoegd voor het opleggen van 
een zware straf van de eerste graad van oordeel is dat een zware straf van de tweede graad 
moet worden opgelegd, zij het dossier overzendt aan de overheid bevoegd om een zware 
straf van de tweede graad op te leggen (art. 419, Ger.W.).

Te dezen zou het een verwijzing in omgekeerde zin betreffen, maar de ratio legis blijft 
identiek.

De verdere uitwerking van die regeling leidt ertoe dat de aldus door de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg op verwijzing getroffen beslissing rechtsgeldig het voorwerp 
kan uitmaken van een hoger beroep voor de eerste kamer van het hof van beroep (anders 
samengesteld gezien de vorige tussenkomst) en dat die tuchtoverheid in beroep 
overeenkomstig artikel 415, §9, Ger.W. lichtere of zwaardere straffen kan opleggen dan 
diegene die zijn uitgesproken.

En al is zulke oplossing aan het in deze zaak gestelde procedureprobleem niet vrij van 
enige complexiteit, toch sluit ze m.i. zo nauw mogelijk aan bij de wet en haar doelstelling 
en is ze voldoende consistent. De bevoegdheid van iedere tuchtinstantie wordt erdoor 
geëerbiedigd, het recht op hoger beroep blijft gevrijwaard en de appelinstantie behoudt de 
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vrije keuze in de op te leggen sanctie.

5. De zienswijze die ervan uitgaat dat de door de Nationale Tuchtraad geadieerde 
overheid zowel een lichte als een zware straf kan opleggen (X. De Riemaecker, Aspects 
du nouveau droit disciplinaire des magistrats, Imperat Lex-Liber Amicorum Pierre 
Marchal, Larcier, 2003, 309(315)) gaat m.i. in tegen de wet, zowel wat de aangewezen 
overheden bevoegd om een straf op te leggen betreft als met betrekking tot de 
beroepsinstanties.

Toegepast op de huidige procedure dient er immers vastgesteld enerzijds, dat de eerste 
kamer van het hof van beroep niet de tuchtoverheid is die lastens een (plaatsvervangend) 
vrederechter bevoegd is om een lichte straf op te leggen en, anderzijds, dat de verenigde 
kamers van het Hof van cassatie geen kennis nemen van het hoger beroep ingesteld tegen 
de lichte straffen opgelegd aan voornoemde magistraat. Aan voornoemde instanties die 
bevoegdheden toch toekennen druist dan ook tegen het wettelijk stelsel in.

6. Blijft nog de vraag welk gevolg aan het hoger beroep van de procureur-generaal dan 
moet worden voorbehouden.

Uit hetgeen voorafgaat moet m.i. blijken dat het Hof niet bevoegd is om zich ten gronde 
uit te spreken over het hoger beroep tegen een aan een (plaatsvervangende) vrederechter 
opgelegde lichte tuchtstraf, nu de wet deze mogelijkheid niet voorziet in het gesloten 
stelsel der tuchtinstanties.

Het hoger beroep van de procureur-generaal moet bijgevolg niet-ontvankelijk worden 
verklaard.

Hoeft dit meteen ook te betekenen dat de (foutieve) beslissing van het hof van beroep te 
dezen niet vatbaar is voor enig rechtsmiddel?.

Ik meen van niet. Want, zo artikel 415, §11, Ger.W. bepaalt dat de voorzieningen in 
cassatie bedoeld in de artikelen 608, 609 en 612 zijn uitgesloten, blijven ook in tuchtzaken 
behouden de vorderingen tot nietigverklaring van de handelingen waardoor o.m. rechters 
en tuchtrechtelijke overheden van openbare en ministeriële ambtenaren hun bevoegdheid 
mochten hebben overschreden (artt. 610 en 1088, Ger.W.).

Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. D.07.0001.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het verzoekschrift, houdende hoger beroep, is gericht tegen een tuchtbeslissing 
van het Hof van Beroep te Gent van 21 december 2006.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Voorgaande rechtspleging
1. De procedure betreft een tuchtzaak tegen de verweerder die plaats-vervangend 
vrederechter is.
De voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde, bevoegd om 
een lichte straf op te leggen, heeft na onderzoek geoordeeld dat een zware straf 
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moest worden opgelegd en heeft de zaak aanhangig gemaakt bij toepassing van 
artikel 411, §2, van het Gerechtelijk Wetboek, bij de Nationale Tuchtraad. In zijn 
advies heeft de Nationale Tuchtraad een tuchtschorsing van zes maanden voor-
gesteld en de zaak overeenkomstig artikel 419, achtste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek aanhangig gemaakt  bij  de eerste  kamer van het  Hof van Beroep te 
Gent,  tuchtoverheid  die  bevoegd was  om een  zware  tuchtstraf  van  de  eerste 
graad op te leggen.
De eerste kamer van het Hof van Beroep te Gent heeft een lichte straf opgelegd, 
met name een berisping.
Ontvankelijkheid van het hoger beroep
2. Het aan de verweerder betekende verzoekschrift is, volgens de tekst ervan, een 
"beroep tegen de tuchtbeslissing" ingesteld op grond van artikel 415, §12, van 
het Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat het openbaar ministerie over een recht 
tot hoger beroep beschikt ten aanzien van elke tuchtstraf. 
Het is gericht aan de "verenigde kamers van het Hof van Cassatie". 
3. Krachtens de artikelen 415, §2, en 414 van het Gerechtelijk Wetboek, nemen 
de verenigde kamers van het Hof van Cassatie kennis van het hoger beroep inge-
steld tegen de zware straffen opgelegd aan de plaatsvervangende vrederechters.
Krachtens de artikelen 415, §4, en 414 van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de 
eerste kamer van het hof van beroep kennis van het hoger beroep tegen een lichte 
straf uitgesproken ten aanzien van een plaatsvervangende vrederechter. 
4. Wanneer de eerste kamer van het hof van beroep moet oordelen over een ver-
zoek een zware straf uit te spreken, maar oordeelt dat slechts een lichte straf 
moet worden uitgesproken, kan zij een lichte straf opleggen en is zij niet ver-
plicht de zaak te verwijzen naar de tuchtoverheid die bevoegd is om een lichte 
straf op te leggen.
De genoemde artikelen 415, §2 en §4, en artikel 414 houden geen expliciete re-
geling in van het hoger beroep ingesteld tegen een lichte straf in die omstandig-
heden uitgesproken door de eerste kamer van het hof van beroep. 
5. Met het oog op een eerlijke procesvoering heeft de wetgever de bevoegdheid 
om een tuchtstraf op te leggen aan de leden van de rechterlijke orde, in eerste 
aanleg respectievelijk in hoger beroep toegekend aan verschillende overheden.
De wetgever  heeft  daarenboven aan  alle  zittende  magistraten  een  principieel 
recht toegekend op een hoger beroep in volle omvang tegen de tuchtbeslissingen 
die hen betreffen, en heeft aan het openbaar ministerie in artikel 415, §12, van 
het Gerechtelijk Wetboek uitdrukkelijk een recht tot hoger beroep toegekend ten 
aanzien van elke tuchtstraf.
Hieruit volgt dat hoger beroep openstaat in volle omvang bij de rechtsinstantie 
die bevoegd is de in eerste aanleg genomen beslissing te hervormen of te bevesti-
gen, ongeacht de aard van de eindbeslissing die in eerste aanleg is genomen.
6. Het hoger beroep ingesteld door het openbaar ministerie voor de verenigde ka-
mers van het Hof is ontvankelijk.
Ten gronde
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7. De vordering zoals bepaald bij artikel 410, §4, van het Gerechtelijk Wetboek 
was gebaseerd op de omstandigheid dat de verweerder afbreuk had gedaan aan 
de waardigheid van zijn ambt als magistraat ingevolge de feiten van belaging die 
aanleiding gaven tot een strafrechtelijke veroordeling bij arrest van het Hof van 
Beroep  te  Gent  van  14  september  2004  en  doordat  de  verweerder  misbruik 
maakte van zijn titel van magistraat.
8. De feiten van belaging zijn gebeurd in de privésfeer wat niet wegneemt dat zij 
afbreuk doen aan de waardigheid van het ambt van de verweerder.
9. De belaging ging daarenboven, volgens het slachtoffer, gepaard met het ge-
bruik van de titel van plaatsvervangend vrederechter (verklaring A. Vermeulen 
van 6 mei 2000). Verschillende getuigen bevestigen dat de verweerder zijn titel 
van plaatsvervangend rechter gebruikte in de context van zijn echtelijke moei-
lijkheden en van de belaging: een schooldirecteur (verklaring 20 juni 2000), een 
coördinator van buitenschoolse opvang (verklaring van 26 juni 2000), het dienst-
hoofd van het slachtoffer (verklaring van 20 juni 2000), een arts (verklaring van 
6 juli 2000). 
10. De feiten die aan de verweerder ten laste worden gelegd, zijn bewezen. 
11. Door zijn gedragingen, die mede aanleiding hebben gegeven tot een correcti-
onele veroordeling die in kracht van gewijsde is gegaan, heeft de verweerder af-
breuk gedaan aan de waardigheid van zijn ambt en aan het vertrouwen in het ge-
recht.
12. Gelet op de ernst van de feiten is een schorsing van een maand een aangepas-
te straf.
Dictum
Het Hof, verenigde kamers,
Rechtdoende bij verstek,
Spreekt ten aanzien van Johan Cambier de tuchtstraf uit van schorsing van een 
maand.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
De kosten begroot tot heden op nul euro.

4 oktober 2007 – Verenigde kamers –  Voorzitter:  de h. Londers, eerste voorzitter – 
Verslaggever:  de h. Verougstraete, voorzitter – Andersluidende conclusie  van de h. De 
Swaef, eerste advocaat-generaal. 

Nr. 454

1° KAMER - 5 oktober 2007

VONNISSEN  EN  ARRESTEN  —  BURGERLIJKE  ZAKEN  —  ALGEMEEN  - 
OPENBAAR MINISTERIE - VERPLICHTE MEDEDELING - ADVIES - MAGISTRAAT - NAAM - ADVIES - 
VERMELDING - VERZUIM - GEVOLG

Het vonnis dat de naam van de magistraat van het openbaar ministerie die zijn advies over 
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de vordering zou hebben gegeven en dit  advies niet  vermeldt,  terwijl  uit  de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat het openbaar ministerie zijn advies 
heeft gegeven, is nietig wanneer de vordering op straffe van nietigheid aan het openbaar 
ministerie moest worden meegedeeld1. (Artt. 764, eerste lid, 6°, 780, eerste lid, 1° en 4°,  
Ger.W.)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0233.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 11 januari 2006 gewezen door 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Neufchâteau, rechtdoende in laatste aanleg 
en als rechtscollege waarnaar de zaak door het Hof is verwezen bij arrest van 2 
december 2004.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan :

Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 764, eerste lid, 6°, 780, 1° en 4°, en 1138, 5°, van het Gerechtelijk Wet-

boek.
Aangevochten beslissingen
In het vonnis van 11 januari 2006 verklaart de Rechtbank van Eerste Aanleg te Neuf-

château het door de eisers ingediende verzoek tot herroeping van het gewijsde niet ont-
vankelijk en stelt ze vast dat de overige vorderingen van de eisers (betreffende de inhoud 
van het geschil) geen voorwerp meer hebben.

De rechtbank verklaart bovendien de tegenvordering van de verweerders gegrond en 
veroordeelt de eisers om aan de verweerders het bedrag van 1.500 euro te betalen wegens 
tergend en roekeloos geding alsook het bedrag van 1.250 frank wegens kosten en erelonen 
van hun raadsman.

Grieven
Krachtens artikel 764, eerste lid, 6°, van het Gerechtelijk Wetboek worden de vorderin-

gen tot herroeping van het gewijsde, op straffe van nietigheid, meegedeeld aan het open-
baar ministerie.

Artikel 780, 1° en 4°, van dat wetboek vermeldt dat het vonnis, op straffe van nietig-
heid, de vermelding bevat van de naam van de magistraat van het openbaar ministerie die 
zijn advies heeft gegeven alsook de vermelding van dat advies.

Naar luid van artikel 1138, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek staat er tegen de beslissin-
gen in laatste aanleg voorziening in cassatie wegens overtreding van de wet open indien 
de mededeling aan het openbaar ministerie niet is geschied in de gevallen waarin de wet 
die voorschrijft.

Te dezen bevat het bestreden vonnis dat uitspraak doet over de door de eisers ingestelde 
vordering tot herroeping van het gewijsde noch de vermelding van de naam van de magi-
straat van het openbaar ministerie die zijn advies heeft gegeven, noch de vermelding van 

1 Cass., 19 april 1999, AR S.98.0022.F, nr.221.
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dat advies.
De zittingsbladen van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Neufchâteau van 13 april 

2005, 14 december 2005 en 11 januari 2006, die bij dit cassatieberoep zijn gevoegd en 
"processen-verbaal van de terechtzitting" zijn genoemd, en de processen-verbaal van de 
terechtzittingen van die rechtbank van 14 december 2005 en 11 januari 2006 bevatten die 
vermeldingen al evenmin.

Aldus blijkt uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag acht te slaan dat het openbaar 
ministerie zijn advies heeft gegeven.

Het bestreden vonnis schendt derhalve de artikelen 764, eerste lid, 6°, 780, 1° en 4°, en 
1138, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel :
Het bestreden vonnis stelt vast dat de eisers een verzoek tot herroeping van het 
gewijsde hebben ingediend teneinde de intrekking te verkrijgen van de vonnissen 
die op 20 juni en 17 oktober 2002 door de Rechtbank van Eerste aanleg te Mar-
che-en-Famenne in hoger beroep zijn uitgesproken.
Krachtens artikel 764, 6°, van het Gerechtelijk Wetboek worden de vorderingen 
tot herroeping van het gewijsde, op straffe van nietigheid, aan het openbaar mi-
nisterie meegedeeld.
Krachtens artikel 780, 1° en 4°, van dat wetboek bevat het vonnis, op straffe van 
nietigheid, de vermelding van de naam van de magistraat van het openbaar mi-
nisterie die zijn advies heeft gegeven, alsook de vermelding van dat advies.
Het bestreden vonnis bevat die vermeldingen niet en uit geen enkel stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat het openbaar ministerie zijn advies heeft 
gegeven.
Aldus schendt het bestreden vonnis de bovenstaande wetsbepalingen.
Het middel is gegrond.
De vernietiging van de op het verzoek tot herroeping van het gewijsde gewezen 
beslissing strekt zich uit tot de beslissing dat de overige vorderingen van de ei-
sers geen voorwerp meer hebben, daar laatstgenoemde beslissing het gevolg is 
van de eerste, en ze strekt zich tevens uit tot de op de tegenvorderingen gewezen 
beslissingen waarbij de eisers worden veroordeeld om aan de verweerders 1.500 
euro te betalen wegens tergend en roekeloos geding en 1.250 euro voor de kosten 
van de verdediging, gelet op het verband dat het bestreden vonnis tussen die be-
slissingen heeft gelegd.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
nietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen, zitting houden-
de in hoger beroep.
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5 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter:  de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 455

1° KAMER - 5 oktober 2007

BELASTING  OVER  DE  TOEGEVOEGDE  WAARDE  -  VRIJSTELLING - 
WEDDENSCHAPPEN, LOTERIJEN EN ANDERE KANS- OF GELDSPELEN - BEGRIP

Het  verrichten  van  diensten  ten  behoeve  van  een  organisator  van  weddenschappen, 
waarbij  het  personeel  van  de  verrichter  van  deze  diensten  de  weddenschappen 
aanneemt namens de organisator  kan niet  worden aangemerkt  als weddenschappen, 
loterijen en andere kans- of geldspelen in de zin van artikel 44, §3, 13°, van het BTW-
wetboek, daar alleen de weddenschapsverrichting voor belastingvrijstelling in aanmerking 
komt en zij gekenmerkt wordt door de toekenning van een winstkans aan de wedders en 
de aanvaarding, als tegenprestatie,  van het risico om die winst te moeten uitbetalen1. 
(Art. 44, §3, 13°, W.B.T.W.)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. TIERCE FRANCO-BELGE nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0036.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 5 oktober 2005 gewezen door 
het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan :

Geschonden wettelijke bepalingen
-  de artikelen 1134,  1156,  1165,  1319,  1321,  1322,  1341,  1348,  1349,  1350,  1352, 

1353, 1984,1985,1986,1987, 1988, 1989, 1991, 1997, 1998 en 1999 van het Burgerlijk 
Wetboek;

- de artikelen 12 en 13 van de wet van 8 mei 1872 tot herziening van de bepalingen van 
het Wetboek van Koophandel betreffende het pand en de commissie;

- de artikelen 13, inzonderheid §2, 18, §1, tweede lid, 3°, 20, §1, eerste lid, en 44, §3, 
13°, ingevoegd bij artikel 50 van de wet van 28 december 1992 tot wijziging van het 
BTW-wetboek, van de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het BTW-wetboek;

- de artikelen 6,§4 en 13, B, f) van de zesde richtlijn 77/388/EEG van de Raad, van 17 
mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzet-
belasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde : unifor-
me grondslag;

- artikel 66, §2, 3°; van het koninklijk besluit van 23 november 1965 houdende het 

1 HvJ., nr.89/05 van 13 juli 2006, in zake United Utilities plc.
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Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde taksen. 
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest "sluit zich volledig aan bij de (bestreden) beslissing en de daarmee 

niet-strijdige argumentatie van de rechter in eerste aanleg", die had erkend dat "de door 
(de eiser) gemaakte analyse van de toestand juist schijnt te zijn, doordat effectief blijkt dat 
de wedders, wanneer ze naar de weddenschapagentschappen gaan die te dezen door de be-
trokken zelfstandige exploitanten worden gerund, zich ervan bewust zijn dat het in werke-
lijkheid (de verweerster) is die de spelen inricht. Tevens moet de juistheid worden erkend 
van het feit dat de door de agentschaphouders uitgereikte biljetten in watermerk de ver-
meldingen 'PMU', 'Tiercé Franco-Belge', 'Tiercé belge' en 'Belgische Tiercé' dragen". Ver-
volgens verklaart het bestreden arrest het hoger beroep van de eiser niet gegrond, beves-
tigt het bestreden vonnis dat "voor recht had gezegd dat er geen BTW verschuldigd is op 
de litigieuze commissies die voor de jaren 1997 tot 2000 aan de zelfstandige agentschap-
houders zijn gestort", en veroordeelt de eiser in de kosten van beide instanties, welke kos-
ten voor de verweerster zijn begroot op het bedrag van 1.157,28 euro, op de volgende 
gronden:

"(...) artikel 44, §3, 13° van het BTW-wetboek verleent vrijstelling voor de 'wedden-
schappen, loterijen en andere kans- en geldspelen', terwijl artikel 20, §1, van dat wetboek, 
dat een algemene strekking heeft, bepaalt dat, wanneer een commissionair of een ander 
tussenpersoon bij diensten tussenkomst verleent, geacht wordt die diensten zelf te hebben 
ontvangen en zelf te hebben verstrekt, voor zover hij voldoet aan de in artikel 13, §2, van 
het BTW-wetboek bepaalde voorwaarden, namelijk dat hij handelt in eigen naam of onder 
firma voor rekening van een lastgever of als tussenpersoon die in enigerlei hoedanigheid 
een op zijn naam gestelde factuur, debetnota of ander daarmee gelijkstaand stuk aan een 
klant uitreikt; (...) die voorwaarden zijn te dezen in rechte en in feite vervuld, aangezien 
de betrokken 'agentschaphouder' zijn tussenkomst verleent bij het verrichten van diensten 
en een biljet uitreikt met daarop zijn naam, voornaam, handelsregisternummer en BTW-
nummer;  de  naam  'Tiercé  franco-belge'  komt  samen  met  andere  vermeldingen  zoals 
'PMU' en 'Tiercé belge' alleen in het watermerk voor en gaat van geen enkele aanduiding 
vergezeld, noch aangaande de firmanaam, de zetel van de vennootschap, het BTW-num-
mer of het nummer van het handelsregister; (...) het is trouwens artificieel en bedrieglijk 
te stellen dat de dienstverrichtingen van de agentschaphouders niet zouden samenvallen 
met de vrijgestelde verrichtingen, omdat deze enkel betrekking zouden hebben op de wed-
denschappen, loterijen en andere kans- of geldspelen (die [de verweerster] zou sluiten met 
de wedders) en niet op de weddenschapverrichtingen of de verrichtingen betreffende wed-
denschappen; (...) voor zover immers de voorwaarden, zoals te dezen vervuld zijn, vallen 
de bemiddelingsdiensten bij de spelen en weddenschappen evenzeer onder de BTW-vrij-
stelling als de inrichting van de spelen en weddenschappen zelf. Die gelijkstelling volgt 
immers uit  de bovengenoemde specifieke wetsbepalingen volgens welke de betrokken 
tussenpersoon geacht wordt de dienst zelf verleend te hebben; (...) bovendien (...) blijkt uit 
de omschrijving van de weddenschapverrichtingen door (de verweerster) duidelijk genoeg 
dat de weddenschap met de klant maar kan worden afgesloten dankzij de zelfstandige 
agentschaphouders; (...) die motivering maakt het tevens mogelijk het argument te ver-
werpen volgens hetwelk de vrijstelling enkel ten goede kan komen aan de houder van de 
wettelijke vergunning om spelen en weddenschappen te aanvaarden, dat is (de verweer-
ster); (...) het verlenen van vrijstelling betekent geenszins dat hier afgeweken wordt van 
het beginsel van de strikte interpretatie van de vrijstellingen die zowel in het BTW-Wet-
boek als in de zesde Europese richtlijn worden opgesomd, aangezien hier alleen maar de 
klare en duidelijke Europese bepalingen die een algemene strekking hebben en getrouw in 
het Belgisch recht zijn omgezet, worden toegepast op een bijzonder geval betreffende een 
welbepaalde vrijstellingsregeling; (...) het is aldus geenszins vereist dat de zesde richtlijn 
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in een specifieke vrijstelling voorziet voor de verrichtingen die door de lasthebbers wor-
den gedaan in zake spelen en weddenschappen, zoals zij dat bijvoorbeeld uitdrukkelijk 
doet voor de verrichtingen van de verzekeringsmakelaars" en dat "het hof [van beroep] 
voor het overige de niet daarmee strijdige argumentatie overneemt die (de verweerster) 
heeft uiteengezet in haar conclusie".

Grieven
De eerste rechter, naar wie het bestreden arrest uitdrukkelijk verwijst, had erkend dat 

alleen de verweerster de spelen en weddenschappen inricht waaraan de wedders deelne-
men door naar de agentschappen te gaan die onder de firmanaam van de verweerster be-
staan, en dat het de verweerster is met wie de klanten een contract sloten door tussen-
komst van de agentschaphouders, aangezien op de door hen uitgereikte biljetten de identi-
teit van de verweerster vermeld stond.

(...) 
Derde onderdeel
Artikel 13, B, f), van de zesde richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 luidt 

als volgt: "onverminderd andere communautaire bepalingen verlenen de Lid-Staten, onder 
de voorwaarden die zij vaststellen om een juiste en eenvoudige toepassing van de onder-
staande vrijstellingen te verzekeren en alle fraude, ontwijking en misbruik te voorkomen, 
vrijstelling voor:

(...) weddenschappen, loterijen en andere kans- en geldspelen, met inachtneming van de 
door elke Lid-Staat vastgestelde voorwaarden en beperkingen".

Die vrijstelling is opgenomen in artikel 44, §3, 13°, van het BTW-Wetboek volgens 
hetwelk "van de belasting nog zijn vrijgesteld: (...) 13° weddenschappen, loterijen en an-
dere kans- en geldspelen, met inachtneming van de door de Koning vastgestelde voor-
waarden en beperkingen".

Artikel 13, B, f) van de zesde richtlijn spreekt enkel van "weddenschappen, loterijen en 
andere kans- en geldspelen".

De dienstverrichtingen van de tussenpersonen bij spelen en weddenschappen worden 
niet uitdrukkelijk vrijgesteld noch door die bepaling van gemeenschapsrecht, noch door 
artikel 44, §3, 13° van het BTW-wetboek dat haar omzet in Belgisch recht. Aangezien die 
bepalingen op strikte wijze moeten worden toegepast en uitgelegd, moet worden aangeno-
men dat zij geen vrijstelling verlenen voor de door de lasthebbers inzake spelen en wed-
denschappen gedane verrichtingen: de vrijstelling wordt dus uitdrukkelijk beperkt tot de 
spelen en weddenschappen zelf. De dienstverrichtingen van de agentschaphouders vallen 
evenwel niet samen met de vrijgestelde verrichtingen, dat zijn de verrichtingen onder be-
zwarende titel naar aanleiding waarvan prognoses over een onzekere zaak gemaakt wor-
den met als inzet een prijs in geld of in natura, wat de specifieke en essentiële functie is 
van de spelen en weddenschappen en derhalve de strikte voorwaarde is voor de belasting-
vrijstelling. Onder die vrijstelling vallen niet de dienstverrichtingen van de agentschap-
houders die ermee belast zijn de inzet van de klanten te innen en deze door te storten aan 
de verweerster, die als enige en onder haar uitsluitende verantwoordelijkheid de winsten 
bepaalt  die toekomen aan de wedders.  Laatstgenoemden sluiten geen contract  met  de 
agentschaphouders en kunnen op hen geen rechten laten gelden, daar het contract gesloten 
wordt tussen de verweerster en de klanten.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest noch op de in het middel vermelde gronden noch 
op de "daarmee niet strijdige" gronden van de eerste rechter en de conclusie van de ver-
weerster wettig heeft kunnen beslissen dat de diensten van de agentschaphouders die de 
verweerster bezoldigt  door commissies te storten voor de door hen aan haar bewezen 
diensten, in dezelfde mate van BTW vrijgesteld zijn als de verrichtingen betreffende de 
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organisatie van de spelen en weddenschappen zelf (schending van artikel 13, B, f), van de 
zesde richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977, en van de artikelen 13, §2, 20, 
§1, en 44, §3, 13°, van het BTW-wetboek).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Derde onderdeel
Het bestreden arrest stelt vast dat weddenschappen op paardenwedrennen en an-
dere sportgebeurtenissen door zelfstandige agentschaphouders ingezameld wor-
den onder de naam van de verweerster.
Artikel 13, B, f) van de zesde richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 
1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake om-
zetbelasting  -  Gemeenschappelijk  stelsel  van  belasting  over  de  toegevoegde 
waarde: uniforme grondslag bepaalt dat,  onverminderd andere communautaire 
bepalingen, de Lid-Staten, onder de voorwaarden die zij vaststellen, vrijstelling 
verlenen voor de weddenschappen, loterijen en andere kans- en geldspelen, met 
inachtneming van de door elke Lid-Staat vastgestelde voorwaarden en beperkin-
gen.
Die bepaling van gemeenschapsrecht is in het nationaal recht omgezet door arti-
kel 44, §3, 13°, van het BTW-wetboek, krachtens hetwelk dezelfde verrichtingen 
van de belasting vrijgesteld zijn.

In zijn arrest 89/05 van 13 juli 2006 in zake United Utilities plc overweegt het 
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen dat alleen de weddenschap-
pen, die belastingvrijstelling genieten, worden gekenmerkt door de toekenning 
van een winstkans aan de wedders en de aanvaarding, als tegenprestatie, van het 
risico van uitbetaling van deze winst, en het zegt voor recht dat het verrichten 
van diensten ten behoeve van een organisator van weddenschappen waarbij het 
personeel van de verrichter van deze diensten de weddenschappen namens de or-
ganisator aanvaardt, niet als een weddenschap in de zin van het bovenaangehaal-
de artikel 13, B, f) kan worden aangemerkt en dus niet in aanmerking komt voor 
de in deze bepaling voorziene BTW-vrijstelling.

Daaruit volgt dat het arrest zijn beslissing om belastingvrijstelling te verlenen 
voor de door de verweerster aan de zelfstandige agentschaphouders doorgestorte 
bedragen niet naar recht verantwoordt.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
nietigde arrest.

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

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

5 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
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voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal  – Advocaten: 
mrs. T'Kint en Wouters.

Nr. 456

1° KAMER - 5 oktober 2007

1º  FAILLISSEMENT,  FAILLISSEMENTSAKKOORD  EN  GERECHTELIJK 
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) - 
FAILLISSEMENT - ONROERENDE VOORHEFFING - SCHULDENAAR - CURATOR - VERPLICHTING

2º  FAILLISSEMENT,  FAILLISSEMENTSAKKOORD  EN  GERECHTELIJK 
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) - 
FAILLISSEMENT - ONROERENDE VOORHEFFING - SCHULD VAN DE BOEDEL - VERKLARING VAN DE 
VERSCHOONBAARHEID - GEVOLG

1º De curator van de gefailleerde eigenaar van een onroerend goed, behoort niet tot de 
schuldenaars  van de onroerende voorheffing  die in  artikel  251 van het  Wetboek der 
Inkomstenbelastingen 1992 worden opgesomd, aangezien de curator geen enkel zakelijk 
recht heeft op het onroerend goed van de gefailleerde, maar de rechten en verplichtingen 
betreffende dat goed op zich neemt op grond van de beheersbevoegdheden die de wet 
hem  toekent  ten  gevolge  van  de  beslissing  tot  ontneming  van  het  beheer  aan  de 
gefailleerde. (Art. 251, W.I.B. 1964)

2º Het arrest dat, zonder op dat punt te worden bekritiseerd, oordeelt dat de na de opening 
van het faillissement verschuldigd geworden onroerende voorheffingen schulden van de 
boedel zijn, beslist wettig dat die schulden niet verschoonbaar zijn, daar ze in ieder geval 
na  het  vonnis  van  faillietverklaring  zijn  ontstaan,  zodat  de  verklaring  van 
verschoonbaarheid erop niet van toepassing is1.  (Art. 82, eerste lid, Faillissementswet  
1997)

(B.D. T. GEWESTELIJK DIRECTEUR DER DIRECTE BELASTINGEN VAN NAMEN e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0047.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 30 juni 2004 gewezen door het 
Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan :

Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;

1 I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la Faillite et du concordat, Brussel, Larcier, uitg. 2003, nr. 1051, p. 
617;  J.  WINDEY,  "L'excusabilité  du  failli”,  Rec.  dr.  Com.  b.,  1999,  p.  174-175;  G.A.  DAL, 
"L'excusabilité", J.T. 2002, p. 633 en inz. P. 636
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- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 7 en 251 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;
- de artikelen 16, eerste lid, 24 en 82, eerste lid, van de Faillissementswet van 8 augus-

tus 1997.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast dat :
"het geschil betrekking heeft op het lot van belastingschulden die voor en tijdens de 

faillissementsprocedure zijn ontstaan";
"Het faillissement is uitgesproken op 29 september 1993 en wegens ontoereikend actief 

gesloten op 12 januari 1999. Daar de gefailleerde bij die gelegenheid verschoonbaar ver-
klaard werd, waren de geschilpunten de volgende:

1. zijn de onroerende voorheffingen voor de aanslagjaren 1994, 1995, 1996 al dan niet 
uitgesloten van de gevolgen van de verklaring van verschoonbaarheid?

2. gelden de gevolgen van de verklaring van verschoonbaarheid a posteriori voor de 
overschotten van de bedrijfsvoorheffingen op de beroepswerkzaamheid die de gefailleer-
de als loontrekkende heeft verricht na de faillietverklaring en die met belastingschulden 
welke dagtekenen van voor de faillietverklaring, zijn verrekend door aanzuivering over-
eenkomstig artikel 166 van het besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomsten-
belastingen 1992?"

Het arrest beslist dat de onroerende voorheffingen voor de aanslagjaren 1994 en 1996 
uitgesloten waren van de verklaring van verschoonbaarheid op grond dat  "het  vonnis 
waarbij de gefailleerde verschoonbaar verklaard wordt enkel betrekking heeft op het pas-
sief van het faillissement en dus op de schulden 'in' de boedel en niet op de schulden 'van 
de boedel'; dat, als het actief van het faillissement niet toereikend was om laatstgenoemde 
schulden bij voorrang aan te zuiveren, het schulden van de gefailleerde zelf worden na de 
sluiting van het faillissement, zoals alle andere schulden die de gefailleerde na de failliet-
verklaring aangaat, zoals in de uitoefening van een nieuwe beroepswerkzaamheid; dat uit 
de parlementaire voorbereiding kan niet worden afgeleid dat de wetgever verder heeft wil-
len gaan om de gefailleerde schuldenaar in het economisch circuit te houden door hem in 
staat te stellen zijn activiteiten op een nieuwe basis te herbeginnen".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 251 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 luidt als volgt:
"De onroerende voorheffing is verschuldigd door de eigenaar, bezitter, erfpachter, op-

stalhouder of vruchtgebruiker van de belastbare goederen, volgens de regels bepaald door 
de Koning".

In zijn arrest van 16 juni 1988 heeft het Hof van Cassatie beslist dat, met toepassing 
van die wetsbepaling, "een schuld alleen dan een boedelschuld kan zijn, wanneer de cura-
tor qualitate qua verbintenissen heeft aangegaan voor het beheer van de boedel, onder 
meer door de handelsactiviteit van de vennootschap voort te zetten, de door haar gesloten 
overeenkomsten uit te voeren of nog door gebruik te maken van de roerende of onroeren-
de goederen van de vennootschap, om een behoorlijk beheer van de vereffening te waar-
borgen, maar dat de vaststelling dat de curators in verband met de onroerende goederen 
niets hebben gedaan, niet ter zake is, daar, krachtens de artikelen 7, §1 en 155 (thans 251) 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, de jaarlijkse belasting op de inkom-
sten uit onroerende goederen een schuld is die samengaat met het genot van die goederen, 
ongeacht of zij al dan niet in huur zijn gegeven". 

Het Hof oordeelde tevens dat "de omstandigheid dat de curators niets hebben gedaan in 
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verband met de onproductief gebleven onroerende goederen van de gefailleerde daaraan 
niet afdoet" (Cass., 16 juni 1988, R.C.J.B., 1990, p. 5, noot I. Verougstraete).

Aldus overwoog het Hof dat de onroerende voorheffing ten laste valt van de persoon 
die het genot heeft van het onroerend goed, dat is te dezen de curator.

Het Hof heeft tevens een arrest in dezelfde zin gewezen op 26 oktober 2000 inzake ver-
keersbelasting op een voertuig. Het oordeelde toen dat de na het vonnis van faillietverkla-
ring verschuldigde verkeersbelasting een schuld "van de boedel" was.

Het hof [van beroep] kon dus niet wettig beslissen dat de onroerende voorheffingen, die 
schulden van de boedel waren, na het sluiten van het faillissement gelijkwaardig werden 
aan elke andere schuld die de gefailleerde na de faillietverklaring had aangegaan. 

Daar de inkohiering enkel mogelijk was op naam van de curator qualitate qua, kon ze te 
dezen geenszins geschieden op naam van de eiser.

(Schending van artikel 149 van de Grondwet en van de artikelen 7, §1, en 251 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992).

Tweede onderdeel, 
Artikel 16, eerste lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 luidt als volgt:
"Te rekenen van de dag van het vonnis van faillietverklaring, verliest de gefailleerde 

van rechtswege het beheer over al zijn goederen, zelfs over de goederen die hij mocht ver-
krijgen terwijl hij zich in staat van faillissement bevindt. Alle betalingen, verrichtingen en 
handelingen van de gefailleerde en alle betalingen aan de gefailleerde gedaan vanaf de 
dag van het vonnis kunnen niet aan de boedel worden tegengeworpen".

Krachtens de artikelen 7 en 251 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 is 
de onroerende voorheffing verschuldigd door de persoon die het genot heeft van de onroe-
rende goederen.

De onroerende voorheffingen voor de aanslagjaren 1994, 1995 en 1996 zijn evenwel 
vastgesteld na het vonnis van faillietverklaring van 21 september 1993.

Op die datum verloor de eiser het beheer over zijn goederen.
Krachtens de artikelen 251 en 7 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 

evenwel houdt het verschuldigd zijn van de onroerende voorheffing nauw verband met het 
genot van het onroerend goed.

Door de eiser als schuldenaar van de onroerende voorheffing te beschouwen voor een 
periode waarin hij niet het genot van de onroerende goederen had, schendt het hof [van 
beroep] artikel 149 van de Grondwet, de artikelen 251 en 7 van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen 1992 en artikel 16, eerste lid, van de Faillissementswet van 8 augus-
tus 1997.

Derde onderdeel
Artikel 24 van de Faillissementswet preciseert dat:
"na hetzelfde vonnis een roerende of onroerende rechtsvordering of een middel van ten-

uitvoerlegging op de roerende of onroerende goederen niet kan voortgezet, ingesteld of 
aangewend worden dan tegen de curators".

Er is evenwel een verrekening van voorheffing geschied in 1998.
Door die verrekening als rechtsgeldig te beschouwen, schendt het hof [van beroep] arti-

kel 24 van de Faillissementswet.
Vierde onderdeel
Artikel 82 van de wet van 8 augustus 1997 preciseert dat:
"indien de gefailleerde verschoonbaar wordt verklaard, hij niet meer vervolgd kan wor-
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den door zijn schuldeisers".
Die bepaling sluit evenwel uit:
- de onderhoudschulden van de gefailleerde.
- die welke voortvloeien uit de verplichting tot herstel van de schade verbonden aan het 

overlijden of aan de aantasting van de lichamelijke integriteit van een persoon waaraan de 
gefailleerde schuld heeft.

Aan die twee uitsluitingen dienen de schulden te worden toegevoegd die de gefailleerde 
na de faillietverklaring heeft aangegaan, met name in de uitoefening van een nieuwe be-
roepswerkzaamheid.

Die uitsluiting kan enkel volgen uit een verbintenis die de gefailleerde na de datum van 
de faillietverklaring heeft aangegaan, met uitsluiting van schulden die op vervaldag ko-
men, maar niet in verband staan met een door de gefailleerde verrichte rechtshandeling.

De onroerende voorheffing als schuld is evenwel verbonden met de onroerende goede-
ren waarvan de gefailleerde eigenaar was voor de faillietverklaring.

Bovengenoemde schuld vindt dus haar oorzaak in de wet.
Het hof van beroep kon dus niet zonder de bewijskracht van de akten te miskennen be-

slissen dat de verschuldigde onroerende voorheffing een schuld moest zijn die de gefail-
leerde na de datum van de faillietverklaring had aangegaan.

Bovendien maken de bepalingen van artikel 82 van de wet nergens een onderscheid 
tussen schulden in de boedel en schulden van de boedel.

Dat artikel heeft dus betrekking op alle schulden die de curator moest betalen met uit-
sluiting van de gefailleerde (schending van artikel 149 van de Grondwet, van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 89 (lees: 82) van de Faillissementswet 
van 8 augustus 1997).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste en tweede onderdeel
1. Daar die onderdelen van het middel niet preciseren waarom het arrest artikel 
149 van de Grondwet zou schenden, is het middel in zoverre niet ontvankelijk.
2. Artikel 251 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat 
de onroerende voorheffing verschuldigd is door de eigenaar, bezitter, erfpachter, 
opstalhouder of vruchtgebruiker van de belastbare goederen, dus door degene die 
van het onroerend goed het genot heeft op grond van een zakelijk recht.
De curator geniet geen enkel zakelijk recht op het onroerend goed van de gefail-
leerde, maar neemt de rechten en verplichtingen betreffende dat goed op zich op 
grond van de beheersbevoegdheden die de wet hem toekent ten gevolge van de 
beslissing tot ontneming van het beheer aan de gefailleerde.
In zoverre die onderdelen aanvoeren dat de curator van de gefailleerde eigenaar 
van een onroerend goed, één van de in artikel 251 van dat wetboek opgesomde 
schuldenaars van de onroerende voorheffing is, falen ze naar recht.
3. De grief volgens welke het arrest niet wettig heeft kunnen beslissen dat de 
schulden van de boedel schulden van de gefailleerde worden na de sluiting van 
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het faillissement, houdt geen verband met de artikelen 7 en 251 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 1992 waarvan alleen de schending in dat opzicht 
wordt aangevoerd.
In zoverre zijn die onderdelen niet ontvankelijk.
...
Vierde onderdeel
5. In zoverre het middel de schending van artikel 149 van de Grondwet en van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek aanvoert, preciseert 
het niet waarom het arrest die grondwetsbepaling zou schenden en evenmin van 
welke akten het arrest de bewijskracht zou miskennen.
In zoverre is het onderdeel onnauwkeurig en dus niet ontvankelijk.
6. Voor het overige kan de gefailleerde die verschoonbaar verklaard is, krachtens 
artikel 82, eerste lid, van de Faillissementswet, niet langer vervolgd worden door 
zijn schuldeisers.
Met verwijzing naar de motivering van de eerste rechter die het arrest overneemt 
en die het middel niet bekritiseert, beslist het arrest dat de onroerende voorhef-
fingen voor de aanslagjaren 1994 tot 1996 verschuldigd zijn geworden na de 
opening van het faillissement en dus schulden van de boedel zijn.
Daar de schulden van de boedel in ieder geval na het vonnis van faillietverkla-
ring zijn ontstaan, is de verklaring van verschoonbaarheid niet er op van toepas-
sing.
Met bevestiging van het beroepen vonnis beslist het arrest wettig dat de schulden 
betreffende de litigieuze voorheffingen niet verschoonbaar zijn.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

5 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. J.M. Mahieux, Dinant en T'Kint. 

Nr. 457

3° KAMER - 8 oktober 2007

1º  ARBEIDSONGEVAL  —  AANSPRAKELIJKHEID  —  DERDE  - 
ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR -  INDEPLAATSSTELLING -  GRENZEN -  BRUTOBEDRAGEN - 
VOORWAARDE

2º  INDEPLAATSSTELLING  -  ARBEIDSONGEVAL -  AANSPRAKELIJKHEID -  DERDE - 
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ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR - GRENZEN - BRUTOBEDRAGEN - VOORWAARDE

3º  AANSPRAKELIJKHEID  BUITEN  OVEREENKOMST  —  SCHADE  — 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID.  RAMING.  PEILDATUM  -  RAMING - 
ARBEIDSONGEVAL -  AANSPRAKELIJKHEID -  DERDE -  ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR - 
INDEPLAATSSTELLING - GRENZEN - BRUTOBEDRAGEN - VOORWAARDE

1º, 2° en 3° De partij die in de rechten van de getroffene wordt gesteld, kan van de voor het 
ongeval  aansprakelijke  derde  of  diens  verzekeraar  slechts  de  brutobedragen 
terugvorderen die hij  aan de getroffene als vervangingsinkomen heeft uitbetaald, voor 
zover de rechter vaststelt dat de vergoeding die de getroffene volgens het gemene recht 
had kunnen verkrijgen, op dezelfde wijze als zijn loon zou zijn belast1. (Artt. 46 en 47, 
Arbeidsongevallenwet; Artt. 1382 en 1383, B.W.)

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. AXA BELGIUM nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0496.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 10 juni 2005 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 5 juli 2007 naar de derde kamer 
verwezen.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 43, 46, §2, en 47 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;
- de artikelen 31 en 32 van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uit-

voering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis stelt vast dat:
(1) "M.B., personeelslid van de vennootschap Cockerill Sambre die verzekerd is bij de 

(verweerster), is op 19 december 1995 getroffen door een verkeersongeval op de weg naar 
en van het werk, waarvoor een onbekend gebleven bestuurder aansprakelijk is gesteld"; 
(2) "De huidige rechtspleging heeft betrekking op het hoger beroep dat de (verweerster), 
in haar hoedanigheid van arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever, heeft ingesteld 
tegen de (eiser),  die niet betwist  in dit  geval te moeten tussenkomen. Laatstgenoemde 
heeft een kwitantie voor een bedrag van 266.404 frank overhandigd ten gunste van de 
(verweerster), die evenwel oordeelt dat dit bedrag lager is dan haar uitgaven. (De ver-
weerster) oordeelt immers dat zij tot beloop van het geheel van haar uitgaven gesubro-
geerd werd, met inbegrip van het bedrag van de socialezekerheidsbijdragen en van de be-

1 Zie Cass., 16 sept. 1985, AR 4734, AC., 1985-86, nr. 27; 26 okt. 1993, AR 6921, nr. 430; 1 dec. 
1997, AR C.96.0333.N, nr. 520; 8 sept. 1999, AR P.99.0334.F - P.99.0720.F, nr. 445; 13 juni 2001, 
AR P.01.0271.F, nr. 355; 24 april 2002, AR P.01.1623.F, nr. 248.
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drijfsvoorheffing, hetgeen de (eiser) met betrekking tot de socialezekerheidsbijdragen be-
twist"; (3) "Het geschilpunt heeft betrekking op de socialezekerheidsbijdragen. De (eiser) 
is van oordeel dat, aangezien de arbeidsongevallenverzekeraar in de rechten van de ge-
troffene is getreden, deze van de aansprakelijke geen socialezekerheidsbijdragen kan vor-
deren die in het gemeen recht geen deel uitmaken van de schadevergoeding"; (4) " Het 
door de (verweerster) gevorderde bedrag bevat daarenboven ook het gewaarborgd week-
loon en een aanvullende wedde, die overeenstemmen met de verplichtingen eigen aan de 
werkgever (Cockerill Sambre) en die, volgens de (eiser), bijgevolg niet door de (verweer-
ster)  in zijn plaats teruggevorderd kunnen worden"; (5) "Uit  de door de (verweerster) 
voorgelegde stukken kan worden vastgesteld dat het bedrag van haar vordering uit de vol-
gende elementen bestaat : - werkgeversbijdragen : 87.796 euro, - aanvullende wedde : 
45.342 euro, - gewaarborgd weekloon : 27.444 euro, - gewaarborgd weekloon : 41.166 
euro, - gewoon loon : 29.731 euro, - gewoon loon : 66.323 euro, - gewoon loon : 70.897 
euro, - gewoon loon : 68.610 euro, - gewoon loon : 66.323 euro, - gewoon loon : 4.574 
euro, - gerechtskosten : 510 euro, of een totaalbedrag van 508.206 euro" (lees : frank),

en verklaart, met bevestiging van het beroepen vonnis, "de vordering ontvankelijk en 
gegrond; veroordeelt bijgevolg de (eiser) om aan de (verweerster) een bedrag van 508.205 
frank te betalen, vermeerderd met de compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet 
te rekenen van de datum van de uitgaven", en veroordeelt de eiser daarenboven tot de kos-
ten.

Het bestreden vonnis grondt zijn beslissing op de volgende redenen :
1°) "de (verweerster) toont te dezen aan de socialezekerheidsbijdragen te hebben afge-

houden die de getroffene met toepassing van artikel 43 van de wet van 10 april 1971 moet 
betalen. Aangezien het ongeval zich heeft voorgedaan op de weg naar en van het werk, is 
het immers de getroffene die, in tegenstelling tot de situatie bij een ongeval naar gemeen 
recht, zijn bijdragen moet betalen, waarbij de arbeidsongevallenverzekeraar deze bijdra-
gen krachtens artikel 32 van het koninklijk besluit van 21 december 1971 slechts hoeft af 
te houden ('zonder arbeidsongevallenverzekeraar zou de getroffene dus het brutoloon heb-
ben verloren, wat de gesubrogeerde verzekeraar toekomt, is dus een vergoeding die bere-
kend wordt op grond van het brutoloon, zoals dat door die verzekeraar betaald wordt' 
(...)). Volgens de voormelde wettelijke bepalingen en een vaststaande rechtspraak kan de 
(verweerster) het totaalbedrag van haar uitgaven terugvorderen, met inbegrip van de soci-
alezekerheidsbijdragen die zij aantoont te hebben betaald (...), voor zover die uitgaven 
niet meer bedragen dat wat volgens het gemeen recht betaald moet worden".

2°) "Voor het begroten van hetgeen in gemeen recht verschuldigd is, is een vergelijking 
vereist tussen het totaalbedrag van de krachtens de wet verschuldigde vergoedingen en het 
totaalbedrag van de schadevergoedingen die krachtens het gemeen recht tot herstel van 
diezelfde schade verschuldigd zijn (vergelijking in globo). (...) de vergoeding van de scha-
de volgens het gemeen recht impliceert dat de benadeelde partij zich in de situatie moet 
bevinden waarin zij zich zou hebben bevonden zonder de fout. Welnu, indien de arbeids-
ongevallenverzekeraar niet was tussengekomen, dan zou het verlies van de getroffene te 
dezen gelijk zijn geweest aan het bedrag van zijn brutoloon, aangezien hij met toepassing 
van de wet van 10 april 1971 zelf gehouden is tot betaling van de socialezekerheidsbijdra-
gen. Het is bijgevolg bewezen dat de lasten op de vergoeding naar gemeen recht waarop 
de getroffene aanspraak had kunnen maken, overeenkomen met de lasten op het gewone 
loon van de getroffene".

Grieven
Overeenkomstig de artikelen 43, eerste lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 

1971 en 31 van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van 
sommige bepalingen van die wet, is de door een arbeidsongeval getroffene die een ver-
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goeding geniet die hem door de arbeidsongevallenverzekeraar tijdens zijn periode van tij-
delijke gehele arbeidsongeschiktheid betaald wordt, verplicht de krachtens de socialeze-
kerheidswetten verschuldigde persoonlijke bijdragen te betalen. Krachtens artikel 32 van 
dat koninklijk besluit moeten die bijdragen worden afgehouden door de arbeidsongeval-
lenverzekeraar, die deze stort aan de met de inning daarvan belaste instelling. Krachtens 
artikel 47 van de voormelde wet, treedt de arbeidsongevallenverzekeraar in de rechten van 
de getroffene tegenover de voor het ongeval aansprakelijke of tegen het Gemeenschappe-
lijk Motorwaarborgfonds, die volgens het gemeen recht van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, verplicht zijn de getroffene te vergoeden tot beloop van de 
gedane uitgaven. De socialezekerheidsbijdragen die de arbeidsongevallenverzekeraar voor 
de getroffene gestort heeft, maken deel uit van de bedragen die de arbeidsongevallenver-
zekeraar hem als vergoeding heeft betaald.

De arbeidsongevallenverzekeraar kan zijn subrogatoir verhaal evenwel slechts uitoefe-
nen voor zover dit verhaal het bedrag niet te boven gaat van de schadevergoeding die de 
getroffene volgens het gemeen recht voor zijn schade had kunnen verkrijgen : volgens ar-
tikel 47, §2, van de wet van 10 april 1971, treedt de arbeidsongevallen-verzekeraar im-
mers in de rechten die de getroffene of zijn rechthebbenden krachtens het gemeen recht 
hadden kunnen uitoefenen bij gebrek aan vergoeding overeenkomstig artikel 46, §2, eer-
ste lid, volgens hetwelk de arbeidsongevallenverzekeraar gehouden blijft tot betaling van 
de uit die wet voortvloeiende vergoedingen.

Om de volgens het gemeen recht verschuldigde vergoeding te berekenen, mag geen re-
kening worden gehouden met de socialezekerheidsbijdragen die de getroffene moet beta-
len op de hem door de arbeidsongevallenverzekeraar gestorte vergoeding. Volgens het ge-
meen recht kan de schadevergoeding die het verlies aan beroepsinkomsten tijdens de peri-
ode van tijdelijke gehele arbeidsongeschiktheid compenseert,  niet berekend worden op 
grond van het brutoloon, met inbegrip van de socialezekerheidsbijdragen, daar de rechter 
niet kan vaststellen of de sociale lasten op het gederfde loon overeenkomen met de sociale 
lasten op de gemeenrechtelijke  vergoeding,  aangezien de persoon die  getroffen wordt 
door een tijdelijke gehele arbeidsongeschiktheid, zijn sociale rechten behoudt in geval van 
niet-betaling van de socialezekerheidsbijdragen. De socialezekerheidsbijdragen die de ge-
troffene op die vergoedingen moet betalen, houden geen verband met die berekening : uit 
de verplichting van de getroffene van een arbeidsongeval om socialezekerheidsbijdragen 
te betalen op de van de arbeidsongevallenverzekeraar ontvangen vergoedingen, volgt niet 
dat die getroffene dergelijke bijdragen had moeten betalen op de vergoeding die hem vol-
gens het gemeen recht zou zijn gestort tot herstel van zijn tijdelijk verlies aan inkomsten.

Te dezen acht het bestreden vonnis bewezen dat "de lasten op de vergoeding naar ge-
meen recht waarop de getroffene aanspraak had kunnen maken, overeenkomen met de 
lasten op het gewone loon van de getroffene", op grond dat "aangezien het ongeval zich 
heeft voorgedaan op de weg naar en van het werk, het (...) de getroffene is die, in tegen-
stelling tot de situatie bij een ongeval naar gemeen recht,  zijn bijdragen moet betalen, 
waarbij  de  arbeidsongevallenverzekeraar  deze  (socialezekerheids)bijdragen  (...)  slechts 
hoeft af te houden" (grond sub 1°), en dat, "indien de arbeidsongevallen-verzekeraar niet 
was tussengekomen, (...) het verlies van de getroffene te dezen gelijk zou zijn geweest aan 
het bedrag van zijn brutoloon, aangezien hij met toepassing van de wet van 10 april 1971 
zelf gehouden is tot betaling van de socialezekerheidsbijdragen" (grond sub 2°). Hoewel 
het bestreden vonnis dus niet ontkent dat de getroffene, in geval van een ongeval naar ge-
meen recht, geen socialezekerheidsbijdragen had moeten betalen (voormelde grond sub 
1°), houdt het bij zijn berekening van het bedrag van de vergoeding die de getroffene naar 
gemeen recht had kunnen ontvangen en tot beloop waarvan de arbeidsongevallenverzeke-
raar in de rechten van de getroffene meent te kunnen treden, rekening met socialezeker-
heidsbijdragen die geen verband houden met de vaststelling van de schade van de getrof-
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fene volgens het gemeen recht.
Bijgevolg 1°) veroordeelt het bestreden vonnis de eiser om aan de verweerster, arbeids-

ongevallenverzekeraar die in de rechten van het slachtoffer is getreden, een hoger bedrag 
te betalen dan de schade waarvan het volgens het gemeen recht de vergoeding had kunnen 
verkrijgen (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek); 2°) 
miskent het het doel van de socialezekerheidsbijdragen bedoeld in de artikelen 43, eerste 
lid, van de wet van 10 april 1971, 31 en 32 van het koninklijk besluit van 21 december 
1971 (schending van die bepalingen); 3°) miskent het de omvang van de indeplaatsstelling 
van de arbeidsongevallenverzekeraar bepaald in de artikelen 46 en 47 van de wet van 10 
april 1971 (schending van die bepalingen).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 47 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, treedt de 
arbeidsongevallenverzekeraar in de rechten van de getroffene tegen de voor het 
ongeval aansprakelijke derde of diens verzekeraar, binnen de grenzen van het be-
drag van zijn uitgaven, enerzijds, en van het bedrag dat de getroffene volgens het 
gemeen recht had kunnen verkrijgen, anderzijds.
De partij die in de rechten van de getroffene wordt gesteld, kan van de voor het 
ongeval aansprakelijke derde of diens verzekeraar slechts de brutobedragen te-
rugvorderen die hij aan de getroffene als vervangingsinkomen heeft uitbetaald, 
voor zover de rechter vaststelt dat de vergoeding die de getroffene volgens het 
gemeen recht had kunnen verkrijgen, op dezelfde wijze als zijn loon zou zijn be-
last.
Het bestreden arrest beslist dat "het (...) bewezen is dat de lasten op de vergoe-
ding  naar  gemeen recht  waarop de  getroffene aanspraak  had  kunnen maken, 
overeenkomen met de lasten op (zijn) gewoon loon", en dat bijgevolg de subro-
gatoire vordering van de verweerster uitgebreid wordt tot de socialezekerheids-
bijdragen die zij als arbeidsongevallenverzekeraar heeft betaald, en stelt daartoe 
vast, enerzijds, dat de getroffene, aangezien het een ongeval op de weg naar en 
van het werk betreft, "in tegenstelling tot de situatie bij een ongeval naar gemeen 
recht (...), zijn bijdragen moet betalen", en oordeelt, anderzijds, dat "indien de ar-
beidsongevallenverzekeraar niet was tussengekomen, (...) het verlies van de ge-
troffene te dezen gelijk zou zijn geweest aan het bedrag van zijn brutoloon, aan-
gezien hij met toepassing van de wet van 10 april 1971 zelf gehouden is tot beta-
ling van de socialezekerheidsbijdragen".
Het bestreden vonnis dat oordeelt dat de vergoeding naar gemeen recht sociale-
zekerheidsbijdragen bevat, op grond dat zij  krachtens de wetgeving op de ar-
beidsongevallen door de getroffene verschuldigd zijn, verantwoordt zijn beslis-
sing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-
tigde vonnis.
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant, zitting houden-
de in hoger beroep.

8 oktober 2007 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Gosseries –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Gérard. 

Nr. 458

3° KAMER - 8 oktober 2007

1º  ZIEKTE-  EN  INVALIDITEITSVERZEKERING  —  ALGEMEEN  - 
AANSPRAKELIJKHEID - DERDE - VERZEKERINGSINSTELLING - INDEPLAATSSTELLING - OMVANG

2º INDEPLAATSSTELLING - ZIEKTE-  EN INVALIDITEITSVERZEKERING - AANSPRAKELIJKHEID - 
DERDE - VERZEKERINGSINSTELLING - INDEPLAATSSTELLING - OMVANG

3º  AANSPRAKELIJKHEID  BUITEN  OVEREENKOMST  —  SCHADE  — 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - RAMING - ZIEKTE- EN 
INVALIDITEITSVERZEKERING -  AANSPRAKELIJKHEID -  DERDE -  VERZEKERINGSINSTELLING - 
INDEPLAATSSTELLING - OMVANG

1º , 2° en 3° De verzekeringsinstelling die de getroffene prestaties heeft verleend, treedt in 
de  rechten  van  de rechthebbende  voor  het  geheel  van de verleende  prestaties;  het 
bedrag van de schade van de rechthebbende, gelijk aan het gedeelte van de medische 
kosten  dat  de  wetgeving  betreffende  de  verplichte  verzekering  voor  geneeskundige 
verzorging  en  uitkeringen  te  zijnen  laste  laat,  wordt  niet  uitgesloten  van  de 
indeplaatsstelling  van  de  verzekeringsinstelling1.  (Art.  136,  §2,  eerste  en  vierde  lid,  
Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994)

(LANDSBOND VAN CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN T. A.G.F. BELGIUM INSURANCE nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0350.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 3 februari 2006 in laatste aan-
leg gewezen door de Politierechtbank te Charleroi.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 5 juli 2007 verwezen naar de 
derde kamer.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.

1 Zie Cass., 20 april 1982, AR 7059, AC., 1981-82, nr. 483; 18 nov. 1986, AR 9974, AC., 1986-87, 
nr. 171; 11 april 1988, AR 5851, AC., 1988-89, nr. 483; 12 nov. 1990, AR 7195, AC., 1990-91, nr. 
142.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 136, §2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en gevoegd bij het koninklijk 
besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 augustus 1963 tot instel-
ling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige ver-
zorging en uitkeringen;

- de artikelen 1319, 1320, 1322 en 1382 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verwerpt de vordering van de eiseres op de volgende gronden:
"De eiseres voert aan:
- dat haar lid, A.W., getroffen is door het litigieuze ongeval, waarin ook P.M. betrokken 

was, wiens burgerlijke aansprakelijkheid bij de verweerster verzekerd was;
- dat M. voor twee derde en W. voor een derde voor het ongeval aansprakelijk zijn ge-

steld;
- dat zijn schade, gelet op de verdeling van de aansprakelijkheid, begroot wordt op een 

bedrag van 4.653 frank, dat als volgt is samengesteld:
* bedrag ZIV 47.606 frank
* aandeel van het lid 6.979 frank
* totaal 54.585 frank
* twee derde van dit bedrag 36.390 frank
* aftrek : -31.737 frank
* saldo 4.653 frank of 115,34 euro
- dat zij krachtens artikel 136 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, rechtens in 

de plaats van de rechthebbende treedt tot beloop van het bedrag van de verleende presta-
ties, voor het geheel van de sommen die krachtens een Belgische wetgeving, een buiten-
landse wetgeving of het gemeen recht verschuldigd zijn en die de in het eerste lid bedoel-
de schade geheel of gedeeltelijk vergoeden;

- dat zij bijgevolg twee derde van het bedrag van de prestaties kan vorderen, alsook het 
aandeel dat het lid voor zijn rekening genomen heeft in de vorm van remgelden;

- dat, indien zij niet een bedrag van 47.606 frank had betaald, haar lid van de derde-
aansprakelijke of van diens verzekeraar twee derde van zijn schade had kunnen vorderen, 
d.i. een bedrag van 36.390 frank (54.585 x 2/3);

De verweerster voert aan:
- dat de eiseres, verzekeringsinstelling van W., de door haar betaalde bedragen wil te-

rugvorderen (enkel de medische kosten);
-  dat  zij  die  twee derde ten laste heeft  genomen, d.i.  een bedrag van 36.390 frank 

(47.606 x 2/3);
- dat de eiseres ten onrechte betoogt dat haar subrogatie niet alleen de medische kosten 

omvat die zij heeft betaald, maar ook het aandeel dat haar lid heeft betaald;
- dat het slachtoffer een gedeelte van zijn schade ontnomen wordt indien het remgeld 

aan het ziekenfonds toegekend wordt;
- dat zij de eiseres heeft vergoed door haar een bedrag van 36.390 frank te storten, wat 

overeenstemt met twee derde van de door haar uitbetaalde bedragen;
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Artikel 136 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 bepaalt dat de verzekeringsin-
stelling rechtens in de plaats van de rechthebbende treedt; deze indeplaatsstelling geldt, 
tot beloop van het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die 
krachtens een Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving of het gemeen recht ver-
schuldigd zijn en die de in het eerste lid bedoelde schade geheel of gedeeltelijk vergoe-
den;

Zoals deze rechtbank in haar door de verweerster voorgelegde vonnis van 22 februari 
2005 vermeldt, verwijst die wetsbepaling uitdrukkelijk naar het gemeen recht, zodat de in-
deplaatsstelling van het ziekenfonds tot de door hem uitbetaalde bedragen beperkt wordt 
(Pol. Charleroi, 3de k., 22 februari 2005, A.R. 03A8320);

Het recht van de verzekeringsinstelling die in de plaats van haar lid treedt, is beperkt tot 
de terugbetaling van de door haar betaalde bedragen, in dit geval de door de verzekerings-
instelling persoonlijk ten laste genomen medische kosten, met uitsluiting van het aandeel 
van haar lid. De door de eiseres ten laste genomen en niet betwiste medische kosten be-
dragen 47.606 frank;

Aangezien het lid van de eiseres voor een derde aansprakelijk is gesteld, komt de eise-
res, die in de rechten van haar lid is getreden en wat dat betreft niet méér rechten dan deze 
kan hebben, een bedrag van 36.390 frank toe (47.606 x 2/3), bedrag dat de verweerster 
haar heeft gestort;

De vordering, die strekt tot terugbetaling van het gedeelte van de medische kosten dat 
door het lid van de eiseres is gedragen, is bijgevolg niet gegrond".

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 136, §2, eerste lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, wor-

den de bij deze wet bepaalde prestaties geweigerd indien voor de schade voortvloeiend uit 
ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, krachtens een andere Belgische wet-
geving, een vreemde wetgeving of in het gemeen recht van artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek werkelijk schadeloosstelling is verleend. Belopen de bedragen welke krachtens 
die wetgeving of het gemeen recht worden verleend evenwel minder dan de prestaties van 
de verzekering, dan heeft de rechthebbende recht op het verschil ten laste van de verzeke-
ring.

Krachtens het derde lid van die tweede paragraaf, worden de prestaties, onder door de 
Koning bepaalde voorwaarden,  toegekend in afwachting dat de schade effectief wordt 
vergoed krachtens een andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of het ge-
meen recht. 

Krachtens het vierde lid, treedt de verzekeringsinstelling rechtens in de plaats van de 
rechthebbende op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek. Deze indeplaats-
stelling geldt, tot beloop van het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van 
de sommen die door de derde krachtens het gemeen recht verschuldigd zijn en die de in 
het eerste lid bedoelde schade geheel of gedeeltelijk vergoeden.

Indien de verantwoordelijkheid voor het gemeenrechtelijk ongeval die de verzekerde 
schade berokkend heeft, tussen een derde en de verzekerde verdeeld wordt, dan strekt de 
rechtsvordering van de verzekeringsinstelling zich uit tot het geheel van de bedragen die 
de derde moet betalen als vergoeding voor de in de wet bedoelde schade, zonder het be-
drag van de door die verzekeringsinstelling verleende prestaties te mogen overschrijden. 
De indeplaatsstelling is niet beperkt tot het gedeelte van de door haar betaalde bedragen, 
die overeenstemmen met het gedeelte van de aansprakelijkheid van de derde.

De indeplaatsstelling van de verzekeringsinstelling geldt dus ook voor het bedrag van 
de door haar verzekerde geleden schade, bestaande in het gedeelte van de medische kos-
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ten die de wetgeving betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
ringen te zijnen laste laat (remgeld), terwijl de verzekerde, op grond van artikel 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek, van de derde slechts schadevergoeding kan eisen indien de te 
vergoeden schade de uitgaven van de verzekeringsinstelling overschrijdt.

Het vonnis betwist niet dat de eiseres aan haar verzekerde een bedrag van 47.606 frank 
heeft betaald en dat de schade die veroorzaakt werd door het ongeval waarvoor de verze-
kerde van de verweerster voor twee derde aansprakelijk is gesteld, 54.585 frank bedraagt, 
maar beslist  dat  "het recht van de verzekeringsinstelling die in de plaats van haar lid 
treedt, beperkt is tot de terugbetaling van de door haar betaalde bedragen, in dit geval de 
door de verzekeringsinstelling persoonlijk ten laste genomen medische kosten, met uit-
sluiting van het aandeel van haar lid", en verwerpt bijgevolg de vordering van de eiseres. 
Het schendt derhalve artikel 136, §2, meer bepaald het eerste, derde en vierde lid, van de 
in het middel bedoelde gecoördineerde wet, alsook artikel 1382 van het Burgerlijk Wet-
boek.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 136, §2, eerste lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
ringen, worden de bij  deze wet bepaalde prestaties geweigerd indien voor de 
schade  voortvloeiend  uit  ziekte,  letsels,  functionele  stoornissen of  overlijden, 
krachtens een andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of in het ge-
meen recht werkelijk schadeloosstelling is verleend. Belopen de bedragen welke 
krachtens die wetgeving of het gemeen recht worden verleend evenwel minder 
dan de prestaties van de verzekering, dan heeft de rechthebbende recht op het 
verschil ten laste van de verzekering. 
Luidens het vierde lid van die paragraaf, treedt de verzekeringsinstelling rech-
tens in de plaats van de rechthebbende; deze indeplaatsstelling geldt, tot beloop 
van het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die 
krachtens een Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving of het gemeen 
recht verschuldigd zijn en die de in het eerste lid bedoelde schade geheel of ge-
deeltelijk vergoeden. 
Uit die bepalingen volgt dat de verzekeringsinstelling die de getroffene prestaties 
heeft verleend, in de rechten van de rechthebbende voor het geheel van de ver-
leende prestaties treedt.
Het bedrag van de schade van de rechthebbende, gelijk aan het gedeelte van de 
medische kosten dat de wetgeving betreffende de verplichte verzekering voor ge-
neeskundige verzorging en uitkeringen te zijnen laste laat, wordt niet uitgesloten 
van de indeplaatsstelling van de verzekeringsinstelling.
Het bestreden vonnis dat de vordering van de eiseres verwerpt, op grond dat "het 
recht van de verzekeringsinstelling die in de plaats van haar lid treedt, beperkt is 
tot de terugbetaling van de door haar betaalde bedragen, in dit geval de door de 
verzekeringsinstelling persoonlijk ten laste genomen medische kosten, met uit-
sluiting van het aandeel van haar lid", schendt de in dat onderdeel bedoelde wet-
telijke bepalingen.
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Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-
tigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de Politierechtbank te Bergen.

8 oktober 2007 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Gosseries –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Draps. 

Nr. 459

3° KAMER - 8 oktober 2007

1º  CASSATIEMIDDELEN  —  BURGERLIJKE  ZAKEN  —  FEITELIJKE 
GRONDSLAG -  UITLEGGING VAN EEN RECHTSHANDELING DOOR DE BESTREDEN BESLISSING - 
MIDDEL DAT EEN ANDERE UITLEGGING VAN DIE RECHTSHANDELING VERONDERSTELT

2º  CASSATIEMIDDELEN  —  BURGERLIJKE  ZAKEN  —  ALGEMEEN  - 
TEGENSTRIJDIG MIDDEL

1º Het middel dat veronderstelt dat de bestreden beslissing een rechtshandeling uitlegt in 
een betekenis  die  niet  deze is  welke de  beslissing  heeft  aangenomen,  mist  feitelijke 
grondslag1. 

2º Het middel is tegenstrijdig en derhalve niet ontvankelijk, wanneer het betoogt dat art. 694 
B.W. niet het bestaan van een eerdere erfdienstbaarheid vereist maar alleen het bestaan 
van een zichtbaar teken van erfdienstbaarheid,  maar de bestreden beslissing, die de 
toepassing van die bepaling weigert, verwijt het bestaan van een dergelijk zichtbaar teken 
van erfdienstbaarheid niet vast te stellen. 

(D. e.a. T. P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0550.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 29 mei 2006 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
De voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 5 juli 2007 naar de derde kamer 
verwezen.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

1 Zie Cass., 23 okt. 1997, AR D.97.0014.N, nr. 424. 
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II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren de volgende drie middelen aan :

(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 688, 706, 707 en 2248 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis oordeelt dat de litigieuze erfdienstbaarheid niet verjaard is, aange-

zien de overgangsweg nog steeds gebruikt wordt, de toegang ertoe pas sinds de aanvang 
van het geschil belemmerd wordt en de eisers het bestaan van de erfdienstbaarheid in de 
aankoopakte van 23 april 1996 erkend hebben.

Het verantwoordt die beslissing om alle redenen die hier als volledig weergegeven wor-
den beschouwd, en in het bijzonder om de volgende redenen :

"De [eisers] betogen dat de erfdienstbaarheid die ten behoeve van het pand [van de ver-
weerder] is gevestigd, in ieder geval zou zijn tenietgegaan.

Uit met name het deskundigenverslag volgt evenwel dat de overgangsweg nog steeds 
gebruikt wordt (de partijen hebben de weg tijdens het deskundigenonderzoek gebruikt) en 
dat [de eisers] de toegang [van de verweerder] tot de overgangsweg kennelijk pas belem-
merd hebben sinds het ontstaan van het geschil tussen de partijen over de werken van de 
[eisers].

Daarenboven hebben de [eisers] het bestaan van die erfdienstbaarheid in hun aankoop-
akte van 23 april 1996 erkend".

Grieven
Artikel 688 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt:
"Erfdienstbaarheden zijn of voortdurend of niet voortdurend.
Voortdurende erfdienstbaarheden zijn die waarvan het gebruik voortdurend is of zijn 

kan zonder dat daartoe telkens een daad van de mens vereist is: zodanige zijn waterlopen, 
goten, uitzichten en andere van dien aard.

Niet voortdurende erfdienstbaarheden zijn die welke, om te worden uitgeoefend, tel-
kens een daad van de mens vereisen : zodanige zijn het recht van overgang, het recht om 
water te putten, het weiderecht en andere soortgelijke rechten".

Artikel 706 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt:
"Een erfdienstbaarheid gaat teniet door het niet uitoefenen daarvan gedurende dertig ja-

ren".
Artikel 707 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt:
"Naar gelang van de onderscheiden soorten van erfdienstbaarheden beginnen de dertig 

jaren te lopen ofwel, wanneer het niet voortdurende erfdienstbaarheden betreft, van de dag 
dat men heeft opgehouden daarvan gebruik te maken, ofwel, wanneer het voortdurende 
erfdienstbaarheden betreft, van de dag dat een met de erfdienstbaarheid strijdige daad is 
verricht.

Artikel 2248 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt :
"De erkenning van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt, door de schuldenaar 

of de bezitter gedaan, stuit de verjaring".
De erfdienstbaarheid waarvan het bestreden [vonnis] het bestaan vaststelt, is een recht 
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van overgang, dus een niet voortdurende erfdienstbaarheid.
Uit artikel 707 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de verjaring van dertig jaar van de 

litigieuze erfdienstbaarheid is beginnen te lopen "van de dag dat men heeft opgehouden 
daarvan gebruik te maken".

Het bestreden vonnis verwerpt het argument van de eisers betreffende de verjaring, op 
grond dat de overgangsweg nog steeds gebruikt wordt, aangezien de partijen hem tijdens 
het deskundigenonderzoek hebben gebruikt, dat de eisers de toegang pas sinds het ont-
staan van het geschil hebben belemmerd en dat de eisers het bestaan van die erfdienst-
baarheid in ieder geval erkend hebben.

Aldus vermeldt het bestreden vonnis verschillende gronden van stuiting van de verja-
ring (het gebruik, de erkenning van het recht), maar bepaalt het niet wanneer de verjaring 
zou zijn ingegaan en stelt het dus niet vast dat deze op de datum van die stuitingsgronden 
sinds minder dan dertig jaar zou zijn ingegaan. Immers, noch het gebruik noch de erken-
ning van het recht kunnen een verjaarde, door een daad van de mens gevestigde erfdienst-
baarheid doen herleven.

Het bestreden vonnis heeft op grond van de feitelijke en juridische overwegingen die 
het in aanmerking neemt, niet wettig kunnen oordelen dat de verjaring niet was bereikt. 
Aldus schendt het de artikelen 688, 706, 707 en 2248 van het Burgerlijk Wetboek.

Het bestreden arrest, dat niet preciseert dat de erfdienstbaarheid is gebruikt in de perio-
de van dertig jaar die voorafging aan de schulderkenning die de aankoopakte van 23 april 
1996 opleverde, bevat daarenboven geen vaststellingen die het Hof in staat zouden stellen 
de wettigheid ervan na te gaan, en schendt bijgevolg artikel 149 van de Grondwet.

Derde middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 694 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis oordeelt dat artikel 694 van het Burgerlijk Wetboek niet moet 

worden toegepast.
Het verantwoordt die beslissing op grond van alle redenen die hier als volledig weerge-

geven worden beschouwd, en in het bijzonder om de volgende redenen:
"Gelet op het voorgaande, bestaat er geen grond tot toepassing van artikel 694 van het 

Burgerlijk Wetboek,  dat betrekking heeft  op de gevallen waarin twee erven samenge-
voegd worden en er op de ene reeds een erfdienstbaarheid gevestigd was ten behoeve van 
de andere (J. Hansenne, Les servitudes en droit privé - synthèses de jurisprudence, p.19, 
nr. 16).

Artikel 694 veronderstelt precies dat de gemeenschappelijke eigenaar de feitelijke toe-
stand die daarvóór een recht van overgang heeft teweeggebracht, handhaaft. In dit geval is 
er evenwel op het erf nummer 168 nooit een erfdienstbaarheid van overgang gevestigd ten 
behoeve van het erf 172, en bestaat er zelfs geen schijn van erfdienstbaarheid".

Grieven
Artikel 694 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt:
"Wanneer de eigenaar van twee erven waartussen een zichtbaar teken van erfdienst-

baarheid bestaat, over een van deze erven beschikt zonder dat het contract enig beding 
omtrent de erfdienstbaarheid bevat, blijft deze heersend of lijdend voortbestaan ten voor-
dele van het vervreemde erf of op het vervreemde erf." 

Die bepaling vereist niet het bestaan van een eerdere erfdienstbaarheid maar slechts het 
bestaan van een zichtbaar teken van erfdienstbaarheid.
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Volgens het bestreden vonnis is er geen reden om artikel 694 van het Burgerlijk Wet-
boek toe te passen, aangezien die bepaling betrekking zou hebben op het geval waarin 
twee erven samengevoegd worden en er op de ene reeds een erfdienstbaarheid gevestigd 
was ten behoeve van de andere.

Het bestreden vonnis, dat het bestaan van een dergelijk zichtbaar teken van erfdienst-
baarheid niet vaststelt, maakt een foutieve toepassing van artikel 694 van het Burgerlijk 
Wetboek en schendt het bijgevolg.
III. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Tweede middel 
Het bestreden vonnis, luidens hetwelk "de (eisers) het bestaan van (de) (litigieu-
ze) erfdienstbaarheid in de aankoopakte van 23 april 1996 erkend hebben", be-
schouwt die akte aldus als een titel van erkenning van die erfdienstbaarheid in de 
zin van artikel 695 van het Burgerlijk Wetboek.
Het  middel,  dat  ervan  uitgaat  dat  het  vonnis  die  rechtshandeling  slechts  be-
schouwt als een daad die de uitdovende verjaring van die erfdienstbaarheid stuit, 
mist feitelijke grondslag.
Derde middel
Het bestreden vonnis beslist dat artikel  694 van het Burgerlijk Wetboek, niet 
dient te worden toegepast op grond van de vaststelling dat er tussen de twee liti-
gieuze erven "nooit een schijn van erfdienstbaarheid" heeft bestaan.
Het middel, dat betoogt dat artikel 694 van het Burgerlijk Wetboek niet het be-
staan van een eerdere erfdienstbaarheid vereist maar alleen het bestaan van een 
zichtbaar teken van erfdienstbaarheid, maar het bestreden vonnis, dat de toepas-
sing van die bepaling weigert, verwijt het bestaan van een dergelijk zichtbaar te-
ken van erfdienstbaarheid niet vast te stellen, is tegenstrijdig en bijgevolg niet 
ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.

8 oktober 2007 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Mahieu. 

Nr. 460

3° KAMER - 8 oktober 2007

1º ARBEIDSONGEVAL — OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS - 
VERGOEDING - BLIJVENDE GEDEELTELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - RENTE - TOTAALBEDRAG - 
VOORWAARDE - TERBESCHIKKINGSTELLING OM PERSOONLIJKE REDENEN VÓÓR HET RUSTPENSIOEN
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2º  AMBTENAAR — AMBTENAAR (GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN)  - 
AMBTENAAR VAN DE GEMEENSCHAPPEN -  FRANSE GEMEENSCHAP -  ONDERWIJZER - 
ARBEIDSONGEVAL - VERGOEDING - BLIJVENDE GEDEELTELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - RENTE - 
TOTAALBEDRAG -  VOORWAARDE -  TERBESCHIKKINGSTELLING OM PERSOONLIJKE REDENEN VÓÓR 
HET RUSTPENSIOEN

1º en 2° De onderwijzer die getroffen wordt door een arbeidsongeval, dat aan de oorsprong 
ligt  van  zijn  gedeeltelijke  blijvende  arbeidsongeschiktheid,  en  die  vervolgens  ter 
beschikking wordt gesteld om persoonlijke redenen vóór het rustpensioen, bevindt zich 
niet in de situatie van de getroffene van een arbeidsongeval die in de zin van art. 6, §1, 
Arbeidsongevallenwet  Overheidspersoneel,  de  uitoefening  van  zijn  ambt  behoudt, 
aangezien de terbeschikkingstelling tot gevolg heeft dat zijn ambt vrijgemaakt wordt en hij 
niet langer gemachtigd is het uit te oefenen. (Artt. 6, §1, en 7, §2, Arbeidsongevallenwet  
Overheidspersoneel; Art. 10bis, K.B. nr 297 van 31 maart 1984)

(H. T. PENSIOENDIENST VOOR DE OVERHEIDSSECTOR )

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0060.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 juni 2005 gewezen door het 
Arbeidshof te Brussel.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als volgt:

Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 5, 6 en 7, §2, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of 

de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het 
werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, toepasselijk verklaard door artikel 1 
van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste 
van de personeelsleden van de overheidssector op de leden van het vastbenoemd perso-
neel van de onderwijsinrichtingen die door de Franse Gemeenschap gesubsidieerd wor-
den;

- de artikelen 7 tot 10decies van het koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984 be-
treffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde 
prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra;

• artikel 7, zoals vervangen door het decreet van 19 juli 1993, zowel voor als na de aan-
vulling ervan bij het decreet van 19 december 2002;

• artikel 8, zoals vervangen door het decreet van 19 juli 1993, zowel in de versie die 
van toepassing was op 1 december 2001, dus na de aanvulling ervan bij het decreet van 22 
december 1994 en de wijziging ervan bij de decreten van 2 april 1996 en 13 juli 1997, als 
in de versies die van toepassing waren na de aanvulling ervan bij het decreet van 17 de-
cember 2003 en vervolgens bij het decreet van 4 mei 2005;

• artikel 9, zoals vervangen bij het decreet van 19 juli 1993, vóór de opheffing ervan bij 
het decreet van 4 mei 2005;

• artikel 10, zoals vervangen bij het decreet van 19 juli 1993, zowel in de versie die van 
toepassing was op 1 december 2001, dus na de aanvulling ervan bij het decreet van 22 de-
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cember 1994 en de wijziging ervan bij het decreet van 2 april 1996, als in de versie die 
van toepassing was na de wijziging ervan bij het decreet van 4 mei 2005;

• artikel 10bis, zoals ingevoegd bij het decreet van 19 juli 1993, zowel in de versie die 
van toepassing was op 1 december 2001, dus na de aanvulling ervan bij het decreet van 22 
december 1994 en de wijziging ervan bij de decreten van 2 april 1996, 24 juli 1997 en 17 
juli 1998, als in de versie die van toepassing was na de wijziging van dat artikel bij het de-
creet van 4 mei 2005;

• artikel 10ter, zoals ingevoegd bij het decreet van 19 juli 1993, zowel in de versie die 
van toepassing was op 1 december 2001, dus na de aanvulling ervan bij het decreet van 22 
december 1994 en gewijzigd bij de decreten van 2 april 1996 en 24 juli 1997, als in de 
versie die van toepassing was na de vervanging ervan bij het decreet van 4 mei 2005;

• artikel 10quater, ingevoegd bij het decreet van 19 juli 1993;
• artikel 10quinquies, ingevoegd bij het decreet van 22 december 1994, zowel in de ver-

sie die van toepassing was op 1 december 2001, na de aanvulling ervan bij het decreet van 
19 juli 1993, als in de versie die van toepassing was na de vervanging ervan bij het de-
creet van 4 mei 2005;

• artikel 10sexies, ingevoegd bij het decreet van 22 december 1994;
• artikel 10septies, ingevoegd bij het decreet van 24 juli 1997, zowel voor als na de wij-

ziging ervan bij het decreet van 4 mei 2005;
• artikel l0octies, ingevoegd bij het decreet van 24 juli 1997;
• artikel 10nonies, ingevoegd bij het decreet van 24 juli 1997, zowel voor als na de aan-

vulling ervan bij het decreet van 4 mei 2005;
• artikel 10decies, ingevoegd bij het decreet van 4 mei 2005. 
Aangevochten beslissing
Het arrest, dat vaststelt dat de eiseres op 1 december 2001 om persoonlijke redenen 

vóór het rustpensioen ter beschikking is gesteld op grond van het koninklijk besluit nr. 
297 van 31 maart 1984, en dat zij sinds die datum een verminderde wachtwedde ontvangt 
die veel lager is dan haar wedde of rustpensioen die zij vanaf 1 december 2006 zou moe-
ten genieten, en na die terbeschikkingstelling als een "onherroepelijke" eindeloopbaan-re-
geling te hebben beschouwd, zodat "degene die ze geniet, niet beschikbaar blijft maar in 
de huidige stand van de wetgeving daarentegen nooit moet (en mag) lesgeven", verwerpt 
de rechtsvordering waarbij de eiseres de veroordeling van de verweerder vordert om haar 
vanaf 1 december 2001 de rente voor het arbeidsongeval uit te betalen, welke overeen-
stemt met de erkende blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van 40 pct., op grond 
van alle redenen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, en meer bepaald 
op grond dat

"De vraag is of de leerkracht die om persoonlijke redenen vóór het rustpensioen ter be-
schikking wordt gesteld, de uitoefening van ambten behoudt in de zin van artikel 6, §1, 
[van de wet van 3 juli 1967];

V. Bespreking
A. Toepasselijke bepalingen: de arbeidsongevallenrente (artikelen 6 en 7 van de wet 

van 3 juli 1967) 
9. De vergoeding van de arbeidsongevallen van de leerkrachten wordt geregeld door de 

wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidson-
gevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de 
overheidssector;

10. Volgens artikel 6, §1, van [die] wet, kan de arbeidsongevallenrente niet hoger lig-
gen dan 25 pct. van de bezoldiging op grond waarvan zij is vastgesteld, zolang het slacht-
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offer de uitoefening van ambten behoudt;
Volgens artikel 6, §2, kan het slachtoffer die ongeschikt is bevonden om zijn ambt uit 

te oefenen maar die andere, met zijn gezondheidstoestand verenigbare ambten kan vervul-
len, volgens de regelen en binnen de grenzen die zijn statuut bepaalt, wedertewerkgesteld 
worden in een betrekking welke met zulk een ambt overeenkomt. Het aldus wedertewerk-
gestelde slachtoffer behoudt het voordeel van zijn bezoldigings-regeling;

Artikel 7, §1, van zijn kant, regelt het geval waarin het slachtoffer zijn ambt neerlegt en 
hem een rustpensioen toegekend wordt krachtens de wets- en reglementsbepalingen eigen 
aan de overheidsdiensten. In dit geval wordt de rente gecumuleerd met het pensioen tot 
100 pct. van de laatste bezoldiging, die in voorkomend geval is aangepast volgens de voor 
rust- en overlevingspensioenen geldende regelen;

Artikel 7, §2, ten slotte, betreft het slachtoffer dat zijn ambt neerlegt zonder op een der-
gelijk rustpensioen recht te hebben. In dit geval geniet het slachtoffer de totale arbeidson-
gevallenrente;

B. Toepasselijke bepalingen: terbeschikkingstelling om persoonlijke redenen vóór het 
rustpensioen (koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984)

11. Het statuut van leerkracht wordt geregeld door bijzondere bepalingen, die eigen zijn 
aan elke gemeenschap en aan elk onderwijsnet. Dit statuut vertoont sterke gelijkenissen 
met dat van de ambtenaren in de overheidsbesturen [...];

De terbeschikkingstelling om persoonlijke redenen vóór het rustpensioen is eigen aan 
de leerkrachten. Het is een eindeloopbaanregeling die, ondanks haar naam, onherroepelijk 
is : degene die ze geniet, blijft niet ter beschikking maar moet (en kan) in de huidige stand 
van de wetgeving nooit meer lesgeven;

12. De terbeschikkingstelling om persoonlijke redenen vóór het rustpensioen wordt ge-
regeld door de artikelen 7 en volgende van het koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 
1984 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor ver-
minderde prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra;

Zij kan met name verkregen worden door de personeelsleden die in vast verband be-
noemd of tewerkgesteld zijn, wanneer zij de leeftijd van vijfenvijftig jaar bereikt hebben 
en ten minste twintig jaar dienst tellen, voor zover zij geen rustpensioen ten laste van de 
Schatkist mogen genieten. Zij geldt tot de datum waarop de personeelsleden aanspraak op 
dat pensioen kunnen maken, d.i. de eerste dag van de maand die volgt op de zestigste ver-
jaardag;

De terbeschikkingstelling om persoonlijke redenen vóór het rustpensioen is onherroe-
pelijk. Zo wordt de dienstbetrekking vrijgemaakt [...] (artikel 10bis van het koninklijk be-
sluit nr. 297). Ze wordt vacant verklaard vanaf de eerste dag van beschikbaarheid [...];

Tijdens  de  volledige  duur  van  deze  terbeschikkingstelling  wordt  de  leerkracht  een 
wachtwedde toegekend gelijk aan de duur van de dienst (artikel 8), onder aftrek van de 
sociale en fiscale afhoudingen. Tevens wordt er vakantiegeld en een eindejaarspremie toe-
gekend. Bij de berekening van het rustpensioen wordt er rekening gehouden met het aan-
tal jaren terbeschikkingstelling. In de regel kan een personeelslid geen winstgevende be-
zigheid uitoefenen (artikel 8) en kan hij er in ieder geval geen meer in het onderwijs uitoe-
fenen (artikel 9). Hij kan evenwel door de minister of diens afgevaardigde gemachtigd 
worden onder dezelfde voorwaarden als een pensioengerechtigde of in soortgelijke om-
standigheden buiten het onderwijs te werken;

C. De uitoefening van ambten
13. In de wetgeving wordt, met betrekking tot het openbaar ambt, de uitdrukking 'uitoe-

fening van ambten' (ten minste) in twee betekenissen aangewend. In ruime zin heeft het 
betrekking op de statutaire band, die duurt vanaf de benoeming tot de beëindiging van de 
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ambten : het 'openbaar ambt', 'ambtenaar', de 'beëindiging van de ambten', enz. In het on-
derwijs heeft het betrekking op de periode waarin de leerkracht onder statuut is, deel uit-
maakt van het onderwijzend personeel. In strikte zin betreft het de materiële en effectieve 
uitoefening van de verplichtingen die uit die statutaire band voortvloeien, het leveren van 
de prestaties: 'De administratieve stand van de ambtenaren wordt gedefinieerd als de situ-
atie waarin de ambtenaar zich bevindt ten aanzien van de tewerkstelling en de werkelijk-
heid van de uitoefening van de desbetreffende ambten' [...];

Beide  betekenissen  stemmen in  zekere  mate  overeen  met  de  Nederlandse  woorden 
'ambt' en 'functie' (waarbij 'functie' gedefinieerd wordt als de uitoefening van ambten in 
ruime zin: 'uitoefening van een ambt' - van Dale);

Ze bestaan ook in de omgangstaal. Het ambt kan immers in ruime zin gedefinieerd wor-
den als de uitoefening van een dienstbetrekking of opdracht. In strikte zin is het het geheel 
van de verplichtingen eigen aan iemands beroep (Petit Robert);

14. Het arbeidshof oordeelt dat 'de uitoefening van ambten' in de zin van artikel 6, §1, 
van de wet van 3 juli 1967 begrepen moet worden in de zin van artikel 6;

Er bestaan immers talrijke situaties waarin de ambtenaar, of leerkracht, geen prestaties 
levert maar onder statuut blijft;

15. Zolang de statutaire band behouden blijft, bevindt de ambtenaar, of leerkracht, zich 
in een administratieve stand die gedefinieerd wordt als de situatie waarin de ambtenaar 
zich bevindt ten aanzien van de tewerkstelling en de werkelijkheid van de desbetreffende 
ambten [...];

Er zijn drie administratieve standen : dienstactiviteit, non-activiteit, terbeschikking-stel-
ling (artikel 65 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 1 februari 1963 (lees: 
1993) houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd 
vrij onderwijs);

De normale administratieve stand is de dienstactiviteit. Die stand strekt er niet toe vast 
te stellen of de ambtenaar daadwerkelijk op zijn post is, maar definieert een juridische 
stand, met name de normale stand van de ambtenaar die op regelmatige wijze in zijn 
graad is benoemd. De leerkracht in dienstactiviteit beschikt doorgaans over de bezoldi-
ging en de bevordering [...];

De leerkracht in dienstactiviteit is niet noodzakelijkerwijs aan het werk: het jaarlijks va-
kantieverlof,  om persoonlijke  redenen,  wegens  ziekte  of  gebrekkigheid,  bijvoorbeeld, 
worden gelijkgesteld met periodes van dienstactiviteit [...];

De leerkracht bevindt zich in de stand non-activiteit, zonder wedde, wanneer hij een 
schorsing bij tuchtmaatregel oploopt (artikel 68 van het decreet van de Franse Gemeen-
schap van 1 juli 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het 
gesubsidieerd vrij onderwijs);

Ten slotte kan hij ter beschikking worden gesteld, d.w.z. dat hij, over het algemeen, niet 
meer in dienst is zonder te zijn ontslagen, dat hij bepaalde voordelen en in voorkomend 
geval een wachtwedde geniet, en dat hij ten slotte opnieuw in dienst kan worden genomen 
[...];

De terbeschikkingstelling kan bijvoorbeeld voortvloeien uit arbeidsongeschiktheid we-
gens ziekte of gebrekkigheid waaruit geen definitieve dienstongeschiktheid ontstaat, maar 
de duur van het verlof wegens ziekte en gebrekkigheid overschrijdt, ambtsontheffing in 
het belang van de dienst, enz.;

16. De artikelen 6 en 7 van de wet van 3 juli 1967 voorzien in slechts drie mogelijkhe-
den: uitoefening van ambten (artikel 6, §1), ongeschiktheid om zijn ambt uit te oefenen, 
waarbij de geschiktheid voor andere ambten blijft bestaan (artikel 6, §2) en, ten slotte, 
neerlegging van zijn ambt, met of zonder rustpensioen (artikel 7);
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Met uitzondering van de zeer beperkte hypothese van artikel 6, §2, regelen die artikelen 
geen enkel geval waarin de ambtenaar zijn ambt neerlegt terwijl hij onder statuut blijft: 
jaarlijks vakantieverlof, arbeidsongeschiktheid, tuchtstraf, afschaffing van arbeids-plaat-
sen, enz. Ze maken meer bepaald geen onderscheid naargelang de ambtenaar zijn bezoldi-
ging behoudt (over het algemeen, activiteit), ze verliest (over het algemeen, non-activiteit) 
of nog een wachtwedde geniet (over het algemeen, terbeschikkingstelling);

Met uitzondering van de zeer beperkte hypothese van artikel 6, §2, hebben de artikelen 
6 en 7 slechts betrekking op één welbepaald geval: de uitoefening of de neerlegging van 
ambten;

De ambten hebben bijgevolg dezelfde betekenis in artikel 6, §1, als in artikel 7: het be-
treft de statutaire band in ruime zin. Indien die band bestaat, wordt de rente beperkt over-
eenkomstig artikel 6, §1. Indien hij niet bestaat, wordt hij onderworpen aan artikel 7;

17. Wat artikel 6, §1, van de wet van 3 juli 1967 betreft, geeft de parlementaire voorbe-
reiding geen enkele duidelijke aanwijzing; ze maakt het dus niet mogelijk om van de op-
lossing hierboven af te wijken;

Bepaalde passages beschouwen de uitoefening van ambten als de werkelijke, materiële 
uitoefening van de prestaties: 'Op de vraag van een commissielid of de uitdrukking 'uitoe-
fenen van ambten' betekent dat de ambtenaar zijn eigen ambt moet kunnen blijven uitoe-
fenen, wordt geantwoord dat het ontwerp voorziet in verscheidene gevallen, waaronder 
het genoemde, maar ook de mogelijkheid openlaat van toewijzing van een ander ambt, 
met behoud van de bezoldigingsregeling die de ambtenaar genoot ten tijde van het onge-
val of de beroepsziekte' (Gedr. St., Senaat, 1966-1967, nr. 242);

Andere passages kunnen op verschillende manieren uitgelegd worden (nr. 343, p. 23);
Nog andere overwegen de toepassing van artikel 6, §1, op een ambtenaar die niet werkt 

maar zijn wedde behoudt: 'Maar, aangezien de personeelsleden in de overheidssector, die 
ondanks hun invaliditeit in dienst worden gehouden, de aan hun graad verbonden geldelij-
ke voordelen blijven genieten, diende de cumulatie van de rente en de activiteitswedde op 
redelijke wijze te worden beperkt' (Gedr. St. Senaat, 1966-67, nr. 314, p. 23);

Die laatste passage beschouwt de wedde als een onderscheidende factor. De wettekst 
verwijst er echter niet naar en maakt geen onderscheid naargelang van het geval waarin de 
ambtenaar de wedde behoudt, verliest of een wachtwedde geniet;

18. Conclusie: artikel 6, §1, van de wet van 3 juli 1967 is van toepassing op [de eiseres] 
tijdens haar terbeschikkingstelling en de arbeidsongevallenrente moet beperkt worden tot 
25 pct.".

Grieven
De wetgever heeft het personeel van de overheidsdiensten bij wet van 3 juli 1967 een 

stelsel willen toekennen dat vergelijkbaar is met dat welk in de privé-sector van toepas-
sing is, waarbij toch rekening werd gehouden met het feit dat het ambtenarenstatuut bij-
zondere eigenschappen vertoont die in bepaalde gevallen de aanname van eigen regels 
verantwoordt. Artikel 5 van die wet legt het beginsel vast dat de rente voor blijvende ar-
beidsongeschiktheid, onverminderd de bepalingen van de artikelen 6 en 7 van die wet, ge-
cumuleerd worden met de bezoldiging en met het rustpensioen, toegekend krachtens de 
wets- en reglementsbepalingen eigen aan de overheidsdiensten, waarbij die rente, net als 
in de privé-sector, een wijze van herstel van de door het ongeval veroorzaakte schade 
vormt. Dit recht kan slechts beperkt worden in de gevallen en onder de voorwaarden die 
bepaald zijn in de artikelen 6 en 7 van die wet.

Krachtens artikel 6, §1, mag, zolang het slachtoffer de uitoefening van ambten behoudt, 
de rente niet hoger liggen dan 25 pct. van de bezoldiging op grond waarvan de rente werd 
vastgesteld.
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Die uitzondering betreft  alleen de ambtenaar die,  niettegenstaande het ongeval,  zijn 
vroeger ambt daadwerkelijk blijft uitoefenen en, bijgevolg, de desbetreffende activiteits-
wedde behoudt, of die ongeschikt is bevonden om zijn vroeger ambt ten gevolge van het 
ongeval uit te oefenen en in andere ambten wedertewerkgesteld wordt overeenkomstig ar-
tikel 6, dat hem het behoud waarborgt van de bezoldigingsregeling die hij genoot toen het 
ongeval zich voordeed. Artikel 6, §1, is, met andere woorden, alleen van toepassing op si-
tuaties die gekenmerkt worden door behoud van de wedde en van het voordeel van de 
vastheid van betrekking die de ambtenaren genieten, waardoor afgeweken kan worden 
van de regel van de cumulatie van de rente wegens blijvende arbeidsongeschiktheid met 
de bezoldiging.

Zoals het arrest zelf erkent, kan uit de in het middel bedoelde bepalingen van het ko-
ninklijk besluit nr. 297 worden afgeleid dat de leerkracht die op grond van dat koninklijk 
besluit om persoonlijke redenen ter beschikking wordt gesteld en niet wedertewerkgesteld 
wordt in andere, met zijn gezondheidstoestand verenigbare ambten; dat hij niet meer over 
de activiteitswedde beschikt die hij vóór het ongeval genoot maar een verminderde wacht-
wedde ontvangt en, aangezien de terbeschikkingstelling onherroepelijk is, geen aanspraak 
meer kan maken op een betrekking als leerkracht in dienst van de Franse Gemeenschap of 
in een psycho-medisch-sociaal centrum en aldus het voordeel van de vastheid van betrek-
king verliest. De situatie van die ambtenaar valt dus niet onder de uitzondering bepaald in 
artikel 6, §1, van de wet, zodat hij zich kan beroepen op het beginsel van de algehele ver-
goeding van de gevolgen van het arbeidsongeval, vastgelegd in artikel 5 en in artikel 7, 
§2, luidens hetwelk het slachtoffer dat zijn ambt neerlegt zonder recht op een in artikel 5 
bedoeld rustpensioen te hebben, de totale rente geniet, dat er slechts een toepassing van is.

Het arrest, dat vaststelt dat de eiseres op 31 mei 1983 door een arbeidsongeval is getrof-
fen en ten gevolge daarvan sedert 4 maart 1993 voor 40 pct. blijvend arbeidsongeschikt is, 
dat zij vanaf 1 december 2001 om persoonlijke redenen ter beschikking wordt gesteld op 
grond van het koninklijk besluit nr. 297, dat zij aldus definitief het recht om les te geven 
verloren heeft en slechts nog een verminderde wachtwedde geniet die veel lager is dan 
haar wedde of haar rustpensioen dat zij  zou moeten genieten vanaf 1 december 2006, 
maar niettemin beslist dat zij geen aanspraak meer kan maken op de totale rente die over-
eenstemt met haar ongeschiktheidspercentage, schendt artikel 6, §1, van de wet van 3 juli 
1967, dat ook van toepassing is op de eiseres, aan wie, zoals blijkt uit de artikelen 7 tot 
10decies van het koninklijk besluit nr. 297, het voordeel van haar vroegere wedde en van 
de vastheid van betrekking ontzegd is, alsook die wettelijke bepalingen. Het arrest, dat de 
eiseres het voordeel van de artikelen 5 en 7, §2, van de wet van 3 juli  1967 weigert, 
schendt tevens die bepalingen (schending van alle in het middel bedoelde bepalingen).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Luidens artikel 6, §1, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of 
de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en 
van het  werk en voor  beroepsziekten in  de overheidssector,  mag,  zolang het 
slachtoffer de uitoefening van ambten behoudt, de rente niet hoger liggen dan 25 
pct. van de bezoldiging op grond waarvan de rente werd vastgesteld.
Krachtens artikel 7, §2, van die wet, geniet het slachtoffer dat zijn ambt neerlegt 
zonder recht te hebben op een rustpensioen, toegekend krachtens de wets- en re-
glementsbepalingen eigen aan zijn statuut, de totale rente wegens blijvende ar-
beidsongeschiktheid.
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Artikel 10bis van het koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984 betreffende de 
opdrachten,  de  wedden,  de  weddetoelagen  en  de  verloven  voor  verminderde 
prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, ingevoegd bij ar-
tikel 5 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1993 betreffende 
het einde van de loopbanen in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale cen-
tra, voert een stelsel van terbeschikkingstelling om persoonlijke redenen vóór het 
rustpensioen in, waaruit blijkt dat de betrekking van de op die grond ter beschik-
king gestelde leerkracht vrijgemaakt wordt en dat degene die er de titularis van 
was, geen ambt meer in het onderwijs kan uitoefenen.
Bijgevolg bevindt de leerkracht die ter beschikking gesteld wordt krachtens arti-
kel 10bis van het koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984, zich niet meer in 
de situatie van het slachtoffer van een arbeidsongeval dat de uitoefening van zijn 
ambt behoudt in de zin van artikel 6, §1, van de wet van 3 juli 1967.
Het arrest, dat vaststelt dat de eiseres door een arbeidsongeval is getroffen, ten 
gevolge waarvan haar vanaf 4 maart 1993 een blijvende ongeschiktheid van 40 
pct. is toegekend, en vervolgens om persoonlijke redenen vóór het rustpensioen 
ter beschikking is gesteld, wat, volgens het stelsel van het koninklijk besluit nr. 
297 van 31 maart 1984 waarnaar het arrest verwijst, tot gevolg heeft dat haar 
vroegere betrekking vrijgemaakt wordt, oordeelt dat onder de voortzetting van de 
uitoefening van ambten het behoud van de statutaire band moet worden verstaan 
en beslist dat artikel 6, §1, van de wet van 3 juli 1967 tijdens de terbeschikking-
stelling van de eiseres op haar van toepassing is, schendt die wettelijke bepaling, 
alsook artikel 7, §2, van diezelfde wet.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

8 oktober 2007 – 3° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Draps en De Bruyn.

Nr. 461

3° KAMER - 8 oktober 2007

1º  CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG -  TEGEN HET 
MIDDEL OPGEWORPEN GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID -  VERVANGING VAN EEN DOOR HET 
MIDDEL NIET BEKRITISEERDE REDEN DOOR EEN RECHTSGROND
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2º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET 
HOF.  AARD  VAN  HET  CASSATIEGEDING  -  OPDRACHT VAN HET HOF - 
CASSATIEMIDDEL - BURGERLIJKE ZAKEN - BELANG - TEGEN HET MIDDEL OPGEWORPEN GROND VAN 
NIET-ONTVANKELIJKHEID -  VERVANGING VAN EEN DOOR HET MIDDEL NIET BEKRITISEERDE REDEN 
DOOR EEN RECHTSGROND

3º  WERKLOOSHEID  —  RECHT  OP  UITKERING  -  ONVERSCHULDIGD BETAALDE - 
TERUGVORDERING - VERJARING - TERMIJN - AANVANG - WIJZEN VAN STUITING

4º  VERJARING  —  BURGERLIJKE  ZAKEN  —  TERMIJNEN  (AARD.  DUUR. 
AANVANG.  EINDE)  -  DUUR -  AANVANG -  RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN - 
ONVERSCHULDIGD BETAALDE - TERUGVORDERING - VERJARING - TERMIJN - AANVANG

5º  VERJARING  —  BURGERLIJKE  ZAKEN  —  STUITING  -  RECHT OP 
WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN - ONVERSCHULDIGD BETAALDE - TERUGVORDERING - VERJARING - 
WIJZEN VAN STUITING

6º TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE -  RECHT OP 
WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN - ONVERSCHULDIGD BETAALDE - TERUGVORDERING - VERJARING - 
TERMIJN - AANVANG - WIJZEN VAN STUITING

7º  CASSATIE  —  VERNIETIGING.  OMVANG  —  BURGERLIJKE  ZAKEN  - 
VERNIETIGING VAN EEN BESLISSING -  ANDERE BESLISSING -  DEZELFDE RECHTSGROND - 
UITWERKING

8º CASSATIE — BINDENDVERKLARING - BELANG - VOORWAARDE

1º en 2° Een tegen het middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid, volgens welke 
dit middel geen belang heeft, kan niet worden aangenomen, wanneer de verweerder het 
Hof verzoekt om een reden die het middel niet bekritiseert, door een andere te vervangen 
die het bekritiseerde dictum verantwoordt, terwijl het Hof daartoe niet bevoegd is1. 

3º, 4°, 5° en 6° De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening beschikt over een termijn van drie 
jaar om de terugvordering van de onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te 
bevelen, en die termijn wordt op vijf jaar gebracht in geval van fraude of bedrog, welke 
termijn  ingaat  de  eerste  dag  van  het  kalenderkwartaal  dat  volgt  op  dat  waarin  de 
uitbetaling gedaan werd; de verjaring kan daarenboven worden gestuit, hetzij door een 
ter post aangetekende brief, hetzij op één van de in het B.W. bepaalde wijzen2.  (Art. 7,  
§13, tweede, derde en vierde lid, Besl. W. 28 dec. 1944)

7º  Vernietiging  van  de  beslissing  van  het  arrest  dat  het  volledige  bedrag  van  de 
onverschuldigde betaling verjaard verklaart,  strekt  zich  uit  tot  de beslissing op grond 
waarvan het arbeidshof de vordering tot tussenkomst en vrijwaring van de verweerster 
tegen de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij verwerpt, aangezien die 
beslissingen op dezelfde onwettigheid gegrond zijn3. 

8º De eiser tot bindendverklaring van het arrest toont het belang van zijn vordering niet aan, 
wanneer  voor  de  bodemrechter  enkel  tussen de tot  bindendverklaring  van het  arrest 
opgeroepen  partij  en  de  verweerster  een  geding  aanhangig  is  gemaakt,  en  de 
verweerster,  die aansprakelijk is gesteld,  die partij  tot  tussenkomst en vrijwaring heeft 
opgeroepen  voor  het  geval  dat  zij  veroordeeld  zou  worden  om  de  gevorderde 
onverschuldigde betaling terug te betalen4. 

1 Cass., 31 okt. 1996, AR C.96.0082.F, nr. 410. 
2 Zie Cass., 27 maart 2006, AR S.05.0022.F, nr. 175.
3 Zie Cass., 18 nov. 1988, AR 6093, A.C., 1988-89, nr. 166. 
4 Zie Cass., 20 mei 1996, AR C.95.0055.F, nr. 179; 14 feb. 2000, AR S.99.0156.F, nr. 118. 
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(R.V.A. T. C.; in aanwezigheid van FRANSE GEMEENSCHAP VAN BELGIE)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.07.0012.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 oktober 2006 gewezen door 
het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 7, §13, inzonderheid tweede, derde, vierde en vijfde lid, van de besluitwet van 

28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- artikel 169, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 

werkloosheidsreglementering.
Aangevochten beslissing
Na terecht te hebben geoordeeld dat
"Een onderscheid gemaakt moet worden tussen, enerzijds, de beslissing van (de eiser) 

om het onverschuldigd betaalde terug te vorderen, een beslissing die onderworpen is aan 
de verjaringstermijn - van drie of vijf jaar - van artikel 7, §13, tweede lid, van de besluit-
wet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en, 
anderzijds, de rechtsvordering tot terugbetaling van het onverschuldigd betaalde, die op 
die beslissing steunt. Laatstgenoemde rechtsvordering is niet onderworpen aan een speci-
fieke verjaringstermijn en is dus sinds 27 juli 1998 onderworpen aan de termijn van tien 
jaar;

Te dezen zijn er diezelfde dag twee beslissingen genomen;
Geen van beide beslissingen is bij aangetekende brief verstuurd;
Volgens (de eiser) is de kennisneming van de beslissing voldoende opdat de kennisge-

ving geldig zou zijn;
Met  de  kennisneming  is  de  administratieve  kennisgeving  immers  voltooid,  ook  al 

schrijft de tekst het versturen van een aangetekende brief voor en is deze niet verzonden 
aan de sociaal verzekerde".

verklaart het arrest het hoger beroep van de eiser ongegrond en bevestigt het het beroe-
pen vonnis, dat de administratieve beslissing van de eiser vernietigd heeft, oordelend dat 
het volledige bedrag van de onverschuldigde betaling verjaard is, op grond dat

"De geldigheid van de kennisgeving van de administratieve beslissing echter niet ipso 
facto tot stuiting van de verjaring leidt indien de administratieve beslissing van (de eiser) 
om een onverschuldigde betaling terug te vorderen niet bij aangetekende brief is verzon-
den of indien de verjaring niet is gestuit op één van de bij het Burgerlijk Wetboek bepaal-
de wijzen (cf. artikel 2244);

Hieruit moet worden afgeleid, net zoals (de verweerster) en de eerste rechter dat hebben 
gedaan, dat de beslissing weliswaar geldig ter kennis is gebracht maar dat die kennisge-
ving de verjaring niet heeft gestuit, aangezien de beslissing niet bij aangetekende brief is 
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verzonden maar bij gewone brief, wat, evenmin als het instellen van een verhaal, een gel-
dige verjaringsstuitende daad kan zijn".

Grieven
Krachtens artikel 7, §13, tweede lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betref-

fende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, verjaren het recht van de eiser om de 
terugbetaling van onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen, alsmede 
de rechtsvorderingen van de uitbetalingsinstellingen tot terugbetaling van onverschuldigd 
betaalde werkloosheidsuitkeringen na drie jaar, en wordt die termijn op vijf jaar gebracht 
in geval van arglist of bedrog van de werkloze. Deze termijn gaat in de eerste dag van het 
kalenderkwartaal dat volgt op dat waarin de uitbetaling gedaan werd (artikel 7, §13, derde 
lid);

Krachtens het vijfde lid van dat artikel 7, §13, worden, voor de toepassing van die para-
graaf, de vergoedingen voorzien in §1, derde lid, met name "de vergoedingen bedoeld bij 
afdeling 5 van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale be-
palingen", dit zijn de bij loopbaanonderbreking toegekende uitkeringen, gelijkgesteld met 
een werkloosheidsuitkering.

De eiser beschikt dus over een termijn van drie of vijf jaar, te rekenen van de eerste dag 
van het kalenderkwartaal dat volgt op dat waarop de uitkeringen betrekking hebben, om 
zijn recht uit te oefenen en de terugbetaling van de onrechtmatig ontvangen onderbre-
kingsuitkeringen te bevelen.

Indien de eiser zijn recht niet binnen de termijn van drie of vijf jaar uitoefent, moet on-
derzocht worden of de verjaring niet rechtsgeldig is gestuit. Wat dat betreft bepaalt artikel 
7, §13, vierde lid, dat de verjaringstermijnen, onverminderd de bepalingen van het Bur-
gerlijk Wetboek, gestuit kunnen worden door een ter post aangetekende brief. Met betrek-
king tot de zaken die de verjaring stuiten, bepaalt artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek 
met name dat een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling, of een beslag, be-
tekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, burgerlijke stuiting vor-
men.

Uit die bepalingen kan worden afgeleid dat de vordering tot terugbetaling van het on-
verschuldigd betaalde, die ingesteld moet worden binnen de termijn van drie of vijf jaar, 
te rekenen van de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op dat waarin de uitbeta-
ling gedaan werd, aan geen enkele vormvoorwaarde onderworpen is, terwijl de verjaring 
slechts rechtsgeldig gestuit kan worden door een aangetekende brief of op één van de bij 
artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde wijzen.

Uit de vaststellingen van het arrest alsook uit de stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, volgt dat de eiser op 22 januari 1997 beslist heeft de onderberekingsuitkeringen te-
rug te vorderen die de verweerster onrechtmatig ontvangen heeft van 1 september 1992 
tot 31 augustus 1993 en van 1 oktober 1995 tot 29 februari 1996, en diezelfde dag nog als 
dusdanig tot de terugvordering is overgegaan door de vordering tot terugbetaling van de 
vermelde bedragen in te stellen.

De eiser heeft dus rechtsgeldig, want binnen de termijn van drie jaar van artikel 7, §13, 
tweede lid, van de voormelde besluitwet, op 22 januari 1997 zijn recht uitgeoefend om de 
terugbetaling te bevelen van de bedragen die de verweerster van 1 oktober 1995 tot 29 fe-
bruari 1996 heeft ontvangen.

Het arrest, dat, enerzijds, het begrip verjaring en, anderzijds, het begrip stuiting van de 
verjaring met elkaar verwart, oordeelt dat het volledige bedrag van de teruggevorderde 
onverschuldigde betaling verjaard is, op grond dat "de geldigheid van de kennisgeving 
van de administratieve beslissing echter niet ipso facto tot stuiting van de verjaring leidt 
indien de administratieve beslissing van (de eiser) om een onverschuldigde betaling terug 
te vorderen niet bij aangetekende brief is verzonden of indien de verjaring niet is gestuit 
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op één van de bij het Burgerlijk Wetboek bepaalde wijzen (cf. artikel 2244)".
Het arrest, dat aldus oordeelt dat de eiser de verjaring bij aangetekende brief of op één 

van de andere, bij het Burgerlijk Wetboek bepaalde wijzen had moeten " stuiten " en dat 
de bij gewone brief verzonden beslissing geen geldige verjaringsstuitende daad kan zijn, 
terwijl de beslissing om het onverschuldigd betaalde voor de periode 1995-1996 terug te 
vorderen binnen de termijn van drie jaar was genomen en het recht van de eiser om de te-
rugvordering van dat onverschuldigde betaalde te bevelen dus niet verjaard was, zonder 
dat onderzocht hoeft te worden of de verjaring - die niet was ingegaan - "rechtsgeldig ge-
stuit" was, schendt alle in het middel bedoelde bepalingen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel
Over de door de verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: het 
middel heeft geen belang:
De verweerster betoogt dat, krachtens de artikelen 23 van het koninklijk besluit 
van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen en 4, 
tweede lid, van het ministerieel besluit van 17 december 1991 tot uitvoering van 
de artikelen 13, 15, 20 en 27 van dat koninklijk besluit van 2 januari 1991, die de 
kennisgeving bij ter post aangetekende brief vereisen van de beslissingen waarop 
zij van toepassing zijn, geen van beide beslissingen van de eiser, waarvan het ar-
rest vaststelt dat ze niet bij ter post aangetekende brief ter kennis zijn gebracht, 
enige uitwerking kunnen hebben.
Het arrest beslist evenwel, op grond van een reden die het middel niet bekriti-
seert en die het Hof bijgevolg niet door een andere kan vervangen zonder zijn 
bevoegdheden te overschrijden, dat die beslissingen "op geldige wijze ter kennis 
zijn gebracht", aangezien "met de kennisneming de administratieve kennisgeving 
(...) voltooid is, ook al schrijft de tekst het versturen van een aangetekende brief 
voor". 
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
De gegrondheid van het middel
Luidens artikel 7, §13, tweede lid, van de besluitwet van 28 december 1944 be-
treffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, verjaren het recht van de 
Rijksdienst  voor  Arbeidsvoorziening  om de  terugbetaling  van onverschuldigd 
betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen, alsmede de rechtsvorderingen van 
de uitbetalingsinstellingen tot terugbetaling van onverschuldigd betaalde werk-
loosheidsuitkeringen na drie jaar; die termijn wordt op vijf jaar gebracht wanneer 
de onverschuldigde betaling het gevolg is van arglist of bedrog van de werkloze.
Krachtens het derde lid van deze paragraaf 13 gaan de verjaringstermijnen be-
paald in het tweede lid in de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op dat 
waarin de uitbetaling gedaan werd.
Volgens het vierde lid van diezelfde paragraaf kunnen deze verjaringstermijnen, 
onverminderd de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, gestuit worden door 
een ter post aangetekende brief. 
Uit die bepalingen volgt, enerzijds, dat de eiser over een verjaringstermijn van 
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drie jaar beschikt om de beslissing te nemen die de terugvordering van de onver-
schuldigd  betaalde  werkloosheidsuitkeringen  beveelt,  termijn  die  op  vijf  jaar 
wordt gebracht in geval van arglist of bedrog, en die ingaat de eerste dag van het 
kalenderkwartaal dat volgt op dat waarin de uitbetaling gedaan werd, anderzijds, 
dat de verjaring kan worden gestuit, hetzij door een ter post aangetekende brief, 
hetzij op één van de in het Burgerlijk Wetboek bepaalde wijzen.
Het arrest stelt vast dat de eiser, met betrekking tot betalingen voor de periodes 
van 1 september 1992 tot 31 augustus 1993 en van 1 oktober 1995 tot 29 februari 
1996, de terugvordering van het onverschuldigd betaalde heeft bevolen en be-
groot heeft door middel van twee beslissingen die op 22 januari 1997 zijn geno-
men.
Het arrest, dat oordeelt dat die beslissingen, die de verweerster niet zijn toege-
zonden bij een ter post aangetekende brief, de verjaring niet hebben kunnen stui-
ten en op die grond het volledige bedrag van het onverschuldigd betaalde ver-
jaard verklaart, terwijl het niet vaststelt dat er een termijn van drie jaar is verstre-
ken tussen de betalingen verricht tijdens de periode van 1 oktober 1995 tot 29 fe-
bruari 1996 en de beslissing van de eiser om de terugvordering van het onver-
schuldigd betaalde te bevelen, schendt de in het middel bedoelde wettelijke be-
palingen, met uitzondering van artikel 169 van het koninklijk besluit van 25 no-
vember 1991.
Het middel is gegrond.
Omvang van de vernietiging
De vernietiging van de beslissing van het arrest die het volledige bedrag van de 
onverschuldigde betaling verjaard verklaart, strekt zich uit tot de beslissing waar-
bij het arbeidshof de vordering tot tussenkomst en vrijwaring van de verweerster 
tegen de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij verwerpt, aange-
zien die beslissingen op dezelfde onwettigheid gegrond zijn
Vordering tot bindendverklaring van het arrest
Over de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij tegen de vorde-
ring opgeworpen de grond van niet-ontvankelijkheid: de vordering heeft  geen 
belang:
De eiser heeft geen belang bij zijn vordering, aangezien voor de feitenrechter en-
kel betwisting werd gevoerd tussen de tot bindendverklaring van het arrest opge-
roepen partij en de verweerster, die de partij tot tussenkomst en vrijwaring aan-
sprakelijk hield en deze heeft opgeroepen voor het geval dat zij veroordeeld zou 
worden om de gevorderde onverschuldigde betaling terug te betalen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de vordering tot bindendverklaring van het arrest.
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de vordering tot terugbetaling van 
de uitkeringen voor loopbaanonderbreking voor de periode van 1 oktober 1995 
tot 29 februari 1996 verjaard verklaart, en uitspraak doet over de vordering tot 
tussenkomst en vrijwaring van de verweerster.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt de 
eiser in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

8 oktober 2007 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Gosseries –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Simont, Draps en Mahieu. 

Nr. 462

2° KAMER - 9 oktober 2007

1º  VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - 
HOGER BEROEP - TER TERECHTZITTING GEDANE GETUIGENVERKLARINGEN - OPNAME IN PROCES-
VERBAAL

2º  HOGER  BEROEP  —  STRAFZAKEN  (DOUANE  EN  ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - TER TERECHTZITTING 
GEDANE GETUIGENVERKLARINGEN - OPNAME IN PROCES-VERBAAL

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN -  HOGER BEROEP - TER TERECHTZITTING 
GEDANE GETUIGENVERKLARINGEN - OPNAME IN PROCES-VERBAAL

1º, 2° en 3° Geen wetsbepaling schrijft voor dat in hoger beroep de ter terechtzitting gedane 
getuigenverklaringen in een proces-verbaal worden opgenomen1. 

(V.)

(A.R. P.07.0380.N)

9 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter  – Verslag-
gever:  de h. Frère  – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,  eerste advocaat-gene-
raal  – Advocaten:  mrs. J. Heerman, Turnhout en T. Valgaeren, Turnhout. 

Nr. 463

2° KAMER - 9 oktober 2007

1º  CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN 
WIE  CASSATIEBEROEP  KAN  OF  MOET  WORDEN  INGESTELD  — 
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE -  OVERLIJDEN VAN DE 
BEKLAAGDE, EISER IN CASSATIE - GEVOLG

2º  CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN 
WIE  CASSATIEBEROEP  KAN  OF  MOET  WORDEN  INGESTELD  — 

1 Cass., 24 sept. 1962, Bull. en Pas., 1963, 113. 
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BURGERLIJKE  RECHTSVORDERING  —  BEKLAAGDE  -  OVERLIJDEN VAN DE 
BEKLAAGDE, EISER IN CASSATIE - GEVOLG

1º  en  2°  Het  overlijden  van  de  beklaagde,  eiser  in  cassatie,  vooraleer  de  bestreden 
beslissing op de strafvordering in kracht van gewijsde is gegaan, heeft het verval van de 
strafvordering tot gevolg, waardoor de beslissing op de strafvordering zonder uitwerking 
blijft  en  het  cassatieberoep  in  zoverre  geen  bestaansreden  meer  heeft;  het 
cassatieberoep van de beklaagde behoudt een bestaansreden in zoverre het gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering1. 

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

ARREST

(A.R. P.07.0381.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwer-
pen, correctionele kamer, van 15 februari 2007. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan. 
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Blijkens een uittreksel van de overlijdensakte, afgeleverd door de ambtenaar 
van de burgerlijke stand te Borgloon, is de eiser op 29 juni 2007 overleden. 
Het overlijden van de beklaagde vooraleer de bestreden beslissing op de straf-
vordering in kracht van gewijsde is gegaan, heeft het verval van de strafvorde-
ring tot gevolg. 
Die beslissing blijft mitsdien zonder uitwerking. 
Het cassatieberoep heeft in zoverre geen bestaansreden meer. 
Vierde onderdeel van het eerste middel
2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat de eiser 
voor de appelrechters verweer heeft gevoerd met betrekking tot de door de ver-
weerders gevorderde schadevergoeding. 
De eiser kan dit verweer niet voor het eerst voor het Hof aanvoeren. 
Het onderdeel is niet ontvankelijk. 
Overige grieven
De grieven hebben betrekking op de beslissing op de strafvordering.
De grieven behoeven derhalve geen antwoord. 
Dictum
Het Hof,
Zegt voor recht dat het bestreden arrest zonder uitwerking blijft wat de beslissing 

1 Cass., 23 nov. 1971, AC., 1972, 301; Cass., 18 sept. 1990, AR 4541, nr 31; Cass., 26 sept. 2000, 
AR P.98.1041.N, nr 492. 
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op de strafvordering betreft.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van van het 
bestreden arrest.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten en laat de overige kosten ten laste 
van de Staat. 

9 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. J. Orij, Tongeren.

Nr. 464

2° KAMER - 9 oktober 2007

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN  (GEESTRIJKE  DRANKEN  EN  DOUANE  EN  ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - MOTIVERING VAN DE STRAF EN VAN DE STRAFMAAT - DRAAGWIJDTE

De strafrechter moet alleen voldoen aan de bijzondere motiveringsplicht, voorgeschreven 
bij  artikel  195,  tweede  lid,  Wetboek  van  Strafvordering,  in  zoverre  hij  een  straf  wil 
opleggen die hij niet dient uit te spreken1.

(D. T. B.)

(A.R. P.07.0578.N)

9 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. A. Blomme, Gent.  

Nr. 465

2° KAMER - 9 oktober 2007

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ALGEMEEN - DADER VAN OPZETTELIJK MISDRIJF - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL "FRAUS OMNIA 
CORRUMPIT" - FOUT VAN HET SLACHTOFFER - GEVOLG - VERDELING VAN AANSPRAKELIJKHEID

2º  RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)  -  "FRAUS OMNIA CORRUMPIT"  -  DADER VAN 
OPZETTELIJK MISDRIJF -  FOUT VAN HET SLACHTOFFER -  GEVOLG -  VERDELING VAN 
AANSPRAKELIJKHEID

1º en 2° Het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit" staat eraan in de weg dat 
bedrog of oneerlijkheid de dader voordeel verschaft; het sluit uit dat de dader van een 
opzettelijk  misdrijf  aanspraak  kan  maken  op  een  verdeling  van  de  aansprakelijkheid 

1 Cass., 1 maart 2000, AR P.99.1604.F, nr 149. 
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omwille van een fout van het slachtoffer1. 

(K. T. FCE Bank PLC)

ARREST

(A.R. P.07.0604.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwer-
pen, correctionele kamer, van 7 maart 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het bestreden arrest doet ten aanzien van de eiser enkel uitspraak op burger-
lijk gebied.
Middel
2. Anders dan het middel aanvoert, beslissen de appelrechters niet dat er een on-
zekerheid blijft bestaan over het oorzakelijk verband tussen de opzettelijke fout 
van de eiser en de door de verweerster geleden schade. 
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
3. In zoverre het middel opkomt tegen het onaantastbare oordeel in feite dat dit 
oorzakelijk verband vaststaat, is het niet ontvankelijk.
4. Het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit" staat eraan in de weg 
dat bedrog of oneerlijkheid de dader voordeel verschaft. Het sluit uit dat de dader 
van een opzettelijk misdrijf aanspraak kan maken op een verdeling van de aan-
sprakelijkheid omwille van een fout van het slachtoffer. 

5. De toepassing van deze uitzonderingsregel, waarbij omwille van voormeld al-
gemeen rechtsbeginsel van de principiële causaliteitsregel wordt afgeweken, kan 
onmogelijk een tegenstrijdigheid in de toepassing van deze causaliteitsregel tot 
gevolg hebben.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

9 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-gene-
raal –  Advocaten:  mrs. W. Moors, Mechelen, Ph. Janssens, Antwerpen en S. Goethals, 

1 Cass., 6 nov. 2002, AR P.01.1108.F, nr 584, met concl. adv.-gen. SPREUTELS. 
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Brussel.

Nr. 466

2° KAMER - 9 oktober 2007

CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ONDUIDELIJK MIDDEL -  BEGRIP - 
GEVOLG

Niet ontvankelijk zijn de grieven die de vereiste klaarheid en nauwkeurigheid missen om, 
zonder  gevaar  voor  vergissing  of  onvolledigheid,  met  zekerheid  de  beweerde 
wetschendingen  duidelijk  van  elkaar  te  onderscheiden  en  de  juiste  draagwijdte  en 
omvang van de aangevoerde grieven te bepalen1. 

(C.)

(A.R. P.07.0625.N)

9 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-gene-
raal.

Nr. 467

2° KAMER - 9 oktober 2007

HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) 
— RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENSTEMMIGHEID - MISDRIJVEN DIE DE 
OPEENVOLGENDE EN VOORTGEZETTE UITVOERING ZIJN VAN EEN ZELFDE MISDADIG OPZET - 
STRAFTOEMETING

Wanneer de zaak bij het gerecht in hoger beroep aanhangig is ingevolge de devolutieve 
werking  van  het  hoger  beroep  en  de  appelrechters,  anders  dan  de  eerste  rechter, 
eensdeels, de in artikel 65, tweede lid, Strafwetboek bedoelde samenloop vaststellen, 
anderdeels, oordelen dat de reeds uitgesproken straffen voor een juiste bestraffing van al 
de misdrijven niet voldoende lijken, en de aldus door de appelrechters wegens al die 
feiten bijkomende uitgesproken straf, niet zwaarder of gelijk is aan de straf die door de 
rechter in eerste aanleg is opgelegd wegens het bij hem aanhangige feit alleen, wordt de 
toestand  van  de  beklaagde  niet  verzwaard  en  is  artikel  211bis,  Wetboek  van 
Strafvordering  en  de  daarin  bedoelde  eenstemmigheid  bij  de  uitspraak,  niet  van 
toepassing. 

(D.)

ARREST

(A.R. P.07.0827.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Zie Cass., 22 juin 1994, AR P.94.0719.F, nr 327. 
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 
correctionele kamer, van 7 mei 2007. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel betreft de beslissing van de appelrechters die, anders dan de eerste 
rechter, met toepassing van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek, voor de feiten 
van de telastlegging A (verkrachting), eenheid van opzet aanvaarden met feiten 
waarover reeds eerder definitief werd beslist. De rechters veroordelen daarbij de 
eiser bijkomend tot straf omdat zij de reeds uitgesproken straffen als niet vol-
doende beoordelen. 
Het middel voert aan dat de rechters aldus de toestand van de eiser verzwaren, 
mitsdien met éénparigheid van stemmen dienden te beslissen zoals bepaald in ar-
tikel 211bis Wetboek van Strafvordering. 
2. Artikel 211bis Wetboek van Strafvordering is alleen van toepassing op de ge-
rechten in hoger beroep. Het houdt geen verband met de vaststelling van de fei-
tenrechter dat misdrijven die reeds het voorwerp waren van een in kracht van ge-
wijsde gegane beslissing en andere feiten die bij hem aanhangig zijn en die, in de 
veronderstelling dat zij bewezen zouden zijn, én aan die beslissing voorafgaan én 
samen met de eerste  misdrijven de opeenvolgende en voortgezette  uitvoering 
zijn van eenzelfde misdadig opzet, zoals bedoeld in artikel 65, tweede lid, Straf-
wetboek.
In het voorkomend geval staat het de feitenrechter die laatstgenoemde vaststel-
ling te doen, ongeacht of hij in eerste aanleg dan wel in hoger beroep beslist. 
3. Wanneer de zaak bij het gerecht in hoger beroep aanhangig is ingevolge de 
devolutieve werking van het hoger beroep en de appelrechters, anders dan de 
eerste rechter, eensdeels, de in artikel 65, tweede lid, Strafwetboek bedoelde sa-
menloop vaststellen, anderdeels, oordelen dat de reeds uitgesproken straffen voor 
een juiste bestraffing van al de misdrijven niet voldoende lijken, houden zij bij 
de straftoemeting rekening met de reeds uitgesproken straffen. Het geheel van de 
straffen uitgesproken met toepassing van dit artikel mag het maximum van de 
zwaarste straf niet te boven gaan.
Indien de aldus door de appelrechters wegens al die feiten bijkomende uitgespro-
ken straf, niet zwaarder of gelijk is aan de straf die door de rechter in eerste aan-
leg is opgelegd wegens het bij hem aanhangige feit alleen, wordt de toestand van 
de beklaagde niet verzwaard en is artikel 211bis Wetboek van Strafvordering en 
de daarin bedoelde eenstemmigheid bij de uitspraak, niet van toepassing. 
In zoverre het middel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt het naar recht. 
4. Voor het overige stellen de appelrechters, met toepassing van artikel 65, twee-
de lid, Strafwetboek, eenheid van opzet vast tussen de feiten van de telastlegging 
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A (verkrachting) en andere feiten die thans niet aanhangig zijn en waarvoor de 
eiser reeds eerder definitief werd veroordeeld. 
Na de vaststelling van de samenloop beoordelen de rechters de eerder wegens 
die andere feiten uitgesproken straf als niet voldoende en veroordelen zij de eiser 
bijkomend tot dezelfde straf als deze die door de eerste rechter werd opgelegd 
wegens de feiten van de telastlegging A alleen. 
Dat is geen strafverzwaring zoals bedoeld in artikel 211bis Wetboek van Straf-
vordering;
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Tweede middel
5. Noch met de redenen van het beroepen vonnis waarnaar het arrest verwijst, 
noch met de eigen redenen van het arrest, beantwoorden de appelrechters het 
door de eiser in zijn beroepsbesluiten voor hen gevoerde verweer met betrekking 
tot de afwezigheid van de noodzaak en het nut van de ontzetting uit sommige 
rechten zoals bedoeld in artikel 382bis Strafwetboek. 
6. In zoverre het arrest de eiser aldus veroordeelt tot de bijkomende straf van 
ontzetting zoals bedoeld in artikel 382bis Strafwetboek, is het niet naar recht ver-
antwoord. 
Het middel is gegrond.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
7. Behalve wat de op grond van artikel 382bis Strafwetboek uitgesproken ontzet-
ting  betreft  zijn  de  substantiële  of  op  straffe  van  nietigheid  voorgeschreven 
rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewe-
zen. 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het arrest in zoverre het de eiser veroordeelt tot ontzetting op grond 
van artikel 382bis Strafwetboek. 
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige. 
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten en laat de overige kosten ten laste 
van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

9 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. F. Mertens, Gent en J. Van Heetvelde, Gent.

Nr. 468
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2° KAMER - 9 oktober 2007

VOORLOPIGE  HECHTENIS  —  INVRIJHEIDSTELLING  ONDER 
VOORWAARDEN  -  ONDERZOEKSRECHTER -  BESLISSING TOT VERLENGING VAN DE 
OPGELEGDE VOORWAARDEN - BETEKENING - GEVOLG

De wet doet het bestaan, de tegenwerpelijkheid of de rechtsgeldigheid van de door de 
onderzoeksrechter  met  toepassing  van artikel  36,  Voorlopige  Hechteniswet  genomen 
beslissingen niet afhangen van de betekening ervan1. (Art. 37, Wet Voorlopige Hechtenis 
1990)

(R.)

ARREST

(A.R. P.07.1385.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwer-
pen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 25 september 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 16, §2, 28 en 38 Voorlopi-
ge Hechteniswet.
Het stelt dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de on-
derzoeksrechter de eiser enkel heeft ondervraagd over de reden van de niet-nale-
ving van de voorwaarden van zijn voorlopige invrijheidstelling, terwijl hij hem, 
alvorens een bevel tot aanhouding te verlenen, moest ondervragen over de feiten 
die aan de beschuldiging ten grondslag liggen en die aanleiding kunnen geven tot 
de afgifte van een bevel tot aanhouding. 
2. Het proces-verbaal van verhoor van de eiser door de onderzoeksrechter van 7 
september 2007 verwijst naar de feiten waarvoor de eiser op 12 oktober 2006 in 
verdenking werd gesteld zoals vermeld in het bevel tot aanhouding, en vermeldt 
dat  de  onderzoeksrechter  hem heeft  gevraagd  of  zijn  verklaringen  verbeterd 
en/of aangevuld dienden te worden.
Hieruit blijkt dat de eiser werd ondervraagd, zoals vereist door artikel 16, §2, 
Wet Voorlopige Hechtenis.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 
Tweede onderdeel 
3. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 1319, 1320 en 1322 Bur-

1 Cass., 21 mei 2002, AR P.02.0691.N - P.02.0693.N, nr 312.
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gerlijk Wetboek.
Het stelt dat indien het bestreden arrest zo moet begrepen worden dat volgens de 
appelrechters de eiser voorafgaand aan het bevel tot aanhouding door de onder-
zoeksrechter werd ondervraagd over de feiten van de tenlastelegging, de appel-
rechters de bewijskracht van dit proces-verbaal miskennen. 
4. De appelrechters hebben van het proces-verbaal een uitlegging gegeven die 
met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag. 
Derde onderdeel 
5. Anders dan het onderdeel aanvoert, beantwoordt het bestreden arrest met zijn 
overweging 3.1, tweede zin, eisers verweer.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag. 
Tweede middel
6. Het middel voert schending aan van de artikelen 16, 18, §1, 28 en 37 Wet 
Voorlopige Hechtenis.
Het middel stelt dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de beslissingen tot verlenging van de opgelegde voorwaarden op regel-
matige wijze aan de eiser werden ter kennis gebracht zodat ze hem niet langer te-
genwerpelijk waren. 
7. Artikel 37 Voorlopige Hechteniswet bepaalt: "De beslissingen genomen ter 
uitvoering van de artikelen 35 en 36 worden aan de partijen betekend met inacht-
neming van de vormen bepaald voor de voorlopige hechtenis. Tegen deze beslis-
singen staan dezelfde rechtsmiddelen open als tegen de beslissingen die inzake 
voorlopige hechtenis worden genomen."
Die wetsbepaling stelt geen enkele nietigheid in maar legt een vormvereiste op 
die ertoe strekt de termijnen voor hoger beroep of cassatieberoep te doen ingaan.
De wet doet aldus het bestaan, de tegenwerpelijkheid of de rechtsgeldigheid van 
de door de onderzoeksrechter met toepassing van artikel 36 Voorlopige Hechte-
niswet genomen beslissingen niet afhangen van de betekening ervan.
Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van beslissing op de strafvordering
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

9 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. Verbist. 



1890 HOF VAN CASSATIE Nr. 469 - 10.10.07 

Nr. 469

2° KAMER - 10 oktober 2007

1º  TERUGGAVE  VAN  OVERTUIGINGSSTUKKEN  -  BESLAG IN STRAFZAKEN - 
OPHEFFING VAN HET BESLAG - TERUGGAVE VAN DE IN BESLAG GENOMEN ZAKEN - TERUGGAVE AAN 
DE PERSOON IN WIENS HANDEN BESLAG WERD GELEGD

2º  TERUGGAVE  VAN  OVERTUIGINGSSTUKKEN  -  BESLAG IN STRAFZAKEN - 
OPHEFFING VAN HET BESLAG - TERUGGAVE VAN DE IN BESLAG GENOMEN ZAKEN - EEN IEDER DIE 
OP DE IN BESLAG GENOMEN ZAAK BEWEERT RECHT TE HEBBEN - RECHT OP VERZET

3º  TERUGGAVE  VAN  OVERTUIGINGSSTUKKEN  -  BESLAG IN STRAFZAKEN - 
OPHEFFING VAN HET BESLAG - TERUGGAVE VAN DE IN BESLAG GENOMEN ZAKEN - TERUGGAVE AAN 
DE PERSOON IN WIENS HANDEN BESLAG WERD GELEGD - PANDHOUDENDE SCHULDEISER - ZAKELIJK 
BEZITSRECHT - TEGENSTELBAARHEID

4º PAND - STRAFRECHTELIJK BESLAG VAN HET VERPANDE GOED - OPHEFFING VAN HET BESLAG - 
TERUGGAVE VAN DE IN BESLAG GENOMEN ZAKEN - TERUGGAVE AAN DE PERSOON IN WIENS HANDEN 
BESLAG WERD GELEGD -  PANDHOUDENDE SCHULDEISER -  ZAKELIJK BEZITSRECHT – 
TEGENSTELBAARHEID

1º Na de opheffing van het beslag door de gerechtelijke overheid, geeft de griffier de in 
beslag genomen zaken terug aan de persoon in wiens handen beslag was gelegd, tenzij 
de rechter daar anders over beslist1. (Artt. 1 en 2, K.B. nr 260 van 24 maart 1936)

2º De artikelen 3 tot 5 van het koninklijk besluit nr. 260 van 24 maart 1936 op de bewaring, 
ter griffie, en de procedure tot teruggave van de in strafzaken in beslag genomen zaken, 
stellen een procedure in na afloop waarvan de strafrechter eerst uitspraak doet over het 
probleem van de teruggave, onder voorbehoud van de mogelijkheid voor degene die op 
de  in  beslag  genomen  zaak  beweert  recht  te  hebben  en  waaraan  de  zaak  niet  is 
teruggegeven,  om  tegen  de  teruggave  verzet  te  doen  door  zijn  aanspraak  voor  de 
burgerlijke rechter te brengen2. 

3º  en  4°  De  pandhoudende  schuldeiser  kan  zijn  zakelijk  bezitsrecht  aan  alle  derden 
tegenwerpen, i.e. tegen eenieder behalve tegen de pandgevende schuldenaar, die tijdens 
de duur van het pand zou beweren recht te hebben op de zaak3. 

(B. T. ING BELGIË nv)

Conclusie van de advocaat-generaal D. VANDERMEERSCH : 
De cassatieberoepen zijn gericht tegen twee arresten, respectievelijk op 15 september 

2006 en 18 januari 2007 gewezen door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.

I. Voorafgaande rechtspleging

A. S. werd naar de correctionele rechtbank verwezen wegens, tussen 1 juni 1996 en 31 
december 1998, bedrieglijk ten nadele van S. D. C. kasbons te hebben verduisterd die hem 
overhandigd zijn onder verplichting om ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te 
gebruiken.

De voormelde kasbons waren door de onderzoeksrechter te Luik op 9 juni 1998 in 
beslag genomen, in handen van de verweerster, aangezien de beklaagde S. ze haar tot 
zekerheid  had  overhandigd  van  verbintenissen  die  hij  bij  de  voormelde  bank  was 

1  Zie concl. O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
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aangegaan.

Bij vonnis van 24 september 2002 heeft de correctionele rechtbank de beklaagde S. tot 
een gevangenisstraf en een geldboete veroordeeld, de teruggave van de kasbons aan de 
eiseres,  in  haar  hoedanigheid  van  algemene  legataris  van  S.  D.  C.,  bevolen  en  de 
burgerlijke partijstelling van de verweerster niet ontvankelijk verklaard.

Bij arrest van 15 september 2006 heeft het hof van beroep, waarbij het hoger beroep 
van de verweerster aanhangig is gemaakt, enerzijds het overlijden vastgesteld van A. S. en 
de verweerder akte verleend van diens hervatting van het geding in de hoedanigheid van 
curator  van de onbeheerde nalatenschap van laatstgenoemde en,  anderzijds,  het  hoger 
beroep  van  de  verweerster  ontvankelijk  verklaard  behalve  in  zoverre  het  tegen  de 
strafrechtelijke bepalingen is gericht en de heropening van het debat bevolen teneinde het 
hoger beroep te onderzoeken in zoverre het gericht is tegen de burgerlijke beschikkingen 
van het beroepen vonnis.

Het bestreden arrest  verklaart  de feiten van de telastlegging bewezen,  verklaart  het 
hoger beroep van de verweerster gegrond en, nadat het de burgerlijke beschikkingen van 
de bestreden beslissing over de teruggave teniet heeft gedaan, beveelt de teruggave aan de 
verweerster van de bij haar, bij vordering van de onderzoeksrechter van 9 juni 1998, in 
beslag  genomen  titels  en  waarden  en  veroordeelt  de  verweerder  om  de  voormelde 
verweerster het provisionele bedrag van één euro te betalen en houdt de uitspraak over de 
overige punten van de burgerlijke belangen aan.

II.  Over het cassatieberoep tegen het arrest van 15 september 2006

De eiseres voert geen middel aan.

III.  Over  het  cassatieberoep  tegen  het  arrest  van 18  januari  2007 dat  de  teruggave 
beveelt van de bij de verweerster in beslag genomen effecten

Het  middel  verwijt  de  bestreden  beslissing  dat  zij  weigert  om  de  eiseres  de 
hoedanigheid van bezitter animo domini toe te kennen en haar verzoek om teruggave te 
hebben afgewezen zonder uitspraak te doen over de rechten die uit dat bezit voortvloeien 
welke  concurrent  zijn  met  deze  van  de  pandhoudende  schuldeiser  wiens  bezit 
noodzakelijkerwijs beperkt is tot de uitoefening van zijn zekerheid en, in de tijd, tot de 
duur van het pandcontract.

De  vraag  is  hier  wat  er  met  de  in  beslag  genomen  goederen  gebeurt  wanneer  de 
definitieve opheffing wordt bevolen van het strafrechtelijk beslag of wanneer aan deze 
maatregel een einde komt door een beslissing over de grond van de zaak.

In  het  geval  van  verbeurdverklaring  regelt  de  wet  het  stelsel  dat  wordt  toegepast, 
teneinde de rechten van de burgerlijke partijen en van derden te beschermen.

Zo  bepaalt  artikel  43bis,  derde  lid,  van  het  Strafwetboek  dat  ingeval  de 
verbeurdverklaarde zaken aan de burgerlijke partij toebehoren of goederen vormen die in 
de  plaats  zijn  gesteld  van  de  zaken  die  aan  de  burgerlijke  partij  toebehoren  of  het 
equivalent  van  zulke  zaken  vormen,  de  rechter  hun  de  verbeurdverklaarde  zaken 
teruggeeft of toewijst.

Overigens kunnen diegenen die krachtens hun wettig bezit beweren recht te hebben op 
zaken die in aanmerking komen om te worden verbeurd verklaard, vrijwillig voor het 
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bodemgerecht tussenkomen om hun rechten te doen gelden4.
Als  de  beslissing  tot  verbeurdverklaring  een  definitief  karakter  heeft,  kan  de 

belanghebbende  derde  eveneens  zijn  rechten  doen  gelden  in  het  kader  van  de 
rechtspleging, ingesteld bij het koninklijk besluit van 9 augustus 1991 tot vaststelling van 
de termijn waarbinnen en de wijze waarop een rechtsmiddel kan worden aangewend door 
derden  die  beweren  recht  te  hebben  op  een  verbeurdverklaarde  zaak.  Door  die 
rechtsplegingen wil de wet derden beschermen die, te goeder trouw, de eigendom of het 
rechtmatig bezit over de verbeurdverklaarde goederen hebben verkregen.

Er werd in een soortgelijke regeling voorzien wanneer een einde wordt gesteld aan de 
beslagmaatregel door een vonnis, zonder verbeurdverklaring, over de grond van de zaak.

Krachtens  artikel  44  van  het  Strafwetboek,  doet  de  feitenrechter  uitspraak  over  de 
eventuele teruggaven.

Naar luid van artikel 2 van het koninklijk besluit nr.  260 van 24 maart 1936 op de 
bewaring,  ter  griffie,  en  de  procedure  tot  teruggave  van  de  in  strafzaken  in  beslag 
genomen zaken, worden de zaken, behoudens een andersluidend bevel van de rechter, 
teruggegeven aan de persoon in wiens handen beslag was gelegd.

De rechter lijkt mij dus over een beoordelingsbevoegdheid te beschikken wanneer hij 
tot  de  teruggave  van  de  in  beslag  genomen  goederen  beslist.  In  deze  fase  van  de 
rechtspleging  kunnen  immers  tegenstrijdige  aanspraken  op  de  in  beslag  genomen 
goederen  worden  gemaakt.  Binnen  dit  kader  kan  de  rechter  rekening  houden  met  de 
rechten van de eigenaar van de in beslag genomen goederen maar ook met de wettige 
rechten van de bezitter van de zaak (bezitter te goeder trouw, houder van een zakelijk 
recht, ...) en van de niet-bevoorrechte of bevoorrechte schuldeisers van de beklaagde.

Het  gaat  in  feite  om een  probleem dat  de  regels  volgt  van het  burgerlijk  recht  en 
waarvan, doorgaans, de burgerlijke gerechten en niet de strafgerechten kennis nemen.

In die zin stelt het voormelde koninklijk besluit van 24 maart 1936 een procedure in, na 
verloop waarvan de strafrechter eerst uitspraak doet over het vraagstuk van de teruggave, 
onder voorbehoud van de mogelijkheid voor degene die beweert recht te hebben op de 
zaak en aan wie de zaak niet werd teruggegeven, om verzet te doen tegen de teruggave 
door zijn aanspraak voor het burgerlijk gerecht te brengen.

Aldus kan, naar luid van artikel 3 van het voormelde koninklijk besluit, een ieder die op 
de in beslag genomen zaak beweert recht te hebben5, verzet doen tegen de door de rechter 
bevolen teruggave, bij een ter post aangetekend schrijven aan de griffier die belast is met 
de bewaring van de in strafzaken in beslag genomen zaken, die er ontvangst van meldt.

Artikel 4 van datzelfde koninklijk besluit  bepaalt  dat wanneer de opheffing van het 

4 Cass., 31 juli 1995, AC., 1995, nr. 352. Naar luid van art. 5ter V.T.Sv., ingevoegd bij Wet van 19 
december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in 
strafzaken,  wordt  elke  belanghebbende  derde  die  volgens  de  door  de  rechtspleging  verschafte 
aanwijzingen krachtens zijn rechtmatig bezit  rechten kan doen gelden op de vermogensvoordelen 
bedoeld in de artikelen 42, 3°, 43bis en 43quater,  van het Strafwetboek of die rechten kan doen 
gelden op de zaken bedoeld in  artikel  505 van het  Strafwetboek,  op de hoogte gebracht van de 
rechtsdag voor het gerecht dat zal vonnissen over de grond van de zaak.
5 Onder "die beweert recht te hebben", moeten niet alleen de houders van een zakelijk recht op de 
zaak maar ook de schuldeisers van de beslagene begrepen worden (zie hierover, de uitmuntende stu-
die van J. ENGLEBERT, "Le concours de saisies pénales et civiles - Quelques considérations", in Cahier  
de droit judiciaire, 1994, nr. 16, pp. 10-11).
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beslag is gelast, de griffier, bij een ter post aangetekend schrijven, hiervan bericht geeft 
aan degenen die verzet hebben gedaan en, in voorkomend geval aan de andere personen 
die hem, door het openbaar ministerie, werden aangeduid als zijnde bevoegd om, volgens 
de door de rechtspleging verschafte aanwijzingen, rechten op de zaak te doen gelden. Het 
openbaar ministerie stelt de termijn vast binnen welke deze laatsten hun rechten voor de 
bevoegde rechter moeten doen gelden. Die termijn bedraagt ten minste vijftien dagen en 
wordt nader aangeduid in het bericht van de griffier.

Deze bepaling wil eenieder beschermen die rechten op de in beslag genomen zaak kan 
doen gelden, door hem de mogelijkheid te bieden om tegen de teruggave ervan verzet te 
doen. Binnen de vastgestelde termijn moet hij de griffier bewijzen dat hij zijn aanspraak 
voor de bevoegde rechter heeft gebracht en de teruggave wordt opgeschort tot een over dit 
geschil uitvoerbare beslissing is genomen (artikel 5 van het voormelde koninklijk besluit 
nr. 260).

Te  dezen  waren  bij  de  appelrechters  samenlopende  vorderingen  tot  teruggave 
aanhangig  gemaakt,  de  ene  van  de  eigenaar  van  de  in  beslag  genomen goederen,  de 
andere van de pandhoudende schuldeiser. De bestreden beslissing beveelt de teruggave 
van de titels en waarden die bij deze laatste in beslag zijn genomen aan degene in wiens 
handen beslag werd gelegd.

In zoverre het middel de bestreden beslissing verwijt dat zij geen uitspraak ten gronde 
heeft gedaan over de samenlopende rechten van de eigenaar en van de pandhoudende 
schuldeiser,  faalt  het  middel  naar  recht,  aangezien  de  appelrechters  alleen  uitspraak 
dienden te doen over de teruggave van de in beslag genomen goederen.

Voor het overige kan de pandhoudende schuldeiser die een lichamelijke zaak in pand 
heeft gegeven, zich op artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek beroepen. De 
pandhoudende schuldeiser kan aldus, zolang zijn pandrecht duurt, elke vordering tegen 
hem van de verus dominus of van ieder ander die beweert recht te hebben, afweren door 
het zakelijk recht dat hij op de zaak heeft aan te voeren6. Die regel is eveneens van 
toepassing wanneer de pandgever geen eigenaar was van het verpande goed, op 
voorwaarde evenwel dat de pandhoudende schuldeiser te goeder trouw is7.

Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt niet dat het pandcontract tussen de 
verweerster en wijlen A. S. beëindigd is. De appelrechters konden dus wettig beslissen om 
de in beslag genomen goederen aan de verweerster, pandhoudende schuldeiser in wiens 
handen beslag was gelegd, terug te geven.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Ik besluit dus tot verwerping van het cassatieberoep.
Brussel, 3 oktober 2007, 

Damien Vandermeersch 

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0210.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen twee arresten, op 15 september 2006 en 
6 DE PAGE, dl. VI, p. 1070, nr. 1059
7 DE PAGE, op.cit., p. 1071, nr. 1060.
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18 januari 2007 gewezen door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
De eiseres voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht. Zij legt bovendien een akte van af-
stand van het cassatieberoep neer voor het geval het Hof zou oordelen dat de ap-
pelrechters hun rechtsmacht niet volledig hebben uitgeoefend.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neergelegd.
Op de terechtzitting van 10 oktober 2007 heeft raadsheer Paul Mathieu verslag 
uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.
II. FEITEN
A. S. werd naar de Correctionele Rechtbank te Luik verwezen wegens, tussen 1 
juni 1996 en 31 december 1998, bedrieglijk, ten nadele van S. D. C., kasbons te 
hebben verduisterd of verspild die hem waren overhandigd onder de verplichting 
ze terug te geven of voor een bepaald doel te gebruiken.
Deze kasbons werden bij de verweerster aangetroffen, aan wie de beklaagde ze 
had overhandigd in waarborg voor verbintenissen die hij met haar was aange-
gaan. Ze werden op 9 mei 1998 door de onderzoeksrechter in beslag genomen.
Op de  terechtzitting  van  de  correctionele  rechtbank van  10  september  2002, 
heeft de verweerster de opheffing van het beslag verzocht met het oog op de ver-
koop van de effecten. De eiseres, van haar kant, heeft de teruggave van de effec-
ten in haar voordeel gevorderd.
Bij vonnis van 24 september 2002 heeft de rechtbank de beklaagde tot een ge-
vangenisstraf en een geldboete veroordeeld, de teruggave bevolen van de kas-
bons aan de eiseres, in haar hoedanigheid van algemeen legataris van S. D. C., en 
de burgerlijke partijstelling van de verweerster niet ontvankelijk verklaart.
Voor de appelrechters heeft de verweerster de teruggave betwist die ten gunste 
van de eiseres is bevolen en om de teruggave in haar voordeel verzocht.
Bij arrest van 15 september 2006 heeft het hof van beroep het overlijden van A. 
S. vastgesteld, de verweerder akte verleend van zijn hervatting van het geding in 
de hoedanigheid van curator van de onbeheerde nalatenschap, vastgesteld dat het 
nog alleen uitspraak diende te doen over de burgerlijke beschikkingen en een 
heropening van het debat bevolen om de voormelde verweerster de mogelijkheid 
te bieden om de wettigheid van haar vordering aan te tonen.
Bij arrest van 18 januari 2007 heeft het Hof van Beroep de feiten van de telast-
legging bewezen verklaard, de burgerlijke beschikkingen teniet gedaan van het 
beroepen vonnis dat de teruggave van de kasbons aan de eiseres beveelt, de bur-
gerlijke  partijstelling van de verweerster  ontvankelijk  en in  beginsel  gegrond 
verklaard, de teruggave bevolen aan deze laatste van de titels en waarden die de 
onderzoeksrechter bij haar in beslag heeft genomen, de verweerder veroordeeld, 
qualitate qua, om aan de voormelde verweerster een provisionele vergoeding te 
betalen van één euro en heeft het Hof van Beroep de uitspraak over de overige 
punten van de burgerlijke belangen aangehouden. 
III. BESLISSING VAN HET HOF
Aangezien het cassatieberoep niet gericht is tegen het verzuim van het hof van 
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beroep om uitspraak te doen over de kosten van de door de eiseres ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering, is er geen grond om akte te verlenen van de afstand.
A. Over het cassatieberoep tegen het arrest van 15 september 2006 :
De eiseres voert geen middel aan.
B. Over het cassatieberoep tegen het arrest van 18 januari 2007 dat de teruggave 
van de bij de verweerster in beslag genomen effecten beveelt :
Over het middel
Krachtens artikel 1 van het Koninklijk Besluit nr. 260 van 24 maart 1936 op de 
bewaring, ter griffie, en de procedure tot teruggave van de in strafzaken in beslag 
genomen zaken, zorgt de griffier voor de teruggave van de in beslag genomen 
zaken, nadat de bevoegde gerechtelijke overheid opheffing van het beslag heeft 
verleend.
Naar luid van artikel 2 van dat besluit worden de zaken, behoudens een anders-
luidend bevel van de rechter, teruggegeven aan de persoon in wiens handen be-
slag werd gelegd.
Het voormelde besluit regelt, in de artikelen 3 tot 5, een rechtspleging na afloop 
waarvan de strafrechter eerst uitspraak doet over het probleem van de teruggave, 
onder voorbehoud van de mogelijkheid voor degene die op de zaak beweert recht 
te hebben en aan wie deze niet werd teruggegeven, om tegen de teruggave verzet 
te doen door zijn aanspraak voor de burgerlijke rechter te brengen.
Te dezen waren bij de appelrechters samenlopende vorderingen tot teruggave 
aanhangig gemaakt, de ene uitgaande van de eigenaar van de in beslag genomen 
goederen, de andere van de pandhoudende schuldeiser. Het arrest van 18 januari 
2007 beveelt de teruggave in handen van degene in wiens handen beslag werd 
gelegd.
In zoverre het middel het arrest eigenlijk verwijt geen uitspraak te hebben ge-
daan over de gegrondheid van de samenlopende rechten van de eigenaar en de 
pandhoudende schuldeiser, hoewel de appelrechters alleen uitspraak dienden te 
doen over de teruggave van de in beslag genomen goederen, kan het middel niet 
worden aangenomen.
Voor het overige kan de pandhoudende schuldeiser, met een materiële zaak als 
grondslag voor het onderpand, zoals iedere bezitter, beroep doen op artikel 2279 
van het Burgerlijk Wetboek. Dit geldt zelfs wanneer de borgsteller niet de eige-
naar is van het verpande goed, doch voor zover de pandhoudende schuldeiser, 
zoals te dezen, te goeder trouw is, d.w.z. dat hij kan geloven in de wettelijkheid 
van de rechten van de cedent.
De pandhoudende schuldeiser kan zijn zakelijk bezitsrecht aan alle derden tegen-
stellen, i.e. tegen eenieder behalve tegen de pandhoudende schuldenaar, die tij-
dens de duur van het pand zou beweren recht te hebben op de zaak.
Uit de vaststellingen van het arrest blijkt niet, en de verweerster voert dat ook 
niet aan, dat aan de pandovereenkomst tussen de verweerster en A. S. een einde 
is gekomen. Het arrest beslist bijgevolg wettig de teruggave van de kasbons te 
weigeren aan de eiseres die de eigendomsrechten over die waarden uitoefent en 
de teruggave ervan aan de verweerster te bevelen.
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Wat dat betreft kan het middel evenmin worden aangenomen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

10 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 470

2° KAMER - 10 oktober 2007

1º VERZET - STRAFZAKEN - BIJ VERSTEK GEWEZEN VEROORDELING - AKTE VAN BETEKENING - 
INFORMATIE OVER DE TERMIJN OM VERZET IN TE STELLEN EN DE MODALITEITEN ERVAN

2º  RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 -  RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - BIJ VERSTEK GEWEZEN 
VEROORDELING - AKTE VAN BETEKENING - INFORMATIE OVER DE TERMIJN OM VERZET IN TE STELLEN 
EN DE MODALITEITEN ERVAN

3º  RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL  13  -  RECHT OP EEN DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL -  BIJ VERSTEK GEWEZEN 
VEROORDELING - AKTE VAN BETEKENING - INFORMATIE OVER DE TERMIJN OM VERZET IN TE STELLEN 
EN DE MODALITEITEN ERVAN

4º VERZET -  STRAFZAKEN - ARTIKEL 14.5, I.V.B.P.R. - BIJ VERSTEK GEWEZEN VONNIS - 
RECHTSMIDDEL VAN VERZET - RECHTSPRAAK IN TWEE INSTANTIES - TOEPASSING

5º  RECHTEN  VAN  DE  MENS  —  INTERNATIONAAL  VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN -  ARTIKEL 14.5  -  BIJ VERSTEK 
GEWEZEN VONNIS -  RECHTSMIDDEL VAN VERZET -  RECHTSPRAAK IN TWEE INSTANTIES - 
TOEPASSING

6º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - BEVOEGDHEID - SCHENDING VAN DE 
ARTIKELEN 10 ET 11 VAN DE GRONDWET - SCHENDING VOORTVLOEIEND UIT HET ONTBREKEN VAN 
EEN WET

7º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - BEVOEGDHEID - SCHENDING VAN DE 
ARTIKELEN 10 ET 11 VAN DE GRONDWET - SCHENDING VOORTVLOEIEND UIT HET ONTBREKEN VAN 
EEN WET

1º, 2° en 3° De artikelen 6 en 13 E.V.R.M. die respectievelijk het recht op een eerlijke 
behandeling  van  de  zaak  en  dat  van  een  daadwerkelijk  rechtsmiddel  waarborgen, 
schrijven niet voor dat de akte van betekening van de bij verstek gewezen veroordeling 
de termijn om verzet in te stellen en de modaliteiten ervan vermeldt. 

4º en 5° Artikel 14.5 I.V.B.P.R dat bepaalt dat een ieder die wegens een strafbaar feit is 
veroordeeld het recht heeft de schuldigverklaring en de veroordeling opnieuw te doen 
beoordelen door een hoger rechtscollege, overeenkomstig de wet, heeft geen betrekking 
op het rechtsmiddel van verzet tegen een bij verstek gewezen vonnis. 
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6º en 7° Het Grondwettelijk Hof is niet bevoegd om te onderzoeken of het ontbreken van 
een wet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt. 

(F. T. D. C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0733.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 april 2007 gewezen door het 
Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
De eiser voert vier middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De Correctionele Rechtbank te Hoei heeft bij vonnis van 20 december 2002 het 
op 11 oktober 2002 door de eiser ingestelde verzet tegen de lastens hem op 24 
mei 2002 uitgesproken veroordeling waarvan hij kenniskreeg door de betekening 
op 24 juni 2002 niet ontvankelijk verklaard wegens laattijdigheid.
Bij arrest van 10 december 2003 heeft het hof van beroep het Arbitragehof de 
volgende prejudiciële vraag gesteld "Schendt artikel 187 van het Wetboek van 
Strafvordering, dat de gevolgen van de betekening van een veroordelend verstek-
vonnis regelt, afzonderlijk of in samenhang gelezen met onder meer artikel 2, 4°, 
van de Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en met 
artikel 5, tweede lid, van het Koninklijk besluit van 15 september 1994 tot vast-
stelling van de administratieve sanctie die van toepassing is op de voorschrijvers 
die ertoe gehouden zijn gebruik te maken van het model van voorschrijfdocu-
ment voor de verstrekkingen van farmaceutische producten ten behoeve van niet 
in  een ziekenhuis  opgenomen rechthebbenden,  de  artikelen  10 en  11 van de 
Grondwet, afzonderlijk of in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens, ondertekend te Rome op 4 november 
1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, in zoverre het niet bepaalt dat de 
veroordeelde, bij de betekening van voormeld vonnis, in kennis wordt gesteld 
van de mogelijke rechtsmiddelen, de instanties die bevoegd zijn daarvan kennis 
te nemen, alsook de vormvereisten en de in acht te nemen termijnen ?"
Bij arrest nr. 210/2004 van 21 december 2004 zegt het Arbitragehof voor recht 
dat artikel 187, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet niet schendt.
Het bestreden arrest bevestigt het beroepen vonnis.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het eerste middel
De eiser verwijt het arrest dat het zijn beslissing tot weigering om andermaal een 
prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof, onvoldoende met rede-
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nen omkleedt.
De verplichting die bij artikel 149 van de Grondwet is voorgeschreven is formeel 
van aard en houdt geen verband met de waarde van de redenen.
Het middel faalt naar recht.
Over het tweede middel
In tegenstelling tot wat het middel aanvoert, schrijven de artikelen 6 en 13 van 
het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, die respectievelijk het recht op een eerlijke behandeling van de zaak 
en dat van een effectief rechtsmiddel waarborgen, niet voor dat de akte van bete-
kening van de bij verstek gewezen veroordeling de termijn om verzet in te stellen 
en de modaliteiten ervan vermeldt.
Voor het overige kan uit de enkele omstandigheid dat de veroordeelde bij ver-
stek slechts beschikt over een termijn van vijftien dagen na deze waarop hij ken-
nis heeft gekregen van de betekening van het vonnis, om daartegen verzet aan te 
tekenen, geen schending van de voormelde artikelen 6 en 13 worden afgeleid.
Het middel faalt naar recht.
Over het derde middel
De eiser verwijt het arrest het recht op rechtspraak in twee instanties te misken-
nen.
Enerzijds voert hij aan dat het arrest artikel 2.1 van het Aanvullend protocol nr. 7 
van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamen-
tele Vrijheden schendt.
Aangezien dat protocol niet door België ondertekend werd, heeft het geen recht-
streekse werking in de Belgische rechtsorde.
Anderzijds voert hij aan dat de appelrechters artikel 14.5 van het Internationaal 
Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten hebben geschonden, dat be-
paalt dat een ieder die wegens een strafbaar feit is veroordeeld het recht heeft de 
schuldigverklaring en veroordeling opnieuw te doen beoordelen door een hoger 
rechtscollege.
Deze bepaling heeft evenwel geen betrekking op het rechtsmiddel van verzet te-
gen een bij verstek gewezen vonnis.
Het middel faalt naar recht.
Over het vierde middel
De eiser voert aan dat de omstandigheid dat degene die wegens een strafrechte-
lijk misdrijf is veroordeeld over geen enkele informatie beschikt over de modali-
teiten en termijnen om een rechtsmiddel in te stellen, een verschil in behandeling 
uitmaakt dat verboden is bij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, vermits, in 
substantie, een informatieplicht van de rechtzoekende wordt bepaald door andere 
wetten en de termijnen om een rechtsmiddel in te stellen in strafzaken korter zijn 
dan deze die in burgerlijke zaken zijn bepaald.
Hij verzoekt het Hof om het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen 
over de verenigbaarheid van het ontbreken van enige wettekst die, in strafzaken, 
de kennisgeving oplegt aan de veroordeelde van de verschillende wijzen waarop 
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een zaak wordt ingeleid en van de termijnen om een rechtsmiddel in te stellen, 
met de voormelde artikelen 10 en 11 alsook met de artikelen 6 en 13 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrij-
heden, 2 van het Aanvullend protocol nr. 7 van het voormelde verdrag en 14.5 
van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten.
Naar luid van artikel 26, §1, 3° van de Bijzondere wet op het Arbitragehof, doet 
dit Hof,  bij wijze van prejudiciële  beslissing, uitspraak omtrent de schending 
door een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel, 
van de artikelen van titel II "De Belgen en hun rechten" en de artikelen 170, 172 
en 191 van de Grondwet.
Uit deze bepaling volgt dat het Grondwettelijk Hof niet bevoegd is om te onder-
zoeken of het ontbreken van een wet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
schendt.
Er is bijgevolg geen reden om de prejudiciële vraag te stellen die door de eiser is 
opgeworpen.
In zoverre het middel het arrest verwijt dat het weigert een dergelijke vraag te 
stellen, faalt het middel om dezelfde redenen naar recht.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in 
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

10 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Ph. Charpentier, Hoei.

Nr. 471

2° KAMER - 10 oktober 2007

CASSATIE  —  ALGEMEEN.  OPDRACHT  EN  BESTAANSREDEN  VAN  HET 
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - VERZOEKSCHRIFT TOT INTREKKING - VORM 
- ONDERTEKENING DOOR EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE

Met toepassing van de artikelen  1079,  1080 en 1114,  eerste lid,  Ger.W.,  moet,  ook in 
strafzaken, het verzoekschrift tot intrekking van een arrest van het Hof van Cassatie door 
een advocaat bij het Hof van Cassatie ondertekend zijn1. 

(L.)

1 Zie Cass., 8 jan. 2003, AR P.02.1572.F, nr. 16. 
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0852.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Met een verzoekschrift dat op de griffie is ingediend op 14 juni 2007 en waarvan 
een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, vordert de eiser 
de intrekking van een arrest, op 14 maart 2007 door het Hof gewezen onder het 
nummer P.07.0019.F van de algemene rol. 
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Met toepassing van de artikelen 1079, 1080 en 1114, eerste lid, van het Gerech-
telijk Wetboek, moet, ook in strafzaken, het verzoekschrift tot intrekking van een 
arrest van het Hof, door een advocaat bij het Hof van Cassatie ondertekend zijn.
Het verzoekschrift dat alleen door de eiser is ondertekend, is niet ontvankelijk. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de vordering tot intrekking.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

10 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal.

Nr. 472

2° KAMER - 10 oktober 2007

1º  HOF  VAN  ASSISEN  —  BEHANDELING  TER  ZITTING  EN 
TUSSENARRESTEN.  VERKLARING  VAN  DE  JURY  -  VERVANGING VAN EEN 
GRIFFIER OP DE ZITTING - PROCES-VERBAAL VAN DE ZITTING - DOOR DE GRIFFIER ONDERTEKEND

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - VERVANGING 
VAN EEN GRIFFIER OP DE ZITTING -  PROCES-VERBAAL VAN DE ZITTING -  DOOR DE GRIFFIER 
ONDERTEKEND

3º  VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN -  PROCES-
VERBAAL NIET DOOR DE GRIFFIER ONDERTEKEND - HERSTEL VAN DAT VERZUIM - TERUGWERKENDE 
KRACHT

4º  HOF  VAN  ASSISEN  —  BEHANDELING  TER  ZITTING  EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - PROCES-VERBAAL NIET DOOR 
DE GRIFFIER ONDERTEKEND - HERSTEL VAN DAT VERZUIM - TERUGWERKENDE KRACHT

5º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN -  TIJD EN MIDDELEN NODIG TER 
VOORBEREIDING VAN DE VERDEDIGING - BEGRIP
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6º  RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 -  ARTIKEL 6.3.B - STRAFZAKEN - TIJD EN MIDDELEN NODIG 
TER VOORBEREIDING VAN DE VERDEDIGING - BEGRIP

7º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING -  AFLUISTEREN,  KENNISNEMEN EN 
OPNEMEN VAN PRIVÉ-COMMUNICATIE EN TELECOMMUNICATIE - RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 
8, E.V.R.M. - RECHT OP EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉ-LEVEN - GRENZEN - INMENGING

8º  RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 8 -  RECHT OP EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉ-LEVEN -  GRENZEN -  INMENGING - 
AFLUISTEREN, KENNISNEMEN EN OPNEMEN VAN PRIVÉ-COMMUNICATIE EN TELECOMMUNICATIE

9º  RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STRAFZAKEN - AFLUISTEREN, KENNISNEMEN EN OPNEMEN VAN 
PRIVÉ-COMMUNICATIE EN TELECOMMUNICATIE - AFLUISTEREN EN OPNEMEN VAN DE VERKLARINGEN 
VAN EEN VERDACHTE - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES

10º  RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - STRAFZAKEN - AFLUISTEREN, KENNISNEMEN EN OPNEMEN VAN 
PRIVÉ-COMMUNICATIE EN TELECOMMUNICATIE - AFLUISTEREN EN OPNEMEN VAN DE VERKLARINGEN 
VAN EEN VERDACHTE - ZWIJGRECHT

11º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN -  AFLUISTEREN,  KENNISNEMEN EN 
OPNEMEN VAN PRIVÉ-COMMUNICATIE EN TELECOMMUNICATIE - AFLUISTEREN EN OPNEMEN VAN DE 
VERKLARINGEN VAN EEN VERDACHTE - ZWIJGRECHT

12º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - AFLUISTEREN, KENNISNEMEN EN 
OPNEMEN VAN PRIVÉ-COMMUNICATIE EN TELECOMMUNICATIE - RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 
6.1 E.V.R.M. - ARTIKEL 6.2 E.V.R.M. - AFLUISTEREN EN OPNEMEN VAN DE VERKLARINGEN 
VAN EEN VERDACHTE - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - ZWIJGRECHT

1º en 2° Wanneer een griffier een andere op de zitting heeft vervangen, moeten beiden 
samen met de voorzitter het proces-verbaal ondertekenen, teneinde aan die akte een 
authentiek  karakter  te  verlenen  en  van  de  juistheid  van  alle  vermeldingen  erin  te 
getuigen. 

3º en 4° Het verzuim van een griffier om het proces-verbaal van de zitting te ondertekenen, 
kan worden hersteld overeenkomstig artikel 788 Ger.W., dat toepasselijk is in strafzaken; 
een  dergelijk  herstel  heeft  terugwerkende  kracht,  ook  al  gebeurt  het  nadat  een 
rechtsmiddel is ingesteld1. 

5º  en  6°  Om vast  te  stellen  of  de  vervolgde persoon en zijn  raadsman de tijd  en  de 
middelen hebben gekregen die nodig zijn ter  voorbereiding van de verdediging, moet 
men rekening houden met  de tijd  en de middelen  die hun zowel  vóór als  tijdens de 
zittingen waren toegekend, doch ook met het belang en de ingewikkeldheid van de zaak2.

7º  en  8°  Artikel  90ter  Sv.  is  een  toegankelijke  en  duidelijk  gestelde  regel.  Het  is  een 
wettelijke bepaling die,  krachtens artikel  8.2 E.V.R.M.,  de inmenging toestaat van het 
openbaar gezag in de uitoefening van het recht op eerbiediging van het privé-leven3. 

9º, 1O°, 11° en 12°  Noch de artikelen 6.1 en 6.2 E.V.R.M., noch het algemeen beginsel 
van  het  recht  van  verdediging,  verbieden  het  afluisteren  en  opnemen  van  de 
telecommunicatie van een verdachte, overeenkomstig artikel 90ter, §1, Sv., ook al maakt 
die onderzoekshandeling het mogelijk om verklaringen te vergaren die de steller ervan 

1 Zie concl. O.M. 
2 Ibid.
3 Ibid.
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liever niet zou hebben gedaan in aanwezigheid van een gerechtelijke overheid of van 
politie4.

(V. T. DE POST e.a;)

Conclusie van de Heer Advocaat-generaal Vandermeersch:

De cassatieberoepen die door de eiser op 16 maart 2007 zijn ingesteld zijn gericht tegen 
het arrest dat op 5 oktober 2006 is gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling 
van het Hof van Beroep te Bergen, tegen de beschikking van de voorzitster van het Hof 
van Assisen van de Provincie Henegouwen van 18 december 2006, tegen twee arresten 
door  dat  hof  gewezen  op  22  januari  2007  en  tegen  de  arresten  die  datzelfde  hof 
respectievelijk op 24 en 29 januari 2007, 1, 5, 6 en 22 februari 2007, 6 en 7 maart 2007 
heeft gewezen.

De eiser wordt met name vervolgd wegens het plegen van verschillende diefstallen met 
geweld en andere verzwarende omstandigheden, wegens willekeurige vrijheidsberoving, 
opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachten rade, deelneming als leider aan 
een criminele organisatie, feiten van heling en het dragen van oorlogswapens.

Bij arrest van 5 oktober 2006 werd hij samen met zeven medebeschuldigden naar het 
Hof van Assisen van de Provincie Henegouwen verwezen.

Bij arrest van 6 maart 2007 heeft dat hof de eiser tot een straf van 18 jaar opsluiting 
veroordeeld en tot de straffen van afzetting van en ontzetting uit de in artikel 31 van het 
Strafwetboek opgesomde rechten.

Bij  arrest  van  7  maart  2007  werd  de  eiser  veroordeeld  om aan  ieder  van  de  vier 
verweerders een provisioneel bedrag van één euro te betalen.

In een memorie die op de griffie van het Hof op 14 augustus 2007 is ingekomen, voert 
de eiser zes middelen tot staving van zijn cassatieberoep aan.

I. Over het cassatieberoep gericht tegen het arrest dat op 5 oktober 2006 is gewezen 
door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep te Bergen:

Bij arrest van 5 oktober 2006 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof 
van Beroep te Bergen de eiser en andere medebeschuldigden naar het Hof van Assisen 
van  de  Provincie  Henegouwen  verwezen  wegens  als  misdaad  omschreven  feiten  en 
samenhangende misdrijven.

Het cassatieberoep dat de veroordeelde instelt tegen het arrest waarbij hij naar het hof 
van  assisen  wordt  verwezen  en  dat  gelijktijdig  met  het  cassatieberoep  tegen  het 
veroordelend arrest wordt ingesteld binnen vijftien dagen na de uitspraak van dat arrest, 
maakt bij het Hof geen schending aanhangig van de wetten betreffende de bevoegdheid 
van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen, noch het onderzoek 
van de nietigheden als bedoeld in de artikelen 292bis en 416, tweede lid, van het Wetboek 
van Strafvordering, waartegen onmiddellijk cassatieberoep openstaat5.

Voor het overige lijken mij de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht te zijn genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.

4 Ibid.
5 Cass., 15 dec. 2004, A.R. P.04.1189.F, AC., nr. 612; JT., 2005, p. 4.
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II.  Over  de  cassatieberoepen  die  gericht  zijn  tegen  de  kabinetsbeschikking  van  de 
voorzitster van het hof van assisen van 18 december 2006 en tegen het arrest van het 
voormelde hof van 22 januari 2007 (bladzijden 9 tot 13 van het proces-verbaal van de 
terechtzitting):

Beide  bestreden  beslissingen  verwerpen  de  door  de  eiser  ingediende  verzoeken  tot 
verdaging van de zaak.

II.1. Eerste middel:

Het eerste middel voert de schending aan van de artikelen 6.1 en 6.3, b en c van het 
Europees Verdrag tot  Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden en de miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging. De 
eiser voert aan dat de voormelde bepalingen regels van openbare orde zijn welke het recht 
van verdediging waarborgen, zodat zij onvermijdelijk voorrang hebben op het schema van 
de debatten, de problemen met de samenstelling van de jury, andere voor het hof van 
assisen gebrachte zaken en zelfs op de betrokkenheid van andere beschuldigden, ook al 
zijn die aangehouden.

Het recht van verdediging bestaat uit «tout droit résultant d’une disposition de droit 
écrit ou consacré par les principes généraux du droit, pour toute partie, de soutenir ou 
combattre librement une demande devant une juridiction»6 .  Het recht van verdediging 
vloeit voort uit een in ons rechtsstelsel algemeen erkend rechtsbeginsel7 . Het wordt niet 
als zodanig in een algemene Belgische rechtstekst omschreven, maar het werd, met name 
in de artikelen 6.1 en 6.3 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, normatief omschreven.

Artikel 6.1 van het Europees Verdrag verleent  een ieder  die van een strafrechtelijk 
misdrijf wordt beschuldigd, het recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn 
zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij 
de wet is ingesteld. Deze bepaling bekrachtigt, ten aanzien van het begrip eerlijk proces, 
het algemeen beginsel van de billijke rechtspleging dat zich op de kruising bevindt van de 
verwante  beginselen van de gelijkheid der  wapenen of  de  procedure  op tegenspraak8. 
Artikel  6,  §3,  bevestigt  meer  in  het  bijzonder  de  verschillende  rechten  van  de 
beschuldigde in het strafproces.

Het recht van verdediging heeft  geen absoluut karakter: de verwante begrippen van 
eerlijk proces en recht van verdediging worden zodanig gecombineerd dat het laatste moet 
worden gemeten ten aanzien van de vereisten van het eerlijk proces.

Om te kunnen oordelen of een zaak op een eerlijke wijze is behandeld in de zin van 
artikel 6.1 van het Europees Verdrag Rechten van de Mens, dient te worden nagegaan of 
de  zaak  in  haar  geheel  op  een  eerlijke  wijze  voor  een  onpartijdige  rechtbank  is 
behandeld9.

Vanuit dit oogpunt oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat de 

6 M. FRANCHIMONT, “Les droits de la défense et leur contexte procedural, le discours de la réalité”, 
Luik, Uitg. Jeune Barreau de Liège, 1985, p. 25.
7 J. du JARDIN, «Le droit de défense dans la jurisprudence de la Cour de cassation (1990-2003)», JT., 
2003, p. 609-625.
8 Fr. TULKENS en S. VAN DROOGHENBROECK, “L’encadrement du procès pénal par la Cour européenne 
des droits de l’homme”, in La procédure pénale en quête de cohérence, Parijs, Dalloz, 2007, p. 151-
170.
9 Cass., 18 mei 1994, Rev.dr.pén., 1995, p. 78; Cass., 15 dec. 2004, JT., 2005, p. 4. 
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toepassingsmodaliteiten van de artikelen 6.1 en 6.3, c, van het Europees Verdrag Rechten 
van  de  Mens  afhangen  van  de  bijzonderheden  van  de  rechtspleging  en  van  de 
omstandigheden van de zaak en dat om te weten of het resultaat werd bereikt dat artikel 6 
beoogt – een eerlijk proces – rekening moet worden gehouden met het geheel van de 
nationaalrechtelijke rechtsplegingen in de betrokken zaak10.

Het Europees Hof lijkt aan te nemen dat om te bepalen of een rechtspleging in haar 
geheel eerlijk was, de druk van het openbaar belang bij de vervolging van het specifieke 
misdrijf  in  kwestie  en  de  bestraffing  van  de  dader  ervan  in  aanmerking  kan  worden 
genomen en afgewogen tegen het belang van het individu om zijn rechten en meer in het 
bijzonder  zijn  recht  van  verdediging  geëerbiedigd  te  zien.  De  bezorgdheid  om  het 
algemeen belang rechtvaardigt evenwel geen maatregelen die het recht van verdediging 
van een beschuldigde uithollen11.

Om  na  te  gaan  of  artikel  6.3  van  het  Europees  Verdrag  Rechten  van  de  Mens 
geëerbiedigd  is,  dient  men  rekening  te  houden  met  de  tijd  en  de  faciliteiten  die  de 
beklaagde zowel vóór als tijdens de terechtzittingen werden toegekend12, maar ook met de 
omvang en de complexiteit van de zaak13.

Wat dat betreft oordelen de bestreden beslissingen dat de keuze van een datum voor de 
opening  van  het  debat,  in  een  zaak  waarin  verschillende  partijen  zijn  betrokken,  het 
resultaat is van verscheidene imperatieven, namelijk de bescherming van het recht van 
verdediging, het opmaken van een vast schema voor het goede verloop van het debat, de 
eventuele  anciënniteit  van  de  feiten,  de  eventuele  betrokkenheid  van  gedetineerde 
beschuldigden, de algemene kalender van de voor het hof van assisen gebrachte zaken en 
de administratieve stappen die voor de samenstelling van een assisenjury noodzakelijk 
zijn. De bestreden beslissingen gaan vervolgens tot het feitelijk onderzoek over van de 
verschillende  gegevens  van  de  zaak,  waarbij  zij  in  de  eerste  plaats  de  elementen  in 
aanmerking nemen met betrekking tot de uitoefening van het recht van verdediging van 
de eiser.

In  zoverre  het  middel  kritiek  uitoefent  op  deze  feitelijke  beoordeling  van  de 
appelrechters of voor zijn toezicht het onderzoek van feitelijke gegevens zou vereisen, 
waarvoor het Hof niet bevoegd is, lijkt het mij niet ontvankelijk.

Voor  het  overige,  in  tegenstelling  tot  wat  het  middel  aanvoert,  blijkt  niet  uit  de 
bestreden beslissingen dat zij  het  grondvereiste van de eerbiediging van het recht van 
verdediging van de eiser niet hebben doen gelden, een vereiste dat, het past om eraan te 
herinneren,  niet  absoluut is.  Het middel dat van een foutieve lezing van de bestreden 
beslissingen uitgaat, lijkt mij in zoverre niet ontvankelijk.

Ten  slotte  hebben  de  bestreden  beslissingen,  met  het  geheel  aan  redenen  die  zijn 
overgenomen, wettig  en zonder  het  recht van verdediging van de eiser  te  miskennen, 
kunnen oordelen dat er geen grond was om de zaak van de eiser te verdagen. Het middel 
kan in zoverre niet worden aangenomen.

II.2 Ambtshalve toezicht:

10 Hof Mensenrechten, arrest Imbrioscia t/ Zwitserland van 24 nov. 1993, Rev.dr.pén., 1994, p. 1328 
(samenvatting).
11 Zie Hof Mensenrechten,  arrest  Jalloh t/  Duitsland,  11 juli  2006,  ref.  nr.  54810/00, §97;  Hof 
Mensenrechten, arrest Heglas t/ Tsjechië, 1 maart 2007, §87.
12 Cass., 5 april 1996, A.R. A.94.0002.F, AC., nr. 111, Rev.dr.pén., 1996, p. 634, JT., 1996, p. 411.
13 Cass., 15 dec. 2004, A.R. P.04.1189.F, AC., nr. 612.
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De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht 
genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

III. Over het cassatieberoep dat gericht is tegen het arrest dat op 29 januari 2007 is 
gewezen door het hof van assisen, dat verklaart dat er geen grond is om de vervolgingen 
niet ontvankelijk te verklaren:

III.1. Tweede middel:

Het tweede middel voert de schending aan van artikel 90ter, §1, van het Wetboek van 
Strafvordering,  van  artikel  15  van  de  Grondwet  en  van  artikel  8  Europees  Verdrag 
Rechten  van  de  Mens.  De  eiser  betoogt  in  het  middel  dat  artikel  90ter,  §1,  van  het 
Wetboek van Strafvordering geen wet is die voldoende klaar en duidelijk is om, krachtens 
artikel 8.2 Europees Verdrag Rechten van de Mens, te kunnen afwijken van de beginselen 
van onschendbaarheid van de woonst en eerbiediging van het privé-leven.

Naar luid van artikel 8.2 Europees Verdrag Rechten van de Mens, is geen inmenging 
van enig openbaar gezag toegestaan in de uitoefening van het recht op eerbiediging van 
het privé- en familieleven, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische 
samenleving  noodzakelijk  is  in  het  belang  van  de  nationale  veiligheid,  de  openbare 
veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden 
en strafbare feiten,  de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

De artikelen 90ter tot 90decies van het Wetboek van Strafvordering stellen de strikte 
voorwaarden vast waarin de onderzoeksrechter zich overeenkomstig artikel 8.2 van het 
Europees Verdrag tot  bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, wettig kan mengen in een privé-communicatie. Naar luid van artikel 90ter, §1, 
van het Wetboek van Strafvordering, kan de onderzoeksrechter in uitzonderlijke gevallen, 
wanneer het onderzoek zulks vereist, privé- of telecommunicatie, tijdens de overbrenging 
ervan,  afluisteren,  er  kennis  van  nemen en opnemen,  indien  er  ernstige  aanwijzingen 
bestaan dat het feit waarvoor hij geadieerd is een strafbaar feit is, bedoeld in een van de 
bepalingen opgesomd in §2, en indien de overige middelen van onderzoek niet volstaan 
om de waarheid aan de dag te brengen.

Door, in de regel, de afluistermaatregel te doen afhangen van de tussenkomst van een 
onderzoeksrechter, van de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit en van heel 
strenge  vormvereisten,  heeft  de  wet  de  rechtzoekende  de  wettelijke  waarborg  willen 
bieden om elke vorm van onrechtmatige inmenging in diens privé-leven te vermijden.

De artikelen 90ter tot 90decies van het Wetboek van Strafvordering lijken mij aldus 
normen die toegankelijk zijn voor de betrokkenen en die precies zijn verwoord. Het zijn 
dus wetsbepalingen die, krachtens dat artikel 8.2, de inmenging van het openbaar gezag in 
de uitoefening van het recht op eerbiediging van het privé-leven toestaan14.

Het middel dat het tegendeel aanvoert lijkt mij te falen naar recht.

III.2. Derde middel:

14 Cass., 26 maart 2003, AR. P.03.0412.F, AC., nr. 208; Rev.dr.pén., p. 1080, met noot Th. Henrion; 
H. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, «La loi belge du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée 
contre  les  écoutes,  la  prise  de  connaissance  et  l’enregistrement  de  communications  et  de 
télécommunications privées», Rev.dr.pén., 1995, pp. 340-341.
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Het derde middel voert de schending aan van artikel 149 van de Grondwet, van de 
artikelen 6.1 en 6.2 van het Europees Verdrag Rechten van de Mens en de miskenning 
van het algemeen beginsel van het recht van verdediging. Met verwijzing naar het arrest 
Allan  t/  Verenigd  Koninkrijk  van 5  november  200215 (en  niet  van  7 november  zoals 
verkeerdelijk in de memorie vermeld), voert de eiser aan dat hij het voorwerp is geweest 
van listen en dat psychologische druk op hem is uitgeoefend om hem bekentenissen of 
andere  hem  beschuldigende  verklaringen  te  ontlokken,  met  miskenning  van  zijn 
zwijgrecht.  Hij  betoogt  ook  dat  de  bestreden  beslissing niet  heeft  geantwoord op het 
middel  “dat  hieruit  is  afgeleid  dat,  gezien  de  omstandigheden  van  de  zaak,  zijn 
verklaringen waren uitgelokt”.

In zijn conclusie had de eiser betoogd dat het afluisteren van zijn gesprekken terwijl hij 
zich in voorlopige hechtenis bevond en zich op zijn zwijgrecht beriep, tot doel had om 
reacties te verzamelen op de tegen hem ingebrachte beschuldigingen en, bijgevolg, tegen 
zijn zin inlichtingen in te winnen.

Bij  arrest  van 13 mei 1986 heeft  het Hof erop gewezen dat  het  zwijgrecht van de 
inverdenkinggestelde deel uitmaakte van het recht van verdediging en, om die reden, de 
eigenschappen van een algemeen rechtsbeginsel had16.

Ook al wordt het niet uitdrukkelijk in het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele Vrijheden vermeld, toch erkent het Europees Hof voor de 
Rechten van de mens, sinds 1993,  dat het zwijgrecht begrepen is in het recht op een 
eerlijk proces, dat door artikel 6 van het Verdrag is gewaarborgd17.

De bestaansreden van deze rechten heeft ondermeer te maken met de bescherming van 
de beschuldigde tegen onrechtmatige dwang vanwege de overheid en het verkrijgen van 
bewijselementen  onder  dwang  of  druk,  tegen  de  wil  in  van  de  beschuldigde,  wat 
gerechtelijke dwalingen vermijdt en het mogelijk maakt om de doelstellingen van artikel 6 
te halen18. Met name het recht om niet bij te dragen tot de eigen inbeschuldigingstelling 
veronderstelt dat de aanklager, in een strafzaak, poogt om zijn bewijsvoering te gronden 
zonder  zijn  toevlucht  te  nemen  tot  bewijselementen  die  onder  dwang  of  druk  zijn 
verkregen, tegen de wil in van de beschuldigde19. 

Krachtens het zwijgrecht is hij die van een misdrijf verdacht wordt vrij om al dan niet 
de  hem  gestelde  vragen  te  beantwoorden,  naargelang  hij  dit  al  dan  niet  in 
overeenstemming  met  zijn  belangen  vindt.  De  beklaagde  kan  niet  ertoe  gedwongen 

15 Hof Mensenrechten, arrest Allan t/ Verenigd Koninkrijk, 5 nov. 2002, ref. nr. 48539/99.
16 Cass., 13 mei 1986,  Rev.dr.pén., 1986, p. 905, met concl. procureur-generaal J. du JARDIN, toen 
advocaat-generaal;  Cass.,  11 maart  1992,  A.C. 1991-1992,  nr.  362.  Meer  onlangs  heeft  het  Hof 
gepreciseerd dat er “geen enkel algemeen beginsel van het recht op stilzwijgen bestaat dat verschilt 
van het algemeen beginsel van het recht van verdediging” (Cass., 16 juni 2004, AR. P.04.0671.F, 
AC. 2004, nr. …).
17 Hof Mensenrechten, arrest Funke t/ Frankrijk van 25 feb. 1993, §44. Voor andere bevestigingen 
van hetzelfde principe, zie Hof Mensenrechten, arresten  Murray t/ Verenigd Koninkrijk van 8 feb. 
1996, §45, Saunders t/ Verenigd Koninkrijk van 17 dec. 1996, §68, Serves t/ Frankrijk van 20 okt. 
1997, §46, Condron t/ Verenigd Koninkrijk van 2 mei 2000, §56, Averill t/ Verenigd Koninkrijk van 6 
juni 2000, §45,  Coëme e.a. t/ België van 26 juni 2000, §126,  I.J.L., G.M.R. en A.K.P. t/ Verenigd 
Koninkrijk van 19 sept. 2000, §83, Heaney en Mc Guinness t/ Ierland van 21 dec. 2000, §40, Quinn 
t/ Ierland van 21 dec. 2000, §40, J.B. t/ Zwitserland van 3 mei 2001,  §64, Weh t/ Oostenrijk van 8 
juli 2004, §39, Shannon t/ Verenigd Koninkrijk van 4 okt. 2005, §32.
18 Hof Mensenrechten, arrest Murray t/ Verenigd Koninkrijk van 8 febr. 1996, Receuil 1996-I, p. 49, 
§45; Hof Mensenrechten, arrest Allan t/ Verenigd Koninkrijk van 5 nov. 2002, §44 en 50.
19 Hof Mensenrechten, arrest Jalloh t/ Duitsland, 11 juli 2006, ref. nr. 54810/00, §100.
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worden tegen zichzelf te getuigen of een bekentenis af te leggen20.

In de regel verbieden het algemeen rechtsbeginsel van het vermoeden van onschuld, 
waarvan het zwijgrecht het logisch gevolg is, en dat van de eerbiediging van het recht van 
verdediging, iedere toevlucht tot deloyale procédés voor het verkrijgen van bekentenissen.

Aldus werden de bewijzen die met behulp van valse beloften zijn verkregen, onwettig 
verklaard  want  verkregen  met  miskenning  van  het  recht  van  verdediging21.  Hetzelfde 
geldt  wanneer  de  bekentenissen  werden  verkregen  na  duidelijke  leugens  van  de 
verbalisanten die een deloyale houding van hun kant verraden22 .

Mijns inziens is het procédé om bewijzen of bekentenissen te verkrijgen deloyaal zodra 
het  de  toestemming van de persoon23 of  het  vrijwillige  of  spontane karakter  van zijn 
verklaringen24 aantast. 

Niets belet daarentegen dat de agenten van het openbaar gezag pogen om bewijzen te 
vergaren  met  het  verrassingseffect  of  zonder  medeweten  van  betrokkene  en  de 
voorwaarden daartoe creëren, voor zover zij geen gebruik maken van illegale of deloyale 
middelen. Voor zover deze niet met bedrieglijke uitlokking of met misleiding gepaard 
gaan, zijn de onderzoeksmethoden met het oog op het vergaren van de bewijselementen 
met  verrassingseffect  en  buiten  medeweten  van  betrokkene,  niet  deloyaal, 
niettegenstaande de discretie et de context van de aanwending ervan.

Noch het algemeen rechtsbeginsel van het vermoeden van onschuld, noch dat van de 
bewijslast  in  strafzaken,  noch dat  van de eerbiediging van het  recht  van verdediging, 
verzetten  zich  immers  tegen  het  regelmatig  aanwenden  van  wettelijke  procédés  die 
bestemd  zijn  om  “zelf-incriminerende”  bewijzen  of  verklaringen  te  vergaren  zonder 
medeweten van de betrokkene. Het dient toegegeven dat de plaatsing van telefonische 
afluisterapparatuur, in de regel, een dergelijk doel nastreeft.

Het bestreden arrest dat oordeelt dat “in zoverre het bekritiseerde afluisteren onder het 

20 Cass., 11 maart 1992, AC. 1991-1992, nr. 362.
21 Cass., 13 mei 1986,  Rev.dr.pén., 1986, p. 965, met concl. procureur-generaal J. du JARDIN, toen 
advocaat-generaal.
22 Zie daaromtrent C. DE VALKENEER, Manuel de l’enquête pénale, Brussel, Larcier, 2006, p. 171 tot 
174.
23 C. DE VALKENEER geeft als voorbeeld de huiszoekingen waarbij de toestemming van de eigenaar 
van de woning op deloyale wijze werd verkregen (op.cit., p. 174-175).
24 Dat is de lering die wij menen te moeten trekken uit  het  arrest van het  Europees Hof van 5 
november 2002 Allan t/ Verenigd Koninkrijk, dat in de memorie van de eiser wordt aangehaald: dit 
arrest  heeft  geoordeeld  dat  het  aanwenden  van  opnamen,  verricht  terwijl  de  eiser  zich  in  het 
commissariaat en in de gevangenis bevond in gezelschap van, enerzijds, een medeveroordeelde en, 
anderzijds, zijn vriendin, niet strijdig was met de eerlijkheidsvereisten die bij artikel 6.1 E.V.R.M. 
zijn gesteld, vermits er geen enkele aanleiding toe was om ervan uit te gaan dat de bekentenissen die 
de eiser eventueel in de loop van die opgenomen gesprekken had kunnen doen, niet spontaan waren, 
anders gezegd dat er op hem dwang zou zijn uitgeoefend om hem daartoe te brengen of dat men hem 
een valstrik zou hebben gespannen of daartoe zou hebben aangezet (§§46 en 48). Het Europees Hof 
heeft daarentegen een tegengesteld standpunt ingenomen wat de opgenomen gesprekken betreft die 
de  eiser  heeft  gehad  met  de  politie-informant,  die  in  de  cel  van  betrokkene  werd  gezet  met  de 
duidelijke bedoeling om van hem inlichtingen te verkrijgen waaruit zijn betrokkenheid zou blijken, 
daar  de  verklaringen  van  de  eiser  immers  niet  spontaan  waren  maar  werden  uitgelokt  door  de 
aandringende vragen van de informant, die op verzoek van de politie handelde, en die de gesprekken 
naar  de  moord had geleid in  omstandigheden die voor  het  feitelijke equivalent  van  een verhoor 
kunnen doorgaan,  zonder  de  waarborgen waarmee een  formeel  politieverhoor  zou gepaard  gaan 
(§§50 tot 53).
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toezicht van de onderzoeksrechter gebeurde, overeenkomstig artikel 90ter en volgende 
van  het  Wetboek  van  Strafvordering,  en  de  verdediging  niet  aantoont  dat  Alexandre 
Varga verplicht of aangespoord werd om met zijn bezoekers of iemand anders te praten 
(zoals  werd vastgesteld in het arrest  Allan t/  Verenigd Koninkrijk),  kan niet  beweerd 
worden  dat  het  recht  van  verdediging,  en  meer  in  het  bijzonder  het  recht  van  de 
beschuldigde om het stilzwijgen te bewaren, werden miskend” en dat “Alexandre Varga, 
in het kader van de voormelde afluistering, steeds meester was over zijn communicatie 
met  anderen”,  beantwoordt  de  conclusie van de eiser waarin  hij  protesteert  tegen “de 
listen  aangewend  door  de  gerechtelijke  overheid  om  zijn  zwijgrecht  te  omzeilen”, 
omkleedt zijn beslissing regelmatig met redenen en verantwoordt haar naar recht.

Het middel kan bijgevolg volgens mij niet worden aangenomen.

III.4. Het vierde middel:

Het vierde middel voert de schending aan van artikel 90quater van het Wetboek van 
Strafvordering.  In  zijn  aanvullende  conclusie  voor  het  hof  van  assisen  heeft  de  eiser 
betoogd  dat  de  beschikkingen  van  de  onderzoeksrechter  tot  het  afluisteren  van 
telefoongesprekken, met schending van het voormelde artikel 90quater, alleen de naam 
van  de  leidinggevende  officier  vermeldden,  namelijk  Jean-Paul  BREUER,  zonder 
vermelding van diens hoedanigheid van politiecommissaris of officier van gerechtelijke 
politie.

Iedere bewakingsmaatregel, buiten het geval van artikel 90ter, §5, moet het voorwerp 
uitmaken van een met redenen omklede beschikking van de onderzoeksrechter die deze 
aan de procureur des Konings meedeelt. Deze beschikking is onderworpen aan een geheel 
van vormvoorschriften en het niet naleven ervan wordt met nietigheid bestraft25.

Krachtens artikel 90quater, §1, 5°, van het Wetboek van Strafvordering, moet de met 
redenen  omklede  beschikking  van  de  onderzoeksrechter  waarbij  vooraf  machtiging 
verleend wordt  tot  iedere bewakingsmaatregel  die  bij  artikel  90ter van het voormelde 
wetboek is bepaald, op straffe van nietigheid, de naam en de hoedanigheid van de officier 
van gerechtelijke politie vermelden, aangewezen voor de uitvoering van de maatregel.

De verplichte vermelding van de hoedanigheid van degene die met deze uitvoering is 
belast,  beoogt,  enerzijds  de  garantie  dat  deze  de  hoedanigheid  heeft  van  officier  van 
gerechtelijke politie welke bij artikel 90quater, §3, van het Wetboek van Strafvordering, 
vereist is voor de tenuitvoerlegging van de beschikking tot afluisteren en, anderzijds, om 
hem bij naam te identificeren. Wat dat betreft, bepaalt de wet eveneens dat de namen van 
de  agenten  van  gerechtelijke  politie  die  de  officier  van  gerechtelijke  politie  bijstaan 
eveneens vooraf aan de onderzoeksrechter moeten worden meegedeeld om de risico’s op 
“lekken” onder controle te houden, door het aantal personen die bij de operatie betrokken 
zijn te beperken en hen op ieder ogenblik te kunnen identificeren26.

Dus voldoet de vermelding op de beschikkingen van 30 maart 2001, 13 april 2001 en 
11  mei  2001,  volgens  welke  Jean-Paul  Breuer  aangewezen  is  als  “verantwoordelijk 

25 Cass.,  26  juni  1996,  AC. 1996,  nr.  263.  Deze  straf  werd verantwoord  door  de  ernst  van  de 
inmenging in het privé-leven van deze maatregel: Verslag van de Commissie voor de Justitie van de 
Senaat, Parl. St., Senaat, 1992-1993, nr. 843/2, p. 114.
26 Verslag van de Commissie voor de Justitie van de Senaat, Parl. St., Senaat, 1992-1993, nr. 843/2, 
p. 31; H. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, “La loi belge du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie 
privée  contre  les  écoutes,  la  prise  de  connaissance  et  l’enregistrement  de  communication  et  de 
télécommunications privées”, Rev.dr.pén., 1995, p. 328.
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officier” aan de wettelijke vereiste.

Het middel kan niet worden aangenomen.

III.5. Ambtshalve toezicht

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

IV.  Over  het  cassatieberoep  dat  gericht  is  tegen het  arrest  dat  op  6 maart  2007 is 
gewezen door het hof van assisen dat de eiser op de tegen hem ingestelde strafvordering 
veroordeelt:

IV.1 Vijfde en zesde middel

In  het  vijfde  en  zesde  middel  betoogt  de  eiser  dat  de  processen-verbaal  van 
respectievelijk de terechtzittingen van 14 februari 2007 en 28 februari 2007 niet door de 
griffier Véronique Hanton zijn ondertekend, zonder dat werd vastgesteld dat zij zich in de 
onmogelijkheid bevond om deze te tekenen ofschoon zij de voormelde terechtzittingen 
gedeeltelijk had bijgewoond.

Het proces-verbaal van de zitting moet op straffe van nietigheid door de voorzitter en 
de griffier worden ondertekend27. Deze formaliteit is voorgeschreven om een authentiek 
karakter van het proces-verbaal van de terechtzitting te waarborgen en zij is substantieel28.

Het verzuim van een griffier om een proces-verbaal van de zitting of een vonnis te 
ondertekenen,  kan  evenwel  worden  hersteld  overeenkomstig  artikel  788  van  het 
Gerechtelijk  Wetboek.  Wanneer  het  verzuim  van  een  griffier  overeenkomstig  de 
voormelde bepaling wordt hersteld, heeft dat herstel terugwerkende kracht, ook al gebeurt 
het nadat tegen het vonnis of arrest een rechtsmiddel is ingesteld of na de neerlegging van 
eisers memorie in cassatie29.

Welnu,  uit  de  stukken  van  het  dossier  en  inzonderheid  uit  het  schrijven  van  12 
september 2007 van de advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Bergen, blijkt dat de 
in de middelen bedoelde verzuimen, met toepassing van het voormelde artikel 788 werden 
hersteld.

De middelen zijn bij gebrek aan belang niet ontvankelijk geworden.

IV.2. Ambtshalve toezicht

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

V. Over het cassatieberoep dat gericht is  tegen het arrest  dat op 22 januari  2007 is 
gewezen door het hof van assisen, waarbij de vierde gezworene wordt vervangen, en over 
de cassatieberoepen die gericht zijn tegen de arresten die op 24 januari, 1, 5, 6 en 22 
februari 2007 zijn gewezen door het hof van assisen:

27 Voor meer uitleg over  het  vervullen van dit  vormvoorschrift  alsook over de doorhalingen en 
lacunes  in  het  proces-verbaal  van  de  terechtzitting,  zie  R.  DECLERCQ,  Beginselen  van 
strafrechtspleging, 3de uitg., Mechelen, Kluwer, 2003, p. 793 e.v.
28 Cass., 4 dec. 2001, JT., 2003, p. 548, (samenvatting).
29 Cass., 16 okt. 2002, AC. 2002, nr. 543; Cass., 8 febr. 2005, A.R. P.04.1606.N, AC. 2005, nr. 79. 
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De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht 
genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

VI.  Over  het  cassatieberoep dat  gericht  is  tegen  het  arrest  dat  op 7  maart  2007  is 
gewezen door het hof van assisen, uitspraak doende over de tegen de eiser ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen:

De eiser voert geen bijzonder middel aan.

Ik besluit bijgevolg tot verwerping van de cassatieberoepen.

Brussel, 27 september 2007,

D. Vandermeersch 

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0864.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 5 oktober 2006 gewezen 
door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, tegen de 
beschikking van 18 december 2006 van de voorzitter van het Hof van Assisen 
van de provincie Henegouwen, tegen twee arresten van dat hof van 22 januari 
2007 en tegen de arresten die het op 24 en 29 januari 2007 heeft gewezen, tegen 
de arresten van 1, 5, 6 en 22 februari 2007 en tegen de arresten van 6 en 7 maart 
2007. 
De eiser voert zes middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neergelegd.
Op de terechtzitting van 10 oktober 2007, heeft afdelingsvoorzitter Frédéric Clo-
se verslag uitgebracht en heeft  advocaat-generaal  Damien Vandermeersch ge-
concludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over  het  cassatieberoep gericht  tegen  het  verwijzingsarrest,  op 5  oktober 
2006 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling:
Het cassatieberoep van de veroordeelde tegen het verwijzingsarrest naar het hof 
van assisen, dat tegelijkertijd is ingesteld met het cassatieberoep tegen het ver-
oordelend arrest, binnen de vijftien dagen na de uitspraak van dit arrest, legt aan 
het Hof geen schending voor van de wetten betreffende de bevoegdheid van de 
kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen en evenmin het on-
derzoek van de nietigheden die bij de artikelen 292bis en 416, tweede lid, van 
het Wetboek van Strafvordering, zijn bedoeld.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in 
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. Over de cassatieberoepen gericht tegen de kabinetsbeschikking van de voor-
zitter van het hof van assisen van 18 december 2006 en tegen het arrest van het 
voormelde hof van 22 januari 2007 (bladzijden 9 tot 13 van het proces-verbaal 
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van de terechtzitting) :
Over het eerste middel
Om vast te stellen of de vervolgde persoon en zijn raadsman de tijd en de midde-
len hebben gekregen, nodig ter voorbereiding van de verdediging, moet men re-
kening houden met de tijd en middelen die hun, zowel vóór als tijdens de terecht-
zittingen waren toegekend, maar ook met het belang en de ingewikkeldheid van 
de zaak.
In zoverre het middel een onderzoek van feiten vereist waarvoor het Hof niet be-
voegd is, is het niet ontvankelijk.
Om de verwerping van het verzoek tot uitstel van het proces met redenen te om-
kleden, doen de beschikking en het arrest opmerken dat de verhindering van een 
vorige raadsman van de eiser sinds eind november 2006 bekend is, dat de eiser 
niet om zijn vervanging heeft verzocht tijdens de samenvattende ondervraging 
van 11 december 2006, dat  op die dag een andere advocaat zijn tussenkomst 
heeft gesignaleerd, dat op 22 december een afschrift van het dossier ter inzage 
van die advocaat werd gehouden en dat deze, rekening houdend met het geheel 
van maatregelen die tussen de dag van zijn tussenkomst en deze van de opening 
van de zitting zijn genomen, over de middelen en tijd heeft beschikt die noodza-
kelijk zijn ter voorbereiding van de verdediging van de eiser die gedagvaard is 
om te verschijnen op de terechtzitting van 22 januari 2007.
De beschikking en het arrest beslissen dus niet dat een beschuldigde de tijd en de 
middelen kunnen worden ontnomen die noodzakelijk zijn ter voorbereiding van 
zijn verdediging, wanneer het tijdschema van de debatten en vaststellingen, de 
aanwezigheid van de jury of de voorlopige hechtenis van een andere beschuldig-
de een dergelijke beperking opleggen.
De imperatieven, waarbij de eiser kritiek uitoefent op het feit dat die in aanmer-
king zijn genomen, werden alleen door de feitenrechters vermeld om de beslis-
sing te rechtvaardigen volgens welke er, bij gebrek aan aantasting van het recht 
van verdediging van de eiser door de vervanging van één van zijn advocaten, 
geen grond was om de datum van de debatten uit te stellen. 
Het middel dat in zoverre op een foutieve interpretatie van de bestreden beslis-
singen steunt, mist feitelijke grondslag.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in 
acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
C. Over het cassatieberoep gericht tegen het arrest, op 29 januari 2007 gewezen 
door het hof van assisen, met toepassing van artikel 312bis van het Wetboek van 
Strafvordering en dat verklaart dat er geen grond is om de vervolgingen niet ont-
vankelijk te verklaren:
Over het tweede middel
Naar luid van artikel 8.2 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele Vrijheden, is er geen inmenging van enig openbaar 
gezag toegestaan met betrekking tot de uitoefening van het recht op eerbiediging 
van het privé- en familieleven, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een 
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democratische samenleving nodig is  in  het  belang van 's  lands veiligheid,  de 
openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, de bescherming van 
de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de 
gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijhe-
den van anderen.
Artikel 90ter van het Wetboek van Strafvordering is een toegankelijke en duide-
lijk gestelde regel. Het is een wettelijke bepaling die, krachtens artikel 8.2 van 
het Verdrag, de inmenging toestaat van het openbaar gezag in de uitoefening van 
het recht op eerbiediging van het privéleven.
Het middel dat het tegendeel beweert, faalt naar recht.
Over het derde middel
Op de conclusie van de eiser waarin hij aanvoert dat de uitlatingen tegen de op-
name waarvan hij zich verzet, waren uitgelokt, antwoordt het arrest dat hij er niet 
in slaagt dit aan te tonen, aangezien de eiser steeds de controle had over zijn 
communicaties met anderen.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Voor het overige verbieden noch de artikelen 6.1 en 6.2 van het Verdrag tot Be-
scherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, noch het 
algemeen beginsel van het recht van verdediging, het afluisteren en opnemen van 
de telecommunicatie van een verdachte, overeenkomstig artikel 90ter, §1, van 
het Wetboek van Strafvordering, ook al maakt die onderzoekshandeling het mo-
gelijk om verklaringen te vergaren die de steller ervan liever niet zou hebben ge-
daan in aanwezigheid van een gerechtelijke overheid of van politie.
Het middel faalt in zoverre naar recht.
Over het vierde middel
Krachtens artikel 90quater, §1, van het Wetboek van Strafvordering moet de met 
redenen  omklede  beschikking  van  de  onderzoeksrechter  waarbij  machtiging 
wordt  verleend  tot  een  bewakingsmaatregel  op  grond  van  artikel  90ter,  met 
name, op straffe van nietigheid, de naam en de hoedanigheid van de officier van 
gerechtelijke politie vermelden, aangewezen voor de uitvoering van de maatre-
gel.
De vermelding van de identiteit van de ambtenaar van politie en van zijn hoeda-
nigheid van "verantwoordelijk officier" voldoet aan de wettelijke vereiste.
Het middel kan niet worden aangenomen. 
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in 
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
D. Over het cassatieberoep gericht tegen het arrest van het hof van assisen van 6 
maart 2007, dat de eiser op de tegen hem ingestelde strafvordering veroordeelt:
Over het vijfde en zesde middel
Wanneer een griffier een andere op de terechtzitting heeft vervangen, moeten 
beiden samen met de voorzitter het proces-verbaal ondertekenen, teneinde aan 
die akte een authentiek karakter te verlenen en aldus van de juistheid van alle 
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vermeldingen erin te getuigen.
De eiser voert aan dat de griffier die eerst de in de middelen bedoelde processen-
verbaal van terechtzitting heeft getekend, niet de hoedanigheid had om daaraan 
een authentiek karakter te verlenen, in zoverre deze processen-verbaal de vervul-
ling van vormvoorschriften vaststelden die hij niet persoonlijk had bijgewoond.
Het verzuim van een griffier om het proces-verbaal van de zitting te onderteke-
nen kan evenwel worden rechtgezet overeenkomstig artikel 788 van het Gerech-
telijk Wetboek, dat toepasselijk is in strafzaken. Een dergelijke rechtzetting heeft 
terugwerkende kracht, ook al gebeurt zij nadat een rechtsmiddel is ingesteld.
Welnu, uit het dossier blijkt dat de verzuimen die in de middelen zijn bedoeld, 
met toepassing van het voormelde artikel 788, waren rechtgezet sedert de neer-
legging van de memorie van de eiser.
De middelen zijn niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in 
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
E. Over het cassatieberoep gericht tegen het arrest van het hof van assisen van 22 
januari 2007, waarbij de vierde gezworene is vervangen (bladzijden 6 en 7 van 
het proces-verbaal van terechtzitting) en over de cassatieberoepen tegen de arres-
ten van het hof van assisen van 24 januari, 1, 5, 6 en 22 februari 2007:
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in 
acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
F. Over het cassatieberoep gericht tegen het arrest, op 7 maart 2007 gewezen 
door het hof van assisen, dat uitspraak doet over de tegen de eiser ingestelde bur-
gerlijke rechtsvorderingen :
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

10 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat:  mr. Draps.

Nr. 473

2° KAMER - 10 oktober 2007

1º  VOORWAARDELIJKE  INVRIJHEIDSTELLING  -  STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
HERROEPING - VASTSTELLING VAN HET OVERBLIJVENDE GEDEELTE VAN DE STRAF - VERPLICHTING

2º  STRAFUITVOERING  -  STRAFUITVOERINGSRECHTBANK -  VOORWAARDELIJKE 
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INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - VASTSTELLING VAN HET OVERBLIJVENDE GEDEELTE VAN DE 
STRAF - VERPLICHTING

1º  en  2°  Ingeval  van  herroeping  van  een  voorwaardelijke  invrijheidstelling,  bepaalt  de 
strafuitvoeringsrechtbank  het  gedeelte  van  de  vrijheidsstraf  dat  de  veroordeelde  nog 
moet ondergaan, rekening houdend met de periode van de proeftijd die goed is verlopen 
en  met  de  inspanning  die  de  veroordeelde  heeft  geleverd  om  de  voorwaarden  te 
respecteren die hem waren opgelegd. (Art. 68, §5, tweede lid, Wet Strafuitvoering)

(F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1357.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 11 september 2007 gewezen 
door de Strafuitvoeringsrechtbank te Luik. 
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het ambtshalve middel dat de schending aanvoert van artikel 68, §5, twee-
de lid, van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de 
veroordeelden:
Krachtens artikel 68, §5, tweede lid, van de Wet van 17 mei 2006, bepaalt de 
strafuitvoeringsrechtbank ingeval van herroeping van een voorwaardelijke invrij-
heidstelling, het gedeelte van de vrijheidsstraf dat de veroordeelde nog moet on-
dergaan, rekening houdend met de periode van de proeftijd die goed is verlopen 
en met de inspanningen die de veroordeelde heeft geleverd om de voorwaarden 
te respecteren die hem waren opgelegd.
Aangezien het bestreden vonnis verzuimt om dienaangaande uitspraak te doen, 
schendt het deze bepaling.
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewe-
zen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het verzuimt om het gedeelte van de 
vrijheidsstraf vast te stellen dat de eiser nog moet ondergaan.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiser in twee derden van de kosten en laat het overige derde ten 
laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Strafuitvoeringsrechtbank te Luik, an-
ders samengesteld.
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10 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal.

Nr. 474

2° KAMER - 10 oktober 2007

1º  VOORWAARDELIJKE  INVRIJHEIDSTELLING  -  STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
ELEKTRONISCH TOEZICHT -  VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING -  VOORWAARDEN -  GEEN 
TEGENAANWIJZINGEN - DRAAGWIJDTE

2º  STRAFUITVOERING  -  STRAFUITVOERINGSRECHTBANK -  ELEKTRONISCH TOEZICHT - 
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING -  VOORWAARDEN -  GEEN TEGENAANWIJZINGEN - 
DRAAGWIJDTE

3º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - ELEKTRONISCH TOEZICHT - ADVIES 
VAN DE DIRECTEUR - TERMIJN - NIET-NALEVING VAN DE TERMIJN - GEVOLG

4º  STRAFUITVOERING  -  STRAFUITVOERINGSRECHTBANK -  ELEKTRONISCH TOEZICHT - 
ONDERZOEK VAN DE ZAAK - TERMIJN VAN TWEE MAANDEN NA HET ADVIES VAN DE DIRECTEUR - 
NIET-NALEVING VAN DE TERMIJN - GEVOLG

5º  VOORWAARDELIJKE  INVRIJHEIDSTELLING  -  STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
VONNIS - KENNISGEVING BINNEN VIERENTWINTIG UUR - NIET-NALEVING VAN DE TERMIJN - GEVOLG

6º STRAFUITVOERING -  STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS - KENNISGEVING BINNEN 
VIERENTWINTIG UUR - NIET-NALEVING VAN DE TERMIJN - GEVOLG

7º  RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 3 - VRIJHEIDSBEROVING VAN EEN VEROORDEELDE - TOEPASSING

8º  STRAFUITVOERING  -  ARTIKEL 3  E.V.R.M.  -  VRIJHEIDSBEROVING VAN EEN 
VEROORDEELDE - TOEPASSING

9º  RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - TOEPASSING

10º  STRAFUITVOERING  -  STRAFUITVOERINGSRECHTBANK -  ARTIKEL 6,  E.V.R.M.  - 
TOEPASSING

11º  VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING -  STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
ARTIKEL 6, E.V.R.M. - TOEPASSING

12º  STRAFUITVOERING  -  STRAFUITVOERINGSRECHTBANK -  BESLISSING OVER DE 
STRAFUITVOERING - RECIDIVEGEVAAR - VERMOEDEN VAN ONSCHULD

13º  VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING -  STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
BESLISSING OVER DE STRAFUITVOERING - RECIDIVEGEVAAR - VERMOEDEN VAN ONSCHULD

14º  RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ALLERLEI  -  ARTIKEL 2  AANVULLEND PROTOCOL NR.  7  E.V.R.M.  - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - RECHT OP RECHTSPRAAK IN TWEE INSTANTIES



1916 HOF VAN CASSATIE 10.10.07 - Nr. 474 

15º  RECHTEN  VAN  DE  MENS  —  INTERNATIONAAL  VERDRAG 
BURGERRECHTEN  EN  POLITIEKE  RECHTEN  -  ARTIKEL 13  - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - RECHT VAN HOGER BEROEP

16º  STRAFUITVOERING  -  STRAFUITVOERINGSRECHTBANK -  ARTIKEL 2  AANVULLEND 
PROTOCOL NR. 7 E.V.R.M. - ARTIKEL 13 I.V.B.P.R. - RECHT OP RECHTSPRAAK IN TWEE 
INSTANTIES

17º  VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING -  STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
ARTIKEL 2  AANVULLEND PROTOCOL NR. 7 E.V.R.M. - ARTIKEL 13 I.V.B.P.R. - RECHT OP 
RECHTSPRAAK IN TWEE INSTANTIES

1º en 2° Aangezien artikel 47, §1, van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden, de toekenning van het elektronisch toezicht en de 
voorwaardelijke  invrijheidstelling  doet  afhangen  van  het  ontbreken  van  dezefde 
tegenaanwijzingen in hoofde van de veroordeelde, kunnen de elementen waardoor het 
elektronisch  toezicht  niet  aangewezen  is,  geen  andere  uitwerking  hebben  op  de 
voorwaardelijke invrijheidstelling, vermits deze de vrijheid nog in mindere mate beperkt; 
door de redenen uiteen te zetten waarom zij de eerste maatregel niet toekent, geeft de 
strafuitvoeringsrechtbank  de  redenen  op  waarom  de  tweede  maatregel  niet  werd 
toegekend. (Art. 68, §5, tweede lid, Wet Strafuitvoering)

3º De termijn van twee maanden waarin de directeur van de strafinrichting, met toepassing 
van artikel 49, §3, van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van 
de veroordeelden, advies uitbrengt over het verzoek van de veroordeelde gedetineerde 
tot  het  verkrijgen  van  elektronisch  toezicht,  is  niet  op  straffe  van  nietigheid 
voorgeschreven. 

4º De termijn die bij artikel 52, §1, van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden, is vastgesteld, volgens welke de behandeling van 
een verzoek tot het verkrijgen van elektronisch toezicht, uiterlijk twee maanden na het 
advies van de directeur moet gebeuren, is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven1. 

5º en 6° De termijn van vierentwintig uur die bij artikel 58, §1, van de Wet van 17 mei 2006 
betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden, is bepaald, binnen welke het 
vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank bij gerechtsbrief ter kennis van de veroordeelde 
wordt gebracht, is noch substantieel noch op straffe van nietigheid voorgeschreven. 

7º en 8° De vrijheidsberoving van een veroordeelde is niet in strijd met artikel 3 E.V.R.M., 
louter vanwege het feit dat de veroordeelde ziek is. 

9º,  10°  en  11°  Artikel  6  E.V.R.M.  is  alleen  toepasselijk  op,  ofwel  het  onderzoek  van 
geschillen  over  de  vaststelling  van  burgerlijke  rechten  en  verplichtingen,  ofwel  de 
gegrondheid van elke vervolging in strafzaken; bijgevolg is het niet toepasselijk op de 
strafuitvoeringsrechtbank.  

12º en 13° Het algemeen rechtsbeginsel inzake het vermoeden van onschuld wordt niet 
miskend, uitsluitend door het feit dat de strafuitvoeringsrechtbank die uitspraak doet over 
de tenuitvoerlegging van de straffen, een risico van herhaling vaststelt, waarvan zij het 
bestaan bij wet moet nagaan. (Art. 47, §1, 2°, Wet Strafuitvoering)

14º, 15°, 16° en 17° Noch artikel 2 aanvullend Protocol nr. 7 E.V.R.M., dat overigens niet 
door België werd ondertekend, noch artikel 13 E.V.R.M., waarborgen ten aanzien van de 
vonnissen van de strafuitvoeringsrechtbanken het recht op rechtspraak in twee instanties 
of een daadwerkelijk recht van hoger beroep. 

(V.)

1 Cass., 28 aug. 2007, AR P.07.1166.N, nr.378.
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1362.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis dat de Strafuitvoeringsrechtbank 
te Luik op 11 september 2007 op verwijzing heeft gewezen ingevolge het arrest 
van het Hof van 28 augustus 2007.
De eiser voert negen middelen en een subsidiaire vordering aan in een memorie 
waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het eerste middel
In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 148 van de Grondwet, is 
het niet ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid.
De eiser verwijt de strafuitvoeringsrechtbank zijn verzoek tot verhoor van een 
getuige niet te hebben ingewilligd, zonder die weigering met redenen te omkle-
den.
De rechter beoordeelt in feite, onder voorbehoud van de eerbiediging van het 
recht van verdediging, de geschiktheid om een getuige te horen. Vermits de eiser 
in zijn conclusie de redenen niet uiteenzette waarom hij om het verhoor van die 
getuige verzocht, diende de rechtbank de redenen voor haar weigering niet op te 
geven en heeft zij het recht van verdediging niet geschonden.
Artikel 47, §1, van de Wet Strafuitvoering maakt de toekenning van het elektro-
nisch toezicht evenals de voorwaardelijke invrijheidstelling, afhankelijk van het 
ontbreken van dezelfde tegenaanwijzingen in hoofde van de veroordeelde.
De elementen  waardoor  het  elektronisch toezicht  niet  aangewezen  is  kunnen 
geen andere uitwerking hebben op de voorwaardelijke invrijheidstelling, vermits 
deze de vrijheid nog in mindere mate beperkt.
Door de redenen uiteen te zetten waarom zij de eerste maatregel niet toekent, 
geeft de strafuitvoeringsrechtbank de redenen op, ook al heeft ze die niet her-
haald, waarom de tweede maatregel niet werd toegekend.
De rechtbank diende evenmin te antwoorden op het verzoek tot opschorting van 
de strafuitvoering of tot vrijlating om medische redenen, strafuitvoerings-modali-
teiten die niet tot de bevoegdheid behoren van de strafuitvoeringsrechtbank maar 
tot deze van de minister van Justitie.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Over het tweede middel
In zoverre het middel kritiek uitoefent op de beoordeling van de rechtbank inza-
ke het bestaan van tegenaanwijzingen, hetgeen een feitelijke beoordeling is die 
bijgevolg aan het toezicht van het Hof ontsnapt, is het niet ontvankelijk.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de eiser een vrij-
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heidsstraf van meer dan drie jaar uitzit.
In zoverre het middel op de bewering van het tegendeel berust, mist het feitelijke 
grondslag.
Het middel dat de schending aanvoert van de artikelen 28 en 38 van de voormel-
de Wet van 17 mei 2006, welke betrekking hebben op de rechter en niet op de 
strafuitvoeringsrechtbank, faalt naar recht.
Artikel 47, §1, 2°, van de voormelde wet bepaalt dat het risico op het plegen van 
nieuwe ernstige strafbare feiten een tegenaanwijzing is voor de toekenning van 
electronisch toezicht. Door met deze omstandigheid rekening te houden, verant-
woordt het vonnis zijn beslissing naar recht.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen. 
Over het derde middel
Het middel voert verkeerdelijk de schending aan van de artikelen 29 en 34 van 
de Wet van 17 mei 2006, die betrekking hebben op de rechter en niet op de straf-
uitvoeringsrechtbank.
De termijn van twee maanden waarin de directeur van de strafinrichting, met 
toepassing van artikel 49, §3, van deze wet, advies uitbrengt over het verzoek 
van de veroordeelde gedetineerde tot het verkrijgen van electronisch toezicht, is 
niet op straffe van nietigheid voorgeschreven.
Hetzelfde geldt voor de termijn die bij artikel 52, §1, is vastgesteld, dat voor-
schrijft dat de behandeling van een dergelijk verzoek uiterlijk twee maanden na 
het advies van de directeur moet gebeuren.
Het middel faalt naar recht.
Over het vierde middel
Het middel voert verkeerdelijk de schending aan van artikel 46, §1, van de Wet 
van 17 mei 2006, dat betrekking heeft op de rechter en niet op de strafuitvoe-
ringsrechtbank.
De termijn die bij artikel 58, §1, eerste lid, is bepaald, is noch substantieel noch 
op straffe van nietigheid voorgeschreven.
Het middel faalt naar recht.
Over het vijfde middel
In zoverre het middel kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling van de recht-
bank of een onderzoek van feitelijke gegevens vraagt, waarvoor het Hof niet be-
voegd is, is het niet ontvankelijk.
In zoverre het middel, voor het overige, in werkelijkheid aanvoert dat de strafuit-
voeringsrechtbank bevoegd is om een vrijlating om medische reden toe te ken-
nen, faalt het naar recht.
Over het zesde middel
In zoverre het onderzoek van het middel het onderzoek van feitelijke gegevens 
veronderstelt, waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
Onder foltering of onmenselijke behandeling, in de zin van artikel 3 van het Ver-
drag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijhe-
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den, verstaat men iedere handeling waarbij opzettelijk hevige pijn of zwaar leed, 
fysiek of moreel, worden toegebracht. Onder vernederende behandeling verstaat 
men iedere handeling die aan degene die eraan blootstaat, in de ogen van een an-
der of van hemzelf, zware krenking of onmenselijke behandeling teweegbrengt. 
Om onder het verbod te vallen dat bij dit artikel is bedoeld, moeten het lijden of 
de ontering voldoende ernstig zijn.
Het vonnis vermeldt dat de gezondheidstoestand van de eiser aangepaste zorgen 
vereist maar het stelt niet vast dat de tenuitvoerlegging van de straf volgens de 
momenteel toegepaste modaliteiten, deze zorgen onmogelijk zou maken.
De vrijheidsberoving van een veroordeelde is niet in strijd met artikel 3 van het 
Verdrag, louter vanwege het feit dat die veroordeelde ziek is.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Over het zevende middel
Het middel steunt op de bewering dat de beslissing van de strafuitvoeringsrecht-
bank de veroordeelde van de nodige zorgen berooft.
Het middel dat een onderzoek van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof 
niet bevoegd is, is niet ontvankelijk.
Over het achtste middel
Artikel 28 van de Wet van 17 mei 2006 heeft betrekking op de rechter en niet op 
de strafuitvoeringsrechtbank.
Artikel 6 van het Verdrag is alleen toepasselijk op, ofwel het onderzoek van ge-
schillen over de vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen, ofwel de 
gegrondheid van elke vervolging in strafzaken. Bijgevolg is het niet toepasselijk 
op de strafuitvoeringsrechtbank.
In zoverre het middel de schending van deze bepalingen aanvoert, faalt het naar 
recht.
Het algemeen rechtsbeginsel inzake het vermoeden van onschuld geldt voor de 
rechter in alle stadia van de rechtspleging.
Het wordt evenwel niet miskend uitsluitend door het feit dat de strafuitvoerings-
rechtbank die uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van de straf, een risico 
van herhaling vaststelt, waarvan zij het bestaan bij wet moet nagaan. 
Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Over het negende middel
Het recht op eerbiediging van het privé- en familieleven, gewaarborgd door arti-
kel 8 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fun-
damentele Vrijheden, is niet absoluut, vermits het in aanmerking komt voor de 
beperkingen die in de tweede paragraaf van dat artikel zijn bepaald. De wet ver-
trouwt de rechter de taak toe om de feiten te beoordelen die hem zijn voorgelegd, 
ook al behoren zij tot het privé- en familieleven.
Uit het feit alleen dat de strafuitvoeringsrechtbank de aard van de door de eiser 
meegemaakte  persoonlijke  relaties  heeft  beoordeeld,  kan geen  schending  van 
deze bepaling worden afgeleid.
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Het middel kan niet worden aangenomen. 
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in 
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Over het verzoek om over de grond uitspraak te doen
De eiser verzoekt het Hof dat het zijn voorwaardelijke invrijheidstelling of zijn 
plaatsing onder electronisch toezicht of zijn vrijlating om gezondheidsredenen 
zou bevelen. Hij voert immers aan dat bij ontbreken van een recht op hoger be-
roep, wat volgens hem artikel 2 van het aanvullend Protocol nr. 7 van het Ver-
drag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijhe-
den schendt, het Hof over de grond van zijn dossier moet beslissen, teneinde hem 
aldus van een daadwerkelijk rechtsmiddel in de zin van artikel 13 van dat ver-
drag te verzekeren.
Ofschoon artikel 2 van het aanvullend Protocol in zijn eerste paragraaf bepaalt 
dat iedereen die wegens een strafbaar feit is veroordeeld, het recht heeft  zijn 
schuldigverklaring of veroordeling opnieuw te doen beoordelen door een hoger 
gerecht, dan nog is er het feit dat aangezien dat protocol niet door België werd 
ondertekend, het geen gevolg heeft in de interne rechtsorde en dat in elk geval, 
vermits het beperkt is tot de schuldigverklaring of de veroordeling van de ver-
volgde persoon, dat recht op rechtspraak in twee instanties niet op de beslissing 
over de tenuitvoerlegging van de straf kan slaan.
Artikel 13 van het Verdrag waarborgt geen daadwerkelijk recht van hoger be-
roep tegen de vonnissen van de strafuitvoeringsrechtbank.
Naar luid van artikel 147, tweede lid, van de Grondwet, treedt het Hof niet in de 
beoordeling van de zaken zelf.
Het verzoek is bijgevolg niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en het verzoek tot toekenning van een uitvoerings-
modaliteit van de vrijheidsstraf.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

10 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. R. Lebrun, Verviers en M. Dupont, Brussel.

Nr. 475

2° KAMER - 10 oktober 2007

1º  VONNISSEN  EN  ARRESTEN  —  STRAFZAKEN  —  ALGEMEEN  - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK -  VERBETEREND VONNIS -  CASSATIEBEROEP -  BESLISSING IN 
LAATSTE AANLEG GEWEZEN - BESLISSING VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
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2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP  —  STRAFVORDERING  —  BESLISSINGEN  UIT  HUN 
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - BESLISSING IN LAATSTE AANLEG 
GEWEZEN - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VERBETEREND VONNIS

3º  STRAFUITVOERING  -  STRAFUITVOERINGSRECHTBANK -  VERBETEREND VONNIS - 
CASSATIEBEROEP -  BESLISSING IN LAATSTE AANLEG GEWEZEN -  BESLISSING VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP

4º  VONNISSEN  EN  ARRESTEN  —  STRAFZAKEN  —  ALGEMEEN  - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VERBETEREND VONNIS - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID - 
BELANG

5º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP  —  STRAFVORDERING  —  GEMIS  AAN  BELANG  OF 
BESTAANSREDEN - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VERBETEREND VONNIS

6º  STRAFUITVOERING  -  STRAFUITVOERINGSRECHTBANK -  VERBETEREND VONNIS - 
CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID - BELANG

1º,  2°  en  3°  De  veroordeelde  kan  tegen  een  verbeterend  vonnis  van  de 
strafuitvoeringsrechtbank cassatieberoep instellen. (Impliciet). 

4º, 5° en 6° Wanneer het Hof het cassatieberoep heeft verworpen tegen een vonnis met 
een  verschrijving  van  de  strafuitvoeringsrechtbank,  is  het  cassatieberoep  tegen  het 
verbeterend vonnis zonder belang en, bijgevolg, niet ontvankelijk. 

(V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1383.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep is  gericht  tegen een verbeterend vonnis,  op 18 september 
2007 gewezen door de Strafuitvoeringsrechtbank te Luik. 
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Bij arrest van 10 oktober 2007, gewezen onder het nummer P.07.1362.F van de 
algemene rol, heeft het Hof het cassatieberoep verworpen dat door de eiser is in-
gesteld tegen het vonnis, op 11 september 2007 gewezen door de Strafuitvoe-
ringsrechtbank te Luik.
Die verwerping houdt in dat de verschrijving waarmee het voormelde vonnis is 
aangetast, geen invloed heeft op de wettigheid van de beslissing.
Het cassatieberoep dat tegen het verbeterend vonnis is ingesteld is bijgevolg zon-
der belang en dus niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.



1922 HOF VAN CASSATIE 10.10.07 - Nr. 475 

Veroordeelt de eiser in de kosten.

10 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal.

Nr. 476

1° KAMER - 11 oktober 2007

1º STEDENBOUW — VERKAVELING - VERGUNNINGSPROCEDURE - HOOFDELEMENTEN

2º STEDENBOUW — VERKAVELING - BESLISSING OVER DE WEGEN - KENMERKEN

3º  STEDENBOUW  —  VERKAVELING  -  VERKAVELINGSVERGUNNING -  SCHORSING - 
UITVOERBAARHEID - VOORWAARDE

4º GEMEENTE - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - VERKAVELINGSVERGUNNING - 
GEMACHTIGDE AMBTENAAR - SPECIFIEK BESTUURLIJK TOEZICHT - GEVOLG

5º  STEDENBOUW  —  VERKAVELING  -  VERKAVELINGSVERGUNNING -  GEMACHTIGDE 
AMBTENAAR - SPECIFIEK BESTUURLIJK TOEZICHT - GEVOLG

6º STEDENBOUW — ALLERLEI - VERKAVELINGSVERGUNNING - GEMACHTIGDE AMBTENAAR 
- SPECIFIEK BESTUURLIJK TOEZICHT - GEVOLG

7º PROVINCIE - PROVINCIEGOUVERNEUR - ALGEMEEN BESTUURLIJK TOEZICHT - HOEDANIGHEID

8º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
STAAT. OVERHEID - PROVINCIEGOUVERNEUR - ALGEMEEN BESTUURLIJK TOEZICHT - FOUT - 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PROVINCIE

9º  PROVINCIE  -  PROVINCIEGOUVERNEUR -  ALGEMEEN BESTUURLIJK TOEZICHT -  FOUT - 
AANSPRAKELIJKHEID

1º De hoofdelementen voor de procedure van een verkavelingsvergunning zijn dezelfde als 
deze van een bouwvergunning.  (Artt. 45, 46, 48, 53, 54, 55 en 57, §1, eerste lid, Wet  
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw)

2º  De  beslissing  van  de  gemeenteraad  over  de  aanleg  van  nieuwe  wegen  of  de 
tracéwijziging van bestaande wegen maakt deel uit van de procedure die dient gevolgd te 
worden voor het verlenen van een verkavelingsvergunning die de aanleg of wijziging van 
wegen  inhoudt  en  is  een component  van  het  besluitvormingsproces  dat  leidt  tot  het 
verlenen van die vergunning. (Art. 57bis, §1, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw)

3º  Een  door  het  College  van  Burgemeester  en  Schepenen  toegekende 
verkavelingsvergunning kan door de gemachtigde ambtenaar worden geschorst en wordt 
pas  uitvoerbaar  indien  de  aanvrager  binnen  veertig  dagen  na  ontvangst  van  de 
vergunning geen beslissing tot schorsing ter kennis is gebracht. (Artt. 45, 46, 54, §2 en 
57, §1, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw)

4º, 5° en 6° Het door de Stedenbouwwet georganiseerde specifiek bestuurlijk toezicht dat 
door de gemachtigde ambtenaar wordt uitgeoefend ten aanzien van een beslissing van 
het College van Burgemeester en Schepenen die een verkavelingsvergunning verleent, 
sluit  de  uitoefening  van  het  algemeen  bestuurlijk  toezicht  op  de  beslissing  van  het 
College van Burgemeester en Schepenen tot toekenning van de verkavelingsvergunning 
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en op de voorafgaande beslissing van de gemeenteraad over de zaak van wegen uit1. 
(Artt.  45,  §4,  eerste  en  tweede lid,  54,  §2,  en 57,  §1,  Wet  Ruimtelijke  Ordening  en  
Stedenbouw)

7º De provinciegouverneur treedt in zijn opdracht van algemeen bestuurlijk toezicht op de 
gemeenten in het Vlaamse Gewest op als orgaan van het Vlaamse Gewest en niet als 
orgaan van de provincie2.  (Art. 7, Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 
aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; Art. 124, eerste lid, Provinciewet; Art. 30, §1,  
Decr. Vl. R. 28 april 1993)

8º en 9° De provinciegouverneur die in zijn opdracht van algemeen bestuurlijk toezicht op 
de gemeenten van het Vlaamse Gewest een fout begaat, brengt de aansprakelijkheid van 
de provincie niet in het gedrang3.  (Art. 7, Bijzondere wet tot hervorming der instellingen 
van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; Art. 124, eerste lid, Provinciewet; Art.  
30, §1, Decr. Vl. R. 28 april 1993)

(PROVINCIE ANTWERPEN e.a; T. OSSEGOOR nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0285.N - C.O6.0295.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen C.06.285.N en C.06.0295.N zijn gericht tegen een arrest, op 
3 januari 2006 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
A. Zaak C.06.0285.N
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.

Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 28, 30, §§1 en 5, 31, 32 en 33 van het decreet van de Vlaamse Raad van 

28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toe-
zicht op de gemeenten.

Aangevochten beslissingen
Het vonnis van de eerste rechter deels hervormend, veroordelen de appelrechters de ei-

seres, in solidum met het Vlaamse Gewest en de gemeente Malle, tot betaling aan de ver-
weerster van het bedrag van 25.000 euro, te vermeerderen met de vergoedende interesten 
vanaf 9 mei 1995, evenals de gerechtelijke interesten en de gerechtskosten t.a.v. de ver-
weerster en wijzen zij de tegenvorderingen tegen de verweerster van de eiseres af als on-
gegrond, na, op grond van volgende motieven, te hebben beslist dat de provinciegouver-
neur een fout heeft begaan:

1 D.  LINDEMANS en J.  BLANCKE,  De bouw- en de verkavelingsvergunning in het  Vlaamse Gewest, 
Heule, UGA, 1997, p. 134, nr 85; J. VERKEST, "De beoordeling van de goede plaatselijke aanleg en 
van de wegenbouwwerken door de gemeente en de gemachtigde ambtenaar bij het onderzoek van een 
verkavelingsaanvraag", (noot onder R.v.St. nr 109.458, 17 juli 2002), T.R.O.S., 2003, (31) 43.
2 Zie Cass., 13 feb. 1970, AC., 1970, 541
3 Ibid.
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"2.4
Het optreden van de provinciegouverneur binnen het kader van het decreet van 28 april 

1993 inzake het algemeen administratief toezicht, waarbij bij besluit van 29 maart 1995 
de voormelde beslissingen van de gemeenteraad en het schepencollege van de gemeente 
Malle werden geschorst met verwijzing naar de ministeriële omzendbrief van 12 januari 
1994, was onwettig.

Immers noch de voorafgaande beslissing van de gemeenteraad omtrent de wegenis, 
noch de beslissing van het schepencollege omtrent de aflevering van de verkavelingsver-
gunning zijn onderhevig aan het algemeen administratief toezicht, gelet op het feit dat er 
hiervoor een bijzonder administratief toezicht is geregeld (J. Verkest, 'De beoordeling van 
de goede plaatselijke aanleg en van de wegenbouwwerken door de gemeente en de ge-
machtigde ambtenaar bij het onderzoek van een verkavelingsaanvraag', T.R.O.S., 2003, 
afl. 29, 31-46).

Derhalve is het decreet van 28 april 1993, meer bepaald art. 30, dat voorziet in een re-
geling van algemeen bestuurlijk toezicht, in casu in het geheel niet van toepassing nu een 
vorm van bijzonder bestuurlijk toezicht wordt opgelegd in de vorm van het eensluidend 
advies van de gemachtigde ambtenaar bij het afleveren van de vekavelingsvergunning en 
de beslissing van de gemeenteraad inzake de wegenis, en bovendien een administratieve 
beroepsmogelijkheid openstaat voor de gemachtigde ambtenaar" (...).

Grieven
Krachtens artikel 30, §1, van het Decreet (Vl. R.) van 28 april 1993 houdende regeling, 

voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten schorst de pro-
vinciegouverneur bij gemotiveerd besluit en binnen de termijnen bepaald in de artikelen 
31 tot 33 de uitvoering van het besluit, waarbij de gemeenteoverheid de wet schendt of het 
algemeen belang schaadt.

Naar luid van artikel 30, §5, van het vermelde decreet gelden voor de toepassing van dit 
artikel als strijdig met het algemeen belang, de besluiten die strijdig zijn met de beginse-
len van behoorlijk en goed bestuur of die strijdig zijn met het algemeen beleid of met de 
belangen van de hogere overheid.

De appelrechters beslissen dat het vermelde decreet (Vl. R.) van 28 april 1993 in onder-
havig geval niet van toepassing is omdat bij het afleveren van de verkavelingsvergunning 
en de beslissing van de gemeenteraad inzake de wegenis een bijzonder bestuurlijk toezicht 
wordt opgelegd in de vorm van het eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar, en 
bovendien een administratieve beroepsmogelijkheid openstaat voor de gemachtigde amb-
tenaar.

Evenwel volgt noch uit de artikelen 28, 30, §§1 en 5, 31, 32 en 33 van het Decreet (Vl. 
R.) van 28 april 1993, houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administra-
tief toezicht op de gemeenten, noch uit enige andere wetsbepaling of algemeen rechtsbe-
ginsel dat het besluit van het College van burgemeester en schepenen tot het verlenen van 
een verkavelingsvergunning en het besluit van de gemeenteraad inzake de aanleg van een 
wegenis niet onderhevig is aan het algemeen administratief toezicht van de provinciegou-
verneur omdat de "gemachtigd ambtenaar" terzake een eensluidend advies zou verstrek-
ken en een administratief beroep zou kunnen instellen.

Door te beslissen dat de schorsing, door de provinciegouverneur, van het besluit van 7 
november 1994 van de gemeenteraad waarbij de aanleg van een wegenis was goedge-
keurd en het besluit van het College van burgemeester en schepenen van 13 december 
1994, waarbij een verkavelingsvergunning werd verleend, onwettig was en derhalve een 
fout uitmaakt in hoofde van de provinciegouverneur, schendt het bestreden arrest alle in 
de aanhef van dit middel aangeduide wetsbepalingen.
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Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 7 van de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 

(zoals het bestond voor het werd vervangen door artikel 7, §1, van de Bijzondere wet van 
13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de ge-
meenschappen);

- de artikelen 4 en 124 van de Wet van 30 april 1836 betreffende de Provinciewet;
- de artikelen 28, 30, §§1 en 5, 31, 32 en 33 van het decreet van de Vlaamse Raad van 

28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toe-
zicht op de gemeenten;

- de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het vonnis van de eerste rechter deels hervormend, veroordelen de appelrechters de ei-

seres, in solidum met het Vlaamse Gewest en de gemeente Malle, tot betaling aan de ver-
weerster van het bedrag van 25.000 euro, te vermeerderen met de vergoedende interesten 
vanaf 9 mei 1995, evenals de gerechtelijke interesten en de gerechtskosten t.a.v. de ver-
weerster en wijzen zij de tegenvorderingen tegen de verweerster van de eiseres af als on-
gegrond, na, op grond van de hierna weergegeven motieven, te hebben beslist dat de pro-
vinciegouverneur is opgetreden als orgaan van de eiseres en dat de eiseres derhalve aan-
sprakelijk is voor de fout van de provinciegouverneur:

"2.6
(De verweerster) heeft schade geleden door de intrekking van de voormelde verkave-

lingsvergunning en het besluit inzake de wegenis (zie hierna). Zij beschikte over een (op 
dat ogenblik) geldige verkavelingsvergunning, die foutief werd ingetrokken.

Gelet op wat voorafgaat, bestaat er in eerste instantie een fout in hoofde van de ge-
meente Malle in oorzakelijk verband met de schade van (de verweerster).

Er kan evenwel niet worden voorgehouden dat de provinciegouverneur geen fout be-
ging die mede aan de oorzaak ligt van de schade (zie hierna) van (de verweerster): zijn ac-
tie (in toepassing van in casu niet toepasselijke wetgeving) ligt aan de basis van de intrek-
king door de gemeente van de litigieuze besluiten.  Hierdoor werd de gemeente Malle 
(foutief zoals thans blijkt) in zekere mate onder druk gezet om tot intrekking over te gaan. 
Immers, het optreden van de provinciegouverneur d.m.v. schorsingsbesluiten in het kader 
van het algemeen administratief toezicht, geeft de gemeente wel de mogelijkheid om haar 
beslissing (mits uitdrukkelijke motivering) te handhaven, maar het kan niet ontkend wor-
den dat een schorsingsbesluit van de provinciegouverneur de beslissingsmacht van de ge-
meente in zekere mate beïnvloedt. In casu is dit zeker het geval geweest, vermits de ge-
meente in haar intrekkingsbesluiten de motieven van de schorsingsbesluiten van de gou-
verneur heeft overgenomen.

Vermits de provinciegouverneur is opgetreden als orgaan van het Vlaams Gewest (wat 
door deze laatste ook niet wordt ontkend) dient zijn fout vooreerst te worden toegerekend 
aan deze laatste (welke laatste immers evenmin (argumenteert) dat de provinciegouver-
neur door de foutieve toepassing van de regels van het algemeen administratief toezicht 
kennelijk zijn bevoegdheden als orgaan van het Vlaams Gewest heeft afgewend zodat er 
niet kan besloten worden tot een loutere persoonlijke aansprakelijkheid van de provincie-
gouverneur).

Bovendien blijft de provinciegouverneur, als overheid die in het kader van het alge-
meen administratief toezicht zijn schorsingsbevoegdheid uitoefent, orgaan van de provin-
cie en handelt hij daarbij als orgaan van actief bestuur (in dezelfde zin mutatis mutandis: 
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Gent, 3 mei 2000, R.W., 2002-03, 749, noot; de voorziening tot cassatie tegen dit arrest 
werd verworpen: Cass., 12 april 2002, R.W., 2002-03, 746, noot W. Lambrechts, "einde-
lijk rechtsherstel, na bijna dertig jaar"; Rb. Gent, 6 april 2005, N.J.W., 2005, nr. 130, p. 
1272-1275).

De gemeente Malle, het Vlaams Gewest evenals (de eiseres) zijn terzake in solidum 
aansprakelijk voor de schade van (de verweerster)" (...).

Grieven
Krachtens artikel 7 van de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der in-

stellingen, behoren de organisatie van de procedures alsook de uitoefening van het admi-
nistratief toezicht op de provincies, de gemeenten en de agglomeraties en federaties van 
gemeenten tot de bevoegdheid van de Gewesten.

Krachtens artikel 30, §1, van het Decreet (Vl. R.) van 28 april 1993 houdende regeling, 
voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten schorst de pro-
vinciegouverneur bij gemotiveerd besluit en binnen de termijnen bepaald in de artikelen 
31 tot 33 de uitvoering van het besluit, waarbij de gemeenteoverheid de wet schendt of het 
algemeen belang schaadt.

Naar luid van artikel 4 van de Provinciewet is de provinciegouverneur de commissaris 
van de regering in de provincie. De provinciegouverneur vertegenwoordigt krachtens arti-
kel 124 van de Provinciewet de Staat in de provincie.

Uit de vermelde wetsbepalingen volgt dat de provinciegouverneur, wanneer hij het al-
gemeen administratief toezicht uitoefent dat het decreet (Vl. R.) van 28 april 1993 hem 
opdraagt, handelt als orgaan van het gewest en niet van de provincie, nu de uitoefening 
van het administratief toezicht op de provincies, de gemeenten en de agglomeraties en fe-
deraties van gemeenten tot de bevoegdheid behoort van de gewesten.

Derhalve schenden de appelrechters, door te beslissen dat de provinciegouverneur, als 
overheid  die  in  het  kader  van  het  algemeen administratief  toezicht  zijn  schorsingsbe-
voegdheid uitoefent, orgaan van de provincie blijft en daarbij handelt als orgaan van actief 
bestuur en door op die grond de eiseres te veroordelen tot vergoeding van de schade die is 
veroorzaakt door de fout van de provinciegouverneur, alle in de aanhef van dit middel 
aangewezen wetsbepalingen.

Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1315, 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek;
- 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het vonnis van de eerste rechter deels hervormend, veroordelen de appelrechters de ei-

seres, in solidum met het Vlaamse Gewest en de gemeente Malle, tot betaling aan de ver-
weerster van het bedrag van 25.000 euro, te vermeerderen met de vergoedende interesten 
vanaf 9 mei 1995, evenals de gerechtelijke interesten en de gerechtskosten t.a.v. de ver-
weerster op grond van onder meer de volgende motieven:

"2.7
De omvang van de schade is evenwel niet deze zoals geraamd door (de verweerster). 

2.7.1.
(De verweerster) heeft zich niet gekweten van haar schadebeperkingsplicht.
Zij heeft nl. haar administratieve beroepsmogelijkheden niet adequaat uitgeput, zodat 

zij in elk geval door haar eigen nalatigheid de thans beweerde schade, mogelijk voor een 
groot deel, mee in de hand heeft gewerkt.
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Immers dient een intrekkingsbeslissing te worden beschouwd als een weigeringsbeslis-
sing, waartegen een georganiseerd administratief beroep openstaat (R.v.St., 10.04.1986, 
arrest nr. 26.356, met noot Lambrechts, W., "Twee procedureproblemen", R.W., 1986-
1987, 1220).

(De verweerster) heeft inderdaad geen gebruik gemaakt van haar wettelijke mogelijk-
heid om binnen de voorziene termijn bij de Bestendige Deputatie in beroep te komen te-
gen de intrekking van de aan haar verleende vergunning in toepassing van de specifieke 
procedure voorzien in de stedenbouwwetgeving.

Nadat de Raad van State dit in zijn schorsingsarrest van 7 maart 1996 uitdrukkelijk 
heeft overwogen, heeft (de verweerster) het door de stedenbouwwet georganiseerde be-
roep ook ingesteld, doch zowel de Bestendige Deputatie als de Minister hebben dat be-
roep wegens laattijdigheid moeten verwerpen.

2.7.2.
Ook was de litigieuze vergunning, indien zij niet was ingetrokken, niet onherroepelijk 

definitief verworven voor (de verweerster): particuliere bezwaarindieners hadden mogelij-
kerwijze dan zelf de Raad van State geadieerd, met mogelijkerwijze andere argumenten 
dan deze die totnogtoe in het (onderhavige alsmede het administratieve) geding zijn.

2.7.3.
Bovendien is er de hoger vermelde tweede vergunningsaanvraag die werd ingediend 

door de NV Vestabuild voor (de verweerster) (zie stukken 11.1 en 11.3, dit laatste stuk 
betreft de eigen nota van de NV Vestabuild m.b.t. de hoorzitting van 13 september 2001 
voor de Bestendige Deputatie welke op pagina 1 onderaan uitdrukkelijk vermeldt: '1. Te-
gen ontvangstbewijs dd. 30 september 1999 heeft beroepster een verkavelingsaanvraag in-
gediend in naam van de (de verweerster), ...') welke werd geweigerd maar waaromtrent 
een procedure voor de Raad van State hangende is.

In deze procedure is er een gunstig advies van de Auditeur (zie hoger).
Het is dan ook niet onmogelijk dat de verkavelingsvergunning alsnog wordt verkregen. 

Dit is een grote onbekende.
Het spreekt vanzelf van (de verweerster) de onderhavige procedure mag activeren en 

niet dient te wachten op een einduitspraak van de Raad van State (en de eventuele reactie 
hierop van de gemeente Malle: vergunning alsnog verlenen of niet).

2.7.4.
Gelet op wat voorafgaat, bestaat de schade van (de verweerster) m.b.t. de litigieuze ver-

kavelingsvergunning dan ook slechts in het verlies van een kans.
Deze kan ex aequo et bono geraamd worden op 25.000 euro" (...).
Grieven
1. Eerste onderdeel
Krachtens de artikelen 1315, 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek en 870 

van het Gerechtelijk Wetboek moet degene die schadevergoeding vordert, bewijzen dat er 
tussen de fout en de schade, zoals ze zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband be-
staat.

Genoemd verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade niet had kunnen ont-
staan, zoals zij zich heeft voorgedaan.

De rechter kan degene die een fout begaat niet veroordelen tot vergoeding van de wer-
kelijk geleden schade, indien hij beslist dat er een onzekerheid blijft bestaan over het oor-
zakelijk verband tussen de fout en die schade.

Te dezen strekte de vordering van de verweerster niet tot de vergoeding van het verlies 
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van een kans, maar wel van de schade, namelijk winstderving, die was ontstaan door de 
intrekking van de verkavelingsvergunning en de wegenisbeslissing.

De verweerster vorderde de aanstelling van een deskundige om deze schade nauwkeu-
rig te bepalen, alsook de veroordeling van alle tegenpartijen tot betaling van een bedrag 
van 966.784,75 euro,  d.i.  het  door  de verweerster  voorlopig geraamde bedrag van de 
winstderving.

Het bestreden arrest beslist dat de verweerster de vergunning, zelfs indien zij niet was 
ingetrokken, niet onherroepelijk definitief verworven had, nu particuliere bezwaarindie-
ners mogelijkerwijze dan zelf de Raad van State hadden geadieerd.

Het bestreden arrest sluit met die overwegingen noch met enige andere uit dat de door 
de verweerster aangevoerde schade, namelijk de winstderving die het gevolg is van het 
feit dat de verweerster haar perceel grond niet kan verkavelen, zich ook zonder de fouten 
van de provinciegouverneur en de gemeente - respectievelijk het schorsen en het intrek-
ken van de beslissing tot het verlenen van een verkavelingsvergunning en van de wegenis-
beslissing - had kunnen voordoen zoals ze ontstaan is.

Door de eiseres te veroordelen tot vergoeding van de schade, terwijl er een onzekerheid 
blijft bestaan over het oorzakelijk verband tussen de fout en die schade, schendt het be-
streden arrest de artikelen 1315, 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek en 870 
van het Gerechtelijk Wetboek.

2. Tweede onderdeel
De feitenrechter kan het bedrag van de vergoeding tot herstel van de door een onrecht-

matige daad veroorzaakte schade ex aequo et  bono ramen, mits hij  de reden aangeeft 
waarom de door de getroffene voorgestelde berekeningswijze niet kan worden aangeno-
men en tevens vaststelt dat het niet mogelijk is om de schade, zoals hij die heeft omschre-
ven, anders te bepalen.

Door de schade van de verweerster, die de appelrechters omschrijven als het verlies van 
een kans, ex aequo et bono te ramen op 25.000 euro, zonder vast te stellen dat het niet 
mogelijk is om deze anders te bepalen, schenden de appelrechters de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek.

B. Zaak C.06.0295.N
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 
Samenvoeging
De cassatieberoepen in de zaken C.06.0285.N en C.06.0295.N zijn gericht tegen 
hetzelfde arrest.
Zij dienen te worden gevoegd.
A. De zaak C.06.0285.N
Eerste middel
1. Krachtens artikel 56, §1, eerste lid, van de Stedenbouwwet, zoals ter zake van 
toepassing, mag niemand een kavel, begrepen in een verkaveling, die bestemd is 
voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare inrichtingen, 
die voor bewoning kunnen worden gebruikt, te koop zetten of vrijwillig verko-
pen, voor meer dan negen jaar te huur zetten of verhuren, tenzij het college van 
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burgemeester en schepenen voor die verkaveling vooraf schriftelijk en uitdrukke-
lijk vergunning heeft verleend.
Krachtens artikel 57, §1, eerste lid, van de Stedenbouwwet zijn de artikelen 45, 
46, 48, 53, 54 en 55 van deze wet mede van toepassing op de verkavelingsver-
gunning. De in artikel 54 bedoelde termijnen worden evenwel verdubbeld.
2. Hieruit volgt dat de hoofdelementen van de procedure voor het bekomen van 
een verkavelingsvergunning dezelfde zijn als deze van een bouwvergunning.
3.  Krachtens artikel  45,  §1 juncto 57, §1 van de Stedenbouwwet kan, zolang 
voor het gebied waarin het goed begrepen is, geen door de Koning goedgekeurd 
bijzonder plan van aanleg bestaat, de verkavelingsvergunning niet worden ver-
leend dan op eensluidend advies van de door de Minister gemachtigde ambtenaar 
of ambtenaren van het Bestuur van de Stedenbouw en de Ruimtelijke Ordening, 
verder "de gemachtigde ambtenaar" genoemd.
4. Krachtens artikel 57bis, §1, van de Stedenbouwwet gelden voor de behande-
ling van de aanvraag, indien een verkavelingsaanvraag de aanleg van nieuwe 
verkeerswegen,  de  tracéwijziging,  verbreding of  opheffing  van bestaande  ge-
meentelijke verkeerswegen omvat en het college van burgemeester en schepenen 
bevindt dat de vergunning zijnentwege kan worden verleend, de volgende bijko-
mende formaliteiten: 
- het College van burgemeester en schepenen onderwerpt de aanvraag aan een 
openbaar onderzoek, waarvan de kosten ten laste van de aanvrager komen. De 
Koning bepaalt de wijze waarop dit onderzoek plaatsheeft; 
- de gemeenteraad neemt een besluit over de zaak van de wegen alvorens het 
College van Burgemeester en schepenen over de vergunningsaanvraag beslist.
5. Deze beslissing van de gemeenteraad over de aanleg van nieuwe verkeerswe-
gen of de tracéwijziging van bestaande wegen maakt deel uit van de procedure 
die dient gevolgd te worden voor het verlenen van een verkavelingsvergunning 
die de aanleg of wijziging van wegen inhoudt en is een component van het be-
sluitvormingsproces dat leidt tot het verlenen van die vergunning.
6. Krachtens artikel 45, §4, eerste lid, juncto 57, §1, van de Stedenbouwwet moet 
de verkavelingsvergunning het beschikkend gedeelte van het advies van de ge-
machtigde ambtenaar overnemen. De aanvrager is gehouden de in dat advies ge-
stelde voorwaarden in acht te nemen.
Krachtens het tweede lid van voormeld artikel 45, §4, gaat de gemachtigde amb-
tenaar na of de procedure regelmatig was en of zijn advies in acht is genomen. 
Zo niet schorst hij de beslissing van het College en stelt dit laatste alsook de aan-
vrager daarvan in kennis binnen vijftien dagen na ontvangst van de vergunning. 
Binnen veertig dagen na de kennisgeving wordt de beslissing zo nodig door de 
Koning vernietigd. Heeft vernietiging binnen die termijn niet plaats, dan is de 
schorsing opgeheven. De vergunning moet dit lid overnemen.
Krachtens artikel 54, §2, juncto 57, §1, van de Stedenbouwwet mag van de met 
toepassing van de artikelen 45 en 46 afgegeven verkavelingsvergunning gebruik 
worden gemaakt, indien binnen veertig dagen te rekenen vanaf de kennisgeving 
ervan, de gemachtigde ambtenaar geen beslissing tot schorsing van de vergun-
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ning ter kennis van de aanvrager heeft gebracht. De vergunning moet deze para-
graaf overnemen.
7. Uit voormelde bepalingen volgt dat een door het College van burgermeester 
en schepenen toegekende verkavelingsvergunning binnen vijftien dagen na ont-
vangst door de gemachtigde ambtenaar kan worden geschorst en pas uitvoerbaar 
wordt indien de aanvrager binnen veertig dagen na ontvangst van de vergunning 
geen beslissing tot schorsing ter kennis is gebracht.
8. Het door de Stedenbouwwet georganiseerde specifiek bestuurlijk toezicht dat 
door de gemachtigde ambtenaar wordt uitgeoefend ten aanzien van een beslis-
sing van het College van burgemeester en schepenen die een verkavelingsver-
gunning verleent, sluit de uitoefening van het algemeen bestuurlijk toezicht op 
de beslissing van het College van burgemeester en schepenen tot toekenning van 
de verkavelingsvergunning en op de voorafgaande beslissing van de gemeente-
raad over de zaak van de wegen uit.
9. Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
Tweede middel
10. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 7 van de Bijzondere Wet van 8 
augustus 1980 tot hervorming der instellingen behoort de organisatie alsook de 
uitoefening  van  het  gewoon  administratief  toezicht  op  de  gemeenten  in  het 
Vlaamse Gewest, met uitzondering van de Brusselse randgemeenten en de ge-
meente Voeren, tot de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest.
Krachtens artikel 124, eerste lid, van de Provinciewet, is de gouverneur belast in 
de provincie met de tenuitvoerlegging van de wetten, van de decreten en van de 
besluiten van algemeen bestuur, alsmede van de besluiten van de regeringen van 
de gemeenschappen en de gewesten, tenzij de wet, het decreet, de Koning of de 
regering er anders over beschikken.
Krachtens artikel 30, §1, van het Decreet van de Vlaamse Raad van 28 april 
1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toe-
zicht op de gemeenten, schorst de provinciegouverneur bij gemotiveerd besluit 
en binnen de termijnen bepaald in de artikelen 31 tot 33 van het Decreet, de uit-
voering van het besluit, waarbij een gemeenteoverheid de wet schendt of het al-
gemeen belang schaadt.  Een afschrift  van het  schorsingsbesluit  wordt  zonder 
verwijl naar de Vlaamse regering gezonden.
11. Uit voormelde bepalingen volgt dat in de uitoefening van die opdracht van 
algemeen bestuurlijk toezicht de gouverneur optreedt als orgaan van het Vlaamse 
Gewest en niet als orgaan van de provincie.
Begaat de gouverneur hierbij een fout, dan brengt dit niet de aansprakelijkheid 
van de provincie in het gedrang.
12. De appelrechters oordelen dat een provinciegouverneur die in het raam van 
het algemeen bestuurlijk toezicht een besluit van een gemeenteoverheid schorst, 
niet alleen optreedt als orgaan van het Vlaamse Gewest, maar ook als orgaan van 
de provincie.
13. Door aldus te oordelen schenden zij artikel 30, §1, van het Decreet van de 
Vlaamse Raad van 28 april 1993, artikel 124, eerste lid, van de Provinciewet en 
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de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
Overige grieven
14. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
B. De zaak C.06.0295.N
(...) 
Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken C.06.0285.N en C.06.0295.N.
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de Provincie Antwerpen veroor-
deelt tot betaling aan de eerste verweerster van het bedrag van 25.000 euro meer 
de aldaar bepaalde interest en oordeelt over de kosten.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige. 
Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van de tot bindendverklaring van het ar-
rest opgeroepen partijen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigd arrest.
Veroordeelt de eiser in de zaak C.060295.N in de kosten van dit cassatieberoep.
Houdt de kosten in de zaak C.06.0285.N aan en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

11 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Simont, Wouters, Maes en Verbist. 

Nr. 477

1° KAMER - 12 oktober 2007

1º  HANDELSPRAKTIJKEN  -  VERZEKERINGEN -  ONRECHTMATIG BEDING -  KENNELIJK 
ONEVENWICHT - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - HOF VAN CASSATIE - TOETSING

2º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET 
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - HANDELSPRAKTIJKEN - VERZEKERINGEN - 
ONRECHTMATIG BEDING -  KENNELIJK ONEVENWICHT -  BEOORDELING DOOR DE RECHTER - 
TOETSING

3º  VERZEKERING  —  LANDVERZEKERING  -  EXONERATIEBEDING -  BEWIJSLAST - 
GROVE SCHULD - OORZAKELIJK VERBAND

4º  BEWIJS  —  BURGERLIJKE  ZAKEN  —  BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - LANDVERZEKERING - EXONERATIEBEDING - GROVE SCHULD - 
OORZAKELIJK VERBAND
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1º en 2° Het  Hof  gaat  na of  de bodemrechter,  bij  zijn  beoordeling, het  wettelijk  begrip 
kennelijk onevenwicht tussen de rechten en plichten van de partijen niet heeft miskend bij 
een  onrechtmatig  beding  in  de  zin  van  de  Handelspraktijkenwet  1991.  (Art.  31, 
Handelspraktijkenwet 1991)

3º en 4° De verzekeraar die een exoneratiebeding doet gelden, is slechts van dekking van 
het schadegeval vrijgesteld indien hij bewijst dat er een oorzakelijk verband is tussen de 
in de overeenkomst omschreven grove schuld en het schadegeval.  (Artt. 8, tweede lid,  
en 11, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(AXA BELGIUM nv T. ALLART MOTOR bvba)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0520.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 19 mei 2005 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Marche-en-Famenne.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
(...)

Tweede middel
- de artikelen 1134 en 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 31 en 33, §1, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handels-praktij-

ken en de voorlichting en bescherming van de consument, zoals ze bestonden vóór de wij-
ziging van die wet bij de wet van 7 december 1998;

- de artikelen 1, A, en 8, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-
ringsovereenkomst.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis stelt de volgende feiten vast:
"Op 7 mei 1997 heef, (de verweerster) aan een zekere G. een tweedehandsauto Golf 

verkocht tegen de prijs van (399.000 frank omgezet in) 9.890,95 euro; (de verweerster) 
heeft G. twee aangetekende herinneringsbrieven gestuurd, de ene van 4 september 1997 
en de andere van 7 oktober 1997; op 9 april 1998 heeft de advocaat van (de verweerster) 
G. een derde aangetekende herinneringsbrief gestuurd; (de verweerster) legt geen retour 
van haar aangetekende brieven over; op 12 mei 1997 veroorzaakte G. een verkeersonge-
val toen hij de voornoemde Golf bestuurde; G. had bij (de eiseres) een verzekering geslo-
ten die zijn burgerlijke aansprakelijkheid en zijn eigen stoffelijke schade dekte; de politie-
agenten die voornoemd ongeval hebben vastgesteld, noteren in hun proces-verbaal dat:

- het voertuig van G. 'onbruikbaar' is en door een takelwagen wordt weggehaald;
- de alcoholtest een alcoholgehalte aantoont van 1,06 gram per liter uitgeademde alveo-

laire lucht;
Bij een vonnis van de politierechtbank te Aarlen van 14 januari 1998 wordt G. veroor-

deeld tot een enige straf voor twee misdrijven, samengevat, enerzijds het voornoemde al-
coholgehalte en, anderzijds, het verlies van de controle over het stuur; (de eiseres) voert 
een beding aan van verval in geval van alcoholintoxicatie en beweert niets verschuldigd te 
zijn aan G. die van haar geen enkele vergoeding heeft gevorderd; (de verweerster) stelt in 
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deze zaak de op artikel 1166 van het Burgerlijk Wetboek gegronde zijdelingse vordering 
in",

het bestreden vonnis beslist dat de schuldvordering van G. jegens de eiseres bewezen is 
"verklaart  (bijgevolg)  de  oorspronkelijke  rechtsvordering  ontvankelijk  en  volledig  ge-
grond; veroordeelt de (eiseres) om aan haar verzekerde G. het volledige bedrag te betalen 
van de vergoeding die zij verschuldigd is op grond van haar contract nr. 010617461160, 
in hoofdsom en compensatoire interest betaalbaar vanaf 12 mei 1997, datum van het on-
geval, tot het tijdstip waarop de vergoeding in hoofdsom zal zijn vastgesteld".

Het bestreden vonnis grondt die beslissing op de onderstaande redenen:
"(De verweerster) vermeldt dat de auto van G. total loss is. Dat gegeven wordt niet be-

twist door (de eiseres), die evenwel aanvoert dat de dekking uitgesloten is op grond van 
artikel 14, 1°, b), van de algemene voorwaarden van de door G. gesloten polis, dus hier de 
staat van alcoholintoxicatie van G. op het ogenblik van het ongeval, op een strafbaar alco-
holgehalte. Het laatste lid van littera b) van artikel 14, 1°, van die algemene voorwaarden 
zegt dat die uitsluitingsgrond niet van toepassing is indien 'de verzekerde aantoont dat er 
geen oorzakelijk verband is tussen het feit dat aanleiding geeft tot de uitsluiting en het 
schadegeval', dus hier tussen de alcoholintoxicatie van G. en het ongeval. (De verweer-
ster) voert aan dat het beding onrechtmatig is en schending oplevert van de communautai-
re richtlijn 93/13 van 5 april 1993, naar Belgisch recht omgezet bij de Handelspraktijken-
wet van 14 juli 1991. In de regel is een Europese richtlijn niet rechtstreeks toepasselijk in 
Belgisch recht, maar dient zij als leidraad bij de uitlegging door de rechter van de wet die 
haar naar intern recht omzet. (De verweerster) beroept zich op artikel 31 van de voor-
noemde Handelspraktijkenwet van 14 juli 1991 dat een onrechtmatig beding omschrijft 
als elk beding of elke voorwaarde die, alleen of in samenhang met een of meer ander be-
dingen of voorwaarden, een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten 
van de partijen. Het positieve bewijs van de alcoholintoxicatie is door de verzekeraar on-
tegenzeglijk gemakkelijker te leveren dan het bewijs dat er geen oorzakelijk verband be-
staat tussen een alcoholintoxicatie van de veroorzaker van het verkeersongeval en dat on-
geval. Het is ook veel eenvoudiger te bewijzen dat een ongeval te wijten is aan de al be-
kende alcoholintoxicatie van zijn veroorzaker, dan het tegendeel te bewijzen. Het is im-
mers algemeen bekend dat alcohol, hoewel die een bestuurder niet de controle over zijn 
daden ontneemt, wel zijn reflexen kan vertragen. Er bestaat dus een sterk vermoeden op 
grond waarvan, samen met overige gegevens, het bewijs van het oorzakelijk verband kan 
worden geleverd. Daarentegen is het veel moeilijker te bewijzen dat het ongeval andere 
oorzaken heeft dan het reeds bekende alcoholgehalte bij de bestuurder. (...) Volgens de 
conclusie van (de verweerster) belet de onrechtmatige aard van het betwiste beding de 
toepassing ervan. (...) De nietigheid strekt zich uit tot het uitsluitingsbeding alsook tot de 
bewijslast betreffende het oorzakelijk verband. De lectuur van de verzekeringspolis zon-
der het laatste lid van littera g van artikel 14, 1°, heft het onevenwicht tussen de rechten 
en plichten van de partijen immers niet op. Zulks vereist dat het bewijs van het oorzake-
lijk verband tussen de alcoholintoxicatie en het ongeval bedongen wordt en door de verze-
keringsmaatschappij moet worden geleverd. Dat onevenwicht kan niet hersteld worden 
door de wet van 14 juli 1991, aangezien de in artikel 33 ervan vervatte sanctie de nietig-
heid van de gelaakte bedingen is (waarvan de consument geen afstand kan doen en die 
niet  noodzakelijkerwijs  leidt  tot  nietigheid  van  het  overige  gedeelte  van  de 
overeenkomst). Voornoemd artikel 33 bepaalt dat de nietigheid van de onrechtmatige be-
dingen niet tot gevolg heeft dat het overige gedeelte van de overeenkomst wordt vernie-
tigd".

Grieven
Eerste onderdeel
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Artikel 31 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlich-
ting en bescherming van de consument luidt als volgt: "Voor de toepassing van deze wet 
moet worden verstaan onder onrechtmatig beding, elk beding of elke voorwaarde die, al-
leen of in samenhang met een of meer andere bedingen of voorwaarden, een kennelijk on-
evenwicht schept tussen de rechten en plichten van de partijen". Artikel 33, §1, van die 
wet, zoals zij hier van toepassing is (d.w.z. vóór de wijziging ervan bij de wet van 7 de-
cember 1998), luidt als volgt: "Onverminderd de andere sancties van gemeen recht kan de 
rechter de bedingen en voorwaarden evenals de combinaties van bedingen en voorwaar-
den bepaald bij artikel 31 nietig verklaren". 

Het beding dat op grond van de twee voornoemde bepalingen kan worden nietig ver-
klaard moet "een kennelijk onevenwicht (...) tussen de rechten en plichten van de partijen" 
scheppen. Het Hof van Cassatie kan toetsen of de rechter die wettelijke bepaling niet heeft 
miskend bij zijn beoordeling van het desbetreffende geval.

Artikel 1, A, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst om-
schrijft de verzekeringsovereenkomst als volgt: "een overeenkomst, waarbij een partij, de 
verzekeraar, zich er tegen betaling van een vaste of veranderlijke premie tegenover een 
andere partij, de verzekeringnemer, toe verbindt een in de overeenkomst bepaalde presta-
tie te leveren in het geval zich een onzekere gebeurtenis voordoet waarbij, naargelang van 
het geval, de verzekerde of de begunstigde belang heeft dat die zich niet voordoet". Wan-
neer de verzekerde een zware fout begaat waardoor het door de overeenkomst gedekte ri-
sico wordt verzwaard, kan hij het onvoorzienbaar karakter beïnvloeden dat een wezenlijk 
bestanddeel van de verzekeringsovereenkomst is en een onevenwicht scheppen tussen de 
rechten en plichten van de partijen bij die overeenkomst. Artikel 8, tweede lid, van de wet 
van 25 juni 1992 biedt de verzekeraar trouwens de mogelijkheid "zich (...) van zijn ver-
plichtingen (te) bevrijden voor de gevallen van grove schuld die op uitdrukkelijke en be-
perkende wijze in de overeenkomst zijn bepaald".

Wanneer een verzekeringsovereenkomst die de materiële schade van een motorvoertuig 
dekt, bepaalt dat de dekking uitgesloten is wanneer het schadegeval zich voordoet wan-
neer de verzekerde reed in een staat van strafbare alcoholintoxicatie, tenzij de verzekerde 
bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen die staat en het schadegeval, schept 
dat beding geenszins een kennelijk onevenwicht tussen de rechten en plichten van de par-
tijen, in de zin van artikel 31 van de wet van 14 juli 1991, maar maakt het integendeel een 
einde aan het onevenwicht tussen die rechten en plichten dat ontstaan is door het besturen 
van een voertuig in een staat van strafbare alcoholintoxicatie, waardoor de behendigheid 
tot sturen vermindert en de kans op een ongeval aanzienlijk stijgt.

De moeilijkheid om te bewijzen dat een ongeval dat gebeurde toen de verzekerde in een 
staat van strafbare alcoholintoxicatie reed, te wijten is aan een andere oorzaak dan die 
staat, in vergelijking met de eventuele mogelijkheid om te bewijzen dat het schadegeval 
aan die staat te wijten is, vormt geen voldoende verantwoording voor het kennelijk one-
venwicht tussen de rechten en plichten van de partijen, in de zin van artikel 31 van de wet 
van 14 juli 1991, dat een dergelijk beding schept.

Bijgevolg, door te beslissen dat artikel 14, 1°, b), van de algemene voorwaarden van de 
tussen G. en de eiseres gesloten verzekeringspolis een kennelijk onevenwicht schept tus-
sen de rechten en plichten van de partijen en bijgevolg nietig is met toepassing van de ar-
tikelen 31 en 33 van de wet van 14 juli 1991, op grond "dat het positieve bewijs van de al-
coholintoxicatie (...)  door (de verzekeraar) ontegenzeglijk gemakkelijker te leveren (is) 
dan het bewijs dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen een alcoholintoxicatie van 
de veroorzaker van het verkeersongeval en dat ongeval; (dat) het (...) ook veel eenvoudi-
ger (is) te bewijzen dat een ongeval te wijten is aan een al bekende alcoholintoxicatie van 
zijn veroorzaker, dan het tegendeel te bewijzen; (dat) het immers algemeen bekend (is ) 
dat alcohol, hoewel die een bestuurder niet de controle over zijn daden ontneemt, wel zijn 
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reflexen kan vertragen; (dat) er dus een sterk vermoeden (bestaat) op grond waarvan, sa-
men met overige gegevens, het bewijs van het oorzakelijk verband kan worden geleverd; 
(dat) het daarentegen veel moeilijker (is) te bewijzen dat het ongeval andere oorzaken 
heeft dan het reeds bekende alcoholgehalte bij de bestuurder", en door bijgevolg te weige-
ren toepassing te  maken  van  het  uitsluitingsbeding  vervat  in  de verzekeringsovereen-
komst, die de wet tussen de partijen uitmaakt, schendt het bestreden vonnis de voornoem-
de artikelen 31 en 33 van de wet van 14 juli 1991, 1, A, en 8, tweede lid, van de wet van 
25 juni 1992, alsook artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.

Tweede onderdeel (subsidiair)
Artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt: "Hij die de uitvoering van een 

verbintenis vordert, moet het bestaan daarvan bewijzen. Omgekeerd moet hij die beweert 
bevrijd te zijn, het bewijs leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van 
zijn verbintenis heeft teweeggebracht". Artikel 8, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 
op de landverzekereringovereenkomst luidt als volgt: "De verzekeraar dekt de schade ver-
oorzaakt door de schuld, zelfs de grove schuld, van de verzekeringnemer, van de verze-
kerde of van de begunstigde. De verzekeraar kan zich echter van zijn verplichtingen be-
vrijden voor de gevallen van grove schuld die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de 
overeenkomst zijn bepaald". Met toepassing van de voornoemde bepalingen moet de ver-
zekeraar die beweert bevrijd te zijn van de dekking met toepassing van een beding waarbij 
de dekking wordt uitgesloten in geval van grove schuld, bewijzen dat het schadegeval te 
wijten is aan een grove schuld die door de verzekerde is begaan en die uitdrukkelijk in de 
overeenkomst is vastgelegd.

Uit het bestreden vonnis en uit de conclusies van de partijen volgt dat artikel 14, 1°, b), 
van de algemene voorvoorwaarden van de polis die G. bij de eiseres aanging m.b.t de ma-
teriële schade aan zijn voertuig als volgt was gesteld: "Niet gedekt zijn de schadegevallen: 
1°) overkomen indien de bestuurder zich bevindt in een staat van dronkenschap, strafbare 
alcoholintoxicatie", waarbij het laatste lid van die contractuele bepaling echter zegt dat 
"de uitsluitingen" niet van toepassing zijn indien "de verzekerde aantoont dat er geen oor-
zakelijk verband is tussen het feit dat aanleiding geeft tot de uitsluiting en het schadege-
val".

Het bestreden arrest oordeelt dat de voornoemde bepaling van de overeenkomst, in zo-
verre zij de verzekerde ermee belast te bewijzen dat zijn rijden in een staat van strafbare 
alcoholintoxicatie niet in oorzakelijk verband staat met het schadegeval, een kennelijk on-
evenwicht tussen de rechten en plichten van de partijen schept, dat het om een onrechtma-
tig beding gaat dat bijgevolg moet worden vernietigd krachtens de artikelen 31 en 33 van 
de wet van 14 juli 1991. Aangezien het laatste lid van die contractuele bepaling, waarin de 
bewijslast van het oorzakelijk verband wordt geregeld, voor nietig wordt gehouden we-
gens het geschapen kennelijk onevenwicht, is het beding dat de dekking uitsluit, beperkt 
tot de volgende bewoordingen: "niet gedekt zijn de schadegevallen overkomen indien de 
bestuurder zich bevindt in een staat van (...) strafbare alcoholintoxicatie", zonder dat de 
bewijslast door de overeenkomst wordt geregeld, zodat de het gemene recht van de be-
wijslast moet worden toegepast. Krachtens het gemene recht dat voortvloeit uit de toepas-
sing van artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 8, tweede lid, van de wet 
van 25 juni 1992, hoort de verzekeraar bijgevolg het bewijs te leveren van het oorzakelijk 
verband tussen het rijden in een staat van strafbare alcoholintoxicatie en het schadegeval. 
Ingeval de verzekerde dat bewijs niet zou kunnen leveren, zou het beding dat de dekking 
uitsluit niet op de verzekerde worden toegepast en zou hij de in de overeenkomst vastge-
stelde vergoeding ontvangen, hetgeen niet zou kunnen leiden tot enig onevenwicht tussen 
de rechten en plichten van de partijen. Om dat onevenwicht te voorkomen, hoeft de verze-
keringsovereenkomst niet uitdrukkelijk te vermelden dat de bewijslast van het oorzakelijk 
verband tussen de alcoholintoxicatie van de bestuurder en het ongeval ten laste van de 
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verzekeraar valt.
Om te beslissen dat de nietigheid zich uitstrekt tot heel het beding dat de dekking uit-

sluit en niet alleen tot de laatste bepaling betreffende de bewijslast die, volgens het von-
nis, een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van de partijen, oor-
deelt het bestreden vonnis: "de tekst van artikel 14, 1°, b), laatste lid, van de verzekerings-
polis heft het onevenwicht tussen de rechten en plichten van de partijen immers niet op. 
Zulks vereist dat het bewijs van het oorzakelijk verband tussen de alcoholintoxicatie en 
het  ongeval  bedongen  wordt  en  door  de  verzekeringsmaatschappij  moet  worden 
geleverd"; door op die grond te weigeren toepassing te maken van het contract dat de wet 
tussen de partijen uitmaakt, schendt het bestreden vonnis de artikelen 31, 33 van de wet 
van 14 juli 1991, 1134, 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 8, tweede lid, van de wet van 
25 juni 1992.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
Eerste onderdeel
Artikel 31 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de 
voorlichting en bescherming van de consument, zoals te dezen van toepassing 
bepaalt dat, voor de toepassing van die wet, onder onrechtmatig beding moet 
worden verstaan elk beding of elke voorwaarde die, alleen of in samenhang met 
een of meer andere bedingen of voorwaarden, een kennelijk onevenwicht schept 
tussen de rechten en plichten van de partijen.
Het staat aan het Hof na te gaan of de bodemrechter, bij zijn beoordeling, het 
wettelijk begrip kennelijk onevenwicht tussen de rechten en plichten van de par-
tijen niet heeft miskend.
Het bestreden vonnis stelt vast dat, krachtens artikel 14, 1°, b), van de algemene 
polisvoorwaarden van de polis, de dekking uitgesloten is ingeval van alcoholin-
toxicatie maar dat die uitsluiting niet van toepassing is indien "de verzekerde 
aantoont dat er geen oorzakelijk verband is tussen het feit dat aanleiding geeft tot 
de uitsluiting en het schadegeval".
Door te oordelen dat "het positieve bewijs van de alcoholintoxicatie (...) door (de 
verzekeraar) ontegenzeglijk gemakkelijker te leveren (is) dan het bewijs dat er 
geen oorzakelijk verband bestaat tussen een alcoholintoxicatie van de veroorza-
ker van het verkeersongeval en dat ongeval", dat "het (...) ook veel eenvoudiger 
(is) te bewijzen dat een ongeval te wijten is aan de al bekende alcoholintoxicatie 
van zijn veroorzaker, dan het tegendeel te bewijzen", dat "het (...) algemeen be-
kend (is ) dat alcohol, hoewel die een bestuurder niet de controle over zijn daden 
ontneemt, wel zijn reflexen kan vertragen", dat "er (...) dus een sterk vermoeden 
(bestaat) op grond waarvan (...) het bewijs van het oorzakelijk verband kan wor-
den geleverd" en dat het "daarentegen veel moeilijker (is) te bewijzen dat het on-
geval andere oorzaken heeft dan het reeds bekende alcoholgehalte bij de bestuur-
der", heeft het vonnis naar recht kunnen beslissen dat het voornoemde beding 
een kennelijk onevenwicht schiep tussen de rechten en plichten van de partijen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.



Nr. 477 - 12.10.07 HOF VAN CASSATIE 1937 

Tweede onderdeel
Krachtens artikel 8, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-
ringsovereenkomst dekt de verzekeraar de schade veroorzaakt door de schuld, 
zelfs de grove schuld, van de verzekeringnemer, van de verzekerde of van de be-
gunstigde; de verzekeraar kan zich echter van zijn verplichtingen bevrijden voor 
de gevallen van grove schuld die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de 
overeenkomst zijn bepaald.
Overeenkomstig artikel  11 van die wet  mag in  de verzekeringsovereenkomst 
geen geheel of gedeeltelijk verval van het recht op verzekeringsprestatie bedon-
gen worden dan wegens niet-nakoming van een bepaalde, in de overeenkomst 
opgelegde verplichting, en mits er een oorzakelijk verband bestaat tussen de te-
kortkoming en het schadegeval.
Uit die bepalingen volgt dat de verzekeraar die een uitsluitingsbeding in de zin 
van voornoemd artikel 8, tweede lid, doet gelden, slechts van dekking van het 
schadegeval vrijgesteld is, indien hij bewijst dat er een oorzakelijk verband is 
tussen de in de overeenkomst omschreven grove schuld en het schadegeval.
Om te beslissen dat "de nietigheid zich uitstrekt tot het uitsluitingsbeding alsook 
tot de bewijslast betreffende het oorzakelijk verband", is het bestreden vonnis 
van oordeel dat "de lectuur van de verzekeringspolis zonder het laatste lid van 
littera g van artikel 14, 1°, het onevenwicht tussen de rechten en plichten van de 
partijen (...) niet opheft; (dat) zulks vereist dat het bewijs van het oorzakelijk ver-
band tussen de alcoholintoxicatie en het ongeval bedongen wordt en door de ver-
zekeringsmaatschappij moet worden geleverd".
Het bestreden vonnis, dat onderstelt dat de wet niet de bewijslast regelt van het 
oorzakelijk verband tussen de grove schuld en het schadegeval, schendt de voor-
noemde wetsbepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
De overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het derde middel, dat niet tot ruimere 
cassatie kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit artikel 14, 1°, b), van de 
algemene voorwaarden van de polis die de partijen bindt, nietig verklaart, in de 
mate dat die zegt dat de uitsluiting van de bedongen dekking niet geldt indien de 
verzekerde aantoont dat er geen oorzakelijk verband is tussen het feit dat de uit-
sluiting veroorzaakte en het schadegeval, en in zoverre het de tussenvordering 
niet-ontvankelijk verklaart;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige; 
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt de eiseres in een derde van de kosten en houdt de overige kosten aan 
en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Neuf-
château, zitting houdende in hoger beroep.

12 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: me-
vr. Matray – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Gérard. 

Nr. 478

1° KAMER - 12 oktober 2007

1º  REDENEN  VAN  DE  VONNISSEN  EN  ARRESTEN  —  ALGEMEEN  - 
BURGERLIJKE ZAKEN - MOTIVERINGSPLICHT - BEGRIP

2º GERECHTSKOSTEN — ALGEMEEN - ALGEMEEN - ONTSTENTENIS - RECHTSPLEGING 
IN CASSATIE - VERNIETIGING - GEVOLG

1º  Wanneer de  rechter  alleen verwijst  naar  de  redenen van een beschikking  die  geen 
verband houdt met de zaak zonder opgave van de gronden ervan, stelt hij het Hof niet in 
staat de wettigheidstoetsing uit te oefenen en leeft hij bijgevolg de motiveringsplicht niet 
na1. (Art. 149, Gw. 1994)

2º  Wanneer  de  bodemrechter  geen  veroordeling  in  de  kosten  uitspreekt,  omdat  ze 
onbestaande waren, houdt het Hof van cassatie, in geval van vernietiging, de kosten van 
de cassatierechtspleging niet aan2. (Impliciet) (Art. 1111, Ger.W.)

(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0055.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beschikking van de vrederechter van het 
kanton Péruwelz-Leuze-en-Hainaut, op 29 augustus 2002 in laatste aanleg gewe-
zen in de zaak nr. 01B187.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.

1 Zie Cass., 8 okt. 2001, AR S.00.0008.F, nr. 532.
2 Wanneer het Hof het bestreden arrest vernietigt, worden de kosten van het cassatiegeding in de 
regel aangehouden en wordt de uitspraak daaromtrent overgelaten aan de feitenrechter naar wie de 
zaak wordt verwezen. De vernietiging wordt vaak uitgesproken zonder dat zij te wijten is aan een 
fout van een partij die het proces voor de feitenrechter had gewonnen (zie FETTWEIS, A., Manuel de 
procédure civile, 1985, nr. 871, p. 559). Aangezien echter de eenzijdige rechtspleging, die, zoals hier, 
wordt ingesteld met toepassing van art.  488bis,  a) tot  k),  B.W., vrijgesteld is van griffierechten, 
bestond er geen grond om onbestaande kosten aan te houden. Daarom heeft het Hof het bestreden 
arrest kunnen vernietigen en de zaak naar een ander gerecht kunnen verwijzen zonder daarbij  de 
kosten aan te houden. Ph. d. K.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het verzoekschrift van de eiser teneinde betaling te verkrijgen van 604,28 euro onkos-

ten en honorarium betreffende zijn opdracht als voorlopig bewindvoerder van de goederen 
van dhr. R. L. wordt door de bestreden beschikking niet-gegrond verklaard.

De vrederechter verantwoordt die beslissing met de overweging, in hoofdzaak, dat "ge-
let op de inhoud zowel van de redenen als van het dictum van onze huidige beslissing 
waarbij (de eiser) wordt ontheven van zijn opdracht als bewindvoerder van de goederen 
van dhr. R. L., er geen grond bestaat om zijn vordering (tot betaling) in te willigen".

Grieven
Eerste onderdeel
Ieder vonnis moet in de tekst de redenen vermelden die de rechter tot zijn overtuiging 

hebben gebracht, zodat, enerzijds, de partijen, bij de lezing van de beslissing, de redenen 
kunnen vatten die de rechter ertoe hebben aangezet te beslissen zoals hij heeft gedaan, en, 
anderzijds, het Hof van Cassatie de mogelijkheid krijgt na te gaan of het vonnis of arrest 
zijn beslissing naar recht heeft verantwoord. Hij mag geen genoegen ermee nemen te ver-
wijzen naar de redenen van een beslissing die in een andere zaak is gewezen, zonder die 
redenen weer te geven of, op zijn minst, de essentie ervan samen te vatten. Een dergelijke 
verwijzing toont niet aan welke redenen de overtuiging van de rechter hebben bepaald.

De omstandigheid dat de vrederechter in deze zaak vermeldt dat gelet op de inhoud zo-
wel van de redenen als van het dictum van zijn beschikking waarbij de eiser wordt onthe-
ven van zijn opdracht als bewindvoerder van de goederen van dhr. R. L., er geen grond 
bestaat om zijn vordering in te willigen, stelt de eiser niet in staat, om bij het lezen van de 
beschikking, uit te maken waarom zijn verzoekschrift tot het verkrijgen van betaling van 
kosten en honorarium betreffende zijn opdracht van voorlopig bewindvoerder van de goe-
deren van dhr. R. L.. niet-gegrond werd verklaard.

Hieruit  volgt  dat  de  bestreden beschikking niet  regelmatig  met  redenen is  omkleed 
(schending van artikel 149 van de Grondwet).

Althans, door enkel te verwijzen naar de redenen van een vorige verwijzing, zonder ze 
weer te geven, noch zelfs samen te vatten, stelt de bestreden beschikking het Hof van Cas-
satie niet in staat na te gaan of de vrederechter zijn beslissing betreffende de artikelen 
488bis-C en 488bis-H van het Burgerlijk Wetboek, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 en 
299 van het Gerechtelijk Wetboek, naar recht heeft verantwoord (schending van artikel 
149 van de Grondwet).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Ieder vonnis moet in de tekst de redenen vermelden die de rechter tot zijn over-
tuiging hebben gebracht.
Wanneer de bestreden beschikking alleen verwijst naar de redenen van een be-
schikking die geen verband houdt met de zaak zonder opgave van de gronden er-
van,  stelt  zij  het  Hof  niet  in  staat  zijn  wettigheidstoetsing  uit  te  oefenen  en 
schendt zij bijgevolg artikel 149 van de Grondwet.
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Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden beschikking.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernie-
tigde beschikking.
Verwijst de zaak naar de vrederechter van het kanton Ath.

12 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever:  de h. Plas –  Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaat: mr. Gérard. 

Nr. 479

1° KAMER - 12 oktober 2007

RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - VORDERING IN RECHTE 
- DOOR DE PARTIJEN AANGEVOERDE FEITEN EN REDENEN - OORZAAK - BESCHIKKINGSBEGINSEL - 
GEVOLG

De rechter die steunt op feiten die in het bijzonder voor hem zijn aangevoerd en het geschil 
beslecht overeenkomstig de rechtsregel die erop van toepassing is, wijzigt de oorzaak 
van de vordering niet en miskent het beschikkingsbeginsel niet1.  (Art. 1138, 2°, Ger.W.)

(BELGACOM nv T. BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE) 

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0654.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 16 juni 2006 gewezen door het 
Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar memorie drie middelen aan.
(...)

Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.

1 Zie Cass., 14 april 2005, AR C.03.0148.F, nr. 225 met concl. O.M. in Pas., 2005, nr. 225.
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Aangevochten beslissingen
Door de motivering van de verwerping van het beroep van de eiseres tegen de beslis-

sing van 6 april 2004, die de verweerder jegens haar heeft genomen, verwerpt het arrest 
op de onderstaande gronden het middel dat de eiseres "subsidiair" aanvoert en dat hierop 
gegrond is dat de bestreden beslissing nietig is omdat zij het koninklijk besluit van 4 okto-
ber 1999 schendt:

"34. Zoals eerder vermeld, is het verkeerd ervan uit te gaan dat alle [aan de verweerder] 
medegedeelde boekhoudkundige inlichtingen geacht worden vertrouwelijk te zijn.

Overigens kunnen de verslagen met de resultaatrekening en met de balans in een vorm 
die verenigbaar is met de methode om het geïnvesteerde vermogen te berekenen met het 
oog op de prijsbepaling, niet worden beschouwd, m.b.t. de gescheiden boekhoudingen van 
gereglementeerde activiteiten, als inlichtingen die niet openbaar mogen worden gemaakt.

De omstandigheid dat die verslagen een zakengeheim zouden zijn zonder specifieke 
verplichting tot rekening en verantwoording per activiteit, is niet relevant. Uit de commu-
nautaire regelgeving, in het licht waarvan de nationale bepalingen moeten worden uitge-
legd, blijkt immers dat de publicatie van de verslagen verantwoord is op grond van het al-
gemeen belang in die zin dat zij een bijkomend middel is om zich ervan te vergewissen 
dat de operatoren met een sterke marktpositie de verplichtingen naleven die op hen rusten 
wegens hun marktpositie.

Ten slotte, aangezien het koninklijk besluit de publicatie van die inlichtingen oplegt, 
hoeft daarop geen toepassing meer te worden gemaakt van de voorwaarden die moeten 
worden nageleefd bij de mededeling van meer precieze informatie aan personen die daar-
om vragen.

Zelfs in de onderstelling dat [de verweerder] de operator met een sterke marktpositie de 
mogelijkheid zou moeten bieden om zijn zienswijze te geven over de vertrouwelijkheid 
van de verschillende gedeelten van de verslagen die door die operator zijn opgesteld voor-
dat de publicatie ervan wordt bevolen, ingeval de operator met een sterke marktpositie na-
laat ze op eigen initiatief te publiceren, blijkt uit de gegevens van het dossier dat [de ver-
weerder] in dit geval die verplichting is nagekomen".

Grieven
In haar conclusie voor het hof van beroep had de eiseres "subsidiair" het volgende aan-

gevoerd:
"In de onderstelling dat het hof [van beroep] beslist, wat weinig waarschijnlijk lijkt, dat 

het koninklijk besluit van 4 oktober 1999 niet onwettig is -quod certe non-, moet toch de 
nietigheid van de bestreden beslissing worden uitgesproken en zulks op grond dat de ver-
plichting tot publicatie van de gescheiden boekhoudingen die het aan de [eiseres] wil op-
leggen, indruist tegen de verplichting tot vertrouwelijkheid die voortvloeit uit het onder-
ling verband tussen de artikelen 109, §2, tweede lid, van de wet van 21 maart 1991 en 2, 
§6, van het koninklijk besluit van 4 oktober".

"Uit het onderling verband tussen de artikelen 109, §2, tweede lid, van de wet van 21 
maart 1991 en 2, §6, van het koninklijk besluit van 4 oktober 1999 volgt dat alle inlichtin-
gen a priori vertrouwelijk worden geacht en slechts aan derden worden bekendgemaakt 
onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat die een gewettigd belang aantonen".

"De derden horen immers hun aanvraag om toegang te krijgen tot de inlichtingen over 
het boekhoudkundig systeem van de [eiseres] bij [de verweerder] te rechtvaardigen en het 
staat niet aan de eerstgenoemde de inlichtingen die zij vertrouwelijk acht te preciseren".

(...)
Tweede onderdeel 
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Noch de eiseres noch de verweerder hadden in hun conclusie bij de behandeling van de 
schending van het koninklijk besluit van 4 oktober 1999, die door de eiseres "subsidiair" 
was aangevoerd, gewag gemaakt van een communautaire regelgeving.

In die omstandigheden hoort het hof van beroep niet op algemene wijze te steunen [op] 
een "communautaire regelgeving". Het arrest heeft dat uit eigen beweging gedaan en al-
dus de oorzaak van de vordering gewijzigd en bijgevolg het beschikkingsbeginsel mis-
kend en artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek geschonden waarin dat beginsel 
wordt bevestigd door de rechter te verbieden "ultra petita" uitspraak te doen.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde middel
(...)
Tweede onderdeel
Het onderdeel verwijt het arrest niet dat het steunt op feiten die door geen enkele 
van de partijen waren aangevoerd.
Het arrest dat steunt op feiten die in het bijzonder voor het hof zijn aangevoerd 
en het geschil beslecht overeenkomstig de rechtsregel die erop van toepassing is, 
wijzigt de oorzaak van de vordering niet en miskent het beschikkingsbeginsel 
niet.
Het onderdeel, dat het tegengestelde aanvoert, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

12 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-gene-
raal met opdracht – Advocaten: mrs. De Gryse en Mahieu. 

Nr. 480

1° KAMER - 12 oktober 2007

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — PERSONEN DOOR OF 
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — 
EISERS EN VERWEERDERS -  CASSATIEBEROEP TEGEN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ 
HET HOF VAN BEROEP - ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIE — BINDENDVERKLARING - MEDEDELING VAN DE ZAAK AAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE – GEVOLG
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1º Het cassatieberoep dat is ingesteld tegen de procureur-generaal bij het hof van beroep 
die voor de bodemrechter geen partij was bij de zaak en aan wie het arrest enkel de 
mededeling van de zaak beveelt, is niet ontvankelijk1. 

2º De mededeling van de zaak aan het openbaar ministerie rechtvaardigt niet dat het voor 
de zaak voor het Hof tot bindendverklaring van het arrest wordt opgeroepen. 

(v.d. S.P. T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0545.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 6 maart 2006 gewezen door het 
Hof van Beroep te Bergen.
Het Hof heeft op 24 mei 2007 een arrest gewezen waarbij werd gezegd dat er 
geen grond bestond om akte van de afstand te verlenen en werd bevolen het ove-
rige gedeelte van de zaak te verwijzen naar de terechtzitting van 12 oktober 2007 
om te doen als gezegd. 
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn memorie twee middelen aan waarvan het eerste als volgt in 
gesteld. 

Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955;
- de artikelen 19, eerste lid, 1132 en 1133 van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- voor zoveel als nodig, de artikelen 23 tot 28, 1209, eerste lid, 1219, §2, en 1223 van 

het Gerechtelijk Wetboek. 
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt vast dat "het (eerder in de zaak door het hof van beroep gewe-

zen) arrest van 23 september 2002 de akte die het huwelijk tussen de partijen vaststelt en 
op 12 november 1988 in Villefranche (Frankrijk) op het schip 'Gallus 80' werd verleden, 
nietig verklaart, het huwelijk van de partijen vaststelt, (de verweerster) het voordeel van 
het putatief huwelijk toekent, de vereffening beveelt van de gemeenschap die tussen par-
tijen heeft bestaan en daartoe de notarissen Hubert Michel en Vincent van   Drooghen-
broeck aanwijst; (dat) de aangewezen notarissen zeggen dat zij de vereffeningsverrichtin-
gen onmogelijk kunnen voortzetten 'daar de partijen uiteenlopende interpretaties hebben 
over het al dan niet bestaan van een gemeenschap van te verleden goederen, en bijgevolg, 
over de periode die in aanmerking moet worden genomen voor de vereffeningsprocedure'; 
(dat de eiser) immers, voor het eerst voor de aangestelde notarissen, heeft aangevoerd dat 
(de verweerster) met een derde was gehuwd in september 1999, dus voordat het arrest van 

1 Zie Cass., 10 april 2003, AR C.02.0112.F, nr 240; m.b.t. de toepassing van art. 1097, derde lid, 
Ger.W., zie Cass., 24 mei 2007, zelfde zaak. 
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23 september van het hof van beroep de nietigheid uitsprak van de huwelijksakte die op 
12 november 1988 in Villefranche (Frankrijk) op het schip 'Gallus 80' werd verleden; (dat 
de eiser) daaruit opmaakt dat voornoemd huwelijk in september 1999 'impliceert dat er in 
deze zaak geen enkele wettelijke gemeenschap te verdelen valt'”, om te beslissen dat er 
grond bestaat om de uitspraak over de litigieuze verklaringen en moeilijkheden en over de 
kosten aan te houden, het debat te heropenen om te doen als gezegd in de redenen en de 
zaak aan het openbaar ministerie mee te delen, steunt het arrest op de volgende gronden 
die in de beslissingen bevatten: 

"(De eiser) geeft toe dat hij, gedurende de rechtspleging die leidde  tot het arrest van het 
hof (van beroep) van 23 september 2002, op de hoogte was van dat huwelijk van (de ver-
weerster) met een derde en voert niet aan dat hij voldoet aan de voorwaarden om de in-
trekking van dat arrest op grond van de artikelen 1132 en 1133 van het Gerechtelijk Wet-
boek te vorderen (...). Bij het arrest van het hof (van beroep) van 23 september 2002 werd 
weliswaar definitief geoordeeld dat het huwelijk van 12 november 1988 in Villefranche 
(Frankrijk) op het schip 'Gallus 80' nietig is en dat (de verweerster) te goeder trouw was 
maar er moet worden vastgesteld dat zij het voordeel van het putatief huwelijk heeft ge-
vorderd en dat het arrest van 23 september 2002 haar het voordeel van het putatief huwe-
lijk heeft toegekend; 

Hieruit volgt dat het arrest van 23 september 2002, door dat voordeel van het putatief 
huwelijk toe te kennen, definitief heeft geoordeeld dat het nietige huwelijk van 12 novem-
ber 1988 geacht wordt geldig te zijn voor het verleden – d.w.z. Dat het al zijn burgerlijke 
rechtsgevolgen heeft gehad m.b.t. de periode vóór 23 september 2002 – en dat de gevol-
gen van zijn nietigverklaring dus enkel voor de toekomst uitwerking hebben (...). Uit de 
omstandigheid dat enkel (de verweerster) te goeder trouw was volgt dat het huwelijk van 
12 november 1988 slechts jegens haar al zijn burgerlijke rechtsgevolgen heeft. In strijd 
met hetgeen (de eiser) aanvoert, kunnen de artikelen 775 en 778 van het Burgerlijk Wet-
boek geenszins op dit geval worden toegepast, zelfs niet bij analogie, en het hof (van be-
roep) ziet niet in op grond van welke rechtsregel het huwelijk , in september 1999, van (de 
verweerster) met een derde ertoe zou leiden (dat zij) het voordeel van het putatief huwe-
lijk verloren dat haar is toegekend bij een beslissing met kracht van gewijsde; 

Het hof (van beroep) vraagt zich daarentegen af of (de verweerster) zich in dat geval 
niet in een toestand van bigamie bevindt, welke toestand zij pas zou kunnen regulariseren 
als haar huwelijk van september 1999 met een derde zelf zou worden vernietigd;

De partijen hebben over de kwestie geen uitleg verschaft en het debat moet dus worden 
heroepend; 

De zaak dient eveneens opnieuw aan het openbaar ministerie te worden medegedeeld, 
overeenkomstig artikel 764 van het Gerechtelijk Wetboek, zodat het alle maatregelen kan 
nemen die het nuttig zal achten”.  

Grieven
Eerste onderdeel
(...)
Tweede onderdeel 
Een vonnis  of  een arrest  is  pas een eindbeslissing,  in de zin van artikel 19,  eerste 

lid,van het Gerechtelijk Wetboek en het put de rechtsmacht van de rechter slechts uit over 
een geschilpunt, dat ken worden omschreven als een kwestie die bij wege van de conclu-
sies van de partijen of van een van hen aan de tegenspraak is onderworpen. 

In deze zaak ontkent het arrest niet dat, zoals de eiser in zijn conclusie aanvoerde, geen 
enkele partij voor het hof van beroep, vóór de uitspraak van het arrest van 23 spetember 
2002, debat had gevoerd over de weerslag van verweersters huwelijk, in 1999, op de mo-
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gelijkheid om haar het voordeel van het putatief huwelijk van haar vorige echtverbintenis 
toe te kennen. Integendeel, het arrest stelt vast dat de eiser “voor de notarissen die waren 
aangesteld” bij het voornoemde arrest van 23 september 2002 “voor het eerst” het in 1999 
gesloten huwelijk van de verweerster heeft aangevoerd. 

Bijgevolg, indien het arrest in die zin moet worden uitgelegd dat het definitieve karak-
ter van het arrest van 23 september 2002 de eiser het recht ontnam om nog langer voor het 
hof van beroep staande te houden dat het huwelijk van de verweerster met een derde, in 
1999, haar belette zich te beroepen op de putatieve aard van haar eerste echtverbintenis – 
d.w.z. Indien het de uitlegging a) of c) moet krijgen – schendt het arrest artikel 19, eerste 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, door te oordelen dat een kwestie waarover voor het hof 
van beroep geen debat is gevoerd, niet bij dat hof aanhangig is (schending van voornoemd 
artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, schending 
van alle in de aanhef van het middel aangewezen bepalingen van dat wetboek). 

In dezelfde uitlegging miskent het arrest het beschikkingsbeginsel en de eerbiediging 
van het recht van verdediging (schending van artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950, goedge-
keurd bij  de wet  van 13 mei  1955,  en miskenning van de in het middel  aangewezen 
rechtsbeginselen) doordat het een kwestie waarover nog geen debat op tegenspraak is ge-
voerd, voor definitief beslecht houdt. In de uitlegging a) of c) miskent het arrest boven-
dien artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in onderling verband met de arti-
kelen 1132 en 1133 van dat wetboek, doordat het elke beslissing waarvan het gewijsde 
niet  kan worden herroepen,  als definitief beschouwt,  ook al  betreft  die beslissing een 
kwestie waarover voor de rechters geen debat is gevoerd.  
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
In zoverre het cassatieberoep is ingesteld tegen de procureur-generaal bij het Hof 
van Beroep te Bergen die voor de bodemrechter geen partij was bij de zaak en 
aan wie het arrest enkel de mededeling van de zaak beveelt, is het niet ontvanke-
lijk. 
De mededeling van de zaak aan het openbaar ministerie rechtvaardigt niet dat 
het voor de zaak voor het Hof tot bindendverklaring van het arrest wordt opge-
roepen. 
Het cassatieberoep voor het overige 
Eerste middel 
Tweede onderdeel 
Uit de vaststellingen van het bestreden arrest volgt dat de eiser, ook al was hij 
voordien op de hoogte van verweersters huwelijk “in september 1999”, daarvan 
slechts voor het eerst heeft melding heeft gemaakt “voor de aangewezen notaris-
sen, dus nadat het arrest van 23 september 2002 was gewezen”. 
Het bestreden arrest schendt artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
door op eisers betwisting te antwoorden dat de beslissing van dat arrest waarbij 
aan de verweerster het voordeel van het putatief huwelijk wordt toegekend, defi-
nitief is, hoewel over de kwestie van de weerslag van het nieuw huwelijk van de 
verweerster op de mogelijkheid voor haar om het voordeel van het putatief hu-
welijk te vorderen, geen debat voor het hof van beroep was gevoerd vooraleer 
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dat arrest werd gewezen. 
In zoverre is het onderdeel gegrond.  
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep, in zoverre het is ingesteld tegen de procureur-gene-
raal bij het Hof van Beroep te Bergen, alsook de vordering tot bindendverklaring 
van het arrest. 
Vernietigt het bestreden arrest. 
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-
tigde arrest. 
Veroordeelt de eiser in de kosten van het cassatieberoep, in zoverre het is inge-
steld tegen de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Bergen, en in de kos-
ten van zijn oproep tot bindendverklaring van het arrest. 
Houdt de overige kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrech-
ter over. 
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel. 

12 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Parmentier, afdelingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Kirkpatrick. 

Nr. 481

2° KAMER - 16 oktober 2007

CASSATIEMIDDELEN  —  STRAFZAKEN  —  ALLERLEI  -  PROCES-VERBAAL VAN 
TERECHTZITTING - MIDDEL DAT OPKOMT TEGEN DE AUTHENTIEKE VERMELDINGEN VAN HET PROCES-
VERBAAL - ONTVANKELIJKHEID

In strafzaken is het middel dat opkomt tegen de authentieke vermeldingen van een proces-
verbaal van terechtzitting niet ontvankelijk1. (Artt. 190 en 190ter, Sv.)

(V.)

(A.R. P.07.0668.N)

16 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. G. Alliet, Brugge. 

1 Over de bewijswaarde van het proces-verbaal van terechtzitting in strafzaken: Cass., 16 nov. 1988, 
AR 7095, nr.  156; R. DECLERCQ,  Beginselen van strafrechtspleging,  Mechelen,  Kluwer, 2003, nr. 
1725.
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Nr. 482

2° KAMER - 16 oktober 2007

1º  CASSATIEBEROEP  —  STRAFZAKEN  —  TERMIJNEN  VOOR 
CASSATIEBEROEP  EN  BETEKENING  —  STRAFVORDERING  — 
VOORBARIG  CASSATIEBEROEP  (GEEN  EINDBESLISSING)  - 
ONDERZOEKSRECHTER - AANSTELLING VAN EEN LASTHEBBER AD HOC - HOGER BEROEP - ARREST 
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING

2º  ONDERZOEK  IN  STRAFZAKEN  -  ONDERZOEKSRECHTER -  AANSTELLING VAN EEN 
LASTHEBBER AD HOC - HOGER BEROEP - ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Is niet ontvankelijk het cassatieberoep van de verdachte tegen een arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen een 
beschikking van de onderzoeksrechter waarbij een lasthebber ad hoc wordt aangesteld 
om hem in het gerechtelijk onderzoek te vertegenwoordigen, nu dit arrest geen einde stelt 
aan de strafvordering of aan de erbij horende burgerlijke rechtsvordering, en evenmin 
uitspraak doet met toepassing van artikel 235bis wetboek van Strafvordering noch in een 
van der gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, van datzelfde wetboek.  (Art. 2bis,  
V.T.Sv.; Artt. 235bis en 416, Sv.)

(VEDIOR INTERIM nv)

(A.R. P.07.0774.N)

16 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. N. Lemense, Antwerpen en C. Bevernage, Brussel.

Nr. 483

2° KAMER - 16 oktober 2007

1º  STRAF  —  ANDERE  STRAFFEN  -  BEROEPSVERBOD OPGELEGD BIJ RECHTERLIJKE 
BESLISSING - INBREUKEN OP DE DRUGWET - K.B. NR. 22 VAN 24 OKT. 1934 - TOEPASSING

2º  GENEESKUNDE  —  GENEESMIDDELEN  (VERDOVENDE  MIDDELEN 
INBEGREPEN) -  INBREUKEN OP DE DRUGWET -  STRAF -  BEROEPSVERBOD OPGELEGD BIJ 
RECHTERLIJKE BESLISSING - K.B. NR. 22 VAN 24 OKT. 1934 - TOEPASSING

1º en 2° De Drugwet voorziet niet in een beroepsverbod als bijkomende straf, in de zin van 
artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 okt. 1934, en het vermelde koninklijk 
besluit verwijst niet naar de inbreuken op de Drugwet als strafbare feiten waarvoor de in 
artikel 1 van datzelfde besluit bedoelde verbodbepalingen kunnen worden uitgesproken1. 
(Artt. 4, §§2 en 3, Drugwet; Art. 1, K.B. nr 22 van 24 okt. 1934)

(E.)

1 Omtrent de aard van het beroepsverbod in de zin van artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 22 van 
24 okt. 1934: Cass., 2 juni 1999, AR P.99.0192.F, nr. 326 en Cass., 17 mei 2005, AR P.04.1571, nr. 
282 met conclusie Advocaat-generaal DUINSLAEGER.
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ARREST

(A.R. P.07.0880.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwer-
pen, correctionele kamer, van 16 mei 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het arrest veroordeelt de eiser met toepassing van artikel 65, tweede lid, Straf-
wetboek wegens het geheel van de vermengde feiten van de bewezen verklaarde 
telastleggingen, eensdeels, tot één enkele hoofdgevangenisstraf van drie jaar en, 
anderzijds, tot de ontzetting bepaald bij artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 22 
van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeel-
den en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oe-
fenen, gedurende een termijn van vijf jaar.
2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat die opgelegde 
enige hoofdgevangenisstraf als zwaarste straf is uitgesproken wegens de feiten 
van de telastleggingen A en B, te dezen inbreuken op de Drugwet, die met toe-
passing van artikel 25 Strafwetboek, na correctionalisering, elk strafbaar zijn met 
gevangenisstraf van maximum tien jaar. 
3. De Drugwet voorziet niet in een beroepsverbod als bijkomende straf en het 
vermelde koninklijk besluit verwijst niet naar de inbreuken op de Drugwet als 
strafbare feiten waarvoor de in artikel 1 van datzelfde besluit bedoelde verbods-
bepalingen kunnen worden uitgesproken. 
4. Het arrest dat eiser niettemin een beroepsverbod oplegt, schendt aldus de hier-
voor vermelde wetsbepalingen en is in zoverre niet naar recht verantwoord. 
Het middel is gegrond. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
5. Behalve wat de bijkomende straf van het beroepsverbod betreft, zijn de sub-
stantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht geno-
men en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser veroordeelt tot een bijko-
mende straf van beroepsverbod. 
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige. 
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest. 
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Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten en laat de overige kosten ten laste 
van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing. 

16 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. H. Van Bavel, Brussel.

Nr. 484

2° KAMER - 16 oktober 2007

1º  ONDERZOEKSGERECHTEN  -  KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
ONDERZOEKSRECHTER -  VERZOEK TOT OPHEFFING VAN EEN ONDERZOEKSHANDELING MET 
BETREKKING TOT GOEDEREN - BESCHIKKING - HOGER BEROEP - VRAAG TOT ONDERZOEK NAAR DE 
REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - GEVOLG

2º  ONDERZOEKSGERECHTEN -  KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING -  ONDERZOEK 
NAAR DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - TOEPASSING

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -  ONDERZOEKSRECHTER - VERZOEK TOT OPHEFFING 
VAN EEN ONDERZOEKSHANDELING MET BETREKKING TOT GOEDEREN -  BESCHIKKING -  HOGER 
BEROEP -  KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING -  VRAAG TOT ONDERZOEK NAAR DE 
REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - GEVOLG

4º  ONDERZOEKSGERECHTEN  -  KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
ONDERZOEKSRECHTER -  VERDACHTE -  VERTEGENWOORDIGING VAN DE VERDACHTE IN HET 
GERECHTELIJK ONDERZOEK -  AANSTELLING VAN EEN LASTHEBBER AD HOC -  HOGER BEROEP - 
BETWISTING VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE AANSTELLING - AARD

5º  ONDERZOEK  IN  STRAFZAKEN  -  ONDERZOEKSRECHTER -  VERDACHTE - 
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VERDACHTE IN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - AANSTELLING VAN 
EEN LASTHEBBER AD HOC - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BETWISTING 
VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE AANSTELLING - AARD

6º  CASSATIEBEROEP  —  STRAFZAKEN  —  TERMIJNEN  VOOR 
CASSATIEBEROEP  EN  BETEKENING  —  STRAFVORDERING  —  GEEN 
EINDBESLISSING,  TOCH  ONMIDDELLIJK  VATBAAR  VOOR 
CASSATIEBEROEP  -  ONDERZOEKSRECHTER -  VERZOEK TOT OPHEFFING VAN EEN 
ONDERZOEKSHANDELING MET BETREKKING TOT GOEDEREN -  BESCHIKKING -  HOGER BEROEP - 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VRAAG TOT ONDERZOEK NAAR DE REGELMATIGHEID VAN 
DE RECHTSPLEGING - ARREST

7º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -  ONDERZOEKSRECHTER - VERZOEK TOT OPHEFFING 
VAN EEN ONDERZOEKSHANDELING MET BETREKKING TOT GOEDEREN -  BESCHIKKING -  HOGER 
BEROEP -  KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING -  VRAAG TOT ONDERZOEK NAAR DE 
REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - ARREST - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

1º, 2° en 3° Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, in hoger beroep tegen een 
beschikking van de onderzoeksrechter die uitspraak doet over een verzoek ingediend 
met toepassing van artikel 61quater, Wetboek van Strafvordering, geroepen is uitspraak 
te doen over de regelmatigheid van de rechtspleging, is zij gehouden dit te doen. (Artt.  
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61quater en 235bis, Sv.)

4º en 5° De voor de kamer van inbeschuldigingstelling door de verdachte in  conclusie 
aangevochten aanstelling door de onderzoeksrechter van een lasthebber ad hoc, om de 
verdachte in het gerechtelijk onderzoek te vertegenwoordigen, is een betwisting over de 
regelmatigheid van de rechtspleging. (Art. 235bis, Sv.)

6º en 7° Is  ontvankelijk  het  cassatieberoep van de verdachte tegen een arrest  van de 
kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen een 
beschikking  van  de onderzoeksrechter  die  uitspraak  doet  met  toepassing  van  artikel 
61quater, Wetboek van Strafvordering, in zoverre de kamer van inbeschuldigingstelling 
met toepassing van artikel 235bis van hetzelfde wetboek ook geroepen was uitspraak te 
doen over de regelmatigheid van de rechtspleging1 2. (Artt. 61quater en 235bis, Sv.)

(VEDIOR INTERIM nv)

ARREST

(A.R. P.07.0895.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwer-
pen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 10 mei 2007. 
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Bij beschikking van 26 januari 2007 stelt de onderzoeksrechter te Hasselt een 
lasthebber ad hoc aan om de eiseres in een door hem gevoerde gerechtelijk on-
derzoek te vertegenwoordigen. 
Op 9 maart 2007 legt de eiseres met toepassing van artikel 61quater Wetboek 
van Strafvordering een verzoekschrift neer strekkende tot het opheffen van de 
aanstelling van de lasthebber ad hoc. 
Bij beschikking van 20 maart 2007 wijst de onderzoeksrechter dit verzoek af. 
De eiseres stelt tegen die beschikking hoger beroep in. Voor de kamer van inbe-
schuldigingstelling voert zij in conclusie aan dat de wettelijke voorwaarden voor 
de aanstelling van een lasthebber ad hoc niet vervuld zijn. 
III. BESLISSING VAN HET HOF

1 Er wordt aangenomen dat de aanstelling van een lasthebber ad hoc door de onderzoeksrechter niet 
kan worden gezien als een onderzoekshandeling met betrekking tot goederen waarvan de opheffing 
kan gevraagd worden overeenkomstig artikel 61quater, Wetboek van Strafvordering (P. Waeterinckx, 
'De  strafrechtelijke  verantwoordelijkheid  van  de  rechtspersoon,  een  kritische  analyse  van  enkele 
capita selecta uit de eerste rechtspraak', in A. De Nauw 'Ed.), Strafrecht van nu en straks, Die Keure, 
2003, 258). In casu wees de onderzoeksrechter een verzoek gebaseerd op artikel 61qauter Wetboek 
van Strafvordering en strekkende tot opheffing van de aanstelling van de lasthebber ad hoc af als 
ongegrond. De kamer van inbeschuldigingstelling verklaarde het door eiseres in cassatie hiertegen 
ingestelde hoger beroep ontvankelijk, doch ongegrond. De vraag blijft open of het onderzoeksgerecht 
in hoger beroep dit rechtsmiddel niet onontvankelijk diende te verklaren, wat dan vanzelfsprekend 
niet zonder repercussies zou geweest zijn voor het daartegen ingestelde cassatieberoep. (2) Zie Cass., 
16 mei 2000, AR P.00.0296.N, nr. 299; Cass., 10 jan. 2006, AR P.05.1372.N, nr. 27.
2 Zie Cass., 16 mei 2000, AR P.00.0296.N, nr. 299; Cass., 10 jan. 2006, AR P.05.1372.N, nr. 27.
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Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Een definitieve beslissing als bedoeld in artikel 416, eerste lid, Wetboek van 
Strafvordering, is een beslissing die een einde stelt aan de strafvordering of de 
erbij horende burgerlijke rechtsvordering. 
2. Het arrest dat uitspraak doet met toepassing van artikel 61quater Wetboek van 
Strafvordering is dergelijke beslissing niet. 
In zoverre daartegen gericht, is het cassatieberoep niet ontvankelijk. 
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 235bis Wetboek van Strafvordering
3. Artikel 235bis, §1, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de kamer van in-
beschuldigingstelling bij de regeling van de rechtspleging, op vordering van het 
openbaar ministerie, op verzoek van een der partijen of ambtshalve de regelma-
tigheid van de haar voorgelegde procedure onderzoekt. 
De tweede paragraaf van dit artikel bepaalt dat de kamer van inbeschuldiging-
stelling op dezelfde wijze handelt in de andere gevallen waarin ze kennisneemt 
van de zaak. 
4. Uit deze bepalingen volgt dat wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, 
in hoger beroep tegen een beschikking van de onderzoeksrechter die uitspraak 
doet over een verzoek ingediend met toepassing van artikel 61quater Wetboek 
van Strafvordering, geroepen is uitspraak te doen over de regelmatigheid van de 
rechtspleging, zij gehouden is dit te doen. 
5. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de eiseres voor de kamer van in-
beschuldigingstelling bij conclusie de regelmatigheid van de aanstelling van de 
lasthebber ad hoc heeft aangevochten. Aldus was de kamer van inbeschuldiging-
stelling geroepen uitspraak te doen met toepassing van artikel 235bis Wetboek 
van Strafvordering. 
6. Het arrest doet enkel uitspraak met toepassing van artikel 61quater Wetboek 
van Strafvordering. Het laat evenwel na uitspraak te doen over de aangevochten 
regelmatigheid van de aanstelling van de lasthebber ad hoc.
Aldus schendt het artikel 235bis Wetboek van Strafvordering. 
Middelen 
7. De middelen houden geen verband met de ontvankelijkheid van het cassatie-
beroep noch met de regelmatigheid van de rechtspleging als bedoeld in artikel 
235bis Wetboek van Strafvordering. Zij behoeven bijgevolg geen antwoord. 

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het geen uitspraak doet met toepassing 
van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering.

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

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten en laat de overige kosten ten las-
te van de Staat.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer 
van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

16 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. N. Lemense, Antwerpen en C. Bevernage, Brussel.

Nr. 485

2° KAMER - 16 oktober 2007

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING - AARD - 
TOEPASSING

2º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — TERBESCHIKKINGSTELLING 
VAN DE REGERING - AARD VAN DE MAATREGEL - TOEPASSING

3º  HOGER  BEROEP  —  STRAFZAKEN  (DOUANE  EN  ACCIJNZEN 
INBEGREPEN)  — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP -  EENPARIGHEID - 
VERMINDERING VAN HOOFDSTRAF - TOEVOEGING VAN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING 
- GEEN STRAFVERZWARING

4º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — TERBESCHIKKINGSTELLING 
VAN DE REGERING - TOEVOEGING IN HOGER BEROEP - VERMINDERING VAN HOOFDSTRAF - 
GEEN STRAFVERZWARING

1º  en  2°  De terbeschikkingstelling  van de  regering  zoals  bedoeld  in  artikel  23bis,  Wet 
bescherming  Maatschappij  is  een  beveiligende  strafmaatregel  die  kan  worden 
uitgesproken na veroordeling op grond van één van de in dat artikel vermelde artikelen 
van het Strafwetboek; die maatregel is als dusdanig een bijkomende straf1.  (Art. 23bis,  
Wet Bescherming Maatschappij 1964)

3º  en  4°  Wanneer  de  appelrechters  de  door  de  eerste  rechter  uitgesproken 
hoofdgevangenisstraf verminderen en de bijkomende straf van terbeschikkingstelling van 
de regering toevoegen, verzwaren zij de door de eerste rechter uitgesproken straf niet en 
dienen ze hun beslissing niet met eenparige stemmen te nemen2. (Art. 211bis, Sv.)

(J.)

(A.R. P.07.0916.N)

16 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 

1 Zie noot M.T. onder Cass., 2 jan. 2007, AR P.06.1622.N, nr.1.
2 Cass., 28 nov. 2000, AR P.00.1383.N, nr. 651.
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Advocaat: mr. G. Houbrechts, Tongeren.

Nr. 486

2° KAMER - 16 oktober 2007

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - AARD VAN DE 
STRAF - GEVOLG

2º  STRAF  —  ANDERE  STRAFFEN  -  BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - 
VERBEURDVERKLARING VAN GELDSOMMEN DIE NIET VOORAF IN KLINKENDE MUNT IN BESLAG WERDEN 
GENOMEN - GEVOLG

3º  STRAF  —  ANDERE  STRAFFEN  -  BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - 
VERBEURDVERKLARING VAN GELDSOMMEN -  BESLISSING IN KRACHT VAN GEWIJSDE -  GEEN 
TENUITVOERLEGGING DOOR DE STAAT - VEROORDELING VOOR NIEUWE FEITEN - OPDRACHT VAN DE 
RECHTER - TENUITVOERLEGGING - GRENS

1º De beslissingen tot verbeurdverklaring van zowel de artikelen 42, 43bis als van artikel 
505 Strafwetboek, in zijn versie van vóór de wetswijzigingen bij wet van 10 mei 2007 
houdende diverse maatregelen inzake de heling en de inbeslagneming, hebben in de 
regel een zakelijke werking, dit wil zeggen dat ze op de zaak zelf slaan; de eigendom 
daarvan  wordt  aan  de  Staat  overgedragen  van  zodra  het  vonnis  dat  de 
verbeurdverklaring uitspreekt, in kracht van gewijsde is gegaan1. (Artt. 42, 43bis en 505, 
Sw.)

2º Er kan geen onmiddellijke eigendomsoverdracht door de verbeurdverklaring zelf zijn van 
geldsommen die niet vooraf in klinkende munt in beslag werden genomen; de Staat wordt 
door  de  verbeurdverklaring  dan slechts  schuldeiser  voor  die  geldsommen2.  (Artt.  42, 
43bis en 505, Sw.)

3º  Na  een  vroegere  in  kracht  van  gewijsde  gegane  verbeurdverklaring  van  bepaalde 
geldsommen die de Staat niet heeft kunnen tenuitvoerleggen, kan of moet de rechter al 
naar gelang van het geval,  als daartoe grond bestaat,  opnieuw de verbeurdverklaring 
uitspreken van  diezelfde  geldsommen;  de  beide  opeenvolgende  verbeurdverklaringen 
kunnen  dan  slechts  éénmaal  ten  uitvoer  worden  gelegd  tot  beloop  van  dezelfde 
geldsommen. 

(D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.1202.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-
werpen, correctionele kamer, van 19 juni 2007.
De eiser I voert geen middel aan.
De eisers II.1 en II.2 voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan.

1 Zie Cass., 11 jan. 2005, AR P.04.1087.N, nr. 17; Cass., 4 sept. 2007, AR P.07.0219.N, nr.381.
2 Zie: Cass., 11 jan. 1990, AR 8453 en 8541,nr. 291.
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Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd. 
II. BESLISSING VAN HET HOF
1. Het bestreden arrest overweegt:
"Feiten van witwas geven in principe aanleiding tot verplichte verbeurdverkla-
ring, overeenkomstig artikel 505, derde lid, Strafwetboek.
De illegale vermogensvoordelen waarvan de verrichtingen van de tenlasteleggin-
gen de witwas wilden realiseren zijn verworven in hoofde van [de eiser II.I], zo-
als vastgesteld in het arrest van dit [hof van beroep] van 25 juni 2004 en voor-
melde vaststellingen; er kan niet geduld worden dat deze beklaagde verder over 
deze gelden zou kunnen beschikken. 
Deze beklaagde wordt dan ook verbeurdverklaard van de som van € 117.541,99 
daarin begrepen het bedrag van € 560 inbeslaggenomen bij [de eiser II.2], die 
hiervan ook dient te worden verbeurdverklaard, en op 26 september 2003 gestort 
op 310-1801895-12 ten behoeve van COIV (Centraal Orgaan van de inbeslagne-
ming en de verbeurdverklaring), alsmede de som van € 1000, in beslag genomen 
op de gevangenisrekening van [de eiser II.1] en onder aangiftenummer 93.980 en 
rekeningnummer 66.590 op 22.10.2003 overgemaakt aan Deposito en Cosigna-
tiekas postrekening 6792004099-79. Duidelijk dient echter gesteld dat het bedrag 
van € 117.541,99 deel uitmaakt van het reeds bij arrest van 25 juni 2004 ver-
beurd verklaarde bedrag van € 12.000.000, toen ten titel van vermogensvoorde-
len bekomen uit de BTW-fraude; de hoger vermelde in huidige zaak inbeslagge-
nomen gelden kunnen dus zeker niet teruggegeven worden".
2. Het bestreden arrest beslist:
"Verklaart [de eiser II.1] verbeurd van de som van € 117.541,99 daarin begrepen
1. het bedrag van € 560 inbeslaggenomen bij [de eiseres II.2] en op 26 september 
2003 gestort op 310-1801895-12 ten behoeve van COIV, alsmede 
2. de som van € 1000, in beslag genomen op de gevangenisrekening van [de ei-
ser  II.1]  en  onder  aangiftenummer  93.980  en  rekeningnummer  66.590  op 
22.10.2003 overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas postrekening 679-
200409979".
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel 
3. Het middel voert schending aan van de artikelen 42, 1° en 3°, 43bis, eerste lid, 
en 505, derde lid, Strafwetboek (vóór de wetswijzigingen bij de wet van 10 mei 
2007 houdende diverse maatregelen inzake de heling en inbeslagneming).
Het middel stelt in recht dat de bijzondere verbeurdverklaring, bedoeld in de arti-
kelen 42, 3°, en 43bis Strafwetboek, een zakelijk karakter heeft, net zoals de ver-
beurdverklaring overeenkomstig artikel 505, derde lid, Strafwetboek. Dit zake-
lijk  karakter  verhindert  dat  éénzelfde  vermogensvoordeel  meer  dan  één  keer 
wordt verbeurdverklaard. Dit geldt niet alleen ten aanzien van een persoon die 
schuldig is bevonden zowel aan het misdrijf dat de criminele vermogensvoorde-
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len heeft voortgebracht als aan de latere feiten van witwassen ervan doch ook ten 
aanzien van een persoon die enkel schuldig wordt bevonden aan witwassen doch 
waarvan de feitenrechter vaststelt dat het voorwerp van het betrokken witwas-
misdrijf reeds eerder werd verbeurdverklaard. 
4. De beslissingen tot verbeurdverklaring van zowel de artikelen 42, 43bis als de 
hier toepasselijke versie van artikel 505 Strafwetboek hebben in de regel een za-
kelijke werking, dit wil zeggen dat ze op zaak zelf slaan. De eigendom daarvan 
wordt aan de Staat overgedragen van zodra het vonnis dat de verbeurdverklaring 
uitspreekt, in kracht van gewijsde is gegaan. 
Er kan evenwel geen onmiddellijke eigendomsoverdracht door de verbeurdver-
klaring zelf zijn van geldsommen die niet vooraf in klinkende munt in beslag 
werden genomen. De staat wordt door de verbeurdverklaring dan slechts schuld-
eiser voor die geldsommen. 
5. Na een vroegere in kracht van gewijsde gegane verbeurdverklaring van be-
paalde geldsommen die de Staat niet heeft kunnen tenuitvoerleggen, kan of moet 
de rechter al naar gelang van het geval, als daartoe grond bestaat, opnieuw de 
verbeurdverklaring uitspreken van diezelfde geldsommen. De beide opeenvol-
gende verbeurdverklaringen kunnen dan uiteraard slechts éénmaal  ten uitvoer 
worden gelegd tot beloop van dezelfde geldsommen. 
Het middel faalt naar recht. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

16 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaat:  mr. Ph. Traest, Gent.

Nr. 487

2° KAMER - 16 oktober 2007

STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - NIET TOEKENNEN VAN DE VERZOCHTE 
STRAFUITVOERINGSMODALITEIT - BEPALEN VAN EEN DATUM VOOR NIEUW ADVIES OF NIEUW VERZOEK 
- BEVOEGDHEID - AARD - GEVOLG

Het bepalen van een datum waarop de veroordeelde een nieuw verzoek kan indienen of 
waarop de directeur een nieuw advies moet uitbrengen is een discretionaire bevoegdheid 
van  de  strafuitvoeringsrechtbank,  die  haar  beslissing  ter  zake  niet  nader  hoeft  te 
motiveren. (Art. 149, Ger.W.; Art. 57, Wet 17 juli 1963)
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(V.)

ARREST

(A.R. P.07.1370.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de Strafuitvoeringsrechtbank 
te Antwerpen van 18 september 2007. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...) 
Eerste middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 57 Wet Strafuitvoering en van arti-
kel 149 Grondwet. 
3. Het artikel 57 Wet Strafuitvoering zegt dat indien de strafuitvoeringsrechtbank 
de verzochte strafuitvoeringsmodaliteit niet toekent, zij in haar vonnis de datum 
bepaalt waarop de veroordeelde een nieuw verzoek kan indienen of de datum 
waarop de directeur een nieuw advies moet uitbrengen, deze termijn niet langer 
mag zijn dan zes maanden te rekenen van het vonnis indien de veroordeelde een 
of  meer correctionele hoofdgevangenisstraffen ondergaat  die  samen niet  meer 
dan vijf jaar bedragen en hij maximaal een jaar is in geval van criminele straffen 
of als het geheel van de correctionele hoofdgevangenisstraffen meer dan vijf jaar 
bedraagt.
Het bepalen van een datum voor een nieuw advies is een discretionaire bevoegd-
heid van de strafuitvoeringsrechtbank. Zij hoeft haar beslissing ter zake niet na-
der te motiveren. 

Het middel faalt naar recht.

(...)

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

16 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
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raal – Advocaat: mr. R. Jespers, Antwerpen.

Nr. 488

2° KAMER - 17 oktober 2007

AANRANDING  VAN  EERBAARHEID  EN  VERKRACHTING  -  VERKRACHTING - 
BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF - ONTSTENTENIS VAN TOESTEMMING - BEGRIP

Ontstentenis van toestemming bij het slachtoffer is een fundamenteel bestanddeel van het 
misdrijf  verkrachting1;  instemmen  met  lichamelijke  betrekkingen  wil  niet  zeggen 
toestemmen in elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel 
ook 2. (Art. 375, Sw.)

(W. T. L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0726.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 april 2007 gewezen door het 
Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-
ring :
Over het middel :
In zoverre het middel de schending aanvoert van de artikelen 417bis, 417ter, 492 
en 498 van het Strafwetboek, zonder aan te geven in hoeverre het arrest die bepa-
lingen schendt, is het onduidelijk en niet ontvankelijk.
Bij gebrek aan een conclusie omkleedt de rechter de schuldigverklaring van de 
beklaagde regelmatig met redenen, wanneer hij het feit zoals het in de bewoor-
dingen van de wet is omschreven, bewezen verklaart.
Het arrest verklaart de eiser schuldig aan, met name, de misdaad van verkrach-
ting op de persoon van de eerste verweerster, die daarin niet heeft toegestemd, de 
daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, die met 
name met geweld, dwang of list werd opgedrongen of door onvolwaardigheid of 

1 Pasin., 1989, II, pp. 1373, 1375, 1391 en 1402; SCHUIND,  Traité pratique de droit criminel, dl. 1, 
aanvull. 12, p. 350.
2 A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Kluwer, 2005, p. 123, nr 157; O. BASTYNS, Droit 
pénal et procédure pénale, Kluwer, 2006, verbo "Le viol"; contra Brussel, 5 jan. 1999, JT., 1999, p. 
627.
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een lichamelijk of geestelijk gebrek van het slachtoffer mogelijk werd gemaakt, 
met de omstandigheid dat de verkrachting werd voorafgegaan door of gepaard 
ging met de handelingen die bij artikel 417ter, eerste lid, van het Strafwetboek 
zijn bedoeld of met opsluiting.
Doordat het arrest aldus de bestanddelen van het misdrijf vermeldt, is het regel-
matig met redenen omkleed.
Voor het overige voert de eiser aan dat wanneer seksuele betrekkingen waarin de 
partners hebben toegestemd vervolgens in gedwongen betrekkingen ontaarden, 
de feiten geen misdrijf van verkrachting opleveren.
Verkrachting wordt strafbaar gesteld omdat het de persoonlijke integriteit recht-
streeks aantast. Ontstentenis van toestemming bij het slachtoffer is een funda-
menteel bestanddeel van het misdrijf.
Instemmen met lichamelijke betrekkingen wil niet zeggen toestemmen in elke 
daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook.
Het arrest stelt vast dat de eiser de eerste verweerster tot anale penetraties heeft 
gedwongen en die daden, die met geweld zijn opgedrongen, niet tot het seksueel 
verkeer behoren waarmee zij had ingestemd.
De appelrechters overtreden artikel 375 van het Strafwetboek niet, wanneer zij 
beslissen dat dergelijke daden het door dat artikel beteugelde misdrijf oplever-
den.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in 
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de door de eer-
ste verweerster ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
C. In zoverre het cassatieberoep gericht  is  tegen de beslissing op de door de 
tweede verweerster ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
De eiser voert geen middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

17 oktober 2007 – 2° Kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
D. Casnot, Nijvel.

Nr. 489
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2° KAMER - 17 oktober 2007

1º  ONDERZOEKSRECHTER  -  INBESLAGNAME VAN EEN GOED -  TOESTEMMING TOT 
VERVREEMDING VAN HET IN BESLAG GENOMEN GOED -  BESCHIKKING -  WETTIGHEID - 
VOORWAARDEN - IDENTIFICATIE VAN DE EIGENAAR VAN HET IN BESLAG GENOMEN GOED

2º  ONDERZOEKSRECHTER  -  INBESLAGNAME VAN EEN GOED -  TOESTEMMING TOT 
VERVREEMDING VAN HET IN BESLAG GENOMEN GOED -  BESCHIKKING -  WETTIGHEID - 
VOORWAARDEN - KENNISGEVING

3º  CASSATIEBEROEP  —  STRAFZAKEN  —  TERMIJNEN  VOOR 
CASSATIEBEROEP  EN  BETEKENING  —  STRAFVORDERING  — 
VOORBARIG  CASSATIEBEROEP  (GEEN  EINDBESLISSING)  -  PERSOON 
BENADEELD DOOR EEN ONDERZOEKSHANDELING M.B.T.  ZIJN GOEDEREN -  VERZET TEGEN DE 
BESLISSING TOT VERVREEMDING VAN EEN GOED -  KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
BESLISSING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

1º De wettigheid van de beschikking van de onderzoeksrechter waarbij toestemming wordt 
verleend tot vervreemding van een in beslag genomen goed vereist geen identificatie van 
de eigenaar ervan. (Art. 61sexies, Sv.)

2º  Art.  61sexies  Sv.,  voorziet  niet  in  de  nietigheid  van  de  beschikking  die  de 
onderzoeksrechter  met  toepassing  van  de  paragrafen  1  en  2  van  dit  artikel  heeft 
genomen, alleen omdat de kennisgeving die in paragraaf 3 is bepaald niet bij faxpost of 
ter post aangetekende brief is gebeurd met vermelding van de tekst van het voormelde 
artikel. (Art. 61sexies, Sv.)

3º Het cassatieberoep is niet ontvankelijk wanneer het vóór de eindbeslissing is ingesteld 
tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, die, met toepassing van artikel 
61sexies Sv., beslist dat het verzet van de eiser tegen de geplande vervreemding zonder 
belang  is  en  het  hoger  beroep  dat  hij  had  ingesteld  tegen  de  beschikking  van  de 
onderzoeksrechter  die  met  toepassing  van het  voormelde artikel  is  gewezen,  zonder 
grondslag verklaart1. (Artt. 61sexies et 416, Sv.)

(M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1304.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 juni 2007, onder griffienum-
mer C 831, gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldi-
gingstelling. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de wettigheid 
van een onderzoekshandeling waarbij een persoon in zijn goederen wordt ge-
schaad:

1 Zie Cass., 22 sept. 2004, AR P.04.1128.F, AC., 2004, nr 428.
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Over het middel:
In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 149 van de Grondwet, 
hoewel deze bepaling niet toepasselijk is op de kamer van inbeschuldigingstel-
ling die uitspraak doet over het hoger beroep dat bij artikel 61sexies, §4, van het 
Wetboek van Strafvordering is bedoeld, faalt het naar recht.
In zoverre het middel aanvoert dat de wettigheid van de beschikking van de on-
derzoeksrechter waarbij toestemming wordt verleend tot vervreemding van een 
in beslag genomen goed, de identificatie van de eigenaar ervan vereist, ofschoon 
het voormelde artikel 61sexies dat niet vereist, faalt het eveneens naar recht.
Artikel 61sexies van het Wetboek van Strafvordering, voorziet niet in de nietig-
heid van de beschikking die de onderzoeksrechter met toepassing van de para-
grafen 1 en 2 van dit artikel heeft genomen, alleen omdat de kennisgeving die in 
paragraaf 3 is bepaald niet bij faxpost of ter post aangetekende brief is gebeurd 
met vermelding van de tekst van het voormelde artikel.
Door bijgevolg te vermelden dat de beschikking van de onderzoeksrechter van 
13  april  2007  geen  op  straffe  van  nietigheid  voorgeschreven  vormvereiste 
schendt, omkleden de appelrechters hun beslissing regelmatig met redenen en 
verantwoorden haar naar recht.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in 
acht genomen en de beslissing heeft geen enkele onwettigheid tot gevolg die de 
eiser schade kan berokkenen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de grondslag 
van het verzoek om het beslagen goed niet te vervreemden :
Het arrest beslist dat het verzet van de eiser tegen de geplande vervreemding 
zonder belang is en verklaart diens hoger beroep tegen de beschikking van de on-
derzoeksrechter die met toepassing van artikel 61sexies van het Wetboek van 
Strafvordering is gewezen, zonder grondslag.
Dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid, 
van het voormelde wetboek, en valt niet onder de in het tweede lid van dat arti-
kel bepaalde gevallen.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Het Hof kan bijgevolg de overige punten van het middel niet onderzoeken, aan-
gezien dit kritiek uitoefent op een beslissing waartegen geen onmiddellijk cassa-
tieberoep openstaat.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

17 oktober 2007 – 2° Kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
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P.-B. Lejeune, Luik.

Nr. 490

2° KAMER - 17 oktober 2007

1º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — TERBESCHIKKINGSTELLING 
VAN DE REGERING - FACULTATIEVE STRAF - HERHALING - VOORWAARDEN

2º  STRAF  —  ANDERE  STRAFFEN  -  TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING - 
FACULTATIEVE STRAF - HERHALING - VOORWAARDEN

1º  en  2°  Ingeval  de  terbeschikkingstelling  van de regering  aan de beoordeling  van de 
rechter is overgelaten, moeten de procedures betreffende de misdrijven die als grondslag 
van de herhaling gelden, bij het dossier der vervolging worden gevoegd en worden de 
gronden van de beslissing erin omschreven; dit is een substantieel vormvereiste. (Art. 24, 
Wet Bescherming Maatschappij 1930)

(H. T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1142.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 juni 2007 gewezen door het 
Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Over het ambtshalve middel dat de schending aanvoert van artikel 24 van de Wet 
van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij:
Krachtens artikel 24 van de Wet tot bescherming van de maatschappij, moeten, 
ingeval  de  terbeschikkingstelling van de  regering  aan de  beoordeling van de 
rechter is overgelaten, de procedures betreffende de misdrijven die als grondslag 
van de herhaling gelden, bij het dossier der vervolging worden gevoegd en wor-
den de gronden van de beslissing erin omschreven.
Dat is een substantieel vormvereiste.
Het arrest veroordeelt de eiser tot acht jaar opsluiting wegens de hem ten laste 
gelegde feiten die in staat van wettelijke herhaling zijn gepleegd na een veroor-
deling tot vijf jaar opsluiting, met uitstel van uitvoering gedurende vier jaar, uit-
gesproken bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te Bergen van 22 septem-
ber 1998. Met toepassing van artikel 23, eerste lid, van de voormelde wet heeft 
het arrest hem eveneens ter beschikking van de regering gesteld gedurende tien 
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jaar.
Noch uit het arrest noch uit de overige stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan blijkt dat met het oog op de facultatieve straf van terbeschikkingstelling 
van de regering, de procedure betreffende de misdrijven die als grondslag van de 
herhaling gelden, bij het dossier van de vervolging was gevoegd.
Deze onwettigheid brengt de vernietiging mee van de gehele beslissing over de 
straf en over de bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot hulp aan slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden. Zij heeft daarentegen geen invloed op de schuldigver-
klaring.
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewe-
zen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het  bestreden arrest  behalve  in  zoverre het  uitspraak doet  over  de 
schuld en over de burgerlijke rechtsvorderingen.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in helft van de kosten van zijn cassatieberoep en laat de 
overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik. 

17 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. J.-P. Kilenda Kakengi Basila, Brussel.

Nr. 491

1° KAMER - 18 oktober 2007

INKOMSTENBELASTINGEN  —  AANSLAGPROCEDURE  — 
AANSLAGTERMIJNEN -  VERLENGDE AANSLAGTERMIJNEN - NIET-AANGEGEVEN INKOMSTEN 
UITGEWEZEN DOOR EEN RECHTSVORDERING -  BIJZONDERE TERMIJN VAN 12  MAANDEN - 
DRAAGWIJDTE

Artikel 358, §1, 3°, en §2, 3° van het W.I.B. (1992) hebben als doel de administratie een 
verlengde  termijn  te  geven  waarin  zij  een  aanslag  kan  vestigen  in  geval  een 
rechtsvordering uitwijst dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in één der vijf 
jaren voor het jaar waarin de vordering is ingesteld; dit artikel laat aan de administratie 
niet  toe verder terug te gaan dan tot  de inkomsten van één van de vijf  jaren die het 
instellen  van  de  rechtsvordering  voorafgaan  die  de  niet-aangifte  van  belastbare 
inkomsten heeft uitgewezen; dat artikel sluit evenwel niet uit dat de administratie ook de 
inkomsten belast die na het instellen van de rechtsvordering niet  zijn aangegeven en 
waarvan het bestaan aan het licht is gebracht door deze rechtsvordering. (Art. 358, §1, 
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3°, W.I.B. 1992; Art. 358, §2, 3°, W.I.B. 1992)

(M. T. BELGISCHE STAAT- Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.06.0086.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 april 2006 gewezen door het 
Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift vijf middelen aan. 

Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 358, §1, 3°, W.I.B. 1992, gewijzigd door artikel 72 van de Wet van 6 juli 1994 

(B.S. 16 juli 1994), zoals van toepassing voor aanslagjaar 1992.
Aangevochten beslissingen
Doordat het hof van beroep na te hebben vastgesteld (p. 9 arrest) dat 'uit de door eiser 

in voorziening niet betwiste gegevens van het administratief dossier, en in het bijzonder 
de brief van de Bijzondere Belastinginspectie Hasselt I aan de Hoofdcontroleur der belas-
tingen te Lanaken van 30 november 1995 (stuk 26 A.D.), blijkt dat de rechtsvordering te-
gen eiser in voorziening werd ingesteld op 12 november 1991'.

oordeelt dat 'dan ook dient te worden besloten dat de aanslag binnen de termijn voor-
zien in artikel 358 W.I.B. 1992 werd gevestigd en dat niet nader dient te worden onder-
zocht of de voorwaarde van toepassing van de termijn voorzien in artikel 354, tweede lid 
W.I.B. 1992, te weten het bewijs van bedrieglijk opzet of een oogmerk om te schaden, al 
dan niet vervuld is'.

Grieven
Artikel 358, §1, 3° W.I.B. 1992 zoals het van toepassing was voor aanslagjaar 1992 be-

paalt dat 'de belasting of aanvullende belasting mag worden gevestigd, zelfs nadat de in 
artikel 354 bedoelde termijn is verstreken ingeval, ... 3° een rechtsvordering uitwijst dat 
belastbare inkomsten niet werden aangegeven in één der vijf jaren vóór het jaar waarin de 
rechtsvordering is ingesteld';

Dat in casu niet betwist wordt dat de rechtsvordering werd ingesteld op 12 november 
1991. Met als gevolg dat met toepassing van artikel 358, §1, 3° W.I.B. 1992 enkel de be-
lastbare inkomsten kunnen belast worden die niet werden aangegeven gedurende de aan-
slagjaren 1986, 1987, 1988, 1989 en 1990, zijnde de vijf (aanslag)jaren vóór het instellen 
van de rechtsvordering, doch niet zoals in casu aanslagjaar 1992.

zodat, door te beslissen dat in casu de inkomsten met betrekking tot aanslagjaar 1992 
konden belast worden op basis van artikel 358, §1, 3° W.I.B. 1992, gelet op het instellen 
van de rechtsvordering op 12 november 1991, deze bepaling door het Hof van Beroep 
werd geschonden.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 358, §1, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) be-
paalt dat de belasting of de aanvullende belasting mag worden gevestigd, zelfs 
nadat  de  in  artikel  354  bedoelde  bepaalde  termijn  is  verstreken  ingeval  een 
rechtsvordering uitwijst dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in één 
der vijf jaren vóór het jaar waarin de vordering is ingesteld. 
2. Artikel 358, §2, 3°, van hetzelfde wetboek bepaalt dat in die gevallen de be-
lasting  of  de  aanvullende  belasting  moet  worden  gevestigd  binnen  de  twaalf 
maanden te rekenen vanaf de datum waarop tegen de beslissing over de in §1, 3°, 
genoemde rechtsvordering geen verzet of voorziening meer kan worden inge-
steld.
3. Artikel 358 heeft als doel in de gevallen erin bepaald, de administratie een 
verlengde termijn te geven waarin zij een aanslag kan vestigen. Dit artikel laat 
aan de administratie niet toe verder terug te gaan dan tot de inkomsten van één 
van de vijf jaren die het instellen van de rechtsvordering voorafgaan die de niet-
aangifte van belastbare inkomsten heeft uitgewezen. Dit artikel sluit evenwel niet 
uit  dat  de  administratie  ook  de  inkomsten  belast  die  na  het  instellen van de 
rechtsvordering niet zijn aangegeven en waarvan het bestaan aan het licht is ge-
bracht door deze rechtsvordering.
Het middel dat uitgaat van het tegendeel faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

18 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. P. Lauwers, Hasselt en Claeys Boúúaert.

Nr. 492

1° KAMER - 18 oktober 2007

1º  INKOMSTENBELASTINGEN  —  AANSLAGPROCEDURE  — 
AANSLAGTERMIJNEN - BIJZONDERE AANSLAGTERMIJN VAN VIJF JAAR - INBREUKEN GEDAAN 
MET BEDRIEGLIJK OPZET - BEDRIEGLIJK OPZET - TOETSING DOOR DE RECHTER - DRAAGWIJDTE

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - BESLISSINGEN IN 
LAATSTE AANLEG - OVERTREDING VAN DE WET - BEGRIP

3º  CASSATIEMIDDELEN  —  BELASTINGZAKEN  —  VEREISTE 
VERMELDINGEN -  VERMELDING VAN DE GESCHONDEN WETSBEPALINGEN -  MIDDEL DAT 
LOUTER SCHENDING AANVOERT VAN DE RECHTSPRAAK VAN HET GRONDWETTELIJK HOF - GEVOLG
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1º De belasting of aanvullende belasting mag worden gevestigd gedurende vijf jaar vanaf 1 
januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de belasting is 
verschuldigd  in  geval  van  inbreuk  op  de  bepalingen  van  dat  wetboek  gedaan  met 
bedrieglijk opzet; de omstandigheid dat het bestuur een belastingverhoging toepast van 
slechts  20  pct.  gelet  op  de  concrete  omstandigheden  van  de  zaak  impliceert  niet 
noodzakelijk dat de belastingplichtige niet gehandeld heeft met bedrieglijk opzet en dat 
de  rechter  dit  bedrieglijk  opzet  niet  mag vaststellen. (Art.  259,  eerste  en tweede lid,  
W.I.B. 1964; Art. 354, eerste en tweede lid, W.I.B. 1992)

2º De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof is geen wet als bedoeld in artikel 608 van het 
Ger. W. (Art. 608, Ger.W.)

3º Niet-ontvankelijk is het middel dat de appelrechters louter verwijt te hebben gehandeld in 
strijd met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. (Artt. 608 en 1080, Ger.W.)

(V. e.a. T. BELGISCHE STAAT- Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.06.0089.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 mei 2006 gewezen door het 
Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1. Overeenkomstig artikel 259 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1964) mag de belasting of aanvullende belasting worden gevestigd gedurende 
vijf jaar vanaf 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd 
waarvoor de belasting is verschuldigd in geval van inbreuk op de bepalingen van 
dat wetboek gedaan met bedrieglijk opzet.
2. De omstandigheid dat het bestuur een belastingverhoging toepast van slechts 
20 pct. gelet op de concrete omstandigheden van de zaak impliceert niet noodza-
kelijk dat de belastingplichtige niet gehandeld heeft met bedrieglijk opzet en dat 
de rechter dit bedrieglijk opzet niet mag vaststellen.
Het middel dat de tegenovergestelde stelling aanvoert, faalt naar recht.
(...)
Derde middel 
Eerste onderdeel
4. Krachtens artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek, neemt het Hof kennis 
van de beslissingen in laatste aanleg die voor het Hof worden gebracht wegens 
overtreding van de wet of wegens schending van substantiële of op straffe van 
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nietigheid voorgeschreven vormen.
5. De eisers voeren in het onderdeel aan dat de appelrechters door hun grief be-
treffende de verwerking door de administratie van haar recht om nalatigheidsin-
terest te vorderen, onontvankelijk te verklaren, gehandeld hebben in strijd met de 
rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.
6. De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof is geen wet als bedoeld in artikel 
608 van het Gerechtelijk wetboek.
Het onderdeel is niet ontvankelijk. 
Tweede onderdeel
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

18 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advo-
caten:  mrs.  P.  Ducheyne,  Brugge,  F.  Mourisse,  Brugge,  M.  Maus,  Brugge en Claeys 
Boúúaert.

Nr. 493

1° KAMER - 18 oktober 2007

1º  CASSATIEBEROEP  —  BELASTINGZAKEN  —  TERMIJNEN  VAN 
CASSATIEBEROEP  EN  BETEKENING  —  ALLERLEI  -  GEWESTBELASTINGEN - 
VLAAMS GEWEST -  BETWISTING INZAKE DE LEEGSTANDHEFFING -  CASSATIEBEROEP - 
VERPLICHTING TOT BETEKENING - SANCTIE

2º  GEMEENSCHAPS-  EN  GEWESTBELASTINGEN  -  VLAAMS GEWEST - 
LEEGSTANDHEFFING - CASSATIEBEROEP - VERPLICHTING TOT BETEKENING - SANCTIE

1º en 2° Het verzoekschrift waarbij cassatieberoep wordt ingesteld tegen een arrest van het 
hof van beroep dat uitspraak doet over een betwisting inzake de heffing ter bestrijding 
van de leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen, moet,  op straffe van 
onontvankelijkheid, vooraf worden betekend aan de partij tegen wie het cassatieberoep is 
gericht. (Art. 1097, Ger.W.; Art. 39, Decr. Vl. Parlement 22 dec. 1995)

(G. T. VLAAMS GEWEST – Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en 
Technologische Innovatie) 

ARREST

(A.R. F.06.0097.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 juni 2006 gewezen door het 
Hof van Beroep te Brussel.
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Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid
1. Het openbaar ministerie werpt ambtshalve een middel van niet-ontvankelijk-
heid op van het cassatieberoep, waarvan de eiser bij gerechtsbrief overeenkom-
stig artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek is verwittigd: het cassatieberoep 
is niet betekend aan de verweerder.
2.  Artikel  1079 van  het  Gerechtelijk  Wetboek  bepaalt  dat  het  verzoekschrift 
waarbij een cassatieberoep wordt ingesteld, in voorkomend geval vooraf wordt 
betekend aan de partij tegen wie het cassatieberoep is gericht.
3. Het blijkt niet dat de eiser zijn verzoekschrift in cassatie vooraf heeft laten be-
tekenen aan de verweerder.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

18 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal.

Nr. 494

1° KAMER - 18 oktober 2007

INKOMSTENBELASTINGEN —  PERSONENBELASTING  — 
BEROEPSINKOMSTEN — BEDRIJFSLASTEN - TEN LASTE GENOMEN VERLIEZEN VAN 
EEN VENNOOTSCHAP - VOORWAARDEN INZAKE AFTREKBAARHEID - TENLASTENEMING MET HET OOG 
OP HET BEHOUD VAN PERIODIEK UIT DE VENNOOTSCHAP VERKREGEN BEDRIJFSINKOMSTEN - BEGRIP

De  verliezen  van  een  vennootschap  die  bestuurders  en  werkende  vennoten  of 
bedrijfsleiders ten laste nemen, zijn slechts aftrekbaar als beroepskosten op voorwaarde 
dat de tenlasteneming gebeurt met het oog op het behoud van bedrijfsinkomsten die zij 
periodiek uit de betrokken vennootschap verkrijgen; de wanverhouding tussen het bedrag 
van de ten laste genomen verliezen en het bedrag van de beroepsinkomsten is op zich 
zelf geen reden om de aftrek van de ten laste genomen verliezen te weigeren, maar kan 
wel  een  element  zijn  bij  de  beoordeling  van  de  wettelijke  voorwaarde  dat  de 
tenlasteneming van de verliezen van de vennootschap moet gedaan zijn met het oog op 
het behoud van persoonlijke bedrijfsinkomsten, die de bestuurder of werkend vennoot 
periodiek  uit  de  vennootschap  verkrijgt;  de  omstandigheid  dat  de  bestuurder 
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beroepsinkomsten heeft verworven uit de verlieslatende vennootschap toont niet steeds 
aan dat de tenlasteneming van de vennootschapsverliezen is gebeurd met het oog op het 
behoud van de beroepsinkomsten die de bestuurder uit de vennootschap verkrijgt1. (Art.  
53, 15°, W.I.B. 1992, zoals van toepassing voor aj.1994)

(W. en V. T. BELGISCHE STAAT- Minister van Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:

1.  Onderhavige betwisting betreft  de tenlasteneming door eiser over het aanslagjaar 
1994 van het door de BVBA KRISELLE tijdens het boekjaar 1993 gemaakte verlies ten 
bedrage  van  200.000  BEF,  terwijl  hij  in  1993  vanwege  deze  vennootschap  een 
bezoldiging  genoot  van  41.018 BEF.  Bij  het  thans  bestreden  arrest  van  het  Hof  van 
Beroep  te  Antwerpen  werd  de  door  eisers  ingestelde  voorziening  terzake  ongegrond 
verklaard.

2.  In  het  tweede  middel tot  cassatie  komen  eisers  op  tegen  de  beslissing  van  de 
appelrechters dat de ten laste genomen verliezen niet aftrekbaar zijn omdat deze verliezen 
niet ten laste werden genomen met het inzicht om beroepsinkomsten uit de vennootschap 
te behouden.

(…)

5. Ook in het tweede onderdeel voeren eisers schending aan van artikel 53, 15° W.I.B. 
(1992) en verwijten de appelrechters inzonderheid aan deze bepaling een voorwaarde toe 
te  voegen die de wet niet  stelt  door,  bij  de beoordeling van de verhouding tussen de 
beroepsinkomsten en verliezen, als vereiste te stellen dat de belastingplichtige het bestaan 
van de redelijke verwachting moet aantonen dat de inkomsten uit de vennootschap ooit 
belangrijker zullen zijn dan de ten laste genomen verliezen. 

5.1. Artikel 53, 15° WIB 1992, zoal toepasselijk voor het aanslagjaar 1994, verbiedt 
uitdrukkelijk  de  aftrek  als  beroepskosten  van  verliezen  van  vennootschappen  die 
natuurlijke personen ten laste nemen, behoudens indien de tenlasteneming onder bepaalde 
voorwaarden  geschiedt  door  bestuurders  en  werkende  vennoten  voor  het  behoud  van 
beroepsinkomsten welke die belastingplichtige periodiek uit de vennootschap verkrijgt. 

5.2. Tot voor kort stelde de Administratie dat de aftrek diende geweigerd te worden 
indien er een ernstige wanverhouding bestond tussen het bedrag van de ten laste genomen 
verliezen en het bedrag van de beroepsinkomsten die de belastingplichtige gewoonlijk 
behaalde uit de vennootschap waarin hij bestuurder of werkend vennoot was. In de Com. 
I.B. werd ter zake als vereiste gesteld dat er een verhouding moet bestaan tussen het 
bedrag van de ten laste genomen verliezen en de inkomsten die de belastingplichtige uit 
de vennootschap ontvangt (de zogenaamde “proportionaliteitsvoorwaarde”; Com. I.B., nr. 
53/222). 

Deze  vereiste  vindt  men  nochtans  niet  terug  in  de  wettekst  zelf,  evenmin  als  in 
devroegere  wetgeving.  De  hoven  van  beroep  hebben  daarom  herhaaldelijk  het 
administratieve standpunt verworpen (cfr. o.m. Luik, 9 mei 1990, Fisc. Koer., 92/171; 
Antwerpen, 9 juni 1994, Fisc. Koer., 94/508; Antwerpen, 5 mei 1995, Fisc. Koer., 95/508; 
Antwerpen, 22 oktober 1996, F.J.F., N° 96/262; Gent, 16 januari 1997, Fiscoloog, 1997, 
nr.  606;  Brussel,  13 januari  1997,  Fisc.  Koer.,  97/322; Gent,  2  oktober 1997,  A.F.T., 
1998, 118; Gent, 25 juni 1998, Fisc. Koer., 1998, 392; Bergen, 4 december 1998, F.J.F., 
N° 99/73; TIBERGHIEN, Handboek voor Fiscaal Recht,  2004, Brussel,  De Boeck en 

1 Zie de conclusie van het O.M.
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Larcier, 2004, p. 187, nr. 1264, voetnoot 777).

5.3.  Gelet  op  de  voor  de  administratie  ongunstige  arresten,  werd  beslist  om  de 
administratieve commentaar aan te passen en de proportionaliteitsvoorwaarde op te heffen 
(Com. I.B. 92, nr. 53/222, 1° e.v.).

Thans  gaat  de  administratie  er  terecht  van  uit  dat  “de  (wan)verhouding  tussen  het 
bedrag van de door de bedrijfsleider ten laste genomen verliezen van de vennootschap en 
het  bedrag van de beroepsinkomsten die  betrokkene uit  de  vennootschap verkrijgt  op 
zichzelf  geen reden is om de aftrek van de door een bedrijfsleider ten laste genomen 
verliezen te weigeren” en dat “de (wan) verhouding wel een element of een criterium kan 
zijn  bij  de  beoordeling  van  de  wettelijke  voorwaarde  dat  de  tenslasteneming  van 
vennootschapsverliezen moet zijn gedaan met het oog op het behoud van persoonlijke 
beroepsinkomsten die de bedrijfsleider periodiek uit de vennootschap verkrijgt”. 

Deze administratieve richtlijn, opgenomen in de administratieve circulaire van 13 juli 
1998, nr. Ci.RH.243/486.044 en de Com. I.B. 92, is gesteund op een aantal arresten van 
de Raad van State die als bijlagen 4 en 5 bij de voormelde circulaire zijn opgenomen, en 
is ondertussen door talrijke arresten bevestigd (o.m. Brussel, 18 februari 1999, Fiscoloog, 
712,  10;  Antwerpen,  22  februari  2000,  F.J.F.,  N°  2001/75;  Antwerpen,  19  november 
2002, F.J.F., N° 2003/103; Zie ook Parl. Vr. nr. 705 van Mevr. PIETERS van 28 mei 
2OO1, Vr. en Antw., Kamer, 2001-2002, nr. 102, p. 11917-11920; Bull., nr. 828, p. 1973-
1979; Parl. Vr. nr. 704 van de h. HENDRICKX van 22 mei 2001, Vr. en Antw., Kamer, 
2001-2002, nr. 102, p. 11913-11917; Bull., nr. 828, p. 1967).

5.4. Ook uw Hof heeft zich bij deze rechtspraak aangesloten in een arrest van 8 juni 
2006 (A.R. nr. F.04.0022.N, met concl. O.M., www.cass.be).

Uw Hof preciseerde daarbij dat de omstandigheid dat de bestuurder beroepsinkomsten 
heeft  verworven  uit  de  verlieslatende  vennootschap  niet  steeds  aantoont  dat  de 
tenlasteneming van de vennootschapsverliezen is gebeurd met het oog op het behoud van 
de beroepsinkomsten die de bestuurder uit de vennootschap verkrijgt.

5.5. Tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet van 4 augustus 1986 werd het 
nieuw voorgestelde artikel 50, 6° WIB 1964 (thans artikel 53, 15° WIB 1992) als volgt 
verantwoord:

“Anderzijds stelt de administratie vast dat de neiging tot het oprichten van vennoot-
schappen – zonder dat het noodzakelijk gaat om optievennootschappen – met als uiteinde-
lijk doel verliezen te creëren, overhands toeneemt. Deze vorm van belastingontwijking 
moet worden tegengegaan. Daarom wordt tevens voorgesteld de verliezen die door de 
vennoten ten laste worden genomen, op fiscaal vlak slechts in aanmerking te nemen in-
dien zij het bewijs leveren dat:

- de tenlasteneming gebeurt met het oog op het behoud van bedrijfsinkomsten die zij 
periodiek uit die vennootschap verkrijgen…;

- die tenlasteneming gebeurt bij wijze van een definitieve storting in speciën;

- die gestorte sommen door de vennootschap volledig aangewend worden voor 

 de vermindering van haar bedrijfsverliezen.”

De voorgestelde  maatregel  wordt  mede verantwoord door  het  stelsel  dat  thans  van 
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toepassing is op de inkomsten van de bestuurders van aandelenvennootschappen en van 
werkende  vennoten  van  personenvennootschappen,  waarbij  als  bezoldigingen  worden 
belast de inkomsten die zij wegens de in de vennootschap uitgeoefende activiteit behalen. 
In dat stelsel is het logisch te beschouwen dat de door een bestuurder of werkend vennoot 
ten laste genomen verliezen van de vennootschap enkel fiscaal aftrekbaar zijn wanneer zij 
ten laste worden genomen om de bedrijfsinkomsten uit die vennootschap te behouden 
(M.v.T., Ontwerp van wet houdende fiscale bepalingen, Parl. St., Senaat, zitting 1985-86, 
19 juni 1986, p.8-9).

5.6.  Uit  de  wettekst  kan  afgeleid  worden  dat  de  betrokken  bestuurder  of  werkend 
vennoot periodieke inkomsten moet behaald hebben en deze ook in de toekomst wil veilig 
stellen door de huidige vennootschapsverliezen ten laste te nemen. De problematiek van 
de  verhouding  tussen  het  bedrag van het  ten laste  genomen verlies  en de periodieke 
inkomsten situeert zich dus in het zeer brede kader van het geheel van de bedrijfsuitgaven.

Daarbij  moet  men  er  redelijkerwijze  van  uitgaan  dat  niemand  zomaar  belangrijke 
sommen onherroepelijk stort aan een verlieslijdende vennootschap als hij daarvoor geen 
goede reden heeft: ofwel hoopt de betrokken bedrijfsleider door de tenlasteneming van het 
verlies in de toekomst uit de vennootschap zijn periodiek inkomen te halen, hetgeen deze 
tenlasteneming volledig verantwoordt, ofwel heeft deze persoon andere bedoelingen en 
dan moet de aftrek geweigerd worden (K. GHEYSEN, “Omtrent de tenlasteneming van 
verliezen en de “redelijke” verhouding daarbij  met  de bedrijfsinkomsten”,  noot  onder 
Antwerpen, 9 juni 1994, A.F.T., 1994, (222), 225).

Het is precies bij de beoordeling van de casus naar dat onderscheid dat de verhouding 
tussen  het  ten  laste  genomen verlies  en  de  periodieke  inkomsten  een rol  kan spelen. 
Wanneer bv. de periodieke inkomsten altijd gering waren en uit de gegevens van de zaak 
blijkt dat deze nooit hoger kunnen worden, is het niet onredelijk om een tenlasteneming 
van een belangrijk verlies als bedrijfsuitgave te weigeren (K. GHEYSEN, o.c., p. 226)2.

Een tenlasteneming weigeren als bedrijfsuitgave op de enkele grond dat deze zelfs in 
belangrijke  mate  de  actuele  periodieke  inkomsten  overtreft,  lijkt  anderzijds  niet 
gerechtvaardigd.

5.7.  De  verhouding  tussen  het  bedrag  van  het  ten  laste  genomen  verlies  en  de 
periodieke inkomsten dient bovendien te worden beoordeeld in een breder perspectief dan 
louter in het jaar waarin de tenlasteneming plaats vond.

Het is immers in de kleinere familievennootschappen de regel dat de beroepsinkomsten 
groter worden naarmate het vennootschapsresultaat beter wordt, maar omgekeerd ook dat 
de  periodieke  inkomsten  kleiner  worden  wanneer  de  vennootschap  verliezen  boekt. 
Wanneer de vennootschap verliezen boekt, zou het overigens bedrijfseconomisch niet te 
verantwoorden  zijn  om  het  vennootschapsverlies  te  verhogen  door  plots  hogere 
vergoedingen toe te kennen aan de bestuurders of werkende vennoten. In die optiek is het 

2 Het standpunt van Philippart De Foy sluit hierbij aan: “A vrai dire, on ne voit pas de raison de 
refuser la disproportion entre les pertes et les revenus comme une présomption de l’homme selon 
laquelle  la  prise  en  charge  n’a  pas  pour  but  de  sauvegarder  des  revenus  professionnels.  Les  
décisions qui rejettent  d’emblée cette présomption comme étant contraire à la loi me paraissent  
critiquables à cet égard. En particulier, il n’est pas normal que le juge se contente de constater que 
l’associé a effectivement perçu périodiquement des revenus de sa société sans chercher à savoir si la 
prise en charge de la perte avait réellement pour but la sauvegarde de ses revenus professionnels  
futurs” (PHILIPPART DE FOY, B., “Les conditions de proportionnalité et d’antériorité en matière de prise 
en charge des pertes sociales”, R.G.F., 2000, (186), 192.
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mogelijk dat gedurende de jaren dat de vennootschap verliezen boekt, de bedrijfsleider 
zich  tevreden  stelt  met  een  kleinere  periodieke  vergoeding  en  zelfs  de 
vennootschapsverliezen aanzuivert door storting van een onherroepelijke som, omdat hij 
in  de  stellige  overtuiging  verkeert  dat  de  vennootschap  in  de  nabije  toekomst  terug 
winsten zal maken, hetgeen dan voor hem weer hogere periodieke vergoedingen mogelijk 
maakt. 

Met auteur GHEYSEN kan aangenomen worden dat de keuze voor een dergelijk beleid 
tot de uitsluitende bevoegdheid van de belastingplichtige behoort, terwijlde Administratie 
zich onmogelijk vermag in de plaats te stellen van de belastingplichtige om een dergelijke 
keuze af te wijzen (K. GHEYSEN, o.c., p. 226).

5.8. In deze zaak hebben de appelrechters hoger vermelde principes correct toegepast 
waar zij  een onderzoek hebben verricht  naar de  feitelijke  bedoeling van de werkende 
vennoot-zaakvoerder  .  De  appelrechters  komen  namelijk  tot  de  bevinding  dat  de 
tenlasteneming van de verliezen ten deze niet gebeurde met het oog op het behalen van 
beroepsinkomen uit de vennootschap op grond van een gedetailleerde ontleding van de 
door eerste eiser ontwikkelde strategie.

De appelrechters hebben in dat verband immers vastgesteld dat:

- de verliezen werden ten laste genomen om het voortbestaan van de vennootschap te 
verzekeren;

- eerste eiser evenwel niet aantoont dat de structuur van de vennootschap, haar financi-
eel plan, haar lasten en inkomsten op korte, middellange of lange termijn toelaten om be-
roepsinkomsten te verwerven die belangrijker zijn dan de ten laste genomen verliezen;

- het totaal ongeloofwaardig is voor te houden dat jaarlijks geld aan een vennootschap 
wordt  afgestaan,  terwijl  er  geen  enkele  redelijke  verwachting  zou  bestaan  dat  de 
inkomsten uit  de vennootschap ooit  belangrijker zullen zijn dan de ten laste genomen 
verliezen.

5.9. Eisers’ standpunt faalt overigens naar recht waar zij er van uitgaan 

dat bij de beoordeling van de verhouding tussen de beroepsinkomsten en verliezen, als 
vereiste te stellen dat de belastingplichtige het bestaan van de redelijke verwachting moet 
aantonen dat de inkomsten uit de vennootschap ooit belangrijker zullen zijn dan de ten 
laste genomen verliezen. Eisers voerden in hun synthesebesluiten op p. 14 overigens zelf 
aan dat “ook in de rechtspraak wordt gesteld dat er sprake dient te zijn van een redelijke 
verwachting  dat  er  middels  de  tenlasteneming  gegarandeerd  wordt  dat  er  op  korte, 
middellange of lange termijn in het behoud van inkomsten voorzien wordt”. 

De rechter kan zich bij de beoordeling van de precieze bedoeling van de bedrijfsleider 
laten leiden door de hoegrootheid van bedoelde inkomsten.

Het zou overigens niet te verzoenen zijn met de hoger besproken ratio legis van artikel 
53, 15° van het W.I.B. 1992 wanneer, bij  de oprichting van vennootschappen met als 
uiteindelijk doel verliezen te creëren, de ter zake gestelde voorwaarde eenvoudigweg zou 
kunnen  omzeild  door  de  bedrijfsleider  eenvoudigweg  en  pro  forma  een  bescheiden 
beroepsinkomen toe te kennen.

Het onderdeel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
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(…)

Besluit: VERWERPING.

ARREST

(A.R. F.06.0102.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 juni 2006 gewezen door het 
Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
(...)
Tweede onderdeel
3. Krachtens het toepasselijk artikel 53, 15°, van het Wetboek van de Inkomsten-
belastingen  (1992)  worden  als  beroepskosten  niet  aangemerkt,  verliezen  van 
vennootschappen die bestuurders en werkende vennoten ten last nemen, behou-
dens indien de tenlasteneming geschiedt door de onherroepelijke en onvoorwaar-
delijke betaling van een som voor het behoud van beroepsinkomsten welke die 
belastingplichtige periodiek uit de vennootschap verkrijgt en de aldus betaalde 
som door de vennootschap volledig wordt  gebruikt  voor de aanzuivering van 
haar verliezen.
Hieruit volgt dat de verliezen van een vennootschap die bestuurders en werkende 
vennoten of bedrijfsleiders ten laste nemen, slechts aftrekbaar zijn als beroeps-
kosten op voorwaarde dat de tenlasteneming gebeurt met het oog op het behoud 
van bedrijfsinkomsten die zij periodiek uit de betrokken vennootschap verkrij-
gen.
4. De wanverhouding tussen het bedrag van de ten laste genomen verliezen en 
het bedrag van de beroepsinkomsten is op zich zelf geen reden om de aftrek van 
de ten laste genomen verliezen te weigeren, maar kan wel een element zijn bij de 
beoordeling van de wettelijke voorwaarde dat de tenlasteneming van de verlie-
zen van de vennootschap moet gedaan zijn met het oog op het behoud van per-
soonlijke bedrijfsinkomsten, die de bestuurder of werkend vennoot periodiek uit 
de vennootschap verkrijgt.
De omstandigheid dat de bestuurder beroepsinkomsten heeft verworven uit de 
verlieslatende vennootschap toont niet steeds aan dat de tenlasteneming van de 
vennootschapsverliezen is gebeurd met het oog op het behoud van de beroepsin-
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komsten die de bestuurder uit de vennootschap verkrijgt.
5. De appelrechters die oordelen dat het totaal ongeloofwaardig is voor te hou-
den dat jaarlijks geld aan een vennootschap wordt afgestaan, terwijl er geen en-
kele redelijke verwachting zou bestaan dat  de inkomsten uit de vennootschap 
ooit belangrijker zullen zijn dan de ten laste genomen verliezen, voegen aan de 
wet geen voorwaarde toe die deze niet bevat, maar oordelen alleen dat in concre-
to niet is voldaan aan de wettelijke voorwaarden om de verliezen af te trekken.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

18 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advo-
caten: B. Smets, Hasselt en Claeys Boúúaert.

Nr. 495

1° KAMER - 19 oktober 2007

1º KOOP - VERBORGEN GEBREKEN VAN DE VERKOCHTE ZAAK - BEGRIP

2º GEBREK VAN DE ZAAK - KOOP - VERBORGEN GEBREKEN - BEGRIP

3º KOOP - VERBORGEN GEBREKEN VAN DE VERKOCHTE ZAAK - RECHTSVORDERING VAN DE KOPER 
- GRONDSLAG

4º VORDERING IN RECHTE - KOOP - VERBORGEN GEBREKEN - RECHTSVORDERING VAN DE 
KOPER - GRONDSLAG

5º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — PERSONEN DOOR OF 
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — 
EISERS EN VERWEERDERS -  VRIJWILLIG TUSSENKOMENDE PARTIJ -  CONCLUSIES - 
GEDING TUSSEN PARTIJEN - BEGRIP - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Het verborgen gebrek is het gebrek dat de koper bij de levering niet kon of moest 
kunnen vaststellen1. (Art. 1641, B.W.)

3º en 4° Wanneer de verkochte zaak door een verborgen gebrek is aangetast, kan de koper 
alleen de rechtsvordering  tot  vrijwaring  voor  verborgen gebreken instellen en  niet  de 
rechtsvordering wegens niet-nakoming van de verplichting tot levering van een zaak die 
conform de verkochte zaak is. (Art. 1641, B.W.)

5º Tussen de partijen is een geding aangegaan wanneer uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan blijkt dat de verweerster verzocht heeft om de wijziging van het 
beroepen vonnis dat de rechtsvordering van de eiseres had toegewezen en haar in de 

1 Zie Cass., 29 maart 1976, AC., 1976, 872 en Cass., 24 nov. 1989, AR 6491, AC., 1989-1990, nr 196
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kosten had veroordeeld, en dat de partijen tegen elkaar conclusies hebben genomen. Het 
tegen die verweerster ingestelde cassatieberoep is ontvankelijk2 3. 

(DEXIA INSURANCE nv T. RENAULT BELGIQUE-LUXEMBOURG nv en ETABLISSEMENTS ENCLIN nv; DEXIA 
INSURANCE nv T. AGF Belgium Insurance nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0500.F – C.05.0403.F) 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 18 december 2003 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
In het cassatieverzoekschrift dat op de algemene rol is ingeschreven onder het 
nummer C.04.0500.F voert de eiseres een middel aan:

Geschonden wettelijke bepalingen
-  de artikelen 1101,  1108,  1126,  1184,  1246,  1582,  1603,  1604,  1606,  1641,  1642, 

1643, 1644 en 1648 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Met wijziging van het bestreden vonnis verklaart het bestreden arrest de rechtsvorde-

ring van de in de rechten van haar verzekerde gesubrogeerde eiseres, welke rechtsvorde-
ring hierop was gebaseerd dat de verweersters hun verplichting tot levering van een con-
forme zaak niet waren nagekomen, niet gegrond, verwerpt ze en veroordeelt (de eiseres) 
in de door de verweersters in beide instanties gemaakte kosten, op grond dat de eiseres be-
twist dat "er een structureel gebrek bestaat dat inherent is aan de verkochte zaak en zo ern-
stig is dat het de zaak ongeschikt maakt voor gebruik, wat de omschrijving van het koop-
vernietigend gebrek is in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek".

"een intrinsiek gebrek is geen gebrek aan conformiteit: 'een geleverde zaak is niet con-
form wanneer ze niet in overeenstemming is met de bepalingen van het contract. Er is 
sprake van een gebrek wanneer de geleverde zaak aangetast is door een gebrek dat de 
zaak veel minder geschikt maakt voor gebruik' (...) in geval van een intrinsiek gebrek be-
staat er evenmin dwaling over de zaak zelf (...); dat het voor het bestaan (herstel) van de 
gelijkheid tussen de pleiters vereist is dat elke koper die in dezelfde of in een analoge situ-
atie verkeert over een en dezelfde rechtsvordering beschikt' (...) 'ofwel vertoont de zaak 
wel degelijk een structureel gebrek, in welk geval de regels van de vrijwaring van toepas-
sing zijn. Ofwel vertoont ze op zich geen gebreken, maar beantwoordt ze niet aan het ge-
bruik waartoe ze in de overeenkomst is bestemd, in welk geval er sprake is van een ver-
borgen gebrek aan conformiteit en de regels met betrekking tot de levering van toepassing 
zijn' (...).(...) Hoewel in laatstgenoemd geval de vordering waarover de koper beschikt als 
hij te maken krijgt met één van die gevallen van verborgen gebrek aan conformiteit, een 
twistpunt is in de rechtsleer en de rechtspraak, en het Hof van Cassatie ze in zijn recht-
spraak opvat als functionele verborgen gebreken waarop de regels van de vrijwaring van 

2 Zie Cass., 18 juni 2004, AR C.03.0036.F, AC., 2004, nr 339.
3 Te dezen had de eiseres haar oorspronkelijke rechtsvordering ingesteld tegen de vennootschappen 
wier beroepsaansprakelijkheid verzekerd was bij de verweerster die reeds in eerste aanleg vrijwillig 
was tussengekomen. De rechtsvordering van de eiseres was voor de eerste rechter toegewezen, maar 
werd in hoger beroep afgewezen. 
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toepassing zijn, is er daarentegen geen discussie mogelijk voor de intrinsieke gebreken uit 
hoofde waarvan uitsluitend de rechtsvordering tot vrijwaring kan worden ingesteld; (...) 
dat (de eiseres) te dezen aanvoert dat de motor een structureel gebrek vertoont waardoor 
het voertuig totaal ongeschikt is voor het normale gebruik waartoe het bestemd was; dat 
zij niet betwist dat het voertuig, zoals alle andere voertuigen die van dezelfde fabricagelijn 
gerold zijn, zonder dat gebrek helemaal zou hebben beantwoord aan de bepalingen van 
het contract, die van haar verzekerde werden verwacht; dat, aangezien derhalve alleen de 
rechtsvordering tot vrijwaring voor verborgen gebreken kon worden ingesteld, (de eise-
res) niet met de enige bedoeling te ontkomen aan de exceptie van laattijdigheid die terecht 
aan haar is tegengeworpen, haar vordering kan baseren op de verbintenis tot levering die 
hoe dan ook geen verband houdt met de intrinsieke verborgen gebreken".

Grieven
Volgens artikel 1126 van het Burgerlijk Wetboek "heeft ieder contract tot voorwerp iets 

dat een partij zich verbindt te geven, of dat een partij zich verbindt te doen of niet te 
doen". Die bepaling vormt een bijzonder toepassingsgeval van artikel 1101 van genoemd 
Wetboek.  Artikel  1108 van dat wetboek vereist  voor de geldigheid van gelijke welke 
overeenkomst onder meer het bestaan van "een bepaald voorwerp als inhoud van de ver-
bintenis".

In elk wederkerig contract waarvan de verkoop slechts een bijzonder geval is, "is de 
ontbindende voorwaarde", naar luid van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek dat het 
gemeen recht terzake vormt, "altijd stilzwijgend begrepen, voor het geval dat een van bei-
de partijen haar verbintenis niet nakomt"; En, voegt het tweede lid hieraan toe "het con-
tract is in dit geval niet van rechtswege ontbonden. De partij jegens wie de verbintenis 
niet is uitgevoerd, heeft de keus om ofwel de andere partij te noodzaken de overeenkomst 
uit te voeren, wanneer de uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de overeen-
komst te vorderen, met schadevergoeding". Krachtens het derde lid van dat artikel kan de 
rechter die over de vordering uitspraak moet doen, nagaan of de ernst van de tekortko-
ming die aan degene die de verbintenis moet nakomen wordt verweten, de sanctie wettigt 
waarom de eiser  hem verzoekt.  De stilzwijgende ontbindende voorwaarde van artikel 
1184 kan enkel worden uitgesloten ofwel in het geval dat ze contractueel vervangen wordt 
door een strengere uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde, behalve in de gevallen dat de 
wet deze verbiedt, ofwel als de wet zelf deze uitdrukkelijk vervangt door een andere sanc-
tie die de wetgever op de door hem bepaalde wijze meer geschikt heeft bevonden; in dat 
geval mag enkel op grond van een formele en nauwkeurige tekst die op beperkende wijze 
van toepassing is, worden aangenomen dat de rechtsvordering tot ontbinding of tot scha-
devergoeding van gemeen recht niet langer van toepassing is in het in de wet uitdrukkelijk 
bepaalde geval.

Geen enkele bijzondere bepaling die van toepassing is op de koopovereenkomst sluit de 
toepassing van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek op dat soort overeenkomst uit, 
wel integendeel.

De koop is volgens artikel 1582 van het Burgerlijk Wetboek de overeenkomst waarbij 
de ene partij zich verbindt om een zaak te leveren, en de andere om daarvoor een prijs te 
betalen. De verplichting om de zaak te leveren houdt de plicht in deze te leveren en de 
plicht om de koper te vrijwaren zowel in geval van uitwinning als voor de verborgen ge-
breken van de verkochte zaak.

Terwijl de verbintenis tot levering op grond waarvan de verkoper een zaak moet leve-
ren die volledig conform de verkochte zaak is, bij niet-nakoming ervan, onderworpen is 
aan het gemeen recht van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, valt de rechtsvorde-
ring tot ontbinding of tot vermindering van de prijs die gegrond is op het bestaan van een 
verborgen gebrek, onder toepassing van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk 
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Wetboek. De rechtsvordering tot ontbinding of tot schadevergoeding ingeval de verkoper 
zijn verplichting om een zaak te leveren die conform de verkochte zaak is, niet nakomt, is 
echter niet uitgesloten, zelfs wanneer het gebrek aan conformiteit een, zelfs ernstig, ge-
brek is van de zaak, daar de koper het recht heeft zich op de vrijwaring voor gebreken te 
beroepen en noch artikel 1641 noch de artikelen 1642 tot 1644 van het Burgerlijk Wet-
boek in een dergelijke uitsluiting voorzien.

De verkoper is op grond van zijn leveringsverbintenis gehouden aan de koper een zaak 
te leveren die overeenkomt met de verkochte zaak; die resultaatsverbintenis houdt de ver-
plichting in een zaak te leveren die geen verborgen gebrek aan conformiteit vertoont; die 
gebreken kunnen niet worden gedekt door de inontvangstneming en de aanvaarding van 
de zaak; enkel de aanvaarding kan tot gevolg hebben dat de koper elke vordering verliest 
die hij tegen de verkoper zou kunnen instellen wegens zichtbare niet-overeenstemming 
van de geleverde zaak met de verkochte zaak. 

Op grond van zijn leveringsplicht dient de verkoper de koper een zaak ter beschikking 
te stellen die op alle punten overeenstemt met wat laatstgenoemde ervan verwacht, zowel 
qua identiteit of hoeveelheid als qua kwaliteit, zoals tevens volgt uit artikel 1246 van het 
Burgerlijk Wetboek, dat de schuldenaar die een zaak moet leveren de verplichting oplegt 
een zaak van goede kwaliteit te geven.

Daaruit volgt dat de verkoper, als hij een zaak levert die door een gebrek is aangetast, 
zijn leveringsplicht niet nakomt; als dat gebrek verborgen is, staat het de koper dus vrij 
om tegen de verkoper een rechtsvordering in te stellen overeenkomstig het gemeen recht 
van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek en zich daarbij te beroepen op het gebrek 
aan conformiteit, nu de aanvaarding dat gebrek niet dekt en dit alleen de mogelijkheid 
ontneemt om die rechtsvordering eventueel in te stellen, daar ze niet onderworpen is aan 
de regels van de artikelen 1644 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Hij kan zich ook beroepen op de vrijwaring voor verborgen gebreken door de rechts-
vordering tot ontbinding wegens koopvernietigende gebreken of tot vermindering van de 
prijs in te stellen.

De inontvangstneming en de aanvaarding van de geleverde zaak zijn van geen enkele 
invloed op het recht van de koper om, wanneer hij zijn rechtsvordering baseert op het ge-
brek aan conformiteit, zich te beroepen op het bestaan van een verborgen gebrek, daar die 
rechtsvordering niet wordt uitgesloten door de rechtsvordering tot vrijwaring tegen gebre-
ken waarover de koper daarnaast beschikt, ongeacht, wat dat betreft, of de geleverde zaak 
aangetast is door een intrinsiek dan wel door een functioneel gebrek. De wet maakt im-
mers geen enkel onderscheid, noch wat betreft de verplichting om een conforme zaak te 
leveren en de sanctie daarop, namelijk de stilzwijgende ontbindende voorwaarde, noch 
wat betreft de vrijwaring voor verborgen gebreken, tussen het gebrek dat eigen is aan de 
zaak en het gebrek dat, zonder de zaak zelf aan te tasten, haar ongeschikt maakt voor het 
gebruik waartoe de koper, met medeweten van de verkoper, haar bestemt.

Daaruit volgt dat het arrest, door op de in het middel weergegeven gronden te beslissen 
dat de eiseres de gemeenrechtelijke rechtsvordering tot ontbinding van de koop met scha-
devergoeding niet  kon instellen tegen de verweersters in haar hoedanigheid van in de 
rechten en rechtsvorderingen van de koper gesubrogeerde verzekeraar, daar zij zich beriep 
op het bestaan van een intrinsiek verborgen gebrek van het litigieuze voertuig en tegen de 
verkopers enkel een rechtsvordering tot vrijwaring tegen verborgen gebreken kon instel-
len met uitsluiting van elke rechtsvordering wegens niet-nakoming van de verplichting tot 
levering van een conform goed, die niet kan worden ingesteld in geval van intrinsieke ver-
borgen gebreken, alle in het middel aangegeven bepalingen schendt.

In het cassatieverzoekschrift dat op de algemene rol is ingeschreven onder het nummer 
C.05.0403.F waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest is gevoegd, voert 



Nr. 495 - 19.10.07 HOF VAN CASSATIE 1977 

de eiseres een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest.
Zij dienen te worden gevoegd.
A. Cassatieberoep, op de algemene rol ingeschreven onder het nr. C.04.0500.F:
Naar luid van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper gehouden 
tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze onge-
schikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig 
verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of 
slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.
Het verborgen gebrek is het gebrek dat de koper bij de levering niet kon of niet 
moest kunnen vaststellen.
Het arrest stelt vast dat de motor van het voertuig van de verzekerde van de eise-
res na gebruik vuur vatte en het voertuig volledig vernield werd en dat de motor 
aangetast was door een verborgen gebrek.
Het beslist dat, "aangezien derhalve alleen de rechtsvordering tot vrijwaring voor 
verborgen gebreken kon worden ingesteld, (de eiseres) niet met de enige bedoe-
ling te ontkomen aan de exceptie van laattijdigheid die terecht aan haar is tegen-
geworpen haar vordering kon baseren op de verbintenis tot levering".
Door op grond van die overwegingen te  beslissen dat,  wanneer  de verkochte 
zaak door een verborgen gebrek is aangetast, de koper alleen de rechtsvordering 
tot vrijwaring voor verborgen gebreken kan instellen en niet de rechtsvordering 
wegens niet-nakoming van de verbintenis om een zaak te leveren die conform de 
verkochte zaak is, maakt het arrest een juiste toepassing van de in het middel 
vermelde wetsbepalingen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
B. Het cassatieberoep met algemeen rolnummer C.05.0403.F:
Het door de verweerster tegen het cassatieberoep opgeworpen middel van niet-
ontvankelijkheid, volgens hetwelk de eiseres geen rechtsvordering tegen de ver-
weerster heeft ingesteld en er tegen de eiseres geen veroordeling is uitgesproken 
die de verweerster ten goede komt:
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de verweerster de 
hervorming heeft gevorderd van het bestreden vonnis dat de rechtsvordering van 
de eiseres aangenomen had en haar had veroordeeld in de kosten van eerste aan-
leg en hoger beroep en dat de partijen tegen elkaar conclusies hebben genomen.
Tussen die partijen was dus een geding aangegaan voor de rechter.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Het middel
Uit  het  antwoord  op  het  tot  staving  van  het  cassatieberoep  in  de  zaak  nr. 
C.04.0500.F aangevoerde middel volgt dat het arrest wettig beslist dat de eiseres 
haar rechtsvordering niet kan baseren op de niet-nakoming van de verbintenis tot 
levering van een conforme zaak.
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Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Voegt de cassatieberoepen die op de algemene rol ingeschreven zijn onder de 
nummers C.04.0500.F en C.05.0403.F.
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

19 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal. 

Nr. 496

1° KAMER - 19 oktober 2007

1º BEZITSVORDERING - BEZIT - ACTIO REÏNTEGRANDA - VEREISTEN

2º BEZIT - BEZITSVORDERING - ACTIO REÏNTEGRANDA - VEREISTEN

1º en 2° De bezitsvordering, actio reïntegranda genaamd, strekt tot  handhaving van de 
openbare rust en kan worden ingesteld door elke houder, uit welken hoofde ook, van een 
onroerend goed of onroerend zakelijk recht die in het genot daarvan wordt gestoord door 
geweld of feitelijkheid1 2. (Art. 1370, B.W.)

(P. e.a. T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0509.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 25 februari 2004 in hoger be-
roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren drie middelen aan :

Eerste middel

1 Zie Cass., 29 mei 1997, AR C.95.0455.F, AC., 1997, nr 245.
2 Het O.M. was van mening dat de door de rechtbank bevolen heropening van het debat aldus kon 
worden uitgelegd dat ze betrekking had op de bepaling van de aard van het recht waarop de actio 
reïntegranda berustte en niet op de titel uit hoofde waarvan het bezit werd uitgeoefend. Het bestreden 
arrest dat overweegt dat het in de huidige stand van het dossier alleen mogelijk is met zekerheid aan 
te tonen dat de eisers daden hadden verricht die overeenkwamen met de uitoefening van een recht 
van overgang, en dat dus niet door verjaring kon worden verkregen en niet de grondslag kon vormen 
van een actio reïntegranda, biedt het bestreden vonnis de eisers inderdaad de gelegenheid het bestaan 
aan te  tonen van "daden waaruit  zou blijken dat  zij  zich als  eigenaars  hadden gedragen" of die 
"overeenkwamen" met het geclaimde recht, teneinde dat recht als al dan niet vatbaar voor verjaring te 
omschrijven.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234 en 2235 van het Burgerlijk 

Wetboek;
- de artikelen 1370 en 1371 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Na te hebben aangenomen dat de verweerder een feitelijkheid had begaan betreffende 

de litigieuze strook grond waardoor de eisers gerechtigd waren de "actio reintegranda" in 
te stellen, beveelt het bestreden vonnis de heropening van het debat voor de doeleinden 
die het preciseert en beslist het dat, "in strijd met wat de eerste rechter heeft beslist, [...] 
(de eisers) niet voldoende aantonen dat het door hen geclaimde bezit van de litigieuze 
strook grond overeenkomt met de uitoefening van een eigendomsrecht; dat het echtpaar 
P.-D., door verschillende jaren geleden een deel van de grond langs hun gebouw en hun 
erf bij hun erf in te lijven, op ondubbelzinnige wijze ten aanzien dat welbepaalde stuk 
grond handelingen hebben verricht die neerkomen op de uitoefening van een eigendoms-
recht; dat (de eisers) evenwel betreffende het niet bij hun erf ingelijfde deel van dat stuk 
grond waarop het onderhavige geschil betrekking heeft geen enkele precisering verstrek-
ken en thans niet aantonen voortdurend materiële handelingen van enige betekenis te heb-
ben verricht (onderhoud van dat stuk grond, scheren of maaien van het zich erop bevin-
dende gras, aanplantingen of andere) waaruit zou kunnen worden opgemaakt dat zij meer 
rechten hebben uitgeoefend dan een recht van overgang; dat immers het feit dat zij een 
poort hebben aangebracht in de muur die liep over een deel van de grond langs hun ge-
bouw en die uitgaf op de litigieuze strook grond, de uiting is van hun wil om zich een 
recht van overgang over die strook voor te behouden, maar niet het bewijs oplevert dat zij 
op dat goed handelingen hebben verricht die neerkomen op de uitoefening van een recht 
van eigendom; dat er grond bestaat tot heropening van het debat teneinde de (eisers) uit te 
nodigen het bewijs te leveren van concrete elementen waaruit kan blijken dat zij zich door 
hun daden als eigenaars hebben gedragen van de litigieuze strook grond".

Grieven
Artikel 1370, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt: "bezitsvorderin-

gen worden slechts onder de volgende voorwaarden toegelaten:
1. mits het gaat om onroerende goederen of onroerende rechten die verkregen kunnen 

worden door verjaring,
2. mits de eiser bewijst gedurende ten minste een jaar in het bezit ervan te zijn geweest.
3. mits het bezit alle eigenschappen heeft, vereist bij de artikelen2228 tot 2235 van het 

Burgerlijk Wetboek,
4. mits minder dan een jaar verlopen is sedert de stoornis of de ontzetting van bezit".
Het tweede lid voegt eraan toe dat "er niet moet worden voldaan aan de voorwaarden 

die onder 2° en 3° zijn gesteld, wanneer de stoornis of de ontzetting van bezit veroorzaakt 
is door geweld of feitelijkheden".

Hoewel artikel 2229 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "om iets door verjaring te 
verkrijgen, een voortdurend en onafgebroken, ongestoord, openbaar, niet dubbelzinnig be-
zit, als eigenaar is vereist" en hoewel degene die de bezitsvordering instelt het feit van het 
bezit dient te bewijzen, wat hij mag doen met alle middelen van recht, kan daarentegen, 
wanneer wordt aangevoerd dat de genotstoornis door geweld of feitelijkheid wordt ver-
oorzaakt, degene die de bezitsvordering, "actio reintegranda" genaamd, instelt, niet ertoe 
worden verplicht aan te tonen dat hij een recht van eigendom bezat op het onroerend goed 
waarop zijn rechtsvordering betrekking heeft. Het volstaat dat de eiser op het onroerend 
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goed een feitelijke macht van welke aard ook, uitoefent.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
De door de eisers ingestelde rechtsvordering is een bezitsvordering, actio reinte-
granda genaamd, die strekt tot handhaving van de openbare rust en kan worden 
ingesteld door eenieder die, uit welke hoofde ook, houder is van een onroerend 
goed of onroerend zakelijk recht en in het genot daarvan wordt gestoord door ge-
weld of feitelijkheid.
Krachtens artikel 1370, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek dient de eiser 
niet het bewijs te leveren van zijn burgerlijk bezit dat de in de artikelen 2228 tot 
2235 van het Burgerlijk Wetboek omschreven kenmerken vertoont.
Na te hebben vastgesteld dat de door de verweerder verrichte daden feitelijke ge-
welddaden zijn, beslist het bestreden vonnis dat de eisers, in de huidige stad van 
het dossier, "niet voldoende aantonen dat het door hen geclaimde bezit van de li-
tigieuze strook grond overeenkomt met de uitoefening van een eigendomsrecht" 
en beslist het "dat er grond bestaat tot heropening van het debat teneinde de [ei-
sers] uit te nodigen het bewijs te leveren van concrete elementen waaruit kan 
blijken dat zij zich door hun daden als eigenaars hebben gedragen van de litigi-
euze strook grond".
Door de eisers ertoe te verplichten te bewijzen dat zij het perceel grond als eige-
naar  bezitten,  schendt het  bestreden vonnis  artikel  1370 van het  Gerechtelijk 
Wetboek.
Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel van het eerste 
middel noch van de overige middelen die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden.
Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis behalve in zoverre het het hoger beroep ontvan-
kelijk verklaart en uitspraak doet over de tegenvordering.

Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde vonnis.

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charle-
roi, zitting houdende in hoger beroep.

19 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Andersluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: 
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T'Kint.

Nr. 497

3° KAMER - 22 oktober 2007

1º  ZIEKTE-  EN  INVALIDITEITSVERZEKERING  — 
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING  -  VERZEKERINGSINSTELLING -  VERLEENDE 
GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN -  GETROFFENE -  VERKEERSONGEVAL -  VORDERING TOT 
TERUGBETALING - VOOR HET ONGEVAL AANSPRAKELIJKE PERSOON - VERZEKERINGSINSTELLING - 
INDEPLAATSSTELLING - BEGRIP

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ZAKEN -  GEBREK VAN DE ZAAK - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEWAARDER - VERMOEDEN - 
PERSONEN DIE ZICH DAAROP KUNNEN BEROEPEN

3º  ZIEKTE-  EN  INVALIDITEITSVERZEKERING  — 
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING  -  VERZEKERINGSINSTELLING -  VERLEENDE 
GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN -  GETROFFENE -  VERKEERSONGEVAL -  VORDERING TOT 
TERUGBETALING - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEWAARDER - VERMOEDEN - PERSONEN DIE ZICH DAAROP KUNNEN 
BEROEPEN - VERZEKERINGSINSTELLING - INDEPLAATSSTELLING

4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ZAKEN -  GEBREK VAN DE ZAAK - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEWAARDER - VERMOEDEN - 
PERSONEN DIE ZICH DAAROP KUNNEN BEROEPEN -  INDEPLAATSSTELLING -  ZIEKTE-  EN 
INVALIDITEITSVERZEKERING - ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - VERZEKERINGSINSTELLING - VERLEENDE 
GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN -  GETROFFENE -  VERKEERSONGEVAL -  VORDERING TOT 
TERUGBETALING

5º INDEPLAATSSTELLING - BURGERLIJKE ZAKEN - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - 
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING -  VERZEKERINGSINSTELLING -  VERLEENDE GENEESKUNDIGE 
VERSTREKKINGEN -  GETROFFENE -  VERKEERSONGEVAL -  VORDERING TOT TERUGBETALING - 
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST -  ZAKEN -  GEBREK VAN DE ZAAK - 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEWAARDER - VERMOEDEN - PERSONEN DIE ZICH DAAROP KUNNEN 
BEROEPEN – VERZEKERINGSINSTELLING

1º Wanneer een verzekeringsinstelling geneeskundige verstrekkingen heeft verleend aan 
één  van  haar  verstrekkingsgerechtigde  leden  die  door  een  wegverkeersongeval  is 
getroffen, en de veroordeling vordert van de voor het ongeval aansprakelijke persoon tot 
terugbetaling van de verleende verstrekkingen, dan stelt zij geen andere rechtsvordering 
in dan die van de getroffene, maar stelt zij, bij een afzonderlijke eis, de rechtsvordering in 
tot betaling van de schadeloosstelling van de getroffene zelf1.  (Art. 136, §2, derde en 
vierde lid, Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994)

2º Het vermoeden dat hij die de bewaring heeft over een gebrekkige zaak aansprakelijk is 
op  grond  van  artikel  1384,  eerste  lid,  B.W.,  werd  ingevoerd  ten  gunste  van  de 
schadelijders; het bestaat slechts ten gunste van deze schadelijders en kan slechts door 
hen worden aangevoerd2. (Art. 1384, eerste lid, B.W.)

3º, 4° en 5° De verzekeringsinstelling die geneeskundige verstrekkingen heeft verleend aan 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr.497.
2 Ibid.
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één  van  zijn  verstrekkingsgerechtigde  leden  die  door  een  wegverkeersongeval  is 
getroffen, en die aldus in de plaats van die getroffene wordt gesteld,  kan, net als hij, 
tegen de veroorzaker van de schade het vermoeden van aansprakelijkheid aanvoeren 
dat door artikel 1384, eerste lid, B.W., is ingevoerd, enkel en alleen ten gunste van de 
personen die rechtstreeks schade hebben geleden3. (Art. 136, §2, derde en vierde lid,  
Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994; Art. 1384, eerste lid, B.W.)

(LANDSBOND VAN ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN T. STAD SAINT-GHISLAIN, in aanwezigheid van D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0078.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 17 februari 2005 in hoger be-
roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 8 augustus 2007 verwe-
zen naar de derde kamer.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan :

Geschonden wetsbepalingen
- artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 136, §2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, gevoegd bij het koninklijk be-
sluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling 
en organisatie van een verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen.

Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis ontslaat de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij 

van alle aansprakelijkheid voor het ongeval en beslist vervolgens dat alleen de verweer-
ster ervoor aansprakelijk was in haar hoedanigheid van bewaarder van een gebrekkige 
zaak, verwerpt de subrogatoire vordering van de eiseres tot terugbetaling van de genees-
kundige verstrekkingen die zij aan de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen 
partij verleend heeft, op grond dat "het vermoeden van aansprakelijkheid, ingevoerd door 
artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, de benadeelden die schade hebben 
geleden door de daad van zaken die men onder zijn bewaring heeft, een betere bescher-
ming wil bieden; dat het alleen geldt ten voordele van de personen die rechtstreeks schade 
hebben geleden en alleen door die personen kan worden aangevoerd (Cass., 17 januari 
1991, Pas., 1991, I, 457); (...) dat die beperking van de aansprakelijkheid door het Hof van 
Cassatie volkomen logisch is, gelet op het feit dat artikel 1384 van het Burgerlijk Wet-
boek een vermoeden van aansprakelijkheid invoert dat afwijkt van het gemeen recht en 
dus slechts ten goede kan komen aan zij die rechtstreeks zijn getroffen door het ongeval, 
dat veroorzaakt is door het gebrek van de zaak; dat (de verweerster) dus op die rechts-
grond niet veroordeeld kan worden om de schade te dekken die door (de eiseres) wordt 
aangevoerd, (...) aangezien zij niet rechtstreeks is getroffen door de gebrekkige weg".

Grieven

3 Ibid.
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Krachtens artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, moet de bewaarder van 
een gebrekkige zaak de door die zaak veroorzaakte schade vergoeden; het onweerlegbaar 
vermoeden dat die bepaling invoert, komt ten goede aan de schadelijder en aan degenen 
die in zijn rechten treden en als dusdanig zijn rechtsvordering uitoefenen.

Krachtens artikel 136, §2, eerste lid, van de in het middel bedoelde gecoördineerde wet, 
kan de verzekerde geen prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging ge-
nieten indien hij van de gemeenrechtelijk aansprakelijke het volledige herstel van zijn 
schade verkregen heeft. Wanneer de veroorzaker van de schade zijn herstelplicht niet na-
komt, kent de verzekeringsinstelling - krachtens artikel 136, §2, derde lid, van dezelfde 
wet - de prestaties onder door de Koning bepaalde voorwaarden toe, in afwachting dat de 
schade effectief  wordt  vergoed.  Die verzekeringsinstelling treedt dan krachtens artikel 
136, §2, vierde lid, rechtens in de plaats van de rechthebbende; deze indeplaatsstelling 
geldt, tot beloop van het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van de som-
men die krachtens een Belgische wetgeving of het gemeen recht verschuldigd zijn en die 
de voornoemde schade geheel of gedeeltelijk vergoeden. De verzekeringsinstelling, die al-
dus de rechtsvordering uitoefent van de getroffene die niet het volledige herstel van zijn 
schade verkregen heeft, moet - net als die getroffene - beschouwd worden als zijnde recht-
streeks getroffen door het ongeval dat veroorzaakt is door het gebrek van de zaak, in de 
zin van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek.

Het bestreden vonnis beslist te dezen dat alleen de verweerster aansprakelijk is voor het 
ongeval van 5 oktober 2000 in haar hoedanigheid van bewaarder van de gebrekkige weg 
en dat zij de schade van de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij volledig 
moet vergoeden.

Het vonnis betwist niet dat er ten gevolge van het ongeval geneeskundige verstrekkin-
gen dienden verleend te worden aan de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen 
partij en dat de eiseres daardoor betalingen heeft moeten doen. Het bestreden vonnis, dat 
haar rechtsvordering tot terugbetaling van die uitgaven niettemin verwerpt, op grond dat 
zij niet rechtstreeks getroffen is "door het ongeval, dat veroorzaakt is door het gebrek van 
de zaak", schendt de artikelen 1384 van het Burgerlijk Wetboek en 136, §2, van de geco-
ördineerde wet van 14 juli 1994.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 136, §2, eerste lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
ringen, worden de bij  deze wet bepaalde prestaties geweigerd indien voor de 
schade voortvloeiend uit  ziekte,  letsels,  functionele  stoornissen  of  overlijden, 
krachtens een andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of in het ge-
meen recht werkelijk schadeloosstelling is verleend; belopen de bedragen welke 
krachtens die wetgeving of het gemeen recht worden verleend evenwel minder 
dan de prestaties van de verzekering, dan heeft de rechthebbende recht op het 
verschil ten laste van de verzekering.
Volgens het derde lid van die tweede paragraaf worden de prestaties, onder door 
de Koning bepaalde voorwaarden, toegekend in afwachting dat de schade effec-
tief wordt vergoed krachtens een andere Belgische wetgeving, een vreemde wet-
geving of het gemeen recht.
Luidens het  vierde lid van dezelfde paragraaf treedt  de verzekeringsinstelling 
rechtens in de plaats van de rechthebbende; deze indeplaatsstelling geldt, tot be-
loop van het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen 
die krachtens een Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving of het ge-
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meen recht verschuldigd zijn en die de in het eerste lid bedoelde schade geheel 
of gedeeltelijk vergoeden.
Uit die bepalingen volgt dat, wanneer een verzekeringsinstelling verzekerings-
prestaties heeft verleend aan de getroffene en van de voor het ongeval aansprake-
lijke persoon of van zijn BA-verzekeraar de terugbetaling van die prestaties vor-
dert, zij geen andere rechtsvordering instelt dan die van de getroffene, maar, bij 
een andere eis dan die van de getroffene, de rechtsvordering instelt tot betaling 
van de schadeloosstelling van de getroffene zelf, in wiens plaats zij rechtens ge-
steld wordt.
De verzekeringsinstelling die aldus in de plaats van de getroffene van een onge-
val wordt gesteld, kan, net als hij, tegen de veroorzaker van de schade het ver-
moeden van aansprakelijkheid aanvoeren dat door artikel 1384, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek, is ingesteld, enkel en alleen ten gunste van de personen 
die rechtstreeks schade hebben geleden.
Het bestreden vonnis dat tot afwijzing van de door de eiseres tegen de verweer-
ster ingestelde subrogatoire rechtsvordering tot terugbetaling van de geneeskun-
dige verstrekkingen die ze aan de tot bindendverklaring van het arrest opgeroe-
pen partij verleend heeft, vermeldt dat "de aansprakelijkheid van (de verweer-
ster) is (...) vastgesteld op grond van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek", 
maar oordeelt dat "(de eiseres) niet rechtstreeks is getroffen door het ongeval, dat 
veroorzaakt werd door de gebrekkige zaak", schendt de in het middel bedoelde 
wettelijke bepalingen.
Het middel is gegrond.
De eiser heeft er belang bij dat het arrest bindend wordt verklaard ten aanzien 
van de daartoe voor het Hof opgeroepen partij.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het de rechtsvordering verwerpt die 
de eiseres tegen de verweerster ingesteld heeft op grond van artikel 1384, eerste 
lid,  van het  Burgerlijk Wetboek,  en oordeelt  over  de kosten van de bij  deze 
rechtsvordering betrokken partijen.
Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van D.G.P.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Door-
nik, zitting houdende in hoger beroep.

22 oktober 2007 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: 
mr. Draps.
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Nr. 498

3° KAMER - 22 oktober 2007

SOCIALE  ZEKERHEID  —  ZELFSTANDIGEN  -  SOCIAAL STATUUT -  BIJDRAGEN - 
BEREKENING -  BEROEPSINKOMSTEN -  IN AANMERKING TE NEMEN BEROEPSINKOMSTEN - 
ADMINISTRATIE DER DIRECTE BELASTINGEN - GEVOLG

De  beroepsinkomsten  waarop  de  bijdragen  van  de  verzekeringsplichtige  zelfstandigen 
berekend worden,  zijn  krachtens de  geldende wettelijke  en  reglementaire  bepalingen 
m.n.  samengesteld  uit  de  beroepsinkomsten  die  door  de  administratie  der  directe 
belastingen  zijn  meegedeeld;  het  arbeidsgerecht  kan  het  bedrag  van  die  aldus 
meegedeelde  beroepsinkomsten niet  betwisten,  evenmin  als  de  omschrijving  van die 
inkomsten op grond waarvan de belasting ten kohiere is gebracht1.  (Art. 11, §§1 en 2,  
eerste en zesde lid, Sociale-Zekerheidswet Zelfstandigen; Art. 33, K.B. 19 dec. 1967)

(STEUNT ELKANDER vzw, vrij sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandige arbeiders T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0005.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 juli 2004 gewezen door het 
Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan :

Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 581, inzonderheid 1° en 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 11, inzonderheid §§1 en 2, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 

houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, zoals dit artikel (en meer be-
paald de eerste en tweede paragraaf) achtereenvolgens van toepassing waren op de bere-
kening van de bijdragen die opeisbaar zijn krachtens een zelfstandige beroepswerkzaam-
heid uitgeoefend van 1 april 1984 tot 31 december 1995, dit wil zeggen (1) zoals gewij-
zigd bij de wetten van 9 juni 1970, 23 december 1974 en 6 februari 1976, maar vóór de 
wijziging ervan bij de wet van 3 december 1984, (2) zoals gewijzigd bij de voormelde 
wetten, met inbegrip van de wet van 3 december 1984, maar vóór de wijziging ervan bij 
de wet van 30 december 1988, (3) zoals gewijzigd bij de voormelde wetten, met inbegrip 
van de wet van 30 december 1988, maar vóór de wijziging ervan bij de wet van 26 juni 
1992, (4) zoals gewijzigd bij de voormelde wetten, met inbegrip van de wet van 26 juni 
1992, maar vóór de wijziging ervan bij de wet van 30 maart 1994, en (5) zoals gewijzigd 
bij de voormelde wetten, met inbegrip van de wet van 30 maart 1994, maar vóór de wijzi-
ging ervan bij artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende finan-
ciële en diverse bepalingen met betrekking tot het sociaal statuut der zelfstandigen, met 
toepassing van titel VI van de wet van 26 juli 1996 houdende modernisering van de socia-
le zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en 
van artikel 3 van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voor-
waarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie;

1 Zie Cass., 14 jan. 2002, AR S.01.0009.F, nr 23.
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- artikel 12, inzonderheid §2, van het reeds vermelde koninklijk besluit nr. 38, zoals 
deze bepaling achtereenvolgens van toepassing was op de berekening van de bijdragen die 
opeisbaar waren krachtens een zelfstandige beroepswerkzaamheid uitgeoefend van 1 april 
1984 tot 31 december 1995, dit wil zeggen (1) zoals gewijzigd bij de wetten van 12 juli 
1972, 23 december 1974 en 6 februari 1976, maar vóór de wijziging ervan bij de wet van 
13 juni 1985, (2) zoals gewijzigd bij de voormelde wetten, met inbegrip van de wet van 
13 juni 1985, maar vóór de wijziging ervan bij de wet van 30 december 1988, (3) zoals 
gewijzigd bij de voormelde wetten, met inbegrip van de wet van 30 december 1988, maar 
vóór de wijziging ervan bij de wet van 26 juni 1992, (4) zoals gewijzigd bij de voormelde 
wetten, met inbegrip van de wet van 26 juni 1992, maar vóór de wijziging ervan bij de 
wet van 30 maart 1994, en (5) zoals gewijzigd bij de voormelde wetten, met inbegrip van 
de wet van 30 maart 1994, maar vóór de wijziging ervan bij artikel 4 van het koninklijk 
besluit van 18 november 1996 houdende financiële en diverse bepalingen met betrekking 
tot het sociaal statuut der zelfstandigen, met toepassing van titel VI van de wet van 26 juli 
1996 houdende modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaar-
heid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3 van de wet van 26 juli 1996 strek-
kende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Euro-
pese Economische en Monetaire Unie;

- artikel 33 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen regle-
ment in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting 
van het sociaal statuut der zelfstandigen, zoals het van kracht was (1) vóór de wijziging 
ervan bij het koninklijk besluit van 7 februari 1989, (2) na de wijziging ervan bij het voor-
melde besluit van 7 februari 1989, maar vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit 
van 12 februari 1993, en (3) zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 februari 
1993, vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 23 december 1996.

Aangevochten beslissingen
Na, in essentie, de volgende feiten te hebben vastgesteld : de verweerder en zijn broer, 

M. M., waren zaakvoerder van de verwerende vennootschap, die op 1 april 1984 was op-
gericht door de echtgenotes van de twee broers, maar zijn nooit vennoten van die ven-
nootschap geweest; op 1 april 1984, neemt de verweerster de verweerder en zijn broer in 
dienst als bezoldigde werknemers-mechanici; de (verweerster) heeft de verweerder lonen 
uitbetaald ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst; zij heeft die lonen op de individuele 
rekeningen van de werknemers ingeschreven; zij heeft de overeenkomstige sociale bijdra-
gen in het werknemersstelsel betaald; de verweerder heeft zijn inschrijving in het handels-
register geschrapt en aan de eiseres verklaard dat hij zijn zelfstandige beroepswerkzaam-
heid had stopgezet; de verweerder heeft de betaling van zijn bijdragen als zelfstandige ge-
staakt met ingang van het tweede kwartaal van het jaar 1984; naast de lonen die inge-
schreven werden op de individuele rekeningen van de werknemers, heeft de verwerende 
vennootschap de verweerder in de loop van die zelfde jaren andere beroepsinkomsten uit-
betaald waarvoor geen enkele sociale bijdrage is betaald, noch door de verweerder, noch 
door de (verweerster); de verweerder heeft in zijn belastingaangiften het geheel van zijn 
bedrijfsinkomsten als inkomsten van werkende vennoot aangegeven, d.w.z. de som van 
zijn bezoldiging als werknemer en van zijn andere bedrijfsinkomsten; de belastingadmini-
stratie heeft het totaalbedrag van de voornoemde inkomsten belast als inkomsten van een 
vennoot en de verweerder heeft de belasting op regelmatige wijze betaald; de belastingad-
ministratie heeft het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen op de 
hoogte gebracht van het feit dat de verweerder inkomsten als zelfstandige genoot en (dit 
instituut) heeft de eiseres verzocht van de verweerder sociale bijdragen voor zelfstandigen 
te vorderen voor een bijkomstige activiteit  uitgeoefend vanaf 1 april 1984; op 24 mei 
1993 heeft de verweerder bij de belastingadministratie een bezwaarschrift ingediend, ten-
einde zijn inkomsten op te splitsen in inkomsten die hij als werknemer genoot, waarvoor 
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socialezekerheidsbijdragen voor werknemers zijn betaald, en in inkomsten die hij als zelf-
standige genoot; de belastingadministratie heeft het bezwaarschrift bij beslissing van 14 
februari 1994 verworpen, op grond dat ze laattijdig was ingediend; het Rijksinstituut voor 
de sociale verzekeringen der zelfstandigen heeft de eiseres op 10 november 1995 verzocht 
het lidmaatschap van de verweerder voor een bijkomstige activiteit vanaf 1 april 1984 te 
handhaven, met dien verstande dat de bijdragen berekend moesten worden op het geheel 
van de inkomsten, zonder onderscheid tussen de inkomsten die als werknemer en die wel-
ke als zelfstandige waren genoten; de eiseres heeft, met een nieuw regularisatiebericht van 
21 november 1995, van de verweerder bijdragen gevorderd die waren berekend op de to-
tale inkomsten; uit het dossier blijkt dat de verweerster voor de verweerder ten minste tot 
31 december 1994 socialezekerheidsbijdragen voor werknemers betaald heeft; de eiseres 
bevestigt dat de verweerder zich bij haar tot 31 december 1994 als zelfstandige in bijbe-
roep had aangesloten; de eiseres vordert sociale bijdragen tot 31 december 1995; de ver-
weerder vraagt op zijn beurt om zijn beroepsinkomsten tot 1995 te herberekenen;

beslist het arrest dat de sociale bijdragen voor zelfstandigen die de verweerder aan de 
eiseres verschuldigd is voor de periode van 1 april 1984 tot 31 december 1995, "uitslui-
tend berekend worden op de bedrijfsinkomsten die hij tijdens die periode uit zijn zelfstan-
dige activiteit heeft verkregen, met uitsluiting van de lonen die hij in diezelfde periode als 
werknemer heeft ontvangen, ongeacht de wijze waarop de belastingadministratie die be-
drijfsinkomsten belast heeft" en beveelt de heropening van het debat teneinde de partijen 
toe te staan hun middelen aan te voeren omtrent het bedrag van de op die basis berekende 
sociale bijdragen.

Die beslissing is gesteund op de volgende gronden :
"De bedragen die de (verweerster) (aan de verweerder) betaalt als tegenprestatie voor 

de ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst geleverde arbeid, zijn (...) werknemerslo-
nen. Onder voorbehoud van een grondige bespreking, schijnen die bedragen die te zijn 
welke op de individuele rekeningen van de werknemers ingeschreven zijn voor de jaren 
1984 tot 1994 en, wellicht, 1995 (...), en waarop de vennootschap socialezekerheidsbijdra-
gen voor werknemers heeft betaald. Dat (de verweerder) die bedragen in zijn belasting-
aangiften als inkomsten van werkende vennoot heeft aangegeven, en 'dit in zijn belasting-
aangifte is blijven doen' (...) en bijna drie jaar lang gewacht heeft om een fiscaal bezwaar-
schrift in te dienen, wijzigt de aard van die inkomsten niet. De rechter kan immers van de 
omschrijving van de partijen afwijken wanneer die omschrijving foutief is. Uit het voor-
gaande volgt dat de bedragen wel degelijk werknemerslonen zijn; de omschrijving als in-
komsten van een werkende vennoot is foutief. (De verweerder) heeft met andere woorden 
werknemerslonen ontvangen van 1 april 1984 tot 31 december 1994 en, wellicht, tot 31 
december 1995 (...). (De verweerder) heeft daarenboven (inkomsten als zelfstandige ont-
vangen van 1 april 1984 tot 31 december 1994, net als in 1995). De (verweerster) heeft 
deze niet in de individuele rekeningen van de werknemers ingeschreven en heeft geen so-
cialezekerheidsbijdragen in het werknemersstelsel betaald. (De verweerder) heeft ze daar-
enboven aangegeven als inkomsten van een werkende vennoot (...).

(De verweerder) is onderworpen aan het sociaal statuut van zelfstandigen (...). Hij heeft 
van 1 april 1984 tot 31 december 1994 (wellicht 1995) daarenboven gewoonlijk en hoofd-
zakelijk een activiteit als werknemer uitgeoefend. Hij moet bijgevolg de sociale bijdragen 
voor zelfstandigen betalen in het stelsel  van de bijkomstige zelfstandige beroepswerk-
zaamheid, overeenkomstig artikel 12, §2, van het koninklijk besluit nr. 38. Hij moet socia-
le bijdragen voor zelfstandigen betalen op 'zijn beroepsinkomsten als zelfstandige' (artikel 
12, §2, van het koninklijk besluit nr. 38). Het komt er vooral op aan die inkomsten vast te 
stellen. Gaat het om het geheel van de bedrijfsinkomsten die de administratie van de di-
recte belastingen als inkomsten van werkende vennoot heeft belast of moeten hiervan de 
inkomsten uitgesloten worden die in werkelijkheid werknemerslonen zijn? 
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In een arrest van 14 januari 2002 heeft het Hof van Cassatie beslist dat 'de beroepsin-
komsten die voor de berekening van de bijdragen in aanmerking moeten worden genomen 
de inkomsten zijn die de administratie der directe belastingen heeft vastgesteld of, bij be-
twisting, die de overheid of het gerecht die kennisnemen van het belastingberoep, bij het 
einde van het geschil vastleggen'. Het Hof baseert zich hiervoor op artikel 11, §2, eerste 
en zesde lid, van het koninklijk besluit nr. 38 en artikel 33 van het koninklijk besluit van 
19 december 1967 (...). Het arbeidshof wijkt om de volgende redenen van die oplossing 
af. De bepalingen van het koninklijk besluit nr. 38 beperken inderdaad de bevoegdheid 
van de arbeidsrechter niet om de sociale bijdragen van de zelfstandige in geval van be-
twisting vast te stellen en verlenen de Koning de bevoegdheid niet om dit te doen. Ze be-
perken meer bepaald de bevoegdheid van de rechter niet om de berekeningsgrondslag van 
die bijdragen vast te stellen, d.w.z. het bedrag van de bedrijfsinkomsten van de zelfstandi-
ge. Artikel 11, §2, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 38, dat bepaalt dat de bedrijfs-
inkomsten van de zelfstandige vastgesteld worden overeenkomstig de wetgeving inzake 
inkomstenbelastingen, bepaalt niet welke overheid met het vaststellen van de inkomsten 
belast is. Het omschrijft die inkomsten : het zijn die welke als dusdanig door de belasting-
wetten aangenomen worden. De bevoegde rechter, d.i. de arbeidsrechter, moet de inkom-
sten dus vaststellen overeenkomstig de belastingwetgeving, d.w.z. dat hij de belastingwet-
geving moet toepassen om te beoordelen of er inkomsten zijn en deze te omschrijven. De 
arbeidsrechter is wat dat betreft dus niet gebonden door de beslissing van de administratie 
der directe belastingen. De arbeidsrechter kan en moet de belastingwetgeving toepassen. 
Hij is het die de toepasselijke rechtsnorm bepaalt (...). De aard van die rechtsnorm en de 
rechtstak waartoe deze behoort, hebben geen weerslag op de bevoegdheid en de macht 
van de rechter. De bevoegdheid van de rechter en zijn rechtsmacht worden immers alleen 
bepaald naar het onderwerp, de waarde, het spoedeisend karakter van de vordering en de 
hoedanigheid van de partijen (artikel 9 van het Gerechtelijk Wetboek). Het Hof van Cas-
satie geeft in zijn arrest van 14 januari 2002 aan de formulering 'vastgesteld overeenkom-
stig de wetgeving betreffende de inkomstenbelasting' de betekenis 'vastgesteld door de be-
lastingadministratie'. Noch uit de bewoordingen noch uit de zinsconstructie blijkt enige 
verplichting. De wetgever heeft het niet opgelegd : hij heeft geen commentaar gegeven 
(Verslag aan de Koning, artikel 12, Belgisch Staatsblad, 29 juli 1967, p. 8075). Die bete-
kenis gaat de algemene regels betreffende de hierboven vermelde bevoegdheden van de 
rechter ver te buiten : ze ontzegt de rechter zijn bevoegdheid om de feiten van het geschil 
te beoordelen en uit te leggen. Ze is ongepast. De belastingadministratie doet uitspraak 
om de belasting ten kohiere te brengen, de belastingplichtigen dienen de mogelijke be-
zwaarschriften in op grond waarvan de belasting ten kohiere kan worden gebracht. Noch 
de belastingadministratie noch de belastingplichtige bekommeren zich om de gevolgen 
die de omschrijvingen op het sociaal statuut van de zelfstandige hebben. Die betekenis is 
soms onrechtvaardig. In dit geval is ze onrechtvaardig omdat ze de werknemer zou ver-
plichten tweemaal sociale bijdragen te betalen op dezelfde inkomsten. Zij zou discrimine-
rend kunnen zijn : de werknemers vallen niet ten prooi aan een beperking van de be-
voegdheden van hun rechter die in dergelijke mate buitensporig, ongepast en onrechtvaar-
dig is. Het arbeidshof verwerpt die betekenis dus. De arbeidsrechter moet zich gedragen 
naar de belastingwetgeving maar is niet gebonden door de beslissing van de belastingad-
ministratie.

Artikel 11, §2, zesde lid, van het koninklijk besluit nr. 38, luidens hetwelk 'de admini-
stratie der directe belastingen ertoe gehouden is het Rijksinstituut voor de sociale verzeke-
ringen der zelfstandigen de nodige inlichtingen te verstrekken om het bedrag vast te stel-
len van de krachtens dit besluit verschuldigde bijdragen', bepaalt niet welke overheid met 
het vaststellen van de inkomsten belast is en beperkt de bevoegdheden van de rechter niet 
: het verplicht twee administraties om samen te werken. Artikel 33 van het koninklijk be-
sluit van 19 december 1967, dat bepaalt dat de beroepsinkomsten 'de beroepsinkomsten 
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zijn (met betrekking tot een welbepaald jaar), die meegedeeld worden door de administra-
tie der directe belastingen', regelt de bevoegdheden van de rechter niet : het verplicht twee 
administraties om samen te werken. Een koninklijk besluit kan in ieder geval niet afwij-
ken van het Gerechtelijk Wetboek. Indien aangenomen zou worden dat die bepaling het 
geschil omtrent het bedrag van de beroepsinkomsten van de zelfstandige aan de rechter 
onttrekt, d.w.z. dat ze hem onrechtstreeks de bevoegdheid onttrekt om het bedrag van de 
sociale bijdragen van de zelfstandige vast te stellen, dan zou dit artikel 33 van het konink-
lijk besluit van 19 december 1967 onwettig zijn (...). De rechter zou de toepassing ervan 
dus moeten weigeren overeenkomstig artikel 159 van de Grondwet.

Kortom, noch het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het 
sociaal statuut der zelfstandigen noch het koninklijk besluit van 19 december 1967 hou-
dende algemeen reglement in uitvoering van dit koninklijk besluit wijzigen de bevoegd-
heid van de arbeidsrechter om uitspraak te doen over het bedrag van de sociale bijdragen 
van de zelfstandige (...). Zelfs al waren de bedrijfsinkomsten op grond waarvan de bijdra-
gen berekend worden, die welke 'vastgesteld worden door de administratie van de directe 
belastingen', en zelfs al was de arbeidsrechter niet bevoegd om over hun bedrag uitspraak 
te doen, dan is de arbeidsrechter in ieder geval nog bevoegd om vast te stellen welk ge-
deelte van die bedrijfsinkomsten voortvloeien uit de gewone uitoefening van de zelfstan-
dige beroepswerkzaamheid in de loop van een welbepaald refertejaar. De bijdragen moe-
ten immers berekend worden op basis van de bedrijfsinkomsten van de zelfstandige be-
roepswerkzaamheid alleen (artikelen 11, §1, 2, eerste lid, en 12, §2, van het koninklijk be-
sluit nr. 38; Cass., 9 juni 1997, Bull., blz. 660). De arbeidsrechter moet dus in ieder geval 
nagaan of de inkomsten al dan niet voortvloeien uit de beroepswerkzaamheid die de on-
derworpene in de loop van het refertejaar uitgeoefend heeft (en) of ze wel degelijk voort-
vloeien uit de gewone uitoefening van een zelfstandige beroepswerkzaamheid in de loop 
van het refertejaar (Cass., 9 juni 1997). Dit is te dezen des te meer het geval, daar de ad-
ministratie alle bedrijfsinkomsten van de zaakvoerders van besloten vennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid als inkomsten van zaakvoerders belast  (of destijds belastte) 
krachtens het 'attractiebeginsel'. De omschrijving die (de verweerder) ten overstaan van de 
belastingadministratie aan zijn inkomsten gegeven heeft, is zonder belang. Dit is een on-
juiste omschrijving en het arbeidshof verwerpt ze (...). (De verweerder) wijst er trouwens 
op dat zowel (hijzelf) als de belastingadministratie die bedragen als 'inkomsten van wer-
kende vennoot' omschreven heeft, wat onjuist is. Hij is nooit een vennoot van de verweer-
ster geweest".

Grieven
Het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal sta-

tuut der zelfstandigen bepaalt enerzijds dat het bedrag van de kwartaalbijdrage in een per-
centage van de beroepsinkomsten uitgedrukt wordt en anderzijds dat, voor de toepassing 
van  de  voormelde  regel,  onder  bedrijfsinkomsten  de  brutobedrijfsinkomsten  verstaan 
moeten worden, verminderd met de bedrijfsuitgaven en -lasten en eventueel met de be-
drijfsverliezen, "vastgesteld overeenkomstig de wetgeving betreffende de inkomstenbelas-
ting, die de onderworpene als zelfstandige heeft genoten". Deze dubbele regel, oorspron-
kelijk bepaald in de artikelen 11 en 12 van het koninklijk besluit nr. 38, werd ten gevolge 
van de hervorming van de wet van 9 juni 1970 alleen nog in artikel 11 vermeld.

Het koninklijk besluit nr. 38 bepaalt daarenboven dat de administratie der directe belas-
tingen ertoe gehouden is de Rijksdienst voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen 
(later het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen) de nodige inlich-
tingen te verstrekken om het bedrag van de bijdragen vast te stellen (die regel, oorspron-
kelijk bepaald in artikel 12, werd vervolgens opgenomen in artikel 11).

Artikel 33 van het koninklijk besluit van 19 december houdende algemeen reglement in 
uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 (hierna : 'het algemeen reglement') bepaalde 
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oorspronkelijk dat de administratie der directe belastingen op de haar door de sociale ver-
zekeringskassen meegedeelde nominatieve steekkaarten "de inkomsten der verzekerden in 
de zin van artikel 11, §2, van het koninklijk besluit nr. 38" diende aan te geven.

Sinds zijn wijziging door het koninklijk besluit van 7 februari 1989 bepaalt artikel 33 
van het algemeen reglement dat "de bedrijfsinkomsten" die de grondslag voor de bijdra-
gen vormen, "samengesteld zijn uit de bedrijfsinkomsten" van het voorlaatste aanslagjaar 
voorafgaand aan het jaar van inning van de bijdragen, "meegedeeld door de administratie 
der directe belastingen overeenkomstig" de reeds vermelde bepaling van het koninklijk 
besluit nr. 38 (artikel 11, §2), die deze administratie verplicht het Rijksinstituut voor de 
sociale verzekeringen der zelfstandigen de nodige inlichtingen te verstrekken om de bij-
dragen vast te stellen.

Uit de voormelde bepalingen volgt dat de bedrijfsinkomsten op grond waarvan de bij-
dragen berekend moeten worden, die zijn welke de administratie der directe belastingen 
vaststelt of, bij betwisting, die de overheid of het gerecht die kennisnemen van het belas-
tingberoep, bij het einde van het geschil vastleggen.

Het staat niet aan het arbeidsgerecht, dat uitspraak doet over het geschil betreffende de 
verplichtingen die voortvloeien uit de wetten en reglementen inzake het sociaal statuut, 
om het bedrag te wijzigen van de inkomsten die als grondslag voor de berekening van de 
belasting hebben gediend, en evenmin om de omschrijvingen te wijzigen die hieraan zijn 
gegeven door de belastingadministratie of, in geval van belastingberoep, door de directeur 
of de rechter die zich hierover hebben uitgesproken. Het staat evenmin aan het arbeidsge-
recht om een onderscheid te maken dat niet is aangenomen door de belastingadministratie 
(of, in voorkomend geval, door de directeur of de rechter die van het belastingberoep ken-
nisnemen), door van de berekeningsbasis van de bijdrage van de zelfstandige het gedeelte 
van de inkomsten af te trekken die in hun geheel zijn belast als winst van een nijverheids-, 
handels- of landbouwonderneming, baten uit een vrij beroep, ambt of post, of bezoldigin-
gen van bedrijfsleiders, ongeacht of dit nu geschiedt krachtens artikel 20, 1°, 2°, b) of c), 
of 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) dan wel krachtens de artike-
len 24, 25, 27 en 30, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

Kortom, het arrest dat vaststelt dat alle bedrijfsinkomsten van de verweerder tijdens de 
litigieuze periode bij de personenbelasting als inkomsten van een werkende vennoot zijn 
belast, heeft niet wettig kunnen beslissen dat het gedeelte van de aldus belaste inkomsten 
afgetrokken moest worden van de grondslag van de sociale bijdragen van de zelfstandige. 
Het arrest schendt op grond van die beslissing de in de aanhef van het middel bedoelde 
bepalingen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens de artikelen 11, §§1 en 2, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 
1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en 33 van het 
koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uit-
voering van dat koninklijk besluit nr. 38, in de verschillende versies die geduren-
de de betwiste periode van toepassing waren, zijn de bedrijfsinkomsten waarop 
de bijdragen van de onderworpenen aan het sociaal statuut van de zelfstandige 
berekend worden, onder de door die bepalingen voorschreven wettelijke en re-
glementaire voorwaarden samengesteld uit de bedrijfsinkomsten die door de ad-
ministratie der directe belastingen zijn vastgesteld en die door deze administratie 
aan de Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen zijn meege-
deeld of, bij betwisting, uit die welke de overheid of het gerecht die van het be-
lastingberoep kennisnemen, bij het einde van het geschil vastleggen.
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Het arbeidsgerecht dat uitspraak doet over het geschil betreffende de verplichtin-
gen die voortvloeien uit de wetten en reglementen inzake het sociaal statuut van 
de zelfstandige, kan het bedrag van de bedrijfsinkomsten in de zin van artikel 11 
van het koninklijk besluit nr. 38, hetwelk is vastgesteld overeenkomstig de wet-
geving betreffende de inkomstenbelasting, niet betwisten, evenmin als de om-
schrijving van die inkomsten op grond waarvan de belasting ten kohiere is ge-
bracht.
Het arrest stelt vast dat "de belastingadministratie het geheel van (de) bedrijfsin-
komsten (van de verweerder), d.w.z. de som van zijn werknemerslonen en van 
zijn andere bedrijfsinkomsten, als inkomsten van werkende vennoot belast heeft 
(en) (dat zij) (zijn) bezwaarschrift verworpen heeft (...) waarin hij vroeg om zijn 
inkomsten op te splitsen in inkomsten die hij als werknemer genoot, waarvoor 
socialezekerheidsbijdragen voor werknemers zijn betaald, en in inkomsten die 
hij als zelfstandige genoot".
Het arrest, dat beslist dat "(de verweerder) sociale bijdragen voor zelfstandigen 
moet betalen voor de periode van 1 april 1984 tot 31 december 1995, die uitslui-
tend berekend worden op de bedrijfsinkomsten die hij tijdens die periode uit zijn 
zelfstandige activiteit heeft verkregen, met uitsluiting van de werknemerslonen 
die hij in diezelfde periode heeft ontvangen, ongeacht de wijze waarop de belas-
tingadministratie die bedrijfsinkomsten belast heeft", schendt de in het middel 
bedoelde wettelijke bepalingen.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over de ont-
vankelijkheid van het hoger beroep.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

22 oktober 2007 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat:  
mr. Kirkpatrick.

Nr. 499

2° KAMER - 24 oktober 2007

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - NIEUWE STRAFWET - MILDERE STRAF - 
TERUGWERKENDE KRACHT

2º STRAF — ZWAARSTE STRAF - NIEUWE STRAFWET - WERKING IN DE TIJD - MILDERE 
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STRAF - TERUGWERKENDE KRACHT

3º  FAILLISSEMENT,  FAILLISSEMENTSAKKOORD  EN  GERECHTELIJK 
AKKOORD — ALLERLEI - MISDRIJVEN IN VERBAND MET DE STAAT VAN HET FAILLISSEMENT - 
BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - NIET-AANGIFTE VAN FAILLISSEMENT - BESTRAFFINGSVOORWAARDEN - 
OUDE EN NIEUWE WET

4º  FAILLISSEMENT,  FAILLISSEMENTSAKKOORD  EN  GERECHTELIJK 
AKKOORD — ALLERLEI - MISDRIJVEN IN VERBAND MET DE STAAT VAN HET FAILLISSEMENT - 
BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN -  MISDRIJF VAN NIET-TIJDIGE AANGIFTE VAN HET FAILLISSEMENT - 
BESTANDDELEN - OUDE EN NIEUWE WETSBEPALINGEN

5º  FAILLISSEMENT,  FAILLISSEMENTSAKKOORD  EN  GERECHTELIJK 
AKKOORD — ALLERLEI - MISDRIJVEN IN VERBAND MET DE STAAT VAN HET FAILLISSEMENT - 
TOEREKENBAARHEID - OUDE EN NIEUWE WETSBEPALINGEN

6º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - STRAFZAKEN - ALS MISDRIJF OMSCHREVEN 
FEIT - OPGEHEVEN WET - NIEUWE WET - ZELFDE FEIT ONDER ANDERE VOORWAARDEN TEN LASTE 
GELEGD - TOEPASSING - VOORWAARDEN

7º  MISDRIJF  —  ALGEMEEN.  BEGRIP.  MATERIEEL  EN  MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET -  ALGEMEEN -  ALS MISDRIJF OMSCHREVEN 
FEIT - OPGEHEVEN WET - NIEUWE WET - ZELFDE FEIT ONDER ANDERE VOORWAARDEN TEN LASTE 
GELEGD - TOEPASSING - VOORWAARDEN

8º  FAILLISSEMENT,  FAILLISSEMENTSAKKOORD  EN  GERECHTELIJK 
AKKOORD  —  BEGRIP.  VEREISTEN  VAN  HET  FAILLISSEMENT  - 
SCHULDEISERS - DAGVAARDING VAN DE GEFAILLEERDE - RECHTSMISBRUIK - BEGRIP

1º en 2° Art. 2 Sw., verbiedt om aan de strafwet terugwerkende kracht te verlenen ten 
nadele van de beklaagde, maar legt integendeel de toepassing op van de wet die na het 
plegen van het misdrijf in werking is getreden en dat misdrijf minder zwaar bestraft1. (Art.  
2, Sw.)

3º  De  niet-aangifte  van  staking  van  betaling  binnen  de  voorgeschreven  termijnen,  als 
bepaald bij art. 574, 4°, oude Faillissementswet, is nog steeds strafbaar gesteld door het 
nieuwe art. 489bis, 4°, Sw., maar de bestraffingsvoorwaarden, i.e. de bestanddelen van 
het  misdrijf,  zijn  thans  strikter  en  dus  gunstiger  voor  de  beklaagde2. (Art.  574,  4°,  
Faillissementswet 1851; Art. 489bis, 4°, Sw.; ingevoegd bij art. 119, Faillissementswet  
1997)

4º De verlenging van de termijn die voor de aangifte van het faillissement is gesteld en de 
vereiste van het oogmerk om haar uit te stellen, beletten niet dat het onder de oude en de 
nieuwe wet om hetzelfde misdrijf gaat3. (Art. 489 oud, Sw.; Artt. 437, 440, 442, 472, 574,  
4°, en 583, Faillissementswet 1851; Art. 489bis, 4°, Sw.)

5º Door te bepalen dat de straffen die voor misdrijven in verband met faillissement zijn 
vastgelegd,  toepasselijk  zijn  op  degenen  die  in  art.  489  Sw.,  zijn  bedoeld,  i.e.  de 
kooplieden die zich in staat van faillissement bevinden of de bestuurders, in rechte of in 
feite, van handelsvennootschappen die zich in staat van faillissement bevinden, heeft de 
wetgever de toerekenbaarheid van deze misdrijven niet uitgebreid tot andere personen 
dan degene die onder de oude wet strafrechtelijk aansprakelijk konden worden gesteld. 
(Art. 489 oud, Sw.; Artt. 489 e.v., nieuw, Sw.)

1 Cass., 8 jan. 2003, AR P.02.1314.F, nr 14.
2 Cass., 4 jan. 2000, AR P.98.1416.N, nr 3.
3 Zie Cass., 3 okt. 2000, AR P.00.0081.N, nr 509.
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6º en 7° Wanneer een nieuwe wet de vorige opheft, zonder aan het doel ervan te verzaken 
of wanneer zij een feit strafbaar stelt onder dezelfde voorwaarden als de opgeheven wet, 
kan zij wettig worden toegepast op de feiten die onder de vorige wet zijn gepleegd; indien 
de  nieuwe  wet  niet  afziet  van  het  doel  van  de  opgeheven  wet,  maar  aan  de 
strafbaarstelling van het feit andere voorwaarden verbindt, kan zij op de feiten die onder 
de  vorige  wet  zijn  gepleegd  alleen  onder  de  voor  de  beklaagde  meest  gunstige 
voorwaarden worden toegepast4. (Art. 15, I.V.B.P.R.; Art. 2, Sw.)

8º Het arrest dat vaststelt dat alle hoop op herstel verloren was en de voortzetting van de 
activiteit alleen kon leiden tot een toename van het exploitatieverlies en erkent dat de 
schuldeisers  hun  recht  hebben  aangewend  om  de  gefailleerde  schuldenaar  te 
dagvaarden,  zonder  dat  daardoor  het  nadeel  voor  laatstgenoemde buiten verhouding 
staat tot  het door hen nagestreefde voordeel,  omkleedt zijn beslissing regelmatig met 
redenen en verantwoordt ze naar recht. 

(R. T. Mr. B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0965.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 april 2006 gewezen door het 
Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
De eiser voert vijf middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-
ring:
Over het eerste middel :
1. De eiser werd veroordeeld in de hoedanigheid van bestuurder, in feite of in 
rechte, van de naamloze vennootschap Scierie de Trazegnies, failliet verklaard 
op 15 januari 1996, wegens, met het oogmerk om de faillietverklaring uit te stel-
len, schuldeisers te hebben betaald of bevoordeeld ten nadele van de boedel (te-
lastlegging B) en verzuimd te hebben om binnen de bij artikel 9 van de faillisse-
mentswet gestelde termijn aangifte te doen van het faillissement (telastlegging 
C). Het hof van beroep heeft de incriminatieperiode ingeperkt en gepreciseerd en 
ze vastgelegd tussen 31 december 1994 en 16 januari 1996.
2. Het middel oefent kritiek uit op het arrest in zoverre het zijn beslissing betref-
fende het conflict tussen wetten in de tijd, niet regelmatig met redenen heeft om-
kleed noch wettig heeft verantwoord, aangezien de feiten vóór de inwerkingtre-
ding van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 zijn gepleegd.
Over het eerste en derde onderdeel samen :
3. Het eerste onderdeel verwijt het arrest de eiser schuldig te verklaren aan de 
overtreding van de artikelen 489 en 489bis van het Strafwetboek, die in werking 

4 Zie Cass., 15 dec. 2004, AR P.04.1189.F, nr 612, met concl. O.M.
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zijn getreden na de incriminatieperiode, zonder vast te stellen dat de feiten even-
eens strafbaar waren op het ogenblik dat zij werden gepleegd.
In het derde onderdeel voert het middel aan dat het arrest, wat de toerekenbaar-
heid van de feiten betreft, nieuwe wetsbepalingen toepast die minder gunstig zijn 
dan deze welke op het ogenblik van de feiten van kracht waren. Het voert aan dat 
de oude wet alleen de gefailleerde kooplieden betrof terwijl de nieuwe haar toe-
passingsgebied uitbreidt tot de bestuurders, in feite of in rechte, van een handels-
vennootschap in staat van faillissement, hoedanigheid waarin de eiser schuldig 
was verklaard.
De eiser leidt daaruit een miskenning af van het algemeen rechtsbeginsel van de 
niet-terugwerkende kracht van de strafwet, alsook een schending van de artikelen 
7.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Funda-
mentele Vrijheden, 15.1 van het International Verdrag inzake Burgerrechten en 
Politieke Rechten en 2, 489 en 489bis van het Strafwetboek.
4. Artikel 2 van het strafwetboek verbiedt om aan de strafwet terugwerkende 
kracht te verlenen ten nadele van de beklaagde, maar legt integendeel de toepas-
sing op van de wet die na het plegen van het misdrijf in werking is getreden en 
dat misdrijf minder zwaar bestraft.
5. De niet-aangifte van staking van betaling binnen de voorgeschreven termij-
nen, als bedoeld bij artikel 574, 4°, van de oude Wet van 18 april 1851 houdende 
herziening van de wetgeving op het faillissement, het bankroet en het uitstel van 
betaling, is nog steeds strafbaar gesteld door het nieuwe artikel 489bis van het 
Strafwetboek,  maar  de  bestraffingsvoorwaarden,  i.e.  de  bestanddelen  van  het 
misdrijf, zijn thans strikter en dus gunstiger voor de beklaagde. De verlenging 
van de termijn die voor de aangifte van het faillissement is gesteld en de vereiste 
van het oogmerk om haar uit te stellen, beletten niet dat het onder de oude en de 
nieuwe wet om hetzelfde misdrijf gaat.
6. Opdat er een misdrijf zou zijn in verband met faillissement moet de rechter, 
krachtens het huidige artikel 489 van het Strafwetboek, vaststellen dat de be-
klaagde ofwel koopman is in de zin van artikel 2 van de Faillissementswet, ofwel 
bestuurder, in rechte of in feite, van een handelsvennootschap die zich in staat 
van faillissement bevindt.
De artikelen van het  Handelswetboek waarnaar  het  oude  artikel  489 van het 
Strafwetboek verwees, richtten zich uitsluitend op de gefailleerde handelaar. In 
de zin van deze bepalingen dekte dit begrip evenwel iedere natuurlijke persoon 
die, in feite of in rechte, een handelsvennootschap in staat van faillissement had 
beheerd.
Door te bepalen dat de straffen die voor de misdrijven die hij preciseert, toepas-
selijk zijn op degenen die in artikel 489 van het Strafwetboek zijn bedoeld, i.e. 
de kooplieden die zich in staat van faillissement bevinden of de bestuurders, in 
rechte of in feite, van handelsvennootschappen die zich in staat van faillissement 
bevinden, heeft de wetgever bijgevolg de toerekenbaarheid van deze misdrijven 
niet uitgebreid tot andere personen dan degene die onder de oude wet strafrechte-
lijk aansprakelijk konden worden gesteld.
7. Wanneer een nieuwe wet de vorige opheft, zonder aan het doel ervan te verza-
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ken of wanneer zij een feit strafbaar stelt onder dezelfde voorwaarden als de op-
geheven wet, kan zij wettig worden toegepast op de feiten die onder de vorige 
wet zijn gepleegd. Indien de nieuwe wet niet afziet van het doel van de opgehe-
ven wet, maar aan de strafbaarstelling van het feit andere voorwaarden verbindt, 
kan zij op de feiten die onder de vorige wet zijn gepleegd alleen onder de voor 
de beklaagde meest gunstige voorwaarden worden toegepast.
8. De feiten die de eiser worden ten laste gelegd waren zowel strafbaar onder de 
oude als onder de nieuwe wet,  mits de voorwaarde evenwel dat  zij  gepleegd 
dienden te zijn met het oogmerk om de faillietverklaring uit te stellen.
De appelrechters hebben het bestaan van dat oogmerk vastgesteld.
Voor het overige hebben de appelrechters, door de gegevens uiteen te zetten die 
zij in aanmerking hebben genomen om de telastleggingen bewezen te verklaren, 
vastgesteld dat de feiten zoals zij onder de oude wet strafbaar waren gesteld, be-
wezen waren.
De straf van een geldboete die door het bestreden arrest op grond van het nieuwe 
artikel 489bis van het Strafwetboek is opgelegd, is minder streng dan de ver-
plichte gevangenisstraf van een maand tot twee jaar waarmee het bedoelde mis-
drijf, bij wijze van eenvoudige bankbreuk, door het oude artikel 489 van datzelf-
de wetboek wordt bestraft.
Het arrest miskent aldus geen algemeen rechtsbeginsel noch de bepalingen die in 
de onderdelen van het middel zijn bedoeld.
Deze onderdelen kunnen bijgevolg niet worden aangenomen.
(...)
Over het vierde middel :
25 Het middel oefent kritiek uit op de beslissing van de appelrechters volgens 
welke de banken die de naamloze vennootschap Scierie de Trazegnies tot failliet-
verklaring hebben gedagvaard, geen rechtsmisbruik hebben gepleegd.
Over de beide onderdelen samen :
26. Om te oordelen dat dat N.M.K.N. en het Algemeen Krediet de naamloze 
vennootschap  Scierie  de  Trazegnies  tot  faillietverklaring  konden  dagvaarden 
zonder rechtsmisbruik te plegen, beperkt het arrest zich niet tot een algemene be-
vestiging, noch baseert het zich uitsluitend op de fouten van de eiser. Het ver-
meldt immers dat de overwegingen die door de vereffenaar zijn aangevoerd om 
de voortzetting van de activiteit te rechtvaardigen, niet meer relevant waren van-
af 31 december 1994 en "zowel de belangen van de vennootschap als van derden 
miskenden, in zoverre alle hoop op herstel van de activiteit verloren was, dat de 
halsstarrigheid van de [eiser] om de zwaar verlieslatende industriële bedrijvig-
heid verder te zetten buiten alle redelijkheid om, alleen tot aanzienlijker verlie-
zen konden leiden en dat de gevolgen van een dergelijke houding voorspelbaar 
waren". Het stelt eveneens vast dat de banken de opschorting van de individuele 
vervolgingen afhankelijk hadden gesteld van de nauwgezette naleving door de 
eiser van een plan van gespreide betalingen, opgemaakt op 12 juli 1994, en dat 
dit vanaf 15 september 1994 niet meer het geval was.
27. Door vast te stellen dat alle hoop op herstel verloren was en de voortzetting 
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van de activiteit alleen kon leiden tot een toename van het exploitatieverlies, ne-
men de appelrechters aan dat de schuldeisers hun recht hadden aangewend om de 
gefailleerde  schuldenaar  te  dagvaarden,  zonder  dat  daardoor  het  nadeel  voor 
laatstgenoemde buiten verhouding staat tot het door hen nagestreefde voordeel. 
Zij dienden op dat punt de conclusie van de eiser waarin andere of tegengestelde 
gegevens worden aangevoerd, niet verder te beantwoorden.
Het  arrest  omkleedt  zijn  beslissing  aldus  regelmatig  met  redenen  en  verant-
woordt haar naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...) 
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep in zoverre het gericht is te-
gen de beslissing die, op de burgerlijke rechtsvordering die door Meester Hugues 
Born in de hoedanigheid van curator van het faillissement van de naamloze ven-
nootschap Scierie de Trazegnies is ingesteld, uitspraak doet over de omvang van 
de schade.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

24 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. C. Dawagne, Charleroi en M. Grégoire, Brussel

Nr. 500

2° KAMER - 24 oktober 2007

1º MILIEURECHT -  MILIEUTAKS -  WET VAN 16  JULI 1993  TOT VERVOLLEDIGING VAN DE 
FEDERALE STAATSSTRUCTUUR - DRANKVERPAKKINGEN - HANDELINGEN WAARDOOR DE MILIEUTAKS 
VERSCHULDIGD IS

2º MILIEURECHT -  MILIEUTAKS -  WET VAN 16  JULI 1993  TOT VERVOLLEDIGING VAN DE 
FEDERALE STAATSSTRUCTUUR - DRANKVERPAKKINGEN - VERPLICHTING OM DE TAKS TE BETALEN - 
INVOERDER DIE IN DETAIL VERKOOPT

1º Ofschoon de milieutaks in de regel verschuldigd is bij het in het verbruik brengen zoals 
dat bij artikel 369, 11°, van de gewone wet van 16 juli 1993 is omschreven, voert artikel 
12  van  het  M.B.  van  11  september  1999  betreffende  de  regeling  van  producten 
onderworpen aan milieutaks, een afwijking op deze regel in, aangezien deze bepaling 
stipuleert dat de milieutaks verschuldigd is door de natuurlijke of rechtspersoon die, door 
de plaats in te nemen van degene die aan de milieutaks onderworpen goederen aan 
kleinhandelaars  levert,  dergelijke  producten  aan  een  economische  operator  levert, 
ongeacht het stadium van de exploitatieketen waarin deze zich bevindt1. 

2º  De  vaststelling  dat  een  handelaar  zelf  in  detail  de  aan  de  milieutaks  onderworpen 

1 Zie Cass., 4 april 2006, AR P.05.1607.N, nr.193. 
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producten verkoopt welke hij heeft ingevoerd, bewijst niet dat die handelaar vrijgesteld 
was van de verplichting om zich te laten registreren, noch dat hij die taks niet diende te 
betalen2. 

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0535.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 maart 2007 gewezen door het 
Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De eiser heeft de verweerder vervolgd wegens import, op 29 augustus, 18 okto-
ber en 13 november 2000, van veertienduizend liter mineraal water, onder meer 
zonder de heffing te betalen op de verpakkingen van in het verbruik gebrachte 
dranken, die krachtens artikel 371, eerste lid, van de Gewone wet van 16 juli 
1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, zoals van toepassing ten 
tijde van de feiten, is verschuldigd.
De verweerster, van haar kant, werd vervolgd in de hoedanigheid van burger-
rechtelijk aansprakelijke voor de verweerder.
Uit de vaststellingen van de feitenrechters blijkt dat die koopwaar in Frankrijk 
was aangekocht en aan de verweerster werd geleverd, een vennootschap die, be-
heerd door de verweerder, in België een kleinhandel voor, onder meer, de ver-
koop van mineraalwater, uitbaatte.
Het arrest vermeldt dat het in het verbruik brengen door artikel 369, 11°, van de 
Gewone wet van 16 juli 1993, wordt gedefinieerd als de levering van producten 
aan kleinhandelaars door ondernemingen die gehouden zijn zich te laten registre-
ren volgens de modaliteiten vastgesteld door de minister van Financiën.
Het arrest dat zegt dat de verweerder zelf kleinhandelaar is vermits hij in zijn 
winkel het uit Frankrijk geïmporteerde mineraalwater verkoopt, beslist dat dit 
product niet in het verbruik was gebracht in de zin van de voormelde wetsbepa-
ling en de taks dus niet verschuldigd is.
Het arrest spreekt de verweerder vrij en stelt de verweerster buiten zake wat de 
niet-betaling van de milieutaksen betreft. Het arrest dat bovendien de afschaffing 
van de accijnsrechten op het in het verbruik brengen van natuurlijke mineraalwa-
ters vaststelt, verklaart dat ook wat dat betreft, de telastlegging niet bewezen is. 
III. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de strafvordering die tegen de 

2 Ibid. 
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verweerder is ingesteld wegens niet-betaling van de milieutaksen:
Krachtens artikel 3 van het ministerieel besluit van 11 september 1999 betreffen-
de de regeling van producten onderworpen aan milieutaks, rust de verplichting 
om zich te laten registreren volgens de modaliteiten die zijn vastgesteld door de 
minister van Financiën, enerzijds, op de belastingplichtige van de milieutaks, dit 
wil zeggen ieder natuurlijke of rechtspersoon die aan de milieutaks onderworpen 
producten levert aan de kleinhandelaars en, anderzijds, aan ieder natuurlijk of 
rechtspersoon die zich dichter bij de oorsprong van de handelsketen bevindt, zo-
als de fabrikant, de invoerder of de persoon die binnenbrengt en die in de plaats 
komt van de hoger bedoelde belastingplichtige voor de verplichtingen die hem 
zijn opgelegd en die aldus de hoedanigheid van belastingplichtige verkrijgt.
Ofschoon de milieutaks in de regel verschuldigd is bij het in het verbruik bren-
gen zoals dat bij artikel 369, 11°, van de wet is omschreven, voert artikel 12 van 
het ministerieel besluit van 11 september 1999 een afwijking op deze regel in. 
Volgens dit laatste artikel is de milieutaks immers verschuldigd door de natuur-
lijke of rechtspersoon die, door de plaats in te nemen van degene die aan de mili-
eutaks onderworpen goederen aan kleinhandelaars levert, dergelijke producten 
aan een economische operator levert, ongeacht het stadium van de exploitatieke-
ten.
De vaststelling dat een handelaar zelf in detail de aan de milieutaks onderworpen 
producten verkoopt welke hij heeft ingevoerd, houdt niet in dat die handelaar 
vrijgesteld was van de verplichting om zich te laten registreren, noch dat, bijge-
volg, de levering van deze producten aan een vennootschap die zich in België 
bezighoudt met detailhandel geen in het verbruik brengen was waaruit de belas-
tingschuld volgt.
De detailverkoop van de voormelde producten door de invoerder belet niet dat 
hij een natuurlijke of rechtspersoon kan zijn die bij de artikelen 3 en 12 van het 
Ministeriëel besluit van 11 september 1999 is bedoeld en verantwoordt bijgevolg 
de beslissing niet volgens dewelke de invoerder niet aan de betaling van de taks 
onderworpen is.
Het middel is gegrond.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de tegen de ver-
weerder ingestelde strafvordering wegens niet-betaling van de accijnsrechten:
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in 
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de strafvor-
dering die door de eiser tegen de verweerster is ingesteld in de hoedanigheid van 
burgerrechtelijk aansprakelijke voor de betaling van de geldboeten en de kosten, 
haar buiten het geding stelt:
1. wat de milieutaksen betreft :
De hierna uit te spreken vernietiging, op het cassatieberoep van de eiser, vervol-
gende partij, tegen de beslissing op de strafvordering die tegen de verweerder is 
ingesteld, brengt de vernietiging mee van de beslissing op de vordering die tegen 
de verweerster in haar hoedanigheid van burgerrechtelijk aansprakelijke is inge-
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steld, die het gevolg is van de eerste en waartegen de eiser een regelmatig cassa-
tieberoep heeft ingesteld.
2. Wat de accijnsrechten betreft :
De eiser voert geen middel aan.
D. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de burger-
lijke rechtsvordering die de eiser tegen de verweerders heeft ingesteld,
1. de vordering van de eiser tot betaling van het bedrag van de ontdoken milieu-
taksen afwijst:
De hierna uit te spreken vernietiging, van de beslissingen op de tegen de ver-
weerder ingestelde strafvordering en op de vordering die tegen de verweerster, in 
haar  hoedanigheid  van  burgerrechtelijk  aansprakelijke  is  ingesteld,  brengt  de 
vernietiging met zich mee van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering die 
door de eiser tegen de verweerders is ingesteld, die het gevolg is van de eerste 
beslissingen.
2. de verweerders tot betaling van de accijnsrechten veroordeelt:
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de telastlegging niet bewezen ver-
klaart wat de milieutaksen betreft en het de verweerder daarvoor vrijspreekt, in 
zoverre het de verweerster, burgerrechtelijk aansprakelijke, dienaangaande bui-
ten zake stelt, en in zoverre het de burgerlijke rechtsvordering die door de eiser 
tegen de verweerders is ingesteld, afwijst.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat melding van dit arrest zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt ieder van de eisers in een derde van de kosten van het cassatiebe-
roep en laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

24 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaat mr. T'Kint.

Nr. 501

2° KAMER - 24 oktober 2007

1º VALS GETUIGENIS - VALS GETUIGENIS IN BURGERLIJKE ZAKEN - BEGRIP

2º VALS GETUIGENIS - VALS GETUIGENIS IN BURGERLIJKE ZAKEN - BESTANDDELEN VAN HET 
MISDRIJF - OPZETTELIJK BESTANDDEEL
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3º  MISDRIJF  —  ALGEMEEN.  BEGRIP.  MATERIEEL  EN  MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF - MOREEL 
BESTANDDEEL - DRIJFVEER

1º Opdat er vals getuigenis in burgerlijke zaken zou zijn, is vereist en volstaat het dat de 
met de waarheid strijdige verklaring van aard zou zijn om de beoordeling van de zaak 
door de burgerlijke rechter te beïnvloeden1. 

2º en 3° Aangezien de drijfveer afzonderlijk staat van de bestanddelen van het misdrijf, sluit 
de wil om de onthulling van een persoonlijk feit te vermijden op zichzelf de opzet om het 
gerecht te misleiden niet uit, wat eigen is aan de valse getuigenis in burgerlijke zaken. 

(C. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0769.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 25 april 2007 op verwijzing 
is gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstel-
ling, ten gevolge het arrest van 13 september 2006 van het Hof. 
De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het eerste middel
Volgens het middel sluit het arrest niet wettig uit dat de verklaring onder ede van 
de verweerder nadeel kan berokkenen.
Opdat er valse getuigenis in burgerlijke zaken zou zijn, is vereist en volstaat het 
dat de met de waarheid strijdige verklaring van aard zou zijn om de beoordeling 
van de zaak door de burgerlijke rechter te beïnvloeden.
Wat dat betreft vermelden de appelrechters dat "door zelfs onder ede de buiten-
echtelijke verhouding te ontkennen die hem wordt toegeschreven, [de verweer-
der] geen verklaring heeft afgelegd die van aard is om invloed uit te oefenen op 
de beoordeling van de rechter die  uitspraak moet doen over de vordering tot 
echtscheiding. Deze burgerlijke rechter kan immers niet onkundig zijn van de 
bijzondere hoedanigheid van deze getuige en zou geenszins door een dergelijke 
verklaring mogen beïnvloed kunnen worden, anders gezegd haar te dezen be-
wijswaarde toekennen, in weerwil van de afgelegde eed".
Het hof van beroep heeft zich aldus in de plaats gesteld van de burgerlijke rech-
ter die, zelfs in de gevallen die bij artikel 937 van het Gerechtelijk Wetboek zijn 
bedoeld, onaantastbaar de geloofwaardigheid van de getuigen beoordeelt.
Het middel is in zoverre gegrond.

1 Cass., 25 april 1960, AC. 1960, p. 762; Cass., 7 sept. 1964, Pas., 1965, p. 8. 
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Over het tweede middel
De eiser voert aan dat het arrest de artikelen 71 en 220 van het Strafwetboek 
schendt door te beslissen dat het moreel bestanddeel van het misdrijf valse getui-
genis niet bewezen is t.a.v. de verweerder.
Het arrest oordeelt dienaangaande dat "in de veronderstelling dat [zijn verkla-
ring] in strijd is met de waarheid, ook al is dit bewust gebeurd, [de verweerder], 
in de zeer bijzondere situatie die de zijne was, alleen maar de bedoeling kon heb-
ben te vermijden dat hij zich op de een of andere wijze zou compromitteren, en 
geen bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden kon hebben [...] dat voor het 
misdrijf is vereist".
De drijfveer staat afzonderlijk van de bestanddelen van het misdrijf. De wil om 
de onthulling van een persoonlijk feit te vermijden, sluit op zich de opzet niet uit 
om het gerecht te bedriegen, wat eigen is aan de valse getuigenis in burgerlijke 
zaken.
De appelrechters verantwoorden bijgevolg hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-
tigde arrest.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

24 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. B. Lespire, Luik en R. Gevers, Brussel.

Nr. 502

2° KAMER - 24 oktober 2007

1º  MISBRUIK  VAN  VERTROUWEN  -  BEWIJS -  BEWIJSVOERING -  BEKLAAGDE - 
VERWEERMIDDEL -  BESTAAN EN UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST -  TOEPASSING VAN DE 
REGELS VAN HET BEWIJS IN STRAFZAKEN

2º  BEWIJS  —  STRAFZAKEN  —  BEWIJSVOERING  -  MISDRIJF MISBRUIK VAN 
VERTROUWEN -  BEKLAAGDE -  VERWEERMIDDEL -  BESTAAN EN UITVOERING VAN EEN 
OVEREENKOMST - TOEPASSING VAN DE REGELS VAN HET BEWIJS IN STRAFZAKEN

1º  en 2°  Artikel  16,  eerste lid,  V.T.Sv.,  volgens welk het  bewijs  van de overeenkomst, 
krachtens welke de pleger van het misbruik van vertrouwen verplicht was de zaak terug 
te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken, ingeval die overeenkomst betwist 
wordt, overeenkomstig de regels van het burgerlijk recht moet worden geleverd, heeft niet 
tot gevolg dat de strafrechter, wanneer een inverdenkinggestelde voor zijn verdediging 
het bestaan van een overeenkomst en de uitvoering ervan aanvoert, de regels van het 
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burgerlijk recht moet volgen; in dat geval moeten de regels van het bewijs in strafzaken 
worden toegepast1. 

(R. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0799.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 april 2007 gewezen door het 
Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing welke, op de straf-
vordering die tegen de eiser is ingesteld:
1. hem vrijspreekt voor de telastleggingen I en II:
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
2. hem veroordeelt wegens de telastlegging III:
Over het eerste middel:
Het arrest preciseert de aanvang van de termijn van verjaring van de strafvorde-
ring, identificeert de onderzoekshandeling of daad van vervolging die de loop er-
van heeft gestuit, vermeldt dat de verjaring "meermaals met toepassing van arti-
kel 24 van de Wet van 17 april 1878 werd geschorst" en besluit daaruit dat zij 
niet verkregen is.
Met de voormelde overwegingen verantwoorden de appelrechters, bij ontstente-
nis van een conclusie waarin wordt aangevoerd dat de strafvordering was ver-
jaard, hun beslissing dat deze niet verkregen was, regelmatig met redenen. 
Voor het overige blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, dat 
de verjaring die op 20 november 2001 is gestuit niet op 20 november 2006 kon 
verkregen zijn, aangezien vóór dit verval, namelijk op 20 oktober 2005, de zaak 
werd ingeleid op de terechtzitting van de Correctionele Rechtbank te Doornik, 
die bij vonnis van 17 november 2005 uitspraak heeft gedaan.
De verjaring die vanaf de dag van de voormelde terechtzitting geschorst is, is 
niet opnieuw kunnen beginnen lopen vermits de eiser hoger beroep heeft aange-
tekend tegen het vonnis en dat noch voor het hof van beroep noch voor de cor-
rectionele rechtbank, het onderzoek van de zaak langer duurde dan een jaar of 
werd verdaagd volgens de omstandigheden die in het oude artikel 24, 1°, eerste 
en tweede streepje, van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvorde-
ring, zijn beschreven.
Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.

1 Cass., 24 sept. 2006, AR P.94.1072.N, nr. 326. 
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Over het tweede middel :
Eerste onderdeel :
Met toepassing van artikel  16,  eerste lid,  van de Voorafgaande Titel van het 
Wetboek van Strafvordering, moet het bewijs van de overeenkomst krachtens 
welke de pleger van het misbruik van vertrouwen verplicht was de zaak terug te 
geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden, ingeval die 
overeenkomst betwist wordt, overeenkomstig de regels van het burgerlijk recht 
worden geleverd.
Deze verplichting heeft niet tot gevolg dat de strafrechter, wanneer een inverden-
kinggestelde ter verdediging het bestaan van een overeenkomst en de uitvoering 
ervan aanvoert, de regels van het burgerlijk recht moet volgen. In dat geval moe-
ten de regels van het bewijs in strafzaken worden toegepast.
Op de terechtzitting van het hof van beroep van 13 maart 2007, heeft de eiser 
een conclusie neergelegd waarin hij uiteenzet dat G. D. hem het beheer over haar 
goederen had toevertrouwd en hem daartoe een volmacht over haar rekeningen 
had gegeven.
Aangezien deze gerechtelijke bekentenis wettig het bestaan heeft bewezen van 
de verbintenis, waarbij aan de eiser was ten laste gelegd dat hij deze overeen-
komstig artikel 491 van het Strafwetboek heeft geschonden, dienden de bodem-
rechters nog alleen het feit van de verduistering of de verspilling te onderzoeken.
De eiser heeft weliswaar dit feit betwist en ter verdediging aangevoerd dat G. D. 
hem een gedeelte van haar geld had geschonken en hem had gemandateerd om 
het saldo te verbergen.
Het arrest stelt tegen dit verweer dat de eiser "heeft gehandeld met het oogmerk 
om zich het fortuin van zijn zogezegde protegee toe te eigenen" terwijl hij nooit 
meer dan "slechts" de bewaarnemer van de bedragen was geweest. Het arrest 
doet opmerken dat de geldbedragen die in de telastlegging zijn bedoeld, welke 
door de eiser zijn aangewend om zich een nieuwe wagen aan te schaffen of door 
hem zijn verborgen op een plaats die alleen hijzelf kende, overeenkomen met de 
afhalingen  die  zijn  verricht  nadat  hij  kennis  kreeg  van  de  plaatsing  van  het 
slachtoffer onder voorlopig beheer, een maatregel waarvan hij de gevolgen wel 
degelijk moest kennen.
Het arrest verwerpt aldus de beweringen waarbij de eiser een schenking of een 
mandaat inroept ter verantwoording van de interversie van het bezit, als zijnde 
ongegrond of irrelevant.
Aangezien de verwerping van een dergelijk verweer niet afhankelijk is van de 
toepassing door het strafgerecht van de artikelen 1341, 1347, 1348 en 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek, die door het middel worden aangevoerd, verantwoorden 
de appelrechters, met de hierboven samengevatte overwegingen, hun beslissing 
naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel :
De eiser voert aan dat het arrest "niet aantoont wat de schade voor anderen zou 
zijn van de verduistering of verspilling" die hem ten laste worden gelegd.
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Het arrest verklaart de telastlegging tegen de eiser bewezen van, te Moeskroen 
(Herseaux), tussen 7 april 1998 en 6 juni 1998, gelden te hebben verspild of ver-
duisterd die hem waren overhandigd onder verplichting om ze terug te geven of 
ze voor een bepaald doel te  gebruiken, "te  dezen een bedrag van 22.356.330 
oude Belgische franken (554.198,94 euro) ten nadele van G. D." (blad 9).
De appelrechters die aldus, in de bewoordingen van de wet, het bestaan van de 
bestanddelen van het misdrijf hebben vastgesteld, dienden zich niet meer, door 
ambtshalve de burgerlijke belangen aan te houden, uit te spreken over de om-
vang van de schade of de personen te identificeren die deze konden hebben gele-
den.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Over het derde middel :
De feiten die door de eerste rechter als oplichting zijn omschreven werden door 
het hof van beroep met de kwalificatie misbruik van vertrouwen, bewezen ver-
klaard.
Het arrest vermeldt dat deze nieuwe omschrijving beantwoordt aan een vorde-
ring van het openbaar ministerie op de terechtzitting van 13 maart 2007, dat de 
aldus omschreven feiten deze zijn die het voorwerp uitmaken van de oorspronke-
lijke vervolgingen of dat zij daarin vervat liggen, en dat de beklaagde in de gele-
genheid was gesteld om zich daartegen te verweren en dat ook daadwerkelijk 
heeft gedaan.
Nadat het arrest doet opmerken, op bladzijde 5, dat de omschrijving die door het 
openbaar ministerie is voorgesteld deze is van artikel 491 van het Strafwetboek, 
omschrijft het in de bewoordingen van deze bepaling de feiten die in de vervol-
ging zijn bedoeld en die de veroordeling rechtvaardigen.
Het is juist dat het arrest op bladzijde 9 verkeerdelijk, bij wijze van toegepaste 
wettelijke bepalingen, artikel 461 van het Strafwetboek in de plaats van artikel 
491 aanhaalt. De overige vermeldingen van het arrest, waaraan hierboven is her-
innerd, verlenen het arrest evenwel zijn wettelijke grondslag en stellen de eiser in 
staat om met zekerheid de daad te kennen waaraan hij schuldig is verklaard en de 
wet die deze bestraft.
Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in 
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering die door de verweerster is ingesteld :
Het arrest verklaart het hof van beroep niet bevoegd om uitspraak te doen over 
deze vordering.
Aangezien een dergelijke beslissing de eiser geen nadeel berokkent, is het cassa-
tieberoep niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

24 oktober 2007 – 2° Kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Mahieu.

Nr. 503

2° KAMER - 24 oktober 2007

1º  SAMENHANG  -  STRAFZAKEN -  AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE RECHTER - 
VERSCHILLENDE AKTEN VAN AANHANGIGMAKING - BEVOEGD VOOR BEPAALDE FEITEN - ONBEVOEGD 
VOOR ANDERE FEITEN -  BESLISSING VAN ONBEVOEGDHEID VOOR HET GEHEEL -  GRONDSLAG - 
VASTSTELLING VAN DE SAMENHANG - WETTIGHEID

2º  BEVOEGDHEID  EN  AANLEG  —  STRAFZAKEN  —  GESCHIL  INZAKE 
BEVOEGDHEID - AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE RECHTER - VERSCHILLENDE AKTEN 
VAN AANHANGIGMAKING - BEVOEGD VOOR BEPAALDE FEITEN - ONBEVOEGD VOOR ANDERE FEITEN - 
BESLISSING VAN ONBEVOEGDHEID VOOR HET GEHEEL -  GRONDSLAG -  VASTSTELLING VAN DE 
SAMENHANG - WETTIGHEID

3º  REGELING  VAN  RECHTSGEBIED  —  STRAFZAKEN  —  ALGEMEEN  - 
AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE RECHTER - VERSCHILLENDE AKTEN VAN AANHANGIGMAKING 
-  BEVOEGD VOOR BEPAALDE FEITEN -  ONBEVOEGD VOOR ANDERE FEITEN -  BESLISSING VAN 
ONBEVOEGDHEID VOOR HET GEHEEL -  GRONDSLAG -  VASTSTELLING VAN DE SAMENHANG - 
WETTIGHEID

1º, 2° en 3° Wanneer bij een vonnisgerecht door verschillende akten van aanhangigmaking 
feiten zijn aanhangig gemaakt waarvan sommige wel en andere niet tot zijn bevoegdheid 
behoren, kan dat gerecht zich niet wettig onbevoegd verklaren voor de gehele zaak, als 
het zelf vaststelt dat die verschillende feiten samenhangend zijn1. 

(PROCUREUR - GENERAAL TE BERGEN)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1238.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Met een verzoekschrift waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit 
arrest is gehecht, verzoekt de eiser om regeling van rechtsgebied ingevolge een 
beschikking, gewezen op 26 december 2000 door de Raadkamer van de Recht-
bank van Eerste Aanleg te Doornik en een arrest, gewezen op 19 februari 2003 
door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF

1 Cass., 30 maart 1994, AR P.94.0321.F, nr. 159. 
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Bij beschikking van 26 december 2000 heeft de Raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Doornik, H. B. met aanneming van verzachtende omstan-
dig-heden naar de correctionele rechtbank van die zetel verwezen wegens zware 
diefstallen en gewone diefstallen.
Bovendien heeft de procureur des Konings te Doornik, op 15 november 2001, 
deze inverdenkinggestelde voor dezelfde rechtbank gedaagd wegens zware dief-
stallen (telastleggingen I.A.1, I.A.2 en I.A.3), poging tot zware diefstal (telast-
legging I.B) en gewone diefstallen (telastleggingen I.C.1 tot 6).
Bij arrest van 19 februari 2003 heeft het Hof van Beroep te Bergen zich onbe-
voegd verklaard om over het geheel van die zaken kennis te nemen, enerzijds, op 
grond dat het bevel om te verschijnen van 15 november 2001, voor de feiten van 
de telastlegging I.A.3, geen enkele verzachtende omstandigheid aanwijst waar-
voor het openbaar ministerie gemeend zou hebben om geen zwaardere straf dan 
een correctionele straf te moeten vorderen, en, anderzijds, wegens de samenhang 
tussen deze feiten en deze van de andere telastleggingen, met name deze die in 
de verwijzingsbeschikking zijn bedoeld.
Momenteel  staat  geen  enkel  rechtsmiddel  open  tegen  de  beschikking  van de 
raadkamer, noch tegen het arrest van het hof van beroep.
De tegenstrijdigheid tussen deze beslissingen veroorzaakt een bevoegdheidsge-
schil dat de rechtsgang belemmert. In zoverre is er grond tot regeling van rechts-
gebied.
Wanneer bij een vonnisgerecht door verschillende akten van aanhangigmaking, 
feiten zijn aanhangig gemaakt waarvan sommige wel en andere niet tot zijn be-
voegdheid behoren, kan dat gerecht zich niet wettig onbevoegd verklaren voor 
de gehele zaak, als het zelf vaststelt dat die verschillende feiten samenhangend 
zijn.
Het hof van beroep kon niet de samenhang opwerpen tussen de feiten die daar 
wettig met een beschikking tot verwijzing aanhangig waren gemaakt en de feiten 
van zware diefstal die in de telastlegging I.A.3 van de dagvaarding van het open-
baar ministerie zijn bedoeld.
Het hof van beroep beslist dus niet wettig dat het niet bevoegd was om van het 
geheel van de feiten kennis te nemen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt, tot regeling van rechtsgebied, het arrest van het Hof van Beroep te 
Bergen van 19 februari 2003 in zoverre het dat hof onbevoegd verklaard om uit-
spraak te doen over de feiten van de telastleggingen, bedoeld in de beschikking 
tot verwijzing die op 26 december 2000 door de raadkamer van de Rechtbank 
van eerste Aanleg te Doornik is gewezen.
Zegt dat er geen grond is tot regeling van rechtsgebied wat de feiten van de te-
lastleggingen betreft die in het bevel tot dagvaarding van de procureur des Ko-
nings te Doornik van 15 november 2001 zijn bedoeld.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen, correctione-
le kamer, anders samengesteld..

24 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter - Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal.

Nr. 504

2° KAMER - 24 oktober 2007

1º  VOORWAARDELIJKE  INVRIJHEIDSTELLING  -  STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
UITVOERINGSMODALITEIT VAN DE STRAF - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING MET HET OOG OP 
OVERLEVERING - TOEKENNING - VERMELDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN - VERPLICHTING

2º STRAFUITVOERING -  STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - UITVOERINGSMODALITEIT VAN DE 
STRAF - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING MET HET OOG OP OVERLEVERING - TOEKENNING - 
VERMELDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN – VERPLICHTING

1º en 2° Wanneer de strafuitvoeringsrechtbank een strafuitvoeringsmodaliteit toekent, met 
name, een voorlopige invrijheidstelling met het oog op overlevering aan de buitenlandse 
rechterlijke overheid, moet zij in haar beslissing de algemene voorwaarden vermelden die 
in artikel 55 van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de 
veroordeelden, zijn bedoeld1.

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL T. J.-J.)

Advocaat-generaal D. Vandermeersch heeft in substantie gezegd:

De bestreden beslissing beveelt de voorlopige invrijheidstelling van de eiseres met het 
oog op overlevering aan de Franse overheid.

Het  eerste  middel  verwijt  het  bestreden  vonnis  dat  het  de  instemming  van  de 
verweerster niet vaststelt met de voorwaarden die voor haar voorlopige invrijheidstelling 
zijn  opgelegd,  en  dit  met  schending  van  artikel  54  van  de  Wet  van  17  mei  2006 
betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden.

In  het  tweede  middel  verwijt  de  eiser  het  bestreden  vonnis  de  verweerster  een 
voorlopige  invrijheidstelling  toe  te  kennen  met  het  oog  op  overlevering  aan  de 
buitenlandse  overheid  zonder  te  preciseren  dat  de  verweerster  aan  de  algemene 
voorwaarden is onderworpen die bij artikel 55 van de Wet van 17 mei 2006 zijn bepaald.

Het derde middel ten slotte, voert de schending aan van artikel 71 van de Wet van 17 
mei 2006, in zoverre het bestreden vonnis de voorlopige invrijheidstelling met het oog op 
overlevering aan de buitenlandse overheid niet met een proeftijd gepaard doet gaan.

De drie middelen stellen het probleem aan de orde welke regeling op de voorlopige 
invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op 
overlevering  toepasselijk  is,  en  meer  in  het  bijzonder  dat  van  de  proeftijd  en  de 
voorwaarden die de veroordeelde die van een dergelijke maatregel geniet, kunnen worden 
opgelegd.

1 Zie concl. O.M. 
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Onder  de  uitvoeringsmodaliteiten  van  de  vrijheidsstraf  heeft  de  wetgever  de 
mogelijkheid bepaald om de veroordeelde een voorlopige invrijheidstelling toe te kennen 
met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering. Deze 
strafuitvoeringsmodaliteit wordt meer in het bijzonder bij de artikelen 26, 28, §2, 47, §2, 
60, derde lid, van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de 
veroordeelden, geregeld.

De wet bevat geen definitie van deze uitvoeringsmodaliteit van de vrijheidsstraf maar 
volgens de wetsgeschiedenis is een dergelijke maatregel van toepassing op veroordeelde 
vreemdelingen die ofwel niet in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning ofwel 
niet in het bezit zijn van een nog niet vervallen verblijfsvergunning of een vergunning om 
zich  te  vestigen2.  Zij  is  eveneens  toepasselijk  op  degenen  die  het  voorwerp  van  een 
verzoek tot uitlevering of overlevering uitmaken.

Over  het  algemeen  stemt  de  regeling  die  op  de  toekenning  van  de  voorlopige 
invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op 
overlevering toepasselijk is, overeen met die van de voorwaardelijke invrijheidstelling, 
onder  voorbehoud  van  afwijkende  regels  die  verband  houden  met  de  aard  van  de 
maatregel3.  De wetgever werd hier geïnspireerd door een zorg voor niet  discriminatie 
tussen  de  beide  stelsels4 maar  tegelijk  lijkt  hij  sommige  typische  kenmerken  van  de 
voorlopige invrijheidstelling uit het oog te hebben verloren.

De  artikelen  55  en  56  van  de  Wet  van  17  mei  2006  leggen  de  voorwaarden  vast 
waarmee de toekenning aan een veroordeelde tot vrijheidsstraffen van meer dan drie jaar, 
van  één  van  de  in  Titel  V  bedoelde  strafuitvoeringsmodaliteiten  (beperkte  detentie, 
elektronisch toezicht,  voorwaardelijke invrijheidstelling of voorlopige invrijheidstelling 
met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering) gepaard 
moet  of  kan  gaan5.  Artikel  55  legt  de  algemene  voorwaarden  vast  waaraan  de 
veroordeelde die van een dergelijke modaliteit geniet, is onderworpen, terwijl artikel 56 
de  mogelijkheid  biedt  om  de  voormelde  veroordeelde  geïndividualiseerde  bijzondere 
voorwaarden op te leggen.

Volgens  artikel  55  moet  aldus iedere  beslissing tot  toekenning  van  een  voorlopige 
invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op 
overlevering,  bepalen  dat  de  veroordeelde onderworpen is  aan  de  volgende  algemene 
voorwaarden:

1° geen strafbare feiten plegen;

2° een vast adres hebben en, bij wijziging ervan, zijn nieuwe verblijfplaats onmiddellijk 
meedelen aan het openbaar ministerie en, in voorkomend geval, aan de justitieassistent die 
met zijn begeleiding is belast;

3° gevolg geven aan de oproepingen van het openbaar ministerie en, in voorkomend 
geval, van de justitieassistent, die met de begeleiding is belast6.

2 Gedr. St., Senaat, gew.zitt., 2004-2005, 3-1128/1, p. 23.
3 De toekenningsvoorwaarden van deze maatregel werden aldus aangepast aan de specifieke toestand 
van de van het grondgebied verwijderde veroordeelde (artt. 28, §2, en 47, §2, W. 17 mei 2006).
4 Gedr. St., Senaat, gew.zitt., 2004-2005, 3-1128/1, p. 48; M.-A. BEERNAERT, “Vers des tribunaux de 
l’application des peines et une définition légale du statut juridique externe des personnes condamnées 
à une peine privative de liberté”, Rev.dr.pén.crim., 2007, p. 40.
5 Beide bepalingen vormen de Onderafdeling II van Afdeling III van Titel VI “Over de toekenning 
van de door Titel V bepaalde strafuitvoeringsmodaliteiten”.
6 Er dient te worden vastgesteld dat deze laatste voorwaarde slecht aangepast lijkt aan de toestand 
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Wat de geïndividualiseerde bijzondere  voorwaarden betreft  die  aan de veroordeelde 
kunnen worden opgelegd, lijkt  de formulering van artikel 56 geen rekening te hebben 
gehouden met het specifiek karakter van de voorlopige invrijheidstelling met het oog op 
verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering, gegeven het feit dat het 
eerste lid van deze bepaling naar het sociaal reclasseringsplan en naar artikel 47,  §1, 
verwijst, welke op deze maatregel niet toepasselijk zijn.

Ten slotte lijkt de wetgever uit onachtzaamheid verzuimd te hebben om in artikel 71 
van  de  Wet  van  17  mei  2006,  over  de  definitieve  invrijheidstelling,  uitdrukkelijk  te 
verwijzen  naar  de  maatregel  van  voorlopige  invrijheidstelling  met  het  oog  op 
verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering.

Moet men daaruit afleiden dat de voormelde bepaling niet toepasselijk zou zijn op deze 
uitvoeringsmodaliteit? Ik denk het niet.

Immers,  indien  de  voorlopige  invrijheidstelling  zonder  een  proeftijd  zou  worden 
toegekend, betekent dat dat de maatregel geen strafuitvoeringsmodaliteit  meer is  maar 
eigenlijk een definitieve invrijheidstelling. Zonder proeftijd kunnen aan de veroordeelde 
die van deze maatregel geniet daarenboven geen voorwaarden worden opgelegd, ongeacht 
of deze algemeen of geïndividualiseerd zijn. Ten slotte zou deze maatregel niet kunnen 
worden herroepen, geschorst of herzien.

Welnu, als de veroordeelde kort na zijn verwijdering uit het Rijk, op het grondgebied 
terugkeert en zich in één van de gevallen bevindt, bedoeld in artikel 64, die aanleiding 
kunnen geven tot herroeping7, valt het moeilijk te begrijpen dat de Belgische gerechtelijke 
overheid  niet  bevoegd  zou  zijn  om de  maatregel  van  voorlopige  invrijheidstelling  te 
herroepen. Dat lijkt mij niet de wil van de wetgever te zijn geweest.

Ik  ben  bijgevolg  van  mening  dat  artikel  71  zowel  op  de  voorwaardelijke 
invrijheidstelling als op de voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van 
het grondgebied of met het oog op overlevering, toepasselijk is8 en dat iedere beslissing 
tot  toekenning van een dergelijke  maatregel  minstens de algemene voorwaarden moet 
preciseren  die  krachtens  artikel  55  op  de  veroordeelde  van  toepassing  zijn.  In 
tegenstelling tot  wat  het derde middel aanvoert  is  de strafuitvoeringsrechtbank echter, 
volgens mij, niet verplicht om in haar beslissing de aanvang en de duur van de proeftijd te 
bepalen, wanneer zij dienaangaande geen beoordelingsbevoegdheid heeft9, vermits deze 
elementen in de wet zelf zijn vastgelegd. Dit middel lijkt mij bijgevolg naar recht te falen.

Het eerste middel lijkt mij daarentegen gegrond.

Artikel 54 van de Wet van 17 mei 2006 bepaalt dat de strafuitvoeringsrechtbank de 
strafuitvoeringsmodaliteit  toekent  wanneer  zij  vaststelt  dat  alle  wettelijke  vastgelegde 
voorwaarden  zijn  vervuld  en  indien  de  veroordeelde  zich  akkoord  verklaart  met  de 
opgelegde voorwaarden.

van iemand die in het buitenland verblijft of is aangehouden.
7 Bijvoorbeeld, indien de betrokkene opnieuw veroordeeld werd voor een wanbedrijf of een misdaad, 
gepleegd kort na zijn terugkeer.
8 De term “voorwaardelijke invrijheidstelling”,  gebruikt  in  het  tweede lid van artikel  71, omvat 
volgens  mij  zowel  de  voorwaardelijke  invrijheidstelling  senso  stricto als  de  voorlopige 
invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering 
die eveneens altijd voorwaardelijk is vermits de algemene voorwaarden uit artikel 55 moeten worden 
nageleefd.
9 Alleen het derde lid van artikel 71 verleent de strafuitvoeringsrechtbank beoordelingsbevoegdheid 
bij de vaststelling van de proeftijd.
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Volgens mij  moet  de  veroordeelde zich akkoord verklaren met  zowel  de algemene 
voorwaarden die in artikel  55 van de Wet van 17 mei  2006 zijn  bepaald,  als  met de 
geïndividualiseerde bijzondere voorwaarden die  de rechtbank krachtens artikel 56 van 
dezelfde wet kan opleggen10. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt 
evenwel niet dat de verweerster heeft ingestemd met die algemene voorwaarden die de 
rechtbank haar diende op te leggen.

Indien  het  Hof  van  mening  zou  zijn  dat  die  instemming  alleen  geldt  voor  de 
geïndividualiseerde bijzondere voorwaarden die de rechtbank oplegt, dan kon het tweede 
middel  gegrond  worden  geacht,  vermits  de  bestreden  beslissing  die  één  van  de 
strafuitvoeringsmodaliteiten toekent  die  in  Titel  V van de Wet  van 17 mei  2006 zijn 
vastgesteld, de voorwaarden niet vermeldt die in artikel 55 van de voormelde wet zijn 
bedoeld.

Ik besluit bijgevolg tot vernietiging van de bestreden beslissing.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1390.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 25 september 2007 gewezen 
door de Strafuitvoeringsrechtbank te Brussel. 
De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het tweede middel :
De eiser die de schending aanvoert van artikel 55 van de Wet van 17 mei 2006 
betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden, verwijt het vonnis dat 
het de verweerster een voorlopige invrijheidstelling toekent met het oog op over-
levering aan de buitenlandse rechterlijke overheid, zonder te preciseren dat de 
begunstigde van deze maatregel onderworpen is aan de algemene voorwaarden 
waarin bij deze bepaling is voorzien.
Aangezien de algemene voorwaarden die in dit artikel zijn bedoeld erin bestaan 
om geen strafbare feiten te plegen, een vast adres te hebben en gevolg te geven 
aan de oproepingen van het openbaar ministerie, moeten zij, zonder onderscheid, 
in  alle  beslissingen tot  toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit,  worden 
vermeld.
Door niet te preciseren dat de verweerster onderworpen was aan de voormelde 
algemene voorwaarden, heeft de strafuitvoeringsrechtbank haar beslissing niet 
naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.

10 Geen akkoord over de voorwaarden zou erop wijzen dat de veroordeelde niet van plan is deze 
voorwaarden na te leven en, in dat geval, is de toekenning van de maatregel tot mislukken gedoemd.
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Er is geen grond om de overige middelen te onderzoeken, die niet tot vernieti-
ging zonder verwijzing kunnen leiden. 

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-
tigde vonnis.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar de Strafuitvoeringsrechtbank te Brussel, anders samenge-
steld.

24 oktober 2007 – 2° Kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal.

Nr. 505

2° KAMER - 24 oktober 2007

1º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN HOGER 
BEROEP  — STRAFZAKEN  -  BETEKENING OF KENNISGEVING VAN EEN AKTE VAN DE 
RECHTSPLEGING - TOEVOEGING VAN EEN VERTALING - AKTE VAN RECHTSPLEGING WAARVAN DE 
BETEKENING OF DE KENNISGEVING MOET WORDEN GEDAAN -  BEGRIP -  BERICHT VAN NIET-
VERSCHIJNING

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TAALGEBRUIK - 
BERICHT VAN NIET-VERSCHIJNING - OPGESTELD IN EEN ANDERE TAAL - VERTALING

1º en 2°  Het bericht van niet-verschijning dat de gevangenis aan de gerechtelijke overheid 
doet toekomen is geen akte van rechtspleging waarvan de betekening of kennisgeving 
moet  worden gedaan;  het  is bijgevolg geen stuk waaraan volgens artikel  38 Taalwet 
Gerechtszaken een vertaling moet worden toegevoegd in het geval van betekening of 
kennisgeving in een ander taalgebied dan datgene van de taal waarin het is gesteld. 

(F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1429.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 oktober 2007, onder het grif-
fienummer C.1510, gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbe-
schuldigingstelling. 
De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het eerste middel
Het arrest vermeldt dat, met verwijzing naar een stuk uitgaande van de gevange-
nis te Hasselt, de eiser geweigerd heeft om voor de kamer van inbeschuldiging-
stelling te verschijnen. Het arrest voegt eraan toe dat de raadsman van de eiser 
daarover uitleg heeft verschaft en hem de toelating werd verleend eiser te verte-
genwoordigen.
Het middel dat de schending aanvoert van artikel 38 van de Wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, voert aan dat de rechtspleging 
nietig is, op grond dat het stuk waarop de appelrechters, zoals hierboven samen-
gevat geformuleerd, acht hebben geslagen, in het Nederlands is gesteld en niet in 
de taal van de rechtspleging was vertaald.
Het bericht van niet-verschijning dat de gevangenis aan de gerechtelijke over-
heid doet toekomen is geen akte van rechtspleging waarvan de betekening of 
kennisgeving moet worden gedaan. Het is bijgevolg geen stuk waaraan volgens 
het voormelde artikel 38 een vertaling moet worden toegevoegd in het geval van 
betekening of kennisgeving in een ander taalgebied dan dat van de taal waarin 
het is gesteld.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel
Uit de stukken van de rechtspleging volgt dat de raadsman van de eiser aanvaard 
heeft om zijn cliënt te vertegenwoordigen en het voorstel dat hem door de kamer 
van inbeschuldigingstelling was gedaan om de zaak te verdagen teneinde de ver-
schijning van de gedetineerde op de terechtzitting mogelijk te maken, heeft afge-
wezen.
De eiser voert aan dat dit voorstel van de appelrechters het recht van verdediging 
heeft aangetast omdat het, indien het aangenomen was geweest, een verlenging 
van de voorlopige hechtenis zou hebben meegebracht.
Aangezien het hoger beroep op 27 september 2007 was ingesteld, beschikte de 
kamer van inbeschuldigingstelling om haar beslissing te wijzen over een termijn 
die op 12 oktober 2007 afliep, i.e. vijftien dagen na de verklaring van hoger be-
roep, overeenkomstig artikel 30, §3, tweede lid, van de Wet van 20 juli 1990 be-
treffende de voorlopige hechtenis.
De zaak die op 9 oktober 2007 voor de voormelde kamer was vastgesteld, had 
kunnen uitgesteld worden zonder de termijn te overschrijden die bij de voormel-
de wetsbepaling is bepaald.
Uit de keuze die, onder deze omstandigheden, aan de eiser wordt gelaten, tussen 
vertegenwoordigd worden door een advocaat of uitstel met het oog op persoon-
lijke verschijning, kan geen door het middel aangevoerde miskenning van het al-
gemeen rechtsbeginsel worden afgeleid.
Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
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Over het derde middel
Het arrest vermeldt dat niet blijkt dat het dossier van de rechtspleging onvolledig 
zou zijn.
Het middel dat kritiek uitoefent op deze feitelijke beoordeling of waarvan het 
onderzoek een onderzoek van feitelijke gegevens vereist waarvoor het Hof niet 
bevoegd is, is niet ontvankelijk.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in 
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

24 oktober 2007 – 2° Kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. J.-D. Fraikin, Luik.

Nr. 506

1° KAMER - 25 oktober 2007

DESKUNDIGENONDERZOEK -  BURGERLIJKE ZAKEN -  BETALING VAN VOORSCHOTTEN - 
GEHOUDEN PARTIJ

De mogelijkheid voor de deskundigen de vervulling van hun opdracht uit te stellen totdat de 
meest  gerede partij  op de griffie  een voorschot  in  consignatie heeft  gegeven,  is -  in 
tegenstelling tot de regeling van de bepaling van het bedrag van hun ereloon en kosten 
na de inlevering van hun verslag - toepasselijk op de voorschotten die vereist zijn tijdens 
het deskundigenonderzoek, en het opleggen van betaling ervan aan de deskundige is 
niet noodzakelijk beperkt tot de partij  die het deskundigenonderzoek heeft gevorderd1. 
(Artt. 984 en 990, eerste, derde en vierde lid, Ger.W.)

(BALMORAL GROUP LIMITED, vennootschap naar  schots recht T. MDC SYSTEMS bvba e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0410.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beschikking, op 2 november 2005 in laat-
ste aanleg gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Hasselt.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

1 De  wet  van  15  mei  2007  "tot  wijziging  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  betreffende  het 
deskundigenonderzoek (...) (B.S. 22 aug. 2007) voert een andere regeling in. 
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 984 en 990 in het bijzonder het eerste en vierde lid, van het Gerechtelijk 

Wetboek.
Aangevochten beslissingen
1. De bestreden beslissing
"verklaart het verzoek van (de eerste verweerster) ontvankelijk en gegrond;
veroordeelt (de eiseres) tot verdere provisionering van de gerechtsdeskundige overeen-

komstig artikel 990 van het Gerechtelijk Wetboek met inbegrip van de 12.500,00 euro die 
voordien was gevraagd van (de eerste verweerster);

verleent  een  bevel  van  tenuitvoerlegging  jegens  (de  eiseres)  ad  12.500,00  euro  + 
60.000,00 euro, hetzij totaliter ad 72.500,00 euro".

2. De rechtbank stelt vast dat rechtspraak en rechtsleer verdeeld zijn omtrent de vraag 
tegen wie het bevel tot tenuitvoerlegging in de zin van artikel 990, vierde lid, van het Ge-
rechtelijk Wetboek kan gericht worden. Na "vier strekkingen" te hebben uiteengezet (be-
schikking, p. 8), treedt de beschikking de opvatting ("derde strekking") bij dat het bevel 
tot tenuitvoerlegging kan gericht worden tegen de meest gerede partij waarvan sprake in 
artikel 990, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, hetzij tegen de partijen in het derde 
lid van artikel 990 van het Gerechtelijk Wetboek, hetzij tegen de partij die de uitvoering 
van het deskundigenonderzoek heeft gevorderd (...)" (beschikking, p. 8, lid 4; p. 9, lid 1).

3. De ("vierde") strekking die stelt (beschikking, p. 8, lid 5) dat het in beginsel enkel, 
maar ook tezelfdertijd steeds, de partij is die de expertise heeft gevorderd, of, indien ze 
ambtshalve werd bevolen, ze heeft doen uitvoeren, die gehouden is het voorschot te stor-
ten, op gevaar af dat de deskundige voor de situatie komt te staan over de uitvoerbare titel 
te beschikken tegen een partij die het voorschot niet heeft gestort, waardoor hij geen aan-
spraak zou kunnen maken op het ter griffie geconsigneerde bedrag, vindt volgens de be-
streden beschikking (p. 9, lid 1) "geen steun in het feit dat de meeste gerede partij in de 
zin van artikel 990 van het Gerechtelijk Wetboek een andere partij kan zijn dan die aange-
duid in artikel 984 van het Gerechtelijk Wetboek" (beschikking, p. 9, lid 1).

De beschikking overweegt (p. 8, nr. 3.4) dat "alhoewel de vierde opvatting door heel 
wat rechtspraak werd nagevolgd,  (...),  (het cassatiearrest  van 16 november 1989,  A.C. 
1989-90, 373) "op verschillende wijze wordt geïnterpreteerd en dat het arrest zelf, behou-
dens de aanvoering van het middel door de eiser in cassatie, niet spreekt over artikel 990, 
vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek (...)".

4. De bestreden beschikking (p. 9) steunt daarenboven op volgende overwegingen:
"Het ganse artikel 990 van het Gerechtelijk Wetboek dient als een geheel te worden ge-

lezen, en heeft enkel betrekking op de uitvoerbaarverklaring van het voorschot tijdens het 
deskundigenonderzoek en niet na inlevering van het verslag (zij het op het einde van het 
deskundigenonderzoek)".

"In gezelschap van auteurs Lysens en Naudts stelt deze rechtbank dat artikel 990, vier-
de lid, van toepassing is op alle partijen in de zin dat de rechter de meeste gerede partij 
kan aanduiden en kan veroordelen tot consignatie van de provisie na alle partijen en de 
deskundige te hebben gehoord (...)".

"Ook proceseconomische redenen pleiten hiervoor nu, wanneer partijen het oneens zijn 
wie de provisie moet consigneren, partijen uit deze impasse moeten kunnen geraken, en 
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de mogelijkheid moet bestaan om deze patstelling voor te leggen aan de rechtbank" (be-
schikking, p. 9, lid 4).

5. Na aldus te hebben overwogen dat artikel 990, vierde lid, van het Gerechtelijk Wet-
boek van toepassing is op alle partijen in de zin dat de rechter de "meeste gerede partij" 
kan aanduiden en veroordelen tot consignatie van de provisie, oordeelt de rechtbank (p. 
10 onderaan) dat "waar (de verweerster) aanvankelijk als, meest gerede partij werd aan-
zien (zij vroeg ondergeschikt om het deskundigenonderzoek en werd tevens tot een provi-
sie veroordeeld op tegeneis), vanaf 15 december 2004 (na het neerleggen van het eindver-
slag nopens de technische aansprakelijkheid) (de eiseres) moet aanzien worden als 'meest 
gerede partij'".

De rechtbank steunt deze beslissing o.m. op de overwegingen dat:
"ook (de eiseres) bijkomende en bijzondere onderzoeksdaden heeft gevraagd; (beschik-

king, p. 9, onderaan);
(de eiseres) zich zelf heeft veruitwendigd als belanghebbende partij bij het onderzoek; 

(beschikking, p. 10);
het bijzonder onbillijk zou zijn precies die partij voorschotten aan de deskundige te la-

ten betalen (...), die door het deel I van het eindverslag van de deskundige niet wordt aan-
geduid als technisch aansprakelijke partij" (p. 10, voorlaatste lid)".

6. Met betrekking tot de reeds vroeger van (de eerste verweerster) gevraagde provisie 
van 12.500,00 euro, oordeelt de beschikking (p. 11, nr. 3.6) dat (de eiseres) ten onrechte 
stelt dat deze provisie enkel kaderde in het licht van artikel 984 van het Gerechtelijk Wet-
boek. Daarbij steunt de rechtbank op volgende overwegingen (p. 11, nr. 3.6):

"Vooreerst heeft de deskundige geen eindverslag over alle aspecten van het gevorderde 
door de rechtbank neergelegd.

Vervolgens betreft zijn 'tussentijdse staat van kosten en ereloon' geen eindstaat, waarop 
een deel onbetaald bleef, zodat artikel 984 van het Gerechtelijk Wetboek dan ook niet van 
toepassing is".

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Schending van de artikelen 984 en 990, in het bijzonder het eerste en vierde lid, van het 

Gerechtelijk Wetboek.
Door de eiseres te veroordelen tot verdere provisionering van de gerechtsdeskundige 

overeenkomstig artikel 990 van het Gerechtelijk Wetboek met inbegrip van het bedrag 
van 12.500,00 euro dat voordien van de eerste verweerster was gevraagd en door een be-
vel van tenuitvoerlegging jegens de eiseres te verlenen van 12.500,00 euro + 60.000,00 
euro, samen 72.500,00 euro op grond dat de eiseres "vanaf 15 december 2004 (...) aange-
zien moet worden als meest gerede partij in de zin van artikel 990, eerste lid, van het Ge-
rechtelijk Wetboek" (beschikking p. 10, laatste lid) terwijl de beschikking vaststelt (p. 10, 
laatste lid) dat het de eerste verweerster was die het deskundigenonderzoek vroeg, schendt 
de bestreden beschikking de artikelen 984 en 990 (in het bijzonder het eerste en vierde 
lid) van het Gerechtelijk Wetboek.

Een deskundigenonderzoek is immers in de regel, een maatregel tot bewaring van rech-
ten van de partij die het deskundigenonderzoek heeft gevorderd. Krachtens artikel 984 
van het Gerechtelijk Wetboek is een vonnis dat op verzoek van de gerechtsdeskundige het 
bedrag van een ereloon en kosten begroot, uitvoerbaar tegen de partij die het deskundi-
genonderzoek heeft gevorderd. Ook het bevel tot tenuitvoerlegging van het door de rech-
ter vastgesteld bedrag, in de zin van artikel 990, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
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kan alleen gegeven worden lastens de partij die het deskundigenonderzoek heeft gevor-
derd.

De rechtbank die vaststelt dat het deskundigenonderzoek was gevorderd door de ver-
weerster kon derhalve niet, zonder schending van de twee bovenvermelde wetsbepalin-
gen, de veroordeling tot verdere provisionering en het bevel van tenuitvoerlegging lastens 
de eiseres uitspreken.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
(...)
Tweede onderdeel
2. Artikel 990, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de deskundi-
gen de vervulling van hun opdracht kunnen uitstellen totdat de meest gerede par-
tij op de griffie een voorschot in consignatie heeft gegeven om in een gematigde 
verhouding tot zekerheid te dienen van de betaling van hun ereloon en de ver-
goeding van hun kosten.
Het derde lid van dit artikel bepaalt dat de consignatie van het voorschot moet 
worden verricht door de partij  die volgens bijzondere wetten of artikel  1017, 
tweede lid, van dit wetboek steeds in de kosten wordt verwezen.
Het vierde lid van dit artikel bepaalt dat in geval van betwisting of wanneer de 
partij het verschuldigd voorschot niet stort, de rechter die het deskundig onder-
zoek gelast heeft, op verzoek van de meest gerede partij, een bevel tot tenuit-
voerlegging geeft ten belope van het bedrag dat hij vaststelt, na zo nodig de op-
merkingen van de betrokkenen in raadkamer te hebben gehoord.
3. Uit artikel 984, tweede lid, van het Gerechtelijk wetboek volgt dat, indien de 
partijen niet schriftelijk binnen vijftien dagen na de inlevering van het verslag, 
hun instemming met het bedrag van het ereloon en de kosten die door de deskun-
digen zijn gevorderd, aan de rechter hebben meegedeeld, de rechter tot wie de 
deskundige of een van de partijen zich met een verzoekschrift heeft gewend het 
bedrag van het ereloon en de kosten bepaalt en dat het vonnis uitvoerbaar is te-
gen de partijen die  het  deskundigenonderzoek hebben gevorderd of  tegen die 
welke het, ingeval het ambtshalve bevolen is, hebben doen uitvoeren.
4. Uit de voorgaande wettelijke bepalingen volgt dat artikel 990 van het Gerech-
telijk wetboek, in tegenstelling tot artikel 984 van dit wetboek, toepasselijk is op 
de voorschotten die vereist zijn tijdens het deskundigenonderzoek en het opleg-
gen van betaling van voorschotten aan de deskundige, niet noodzakelijk beperkt 
is tot de partijen die het deskundigenonderzoek hebben gevorderd.
Het onderdeel faalt naar recht.
(...) 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
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25 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Waûters, afdelingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Van Ingel-
gem, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. De Gryse en Verbist.

Nr. 507

1° KAMER - 26 oktober 2007

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING -  SCHADEGEVAL - HERSTEL - BESCHERMD 
SLACHTOFFER - VERZEKERD RISICO - BEWIJS - LAST - INHOUD

De partij die op grond van artikel 29bis W.A.M.-wet 1989 vergoeding van een schadegeval 
vordert,  moet  bewijzen  dat  het  schadegeval  beantwoordt  aan  het  in  dat  artikel 
omschreven risico; derhalve dient zij  het bewijs te leveren dat zij  een door dat artikel 
beschermd  slachtoffer  is  en,  bijgevolg  dat  zij  niet  de  bestuurder,  noch  diens 
rechthebbende, is van het bij het ongeval betrokken motorrijtuig1.  (Art. 1315, eerste lid,  
B.W.; Art. 29bis, W.A.M.-wet 1989)

(DE FEDERALE VERZEKERINGEN cvba T. R. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0341.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 18 november 2005 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar memorie een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprake-

lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, ingevoegd bij de wet van 30 maart 1994, ge-
wijzigd bij de wet van 13 april 1995, zoals het van kracht was op 2 februari 1997, vóór de 
wijziging ervan bij de wet van 19 januari 2001, inzonderheid §1, 2 en 5 ervan, en, voor 
zoveel als nodig, dezelfde bepaling, zoals zij resulteert uit de wijziging ervan bij de wet 
van 19 januari 2001;

- artikel 4 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevings-
zaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen;

- artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, inzonderheid tweede lid;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis beslist dat de eiseres, die beweert bevrijd te zijn van de verplich-

ting de door de verweerders geleden schade te herstellen, moet bewijzen dat wijlen de 
heer V. K., slachtoffer van het litigieuze verkeersongeval, de bestuurder was van het bij 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr.507. 
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dat ongeval betrokken voertuig, en zulks op alle redenen ervan, en meer bepaald op grond 
van de onderstaande redenen:

"6. Artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aanspra-
kelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, betreffende de zwakke weggebruikers, luidt 
als volgt:

'Bij  een  verkeersongeval  waarbij  een  of  meer  motorrijtuigen  betrokken  zijn,  op  de 
plaatsen bedoeld in artikel 2, §1, wordt, met uitzondering van de stoffelijke schade en de 
schade geleden door de bestuurder van elk van de betrokken motorrijtuigen, alle schade 
geleden door de slachtoffers en hun rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke let-
sels of het overlijden, met inbegrip van de kledijschade, hoofdelijk vergoed door de verze-
keraars die de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder of de houder van de mo-
torrijtuigen overeenkomstig deze wet dekken'.

§2 bepaalt dat 'de bestuurder van een motorrijtuig en zijn rechthebbenden zich niet kun-
nen beroepen op de bepalingen van dit artikel'.

§5 van dat artikel preciseert dat 'de regels betreffende de burgerrechtelijke aansprake-
lijkheid van toepassing blijven op alles wat niet uitdrukkelijk bij dit artikel wordt gere-
geld'.

Er wordt overigens niet betwist dat de gemeenrechtelijke bewijsregels van toepassing 
zijn op artikel 29bis.

7. Artikel 29bis bepaalt dus dat, met uitzondering van de door de bestuurder geleden 
schade, alle schade uit lichamelijke letsels of het overlijden geleden door de slachtoffers 
of hun rechthebbenden hoofdelijk wordt vergoed door de verzekeraars die de aansprake-
lijkheid van de eigenaar, de bestuurder of de houder van de motorrijtuigen dekken. Behal-
ve de schade van de bestuurder wordt elke in de wet aangewezen schade vergoed.

(De eerste verweerster) leidt hieruit af dat, met toepassing van artikel 1315, tweede lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, luidens hetwelk degene die beweert bevrijd te zijn, het be-
wijs moet leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis 
heeft teweeggebracht, het bewijs dat het slachtoffer de bestuurder van het voertuig was, 
geleverd moet worden door de verzekeraar die beweert bevrijd te zijn van de dekking, en 
dat het slachtoffer of zijn rechthebbenden dus niet hoort te bewijzen dat hij niet de be-
stuurder was.

8. (De eerste verweerster) wijst terecht erop dat het Hof van Cassatie, sinds zijn arrest 
van 7 juni 2001, uitdrukkelijk de benadering heeft laten varen waarin de kwestie van de 
bewijslast werd onderscheiden naar gelang het een geval van uitsluiting van verzekering 
of van verval betreft, en ze heeft vervangen door de bewijsregels die steunen op artikel 
1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek (in die zin onder meer Cass., 7 juni 2001, 
J.L.M.B., 2001, 117; Cass., 18 januari 2002, www.cass.be).

De rechtbank sluit zich aan bij die rechtspraak waaruit voortvloeit dat de begunstigde 
van de verzekeringsdekking, op grond van artikel 1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wet-
boek (luidens hetwelk degene die de uitvoering van een verbintenis vordert, het bestaan 
daarvan moet bewijzen), hoort aan te tonen dat het schadegeval beantwoordt aan de om-
schrijving van het gedekte risico.

In de context van artikel 29bis, hoeft het slachtoffer dus enkel het bewijs te leveren van 
zijn letsels, van de betrokkenheid van het voertuig van de verzekerde bij een verkeerson-
geval en van het oorzakelijk verband tussen het ongeval en de schade. In deze zaak dient 
het slachtoffer eveneens te bewijzen dat er onzekerheid blijft bestaan met betrekking tot 
de bestuurder.

Daarentegen staat het aan de verzekeraar, die beweert bevrijd te zijn van de dekking, te 
bewijzen, met toepassing van artikel 1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, dat 
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alle voorwaarden voor de uitsluiting van de wettelijke of bedongen dekking vervuld zijn.
Aangezien (de eerste verweerster) de rechthebbende is van het slachtoffer van het ver-

keersongeval, de eiseres de W.A.M.-verzekeraar is van het betrokken voertuig en zij haar 
de vergoeding vordert van de schade die ontstaan is uit het overlijden van haar echtge-
noot, is hier voldaan aan de voorwaarden om artikel 29bis toe te passen.

Er was inderdaad een motorrijtuig bij dat ongeval betrokken (het behoorde toe aan dhr. 
D.) en dhr. K. , die in het voertuig zat, is overleden ten gevolge van het ongeval.

Desgevallend dient (de eiseres) de door haar aangevoerde uitsluiting van dekking te 
verantwoorden door aan te tonen dat dhr. K. het voertuig bestuurde op het ogenblik van 
het ongeval (in die zin onder meer B. Dubuisson 'Questions diverses : (...) la situation du 
conducteur' in 'L'indemnisation des usagers faibles de la route', Dossiers du J.T., Larcier, 
2002, p. 170 en geciteerde referenties; N. Estienne en D. de Callataÿ, 'Le point sur l'in-
demnisation automatique des usagers faibles de la route après la loi du 19 janvier 2001' in 
'Développements récents du droit des accidents de la circulation', C.U.P. januari 2002, 
vol. 52, p. 141).

Doordat er geen vaststaand bewijs is dat dhr. K. de bestuurder was, gelet op de onmo-
gelijkheid om uit te maken wie het voertuig bestuurde op het ogenblijk van het ongeval, 
levert (de eiseres) niet het bewijs dat voldaan is aan alle voorwaarden die vereist zijn voor 
de uitsluiting van de dekking en is zij verplicht (de eerste verweerster) te vergoeden".

Grieven
Artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt:
"Hij die de uitvoering van een verbintenis vordert, moet het bestaan daarvan bewijzen. 

Omgekeerd moet hij die beweert bevrijd te zijn, het bewijs leveren van de betaling of van 
het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht".

Zo ook bepaalt artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek:
"Iedere partij moet het bewijs leveren van de feiten die zij aanvoert".
Artikel 29bis van de W.A.M.-wet van 21 november 1989 bepaalde in §1, 2, en 5 ervan, 

zoals ze van kracht waren ten tijde van de feiten:
"§1. Bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is, wordt, met uitzon-

dering van de stoffelijke schade, alle schade veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn recht-
hebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, vergoed door de 
verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder van 
het motorrijtuig overeenkomstig deze wet.

(...)
Deze vergoedingsplicht wordt uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen be-

treffende de aansprakelijkheidsverzekering in het algemeen en de aansprakelijkheidsver-
zekering  inzake  motorrijtuigen  in  het  bijzonder,  voorzover  daarvan  in  dit  artikel  niet 
wordt afgeweken.

§2. De bestuurder van een motorrijtuig en zijn rechthebbenden kunnen zich niet beroe-
pen op de bepalingen van dit artikel.

§5. De regels betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid blijven van toepassing 
op alles wat niet uitdrukkelijk bij dit artikel wordt geregeld".

Eerste onderdeel
(...)
Tweede onderdeel
Artikel 1, laatste lid, van de wet van 21 november 1989 definieert als benadeelden: zij 

die schade hebben geleden welke grond oplevert tot toepassing van deze wet, alsmede hun 
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rechtverkrijgenden.
Artikel 3 van die wet bepaalt dat de verzekering die vereist is bij artikel 2 ervan moet 

waarborgen dat de benadeelden schadeloos worden gesteld in geval van, onder meer, bur-
gerrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar van het verzekerde voertuig.

Artikel 29bis van de wet van 21 november 1989, zoals het van kracht was ten tijde van 
de feiten van de zaak, belast de verzekeraar bij wie een met die wet overeenstemmende 
verzekeringsovereenkomst is gesloten, ermee de schade te vergoeden geleden door een 
slachtoffer van een verkeersongeval waarbij het in het verzekeringscontract aangewezen 
voertuig betrokken is. Het bepaalt in §2 dat de bestuurder van een motorrijtuig en zijn 
rechthebbenden zich niet kunnen beroepen op de bepalingen van dit artikel. 

Uit die bepaling volgt dat de wettelijke verplichting die ten laste van de verzekeraar is 
gelegd uitsluitend bestaat  jegens benadeelde derden die  ofwel  passagiers  zijn  van het 
voertuig, ofwel buitenstaanders ervan.

Overeenkomstig artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 870 van het Ge-
rechtelijk Wetboek ligt de bewijslast van de feiten die aanleiding geven tot de toepassing 
van een wetsregel bij degene die deze feiten aanvoert. Daaruit volgt dat het bewijs van het 
feit dat wijlen dhr. K. passagier was van het bij het litigieuze ongeval betrokken ongeval 
ligt bij de verweerders, in hun hoedanigheid van rechthebbenden van eerstgenoemde.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
Artikel 29bis, §1, eerste lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, in de versie er-
van die van toepassing is op dit geval en voortvloeit uit de wijziging ervan bij ar-
tikel 1 van de wet van 13 april 1995, bepaalt dat bij een verkeersongeval waarbij 
een motorrijtuig betrokken is, met uitzondering van de stoffelijke schade, alle 
schade veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn rechthebbenden en voortvloeiend 
uit lichamelijke letsels of het overlijden, vergoed wordt door de verzekeraar die 
de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het 
motorrijtuig overeenkomstig deze wet.
Krachtens §2 kunnen de bestuurder van een motorrijtuig en zijn rechthebbenden 
zich niet beroepen op de bepalingen van dit artikel.
Door artikel 29bis goed te keuren, wilde de wetgever de verzekeraar ertoe ver-
plichten andere slachtoffers dan de bestuurder van het bij verkeersongeval be-
trokken voertuig en hun rechthebbenden te vergoeden.
Overeenkomstig artikel 1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, dat degene 
die de uitvoering van een verbintenis vordert, oplegt het bestaan daarvan te be-
wijzen, is de partij die op grond van artikel 29bis vergoeding van een schadege-
val vordert, ertoe verplicht te bewijzen dat het schadegeval beantwoordt aan het 
in dat artikel omschreven risico.
Derhalve dient die partij het bewijs te leveren dat zij een door artikel 29bis be-
schermd slachtoffer is en, bijgevolg dat zij niet de bestuurder is van het bij het 
ongeval betrokken motorrijtuig of diens rechthebbende.
Het bestreden vonnis dat oordeelt "dat [de eiseres] de door haar aangevoerde uit-
sluiting van dekking [dient] te verantwoorden door aan te tonen dat de [rechts-
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voorganger van de verweerders] het voertuig bestuurde op het ogenblik van het 
ongeval" schendt voornoemd artikel 29bis.
Het onderdeel is gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste onderdeel dat niet tot ruimere 
cassatie kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-
kelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant, 
zitting houdende in hoger beroep.

26 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
Mahieu.

Nr. 508

1° KAMER - 26 oktober 2007

WATERS - GRONDWATERWINNINGEN EN POMPINGEN - SCHADE - HERSTEL - WAALS FONDS VAN 
VOORSCHOTTEN - SUBROGATIE IN DE RECHTEN EN RECHTSVORDERINGEN VAN DE BENADEELDEN - 
VOORWAARDE

De  subrogatie  door  het  Waalse  Fonds  van  voorschotten  voor  het  herstel  van  schade 
veroorzaakt door de grondwaterwinning en -oppomping is slechts onderworpen aan de 
voorwaarde dat de benadeelde de dagvaarding heeft ingesteld bedoeld in artikel 3 van 
het decreet dat die vergoeding regelt1. (Artt. 3 en 9, §1, Decr. W. Gew. R. 11 okt. 1985)

(COMPAGNIE DES CIMENTS BELGES nv T. FONDS WALLON D'AVANCES POUR LA REPARATION DES 
DOMMAGES PROVOQUES PAR LES PRISES ET POMPAGES D'EAU SOUTERRAINE) 

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0426.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
1 In zijn andersluidende conclusie hield het O.M. in hoofdzaak staande dat de omstandigheid dat de 
rechtsvordering,  op  grond  waarvan  het  voorschot  was  toegekend,  moest  worden  ingesteld  zoals 
bepaald in artikel 3 bedoeld in artikel 9, §1, Decr.W.Gew., 11 okt. 1985, vereiste dat het Fonds, om 
zich te beroepen op de subrogatie na betaling van het voorschot, dat voorschot slechts kon verlenen 
indien een dergelijke rechtsvordering wel degelijk werd ingesteld (door het Hof gekozen oplossing), 
maar  bovendien  dat  die  rechtsvordering  beantwoordt  aan  de  voorwaarden,  m.n.  betreffende  de 
termijn, van voornoemd artikel 3. In deze zaak werd die rechtsvordering, in strijd met het bepaalde in 
artikel 3, niet ingesteld binnen de drie maanden na afgifte van de uitgifte van proces-verbaal dat het 
niet-akkoord vaststelt. A.H.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 juni 2002 gewezen door het 
Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 9, eerste lid, 568, 577, 602, inzonderheid 1°, en 643 van het Gerechtelijk 

Wetboek;
- de artikelen 2, 3, 4, 8, §1, en 9, inzonderheid §1 en 3, van het decreet van de Waalse 

Gewestraad  van  11  oktober  1985  houdende  het  herstel  van  schade  veroorzaakt  door 
grondwaterwinningen en pompingen.

Aangevochten beslissingen
Het arrest dat dienaangaande het beroepen vonnis bevestigt, beslist dat de (verweerder) 

gerechtigd is zich te beroepen op de wettelijke subrogatie bedoeld in artikel 9, §3, van het 
in het middel aangewezen decreet van 11 oktober 1985 houdende het herstel van schade 
veroorzaakt door grondwaterwinningen en pompingen, en dat zijn vordering op grond 
daarvan ontvankelijk is.

Het arrest grondt die beslissing op de onderstaande redenen:
"het regelmatig binnen de wettelijke termijn ingestelde hoger beroep is ontvankelijk;
het is gericht tegen het op tegenspraak gewezen vonnis van 15 februari 2000 van de 

rechtbank van eerste aanleg die de door (de tot bindendverklaring van het arrest opgeroe-
pen partij) en de (verweerder) ingestelde vordering ontvankelijk verklaart en, alvorens 
recht te doen, een deskundigenonderzoek beveelt;

terecht en met de bewoordingen van de oordeelkundige redenen die het hof (van be-
roep) overneemt, verklaart de eerste rechter de vordering ontvankelijk;

die vordering die strekt tot het herstel van de opeenvolgende storingen na de aftakeling, 
ja zelfs de vernieling van het pand van de (tot bindendverklaring van het arrest opgeroe-
pen partij) ten gevolge van grondverzakkingen, is gericht tegen de (eiseres), op grond van 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek en, subsidiair, van artikel 544 van het Burgerlijk 
Wetboek, door een 'overexploitatie' van de grondwaterspiegel waardoor karstfenomenen 
en oppervlakteschade zijn ontstaan;

het hoger beroep beoogt dus, enerzijds, voor recht te doen zeggen dat de (verweerder) 
niet mocht optreden ten voordele van de (tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen 
partij) en dat hij bijgevolg niet het recht heeft de terugbetaling van zijn optreden van de 
(eiseres) te vorderen, anderzijds, de gepastheid van het bevolen deskundigenonderzoek te 
betwisten;

de (verweerder) heeft de (tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen) benadeelde 
partij het voorschot toegekend bedoeld in artikel 8, §1, van het decreet van 11 oktober 
1985 houdende het herstel van schade veroorzaakt door grondwaterwinningen en pompin-
gen; 

krachtens artikel 9, §3, van dat decreet, wordt hij in de rechten en rechtsvorderingen 
van de benadeelde persoon gesubrogeerd ten belope van het volledige voorschot;

het staat niet aan (de eiseres) op te komen tegen de gepastheid van of de wijze waarop 
de administratieve beslissing van de (verweerder) is geregeld ten voordele van de (tot bin-
dendverklaring van het arrest opgeroepen partij), aangezien eerstgenoemde met die beslis-
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sing geen uitstaans heeft;
er moet dus worden vastgesteld dat de (verweerder) het recht heeft zich te beroepen op 

de in de voornoemde bepaling bedoelde wettelijke subrogatie en dat zijn vordering op 
grond daarvan ontvankelijk is".

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Artikel 8, §1, van het in het middel aangewezen decreet van 11 oktober 1985 luidt als 

volgt:
"§1. Er wordt een 'Waals Fonds voor het herstel van de schade veroorzaakt door de 

grondwaterwinningen en oppompingen' opgericht, hiernagenoemd 'het Fonds', belast om 
binnen de voorwaarden en de grenzen van het huidig decreet voorschotten toe te kennen 
in de gevallen van schade bedoeld in artikel 1 alsook de voorschotten voor de financiering 
van de studies en expertises nodig voor de vaststelling en de evaluatie van de schade".

Anderdeels bepaalt artikel 9 van dat decreet:
"§1. In het geval dat een dagvaarding in rechte ingeleid wordt overeenkomstig artikel 3, 

kan het Fonds een voorschot toekennen naar billijkheid indien een beknopt onderzoek het 
bestaan van een relatie tussen de schade, de daling van de grondwaterlaag en de water-
winning of pomping heeft aangetoond.

§2. Er zullen geen intresten gevorderd worden van de eiser wiens rechtsvordering ver-
worpen werd.

§3. Het Fonds wordt in de rechten en rechtsvorderingen van de benadeelde persoon ge-
subrogeerd ten belope van het volledige voorschot".

Hieruit volgt dat de (verweerder) zich slechts kan beroepen op de wettelijke subrogatie 
waarin voornoemde bepaling voorziet, indien hij een voorschot heeft toegekend op grond 
van een rechtsvordering die is ingesteld overeenkomstig artikel 3 van dat decreet.

Artikel 3 van dat decreet bepaalt echter dat, wanneer de verzoeningspoging, die ver-
plicht elke dagvaarding moet voorafgaan die op grond van het decreet voor de vrederech-
ter wordt ingesteld, uitloopt op een niet-verzoening, waarvan melding wordt gemaakt in 
een proces-verbaal,  "de benadeelde persoon, op straffe van onontvankelijkheid van de 
vordering, de dagvaarding moet inleiden voor de vrederechter binnen de drie maanden die 
volgen op afgifte van de uitgifte van proces-verbaal dat het niet-akkoord vaststelt".

In deze zaak staat vast en wordt overigens geenszins betwist dat (de tot bindendverkla-
ring van het arrest opgeroepen partij) niet binnen drie maanden die volgen op de afgifte 
van de uitgifte  van proces-verbaal  dat  de  niet-verzoening vaststelt,  haar  vordering tot 
schadevergoeding heeft ingesteld voor de vrederechter die, om die reden, haar vordering 
niet-ontvankelijk heeft verklaard bij vonnis van 5 oktober 1994.

Het voorschot dat de (verweerder) aan (de tot bindendverklaring van het arrest opgeroe-
pen partij) heeft  toegekend, is dus geen voorschot dat is  toegekend op grond van een 
rechtsvordering die is ingesteld overeenkomstig artikel 3 van dat decreet, zodat niet is vol-
daan voorwaarde  waaraan  (verweerders)  subrogatoire  rechtsvordering  is  onderworpen, 
zoals die is omschreven in artikel 9 van dat decreet.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest, doordat het beslist dat de (verweerder) gerechtigd 
is zich te beroepen op de wettelijke subrogatie bedoeld in artikel 9, §3, van het decreet 
van 11 oktober 1985, voornoemd artikel 9, §1 en 3, en, voor zoveel als nodig de artikelen 
8, §1, 2, 3 en 4 van dat decreet schendt.

Bijgevolg heeft het niet naar recht kunnen beslissen dat de vordering van de (verweer-
der), op grond daarvan, ontvankelijk is.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede onderdeel
Artikel 9, §1, van het decreet van 11 oktober 1985 bepaalt dat, in het geval dat 
een dagvaarding in rechte ingeleid wordt, het Waalse Fonds van voorschotten 
voor het herstel van schade veroorzaakt door de grondwaterwinning en oppom-
ping, overeenkomstig artikel 3, een voorschot kan toekennen naar billijkheid in-
dien een beknopt onderzoek het bestaan van een relatie tussen de schade, de da-
ling van de grondwaterlaag en de waterwinning of pomping heeft aangetoond.
Luidens §3 van dat artikel wordt het Fonds in de rechten en rechtsvorderingen 
van de benadeelde persoon gesubrogeerd ten belope van het volledige voorschot.
Uit die bepaling volgt dat de subrogatie door het Fonds slechts onderworpen is 
aan de voorwaarde dat de benadeelde persoon de dagvaarding heeft ingesteld 
waarin artikel 3 van het decreet voorziet.
Het arrest, dat zowel op grond van zijn eigen redenen als op grond van die van 
het beroepen vonnis, die het overneemt, vaststelt dat de dagvaarding van de tot 
bindendverklaring  van  het  arrest  opgeroepen partij  tegen  de  eiseres  laattijdig 
werd bevonden, maar dat  oordeelt  dat  die omstandigheid geen beletsel  vormt 
voor de subrogatie waarop de verweerder zich beroept, schendt geen enkele van 
de bepalingen die in het onderdeel zijn aangewezen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Doordat het cassatieberoep verworpen wordt, heeft de oproeping tot bindendver-
klaring van het arrest geen belang meer.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de oproep tot bindendverklaring van het arrest;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

26 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Batselé –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes,  advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Simont en De Bruyn.

Nr. 509

1° KAMER - 26 oktober 2007

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — BURGERLIJKE 
ZAKEN - VORDERING TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK - POSTZENDING - ONTVANKELIJKHEID

Het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan de rechter dat per post is verzonden aan 
de griffie van het Hof van Cassatie, is kennelijk niet-ontvankelijk1. (Art. 653, Ger.W.)

1 Zie Cass., 15 april 1999, AR C.99.0145.F, nr 214.
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(G. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0500.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een met redenen omklede, door mr. Frédéric Copine, advocaat bij de balie 
van Luik, ondertekende akte die op 12 oktober 2007 ter griffie van het Hof is in-
gekomen, vraagt de verzoeker dat de zaak, ingeschreven op de algemene rol van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen onder nummer 06/176, tegen me-
vrouw D., rechter in die rechtbank, wegens gewettigde verdenking aan dat ge-
recht wordt onttrokken.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het verzoekschrift, dat niet is neergelegd ter griffie van het Hof, zoals voorge-
schreven bij artikel 653 van het Gerechtelijk Wetboek, maar wel per post is ver-
stuurd, is kennelijk niet-ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Wijst het verzoek af;
Veroordeelt de verzoeker in de kosten.

26 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Storck, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. J. Pierre, 
Luik en F. Copine, Luik.

Nr. 510

3° KAMER - 29 oktober 2007

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM — 
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - GEZAGSVERHOUDING - BEWIJS - TOEPASSING

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - ARBEIDSOVEREENKOMST

3º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
GEZAG VAN HET RECHTERLIJK GEWIJSDE - BEWIJSWAARDE - DRAAGWIJDTE

4º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
NIET BETWISTE VASTSTELLINGEN - GEZAG VAN HET RECHTERLIJK GEWIJSDE - BEWIJSWAARDE - 
TOEPASSING

1º en 2° Het arrest dat vaststelt dat de kwalificatie van uitvoering van zelfstandige arbeid 
die  partijen  aan  hun  overeenkomst  hadden  gegeven,  slechts  door  de  rechter  kan 
gewijzigd  worden  in  een  arbeidsovereenkomst  als  het  bewijs  geleverd  wordt  van 
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gezagselementen die onverenigbaar zijn met de overeenkomst van uitvoering van arbeid 
op zelfstandige basis, verantwoordt de beslissing dat de bedoelde overeenkomsten geen 
zelfstandige  arbeid  tot  voorwerp  hadden  maar  arbeidsovereenkomsten  zijn,  niet  naar 
recht indien niet wordt aangegeven hoe en in welke mate de in het arrest weergegeven 
elementen  elk  afzonderlijk  of  in  hun  geheel  beschouwd,  onverenigbaar  zijn  met  de 
uitvoering van zelfstandige arbeid. (Artt. 2 en 3, Arbeidsovereenkomstenwet)

3º Het is  niet  tegenstrijdig te oordelen dat  een vonnis  niet  tegenwerpelijk  is  gezien  de 
voorwaarden van artikel 23 Ger. W. niet vervuld zijn en dus aan te nemen dat dit vonnis 
geen  gezag  van  gewijsde  heeft  en  anderzijds  te  oordelen  dat  ditzelfde  vonnis  een 
bewijswaarde kan hebben als vermoeden. (Art. 23, Ger.W.)

4º Een vaststelling in een rechterlijke beslissing die niet het voorwerp is geweest van een 
betwisting tussen partijen en waaromtrent de rechter dus geen uitspraak heeft gedaan, 
heeft noch gezag van gewijsde, noch wettelijke bewijswaarde ten aanzien van derden. 
(Art. 23, Ger.W.)

(COMPAGNIE cvba T. R.S.Z.)

ARREST

(A.R. S.05.0123.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 mei 2005 gewezen door het 
Arbeidshof te Gent.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het eerste middel in zijn geheel
1. Het arrest neemt aan, dat het vermoeden van artikel 121 van de Arbeidsover-
eenkomstenwet niet weerlegd is, omdat de RSZ zelf het bewijs levert van een ge-
zagsrelatie.
Zodoende maakt het arrest in werkelijkheid geen gebruik van het bedoelde ver-
moeden om tot zijn beslissing te komen, maar laat het deze beslissing steunen op 
het door de verweerder zelf aangebrachte bewijs van een gezagsrelatie. 
Het middel vertoont dienvolgens geen belang en is mitsdien niet ontvankelijk.
Derde middel
2. Het arrest oordeelt dat uit het geheel van de aangewezen feitelijke elementen 
kan worden afgeleid dat er tussen de eiseres en de zogenaamde zelfstandige en-
quêteurs, al of niet studenten, een gezagsverhouding bestaat, zodat het bestaan 
van een arbeidsovereenkomst dient te worden aanvaard.
Alhoewel het arrest tevoren vaststelt dat de kwalificatie van uitvoering van zelf-
standige arbeid die de eiseres en de enquêteurs aan hun overeenkomst hadden 
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gegeven slechts door de rechter kan worden gewijzigd in een arbeidsovereen-
komst als bij betwisting het bewijs is geleverd van gezagselementen die onvere-
nigbaar zijn met de overeenkomst van uitvoering van arbeid op zelfstandige ba-
sis, wijst het arrest in de in het arrest weergegeven elementen niet aan hoe en in 
welke mate zij, elk afzonderlijk of in hun geheel beschouwd, onverenigbaar zijn 
met de uitvoering van zelfstandige arbeid.
Zodoende vermochten de appelrechters niet op basis van de weergegeven ele-
menten te oordelen dat het bewezen is dat de bedoelde overeenkomsten geen 
zelfstandige arbeid tot voorwerp hadden maar arbeidsovereenkomsten waren en 
verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Tweede middel
Eerste onderdeel
3. Het is niet tegenstrijdig, enerzijds, te oordelen dat het vonnis van de Arbeids-
rechtbank te Gent van 8 mei 2003 niet tegenwerpelijk is aan de verweerder ge-
zien de voorwaarden van artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek niet vervuld 
zijn en dus aan te nemen dat dit vonnis geen gezag van gewijsde heeft en, ander-
zijds, te oordelen dat ditzelfde vonnis een bewijswaarde kan hebben als vermoe-
den.
Het onderdeel mist derhalve feitelijke grondslag.
Tweede en derde onderdeel
4. Het tweede onderdeel bekritiseert het arrest in zoverre het de niet-tegenwerpe-
lijkheid aan de verweerder van het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Gent van 8 
mei 2003 laat steunen op het niet-vervuld zijn van de voorwaarden van artikel 23 
van het Gerechtelijk Wetboek en vervolgens oordeelt dat aan voormeld vonnis 
niet meer bewijswaarde verbonden is, zelfs als vermoeden, dan aan het beroepen 
vonnis.
5. Het derde onderdeel bekritiseert het arrest in zoverre het de niet-tegenwerpe-
lijkheid aan de verweerder van het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Gent van 8 
mei 2003 laat steunen op de reden dat tegen dit vonnis hoger beroep werd inge-
steld en dit hoger beroep nog steeds hangende is voor het Arbeidshof te Gent.
6. De appelrechters laten hun oordeel dat bij de beoordeling van de aard van de 
overeenkomst tussen de eiseres en de enquêteurs geen rekening dient te worden 
gehouden met het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Gent, niet alleen steunen 
op de in de onderdelen bekritiseerde redenen, maar tevens op de zelfstandige niet 
bekritiseerde reden dat het zelfstandigenstatuut niet als geschilpunt werd aange-
bracht voor de arbeidsrechtbank die zich daarover in het vonnis van 8 mei 2003 
niet moest uitspreken omdat dit niet werd betwist omdat de sociale inspectie in 
het raam van dat geschil blijkbaar niets anders gedaan heeft dan vastgesteld dat 
de eiseres het statuut van de enquêteurs als zelfstandige heeft gekwalificeerd.
De onderdelen die niet tot cassatie kunnen leiden zijn bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk.
Vierde onderdeel
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7. Een vaststelling in een rechterlijke beslissing die niet het voorwerp is geweest 
van een betwisting tussen partijen en waaromtrent de rechter dus geen uitspraak 
heeft gedaan, heeft noch gezag van gewijsde, noch wettelijke bewijswaarde ten 
aanzien van derden. 
8. De appelrechters oordelen, op niet bekritiseerde wijze, dat het zelfstandigen 
statuut niet als geschilpunt werd aangebracht voor de arbeidsrechtbank, die zich 
daarover in het vonnis van 8 mei 2003 niet moest uitspreken, omdat dit niet werd 
betwist omdat de sociale inspectie in het raam van dat geschil blijkbaar niets an-
ders gedaan heeft dan vastgesteld dat de eiseres het statuut van de enquêteurs als 
zelfstandige heeft gekwalificeerd.
Vervolgens oordelen de appelrechters dat niet aan de voorwaarden van artikel 23 
van het Gerechtelijk Wetboek is voldaan en nemen zij aldus aan dat het voormel-
de vonnis geen gezag van gewijsde heeft.
9. Door te oordelen dat er geen enkele reden bestaat waarom het arbeidshof aan 
het vonnis van 8 mei 2003, waarbij de verweerder zelfs niet betrokken was, meer 
bewijswaarde, zelfs als vermoeden, zou moeten verbinden dan aan het beroepen 
vonnis, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht en schenden ze 
in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen niet.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het oordeelt dat het vonnis van 
de Arbeidsrechtbank te Gent van 8 mei 2003 niet tegenwerpelijk is aan de ver-
weerder.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-
tigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten rechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.

29 oktober 2007 – 3° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
van Eeckhoutte en De Bruyn.

Nr. 511

3° KAMER - 29 oktober 2007

1º  ARBEID  —  ALLERLEI  -  SOCIALE INSPECTIE -  MEDEDELEN VAN INLICHTINGEN - 
DRAAGWIJDTE

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING -  MEDEDELEN VAN INLICHTINGEN 
DOOR SOCIALE INSPECTEURS - PROCES-VERBAAL - GEHEIM VAN HET OPSPORINGSONDERZOEK - 
GRENZEN

1º  Uit  de  samenlezing  van  de  bepalingen  van  artikel  1,  derde  lid,  5,  7  en  9  van  de 
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Arbeidsinspectiewet volgt dat de sociale inspecteurs de inlichtingen die zij  tijdens een 
autonoom  optreden  hebben  ingewonnen,  anders  dan  deze  die  zij  verkregen  bij  de 
uitvoering  van onderzoeksverrichtingen voorgeschreven  door  de  rechterlijke  overheid, 
kunnen meedelen aan de openbare en meewerkende instellingen van sociale zekerheid, 
aan de sociale inspecteurs van de andere inspectiediensten, alsook aan alle ambtenaren 
belast met het toezicht op andere wetgevingen, in zoverre die inlichtingen deze laatsten 
kunnen aanbelangen bij de uitoefening van het toezicht waarmee zij belast zijn. (Artt. 1,  
derde lid, 5, 7 en 9, Arbeidsinspectiewet)

2º De bepalingen van de artikelen 1, derde lid, 5, 7 en 9 van de arbeidsinspectiewet maken 
wettelijk  uitzonderingen  uit  als  bedoeld  in  artikel  28quinquies  van  het  Wetboek  van 
Strafvordering op de regel dat het opsporingsonderzoek geheim is. (Artt. 1, derde lid, 5, 7  
en 9, Arbeidsinspectiewet; Art. 28quinquies, Sv.)

(R.V.A. T. L.)

ARREST

(A.R. S.05.0131.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 september 2005 gewezen 
door het Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 28bis, 28ter, 28quater, 28quinquies, 28sexies, 28septies, 28octies, 55 en 

57 van het Wetboek van Strafvordering;
- artikel 458 van het Strafwetboek;
- de artikelen 1, 5, 7 en 9 van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsin-

spectie;
- artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen re-

glement op de gerechtskosten in strafzaken.
Bestreden beslissing
Met bevestiging van het beroepen vonnis van de arbeidsrechtbank te Antwerpen van 3 

juni 2002 vernietigen de appelrechters de beslissingen van het gewestelijk werkloosheids-
bureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening te Antwerpen van 31 mei 2001, waar-
bij (de verweerder) werd uitgesloten van het recht op uitkeringen vanaf 1 maart 2001 tot 
en met 28 maart 2001 en van het recht op uitkeringen vanaf 4 juni 2001 gedurende een 
periode van 8 weken en veroordelen zij de eiser tot betaling van de achterstallige uitkerin-
gen en de kosten, op grond van volgende redenen:

"5.2. Beoordeling
Artikel 5, eerste lid, van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie 

(hierna Arbeidsinspectiewet) bepaalt dat de sociale inspecteurs van een inspectiedienst, 
wanneer zij zulks nodig achten, de inlichtingen die zij bij hun onderzoek hebben ingewon-
nen meedelen aan de openbare en de meewerkende instellingen van sociale zekerheid, aan 
de sociale inspecteurs van de andere inspectiediensten, alsook aan alle ambtenaren belast 
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met het toezicht op andere wetgevingen, in zoverre de inlichtingen deze laatsten kunnen 
aanbelangen bij de uitoefening van het toezicht waarmee ze belast zijn.

Het overmaken van inlichtingen is verplicht wanneer de voornoemde instellingen en 
diensten erom verzoeken.

Deze bepaling heeft vooral tot doel het werk van de sociale inspecteurs efficiënter te 
maken alsook het  aantal  bezoeken van de verschillende inspectiediensten bij  dezelfde 
werkgever te verminderen (Memorie van toelichting bij het ontwerp van Programmawet 
Parl. St. Kamer 1989-90, 70).

Op de mogelijkheid tot uitwisseling van inlichtingen bestaan volgende uitzonderingen:
- inlichtingen betreffende medische gegevens van persoonlijke aard mogen slechts wor-

den meegedeeld of gebruikt met inachtneming van het medisch beroepsgeheim (artikel 5, 
vierde lid, Arbeidsinspectiewet);

- inlichtingen die werden ingewonnen tijdens de uitoefening van plichten voorgeschre-
ven door de rechterlijke overheid mogen slechts worden meegedeeld mits toestemming 
van deze laatsten (artikel 5, derde lid, Arbeidsinspectiewet).

In huidig geschil werd het proces-verbaal van 28 maart 2001 (P.V.: TU/01/128) niet 
opgesteld in uitoefening van een plicht voorgeschreven door een rechterlijke overheid 
maar wel op grond van artikel 9 van de Arbeidsinspectiewet.

Krachtens artikel 9 van de Arbeidsinspectiewet hebben de sociale inspecteurs bij het 
vaststellen van een misdrijf een optierecht : zij hebben het recht waarschuwingen te ge-
ven, voor de overtreder een termijn te bepalen om zich in regel te stellen en processen-
verbaal op te maken.

Dit optierecht kan enkel uitgeoefend worden voor die inbreuken waarvoor de sociale 
inspecteur bevoegd is.

De bevoegdheid van de inspecteur krachtens artikel 9 van de Arbeidsinspectiewet is 
een uitzondering op de bepalingen van artikel 29, eerste lid, van het Wetboek van Straf-
vordering hetwelk bepaalt dat ieder gestelde overheid, ieder openbaar officier of ambte-
naar die in de uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdrijf verplicht is daar-
voor dadelijk bericht te geven aan het openbaar ministerie en aan die magistraat alle in-
lichtingen, processen-verbaal en akten te doen toekomen.

Slechts indien de vastgestelde inbreuken betrekking hebben op een wetgeving die niet 
onder de controlebevoegdheid van de sociale inspecteurs vallen moeten laatstgenoemden 
handelen conform artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering en het openbaar ministe-
rie in kennis stellen (Vr. en Antw., Kamer 1977-1978, 29 november 1977, 247, Vr. 4bis 
Remacle).

Vanaf het ogenblik dat de sociale controleur ambtshalve overgaat tot het opstellen van 
een proces-verbaal of een pro justitia, hetwelk onbetwistbaar een akte van onderzoek is, 
stelt hij een handeling die onder de toepassing valt van de definitie van het opsporingson-
derzoek.

Artikel 28bis, §1, van het Wetboek van Strafvordering omschrijft het opsporingsonder-
zoek als het geheel van de handelingen die ertoe strekken de misdrijven, hun daders en de 
bewijzen ervan op te sporen en de gegevens te verzamelen die dienstig zijn voor de uitoe-
fening van de strafvordering.

Het is dus de beslissing van de sociale inspecteur om een proces-verbaal op te stellen 
die de breuklijn vormt tussen wat valt onder de geheimhoudingsplicht en wat niet. Zolang 
het handelen van de inspecteur niet intentioneel gericht is op het opstellen van een proces-
verbaal, handelt hij in zijn hoedanigheid van administratieve overheid en kan hij vrij be-
schikken over  de gegevens die hij  heeft  verzameld in  uitvoering van zijn controleop-
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dracht.
Echter, vanaf het ogenblik van de vaststelling van een inbreuk door middel van een 

proces-verbaal geldt het geheim van het strafrechtelijk onderzoek.
Het geheim karakter van het strafrechtelijk onderzoek werd expliciet opgenomen in het 

Wetboek van Strafvordering en met name in artikel 28quinquies, §1, en artikel 57 van het 
Wetboek van Strafvordering.

Artikel 28quinquies en artikel 57 van het Wetboek van Strafvordering bepalen dat, be-
houdens de wettelijke uitzonderingen, het opsporings- en het gerechtelijk onderzoek ge-
heim zijn en dat eenieder die beroepshalve zijn medewerking dient te verlenen aan het op-
sporings- en het gerechtelijk onderzoek, tot geheimhouding verplicht is en dat hij die dit 
geheim schendt, gestraft wordt met de straffen bepaald in artikel 458 van het Strafwet-
boek.

In huidig geschil hebben de sociale inspecteurs beslist een proces-verbaal op te stellen 
waardoor de zuiver administratieve fase van het handelen van sociale inspecteurs werd 
overschreden en zij gehouden waren de toestemming te vragen aan de arbeidsauditeur, om 
de inlichtingen die zij bij hun onderzoek hebben ingewonnen mee te delen aan de direc-
teur van het werkloosheidsbureau te Antwerpen.

In de voorgelegde overtuigingsstukken waarop het (arbeidshof) vermag acht te slaan 
bevindt zich geenszins het bewijs dat de bevoegde arbeidsauditeur zijn toestemming zou 
gegeven hebben aan de sociale controleurs van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
om het proces-verbaal van 28 maart 2001 (P.V.: TU/01/128) over te maken aan de direc-
teur van het werkloosheidsbureau te Antwerpen.

Met een schrijven van 4 december 2001 bevestigt de directeur van het werkloosheids-
bureau te Antwerpen dat er geen toestemming van de arbeidsauditeur in het dossier aan-
wezig is (zie stuk 3 bundel (verweerder)).

Het is derhalve duidelijk dat de administratieve beslissing van 31 mei 2001 gesteund is 
op onrechtmatig verkregen bewijs aangezien het verkregen werd ingevolge een handeling 
die strijdig is met de materiële wet en zelfs door middel van het plegen van een misdrijf 
(artikel 458 van het Strafwetboek).

De omstandigheid dat een bewijselement op onrechtmatige wijze werd verkregen heeft 
als gevolg dat het (arbeidshof) bij het vormen van haar overtuiging, dat element noch 
rechtstreeks, nog onrechtstreeks in aanmerking mag nemen (Cass., 23 december 1998, 
R.W. 1999-2000; Cass., 14 oktober 2003, R.W. 2003-2004, 814).

De rechtmatigheid van het bewijs wordt aangetast vanaf het moment dat de sociale in-
specteurs dit bewijs overmaken aan de directeur van het werkloosheidsbureau, met schen-
ding van het geheim karakter van het strafrechtelijk onderzoek.

Alle bewijsmateriaal dat voortvloeit uit het aldus onrechtmatig verkregen bewijsmateri-
aal kan evenmin als regelmatig verkregen bewijs in aanmerking genomen worden; dien-
volgens kan noch met de vaststellingen van de sociale inspecteurs tijdens de controle van 
28 maart, noch met de verklaring die door (de verweerder) werd afgelegd tijdens het ver-
hoor van 4 mei 2001 rekening gehouden worden.

Aangezien (de eiser) geen andere bewijsstukken voorbrengt waaruit zou blijken dat (de 
verweerder) tijdens zijn werkloosheid arbeid heeft verricht in de zin van artikel 45 van het 
Werkloosheidsbesluit, heeft de eerste rechter terecht de bestreden administratieve beslis-
sing vernietigd.

Het hoger beroep is ongegrond".
(p. 6-8 van het bestreden arrest).
Grieven
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Eerste onderdeel
Uit de samenlezing van de artikelen 28bis, 28ter, 28quater, 28quinquies, 28sexies, 28-

septies en 28octies van het Wetboek van Strafvordering, blijkt dat de procureur des Ko-
nings kan overgaan tot het instellen van een opsporingsonderzoek, dat wordt gevoerd on-
der zijn leiding en gezag.

Er is derhalve enkel sprake van een opsporingsonderzoek wanneer het openbaar minis-
terie de uitvoering vraagt van onderzoeksverrichtingen teneinde de misdrijven, hun daders 
en de bewijzen ervan op te sporen en de gegevens te verzamelen die dienstig zijn voor de 
uitoefening van de strafvordering.

Ingevolge artikel 55 van het Wetboek van Strafvordering is het gerechtelijk onderzoek 
het geheel van de handelingen die ertoe strekken de daders van misdrijven op te sporen, 
de bewijzen te verzamelen en de maatregelen te nemen die de rechtscolleges in staat moe-
ten stellen met kennis van zaken uitspraak te doen, dat wordt gevoerd onder de leiding en 
het gezag van de onderzoeksrechter.

Krachtens de artikelen 28quinquies, §1, en 57 van het Wetboek van Strafvordering, zijn 
respectievelijk het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, behoudens de wet-
telijke  uitzonderingen,  geheim,  is  eenieder  die  er  beroepshalve  zijn  medewerking  aan 
dient te verlenen, tot geheimhouding verplicht en wordt hij die dit geheim schendt, ge-
straft met de straffen bepaald in artikel 458 van het Strafwetboek.

Krachtens artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende alge-
meen reglement op de gerechtskosten in strafzaken mag in criminele, correctionele en po-
litiezaken en in tuchtzaken geen uitgifte of afschrift der akten van onderzoek en rechtsple-
ging worden afgeleverd zonder uitdrukkelijke machtiging van de procureur-generaal bij 
het hof van beroep.

Het opstellen van een proces-verbaal door de sociale inspecteurs, overeenkomstig de 
bepalingen van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie, heeft op 
zich niet tot gevolg dat er een opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek is ingesteld.

Dergelijk proces-verbaal, opgesteld door de sociale inspecteurs overeenkomstig de be-
palingen van de wet van 16 november 1972, is tevens geen akte van onderzoek en rechts-
pleging in de zin van artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950, wan-
neer het geen deel uitmaakt van een opsporingsonderzoek of van het gerechtelijk onder-
zoek.

In zijn verzoekschrift tot hoger beroep voerde de eiser aan dat het proces-verbaal dat 
door de sociale controleurs op 28 maart 2001 was opgesteld, op 3 april 2001 aan het 
werkloosheidsbureau werd overgemaakt, op 4 april 2001 aan de verweerder en op 6 april 
aan de arbeidsauditeur. De eiser voerde tevens aan dat niet uit het dossier bleek dat het 
openbaar ministerie "vervolgingsdaden" stelde (tweede blad van het verzoekschrift tot ho-
ger beroep van de eiser).

Het bestreden arrest stelt niet vast dat de procureur des Konings vóór de overmaking 
van bedoeld proces-verbaal aan het werkloosheidsbureau reeds een opsporingsonderzoek 
had ingesteld, noch dat er een gerechtelijk onderzoek naar die feiten werd gevoerd.

De appelrechters beslissen evenwel dat vanaf het ogenblik van de vaststelling van een 
inbreuk door middel van een proces-verbaal het geheim van het strafrechtelijk onderzoek 
geldt, dat in huidig geschil de sociale inspecteurs hebben beslist een proces-verbaal op te 
stellen waardoor de zuiver administratieve fase van het handelen van sociale inspecteurs 
werd overschreden en zij gehouden waren de toestemming te vragen aan de arbeidsaudi-
teur, om de inlichtingen die zij bij hun onderzoek hebben ingewonnen mee te delen aan de 
directeur  van  het  werkloosheidsbureau  te  Antwerpen,  dat  bevoegde  arbeidsauditeur 
(geenszins)  zijn  toestemming  zou  gegeven  hebben  aan  de  sociale  controleurs  van  de 
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Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om het proces-verbaal van 28 maart 2001 over te 
maken aan de directeur van het werkloosheidsbureau te Antwerpen en dat de administra-
tieve beslissing van 31 mei 2001 derhalve gesteund is op onrechtmatig verkregen bewijs 
aangezien het verkregen werd ingevolge een handeling die strijdig is met de materiële wet 
en zelfs door middel van het plegen van een misdrijf (artikel 458 van het Strafwetboek).

Door aldus te beslissen dat het werkloosheidsbureau het proces-verbaal van de sociale 
inspectie van 28 maart 2001 heeft verkregen ingevolge een handeling die strijdig is met de 
materiële wet en zelfs door middel van het plegen van een misdrijf, miskennen de appel-
rechters de artikelen 28bis, 28ter, 28quater, 28quinquies, 28sexies, 28septies, 28octies, 55 
en 57 van het Wetboek van Strafvordering, 458 van het Strafwetboek en 125 van het ko-
ninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskos-
ten in strafzaken, waaruit volgt dat er nog geen opsporingsonderzoek of gerechtelijk on-
derzoek was ingesteld op het ogenblik dat de sociale inspecteurs het proces-verbaal aan 
het werkloosheidsbureau overmaakten, zodat het bedoelde proces-verbaal niet valt onder 
het geheim van het opsporingsonderzoek of van het gerechtelijk onderzoek en evenmin 
een der akten van onderzoek en rechtspleging in de zin van artikel 125 van het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 uitmaakt.

Minstens bevat het bestreden arrest, in zoverre het niet vaststelt of, op het ogenblik van 
de overmaking van het kwestieus proces-verbaal door de sociale controleurs aan het werk-
loosheidsbureau, het openbaar ministerie reeds een opsporingsonderzoek naar dezelfde 
feiten had ingesteld dan wel of er reeds een gerechtelijk onderzoek was ingesteld, niet alle 
vaststellingen die het Hof zouden in staat stellen zijn wettigheidstoezicht uit te oefenen en 
is het derhalve niet regelmatig gemotiveerd (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Krachtens artikel 1, derde lid, van de wet betreffende de arbeidsinspectie, houden de 

sociale inspecteurs toezicht op de naleving van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan, 
onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie

Krachtens artikel 5 van de wet betreffende de arbeidsinspectie delen de sociale inspec-
teurs van een inspectiedienst, wanneer zij zulks nodig achten, de inlichtingen die zij bij 
hun onderzoek hebben ingewonnen mee aan de openbare en aan de meewerkende instel-
lingen van sociale zekerheid, aan de sociale inspecteurs van de andere inspectiediensten, 
alsook aan alle ambtenaren belast met het toezicht op andere wetgevingen, in zoverre die 
inlichtingen deze laatsten kunnen aanbelangen bij de uitoefening van het toezicht waar-
mee ze belast zijn.

Artikel 5 van de wet betreffende de arbeidsinspectie bepaalt twee uitzonderingen op de 
vermelde regel, namelijk dat de inlichtingen die werden ingewonnen tijdens de uitoefe-
ning van plichten voorgeschreven door de rechterlijke overheid slechts worden meege-
deeld mits toestemming van deze laatste, en dat de inlichtingen betreffende medische ge-
gevens van persoonlijke aard slechts mogen worden meegedeeld of gebruikt met inacht-
neming van het medisch beroepsgeheim.

Overeenkomstig artikel 7 van de wet betreffende de arbeidsinspectie mogen de openba-
re en meewerkende instellingen van sociale zekerheid, de sociale inspecteurs, de sociale 
inspecteurs van de andere inspectiediensten, alsook alle ambtenaren belast met het toe-
zicht op andere wetgevingen, de inlichtingen verkregen op grond van respectievelijk arti-
kel 5 of 6 van deze wet gebruiken voor de uitoefening van alle opdrachten betreffende het 
toezicht waarmee ze belast zijn.

Krachtens artikel 9 van de wet betreffende de arbeidsinspectie hebben de sociale in-
specteurs het recht waarschuwingen te geven, voor de overtreder een termijn te bepalen 
om zich in regel te stellen en processen-verbaal op te maken.

Krachtens artikel 9, vierde lid, van de wet betreffende de arbeidsinspectie kunnen, bij 
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het opmaken van de processen-verbaal, de materiële vaststellingen verricht door de socia-
le inspecteurs van een inspectiedienst, met hun bewijskracht, gebruikt worden door de so-
ciale inspecteurs van dezelfde dienst, van de andere inspectiediensten of door de ambtena-
ren belast met het toezicht op de naleving van andere wetgevingen.

Uit de samenlezing van de hierboven aangehaalde wetsbepalingen blijkt dat de sociale 
inspecteurs de inlichtingen die zij hebben ingewonnen en desgevallend hebben vastgesteld 
in een proces-verbaal mogen overmaken aan de openbare instellingen en diensten van de 
ministeries die belast zijn met de toepassing van de wetgeving betreffende de sociale ze-
kerheid, en dit ongeacht het feit dat er reeds een opsporingsonderzoek of gerechtelijk on-
derzoek is ingesteld.

Derhalve komt het de auditeur-generaal bij het arbeidshof niet toe aan de sociale in-
specteurs de toelating te geven hun processen-verbaal over te maken aan een werkloos-
heidsbureau en staat ook het geheim van het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk on-
derzoek aan deze overmaking niet in de weg.

Door te beslissen dat het werkloosheidsbureau het proces-verbaal van de sociale in-
spectie van 28 maart 2001 op onrechtmatige wijze heeft verkregen - namelijk zonder de 
toelating van de arbeidsauditeur en met schending van het beroepsgeheim - miskennen de 
appelrechters de artikelen 1, 5, 7 en 9 van de wet van 16 november 1972 betreffende de 
arbeidsinspectie, krachtens dewelke de sociale inspecteurs gemachtigd zijn - zonder toela-
ting te moeten vragen aan de arbeidsauditeur - de inlichtingen, vastgesteld in een proces-
verbaal, over te maken aan de openbare instellingen en diensten van de ministeries die be-
last zijn met de toepassing van de wetgeving betreffende de sociale zekerheid, zoals in 
casu het werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Tevens miskennen de appelrechters door die beslissing de artikelen 28bis, 28ter, 28qua-
ter, 28quinquies, 28sexies, 28septies, 28octies, 55 en 57 van het Wetboek van Strafvorde-
ring en 458 van het Strafwetboek, nu het geheim van het opsporingsonderzoek of het ge-
rechtelijk onderzoek er niet aan in de weg staat dat de sociale inspecteurs de inlichtingen, 
vastgesteld in een proces-verbaal,  overmaken aan de openbare instellingen en diensten 
van de ministeries die belast zijn met de toepassing van de wetgeving betreffende de soci-
ale zekerheid, alsook artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 hou-
dende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, nu het de auditeur-generaal 
bij het arbeidshof niet toekomt aan de sociale inspecteurs de toelating te geven hun pro-
cessen-verbaal over te maken aan de openbare instellingen en diensten van de ministeries 
die belast zijn met de toepassing van de wetgeving betreffende de sociale zekerheid, zoals 
in casu het werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 1, derde lid, van de Arbeidsinspectiewet houden de sociale 
inspecteurs toezicht op de naleving van deze wet en de uitvoeringsbesluiten er-
van, onverminderd de bevoegdheden van de officieren van de gerechtelijke poli-
tie.
2. Krachtens artikel 5 van diezelfde wet delen de sociale inspecteurs van een in-
spectiedienst, wanneer zij zulks nodig achten, de inlichtingen die zij bij hun on-
derzoek hebben ingewonnen mee aan de openbare en aan de meewerkende in-
stellingen van sociale zekerheid, aan de sociale inspecteurs van de andere inspec-
tiediensten, alsook aan alle ambtenaren belast met het toezicht op andere wetge-
vingen, in zoverre die inlichtingen deze laatsten kunnen aanbelangen bij de uit-
oefening van het toezicht waarmee ze belast zijn. Krachtens het tweede lid van 
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deze bepaling bestaat een verplichting om deze inlichtingen mee te delen wan-
neer de openbare instellingen van sociale zekerheid, de sociale inspecteurs van 
de andere inspectiediensten of de andere met toezicht belaste ambtenaren erom 
verzoeken. Evenwel mogen krachtens het derde lid van deze bepaling inlichtin-
gen die werden ingewonnen tijdens de uitoefening van plichten voorgeschreven 
door de rechterlijke overheid slechts worden meegedeeld mits toestemming van 
deze laatste. Inlichtingen betreffende medische gegevens van persoonlijke aard 
mogen krachtens het vierde lid van deze bepaling slechts worden meegedeeld of 
gebruikt met inachtneming van het medisch beroepsgeheim.
3. Krachtens artikel 7 van diezelfde wet mogen de openbare en meewerkende in-
stellingen van sociale zekerheid, de sociale inspecteurs, de sociale inspecteurs 
van de andere inspectiediensten, alsook alle ambtenaren belast met het toezicht 
op andere wetgevingen, de inlichtingen verkregen op grond van respectievelijk 
artikel 5 of 6 gebruiken voor de uitoefening van alle opdrachten betreffende het 
toezicht waarmee ze belast zijn.
4. Krachtens artikel 9 van deze wet hebben de sociale inspecteurs het recht waar-
schuwingen te geven, voor de overtreder een termijn te bepalen om zich in regel 
te stellen en processen-verbaal op te maken. Bij het opmaken van de processen-
verbaal kunnen krachtens het vierde lid van deze bepaling de materiële vaststel-
lingen verricht door de sociale inspecteurs van een inspectiedienst, met hun be-
wijskracht, gebruikt worden door de sociale inspecteurs van dezelfde dienst, van 
de andere inspectiediensten of door de ambtenaren belast met het toezicht op de 
naleving van andere wetgevingen.
5. Uit de samenlezing van deze bepalingen volgt dat de sociale inspecteurs de in-
lichtingen die zij tijdens een autonoom optreden hebben ingewonnen, anders dan 
deze die zijn verkregen bij de uitvoering van onderzoeksverrichtingen voorge-
schreven door de rechterlijke overheid,  kunnen meedelen aan de openbare en 
meewerkende instellingen van sociale zekerheid, aan de sociale inspecteurs van 
de andere inspectiediensten, alsook aan alle ambtenaren belast met het toezicht 
op andere wetgevingen, in zoverre die inlichtingen deze laatsten kunnen aanbe-
langen bij de uitoefening van het toezicht waarmee ze belast zijn. 
De vaststelling dat de sociale inspecteurs op grond van deze inlichtingen een 
proces-verbaal opmaakten, doet hieraan geen afbreuk, nu de voormelde bepalin-
gen wettelijk uitzonderingen uitmaken als bedoeld in artikel 28quinquies van het 
Wetboek van Strafvordering, op de regel dat het opsporingsonderzoek geheim is. 
6. De appelrechters gaan ervan uit dat vanaf het ogenblik dat de sociale contro-
leur ambtshalve overgaat tot het opstellen van een proces-verbaal, hij een hande-
ling stelt die onder de toepassing valt van de definitie van het opsporingsonder-
zoek, zoals bedoeld in artikel 28bis, §1, van het Wetboek van Strafvordering. 
De appelrechters stellen daarbij vast dat:
-  het  proces-verbaal  opgesteld door de sociale controleurs van de Rijksdienst 
voor  Arbeidsvoorziening  naar  aanleiding  van  een  spontane  controle  op  een 
bouwwerf per aangetekende post werd verzonden aan verweerder op 4 april 2001 
en per drager in het bezit gesteld van de arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank 
te Turnhout op 6 april 2001;
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- een exemplaar van datzelfde proces-verbaal volgens datumstempel werd ont-
vangen door het werkloosheidsbureau te Antwerpen op 12 april 2001;
- de bestreden administratieve beslissing van 31 mei 2001 van de directeur van 
het Werkloosheidsbureau te Antwerpen gesteund is op de vaststellingen opgete-
kend in voornoemd proces-verbaal.
7. Door in deze omstandigheden, die niet inhouden dat de inlichtingen werden 
ingewonnen tijdens de uitoefening van plichten voorgeschreven door de rechter-
lijke overheid, te beslissen dat het werkloosheidsbureau het proces-verbaal van 
de sociale inspectie van 28 maart 2001 op onrechtmatige wijze heeft verkregen, 
schendt het arrest de als geschonden aangevoerde wettelijke bepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
Kosten
8. Krachtens artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek dient de ei-
ser te worden veroordeeld in de kosten. 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-
tigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

29 oktober 2007 – 3° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. Mortier, advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. 
Simont.

Nr. 512

3° KAMER - 29 oktober 2007

1º PENSIOEN — WERKNEMERS - CAO - BRUGPENSIOEN - AANVULLENDE VERGOEDING - 
LEEFTIJDSVOORWAARDE - TOEPASSING

2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - CAO - BRUGPENSIOEN - AANVULLENDE 
VERGOEDING - LEEFTIJDSVOORWAARDE - TOEPASSING

3º  COLLECTIEVE  ARBEIDSOVEREENKOMST  -  BRUGPENSIOEN -  AANVULLENDE 
VERGOEDING - LEEFTIJDSVOORWAARDE - TOEPASSING

4º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGING - CAO - BEREKENEN VAN 
DE OPZEGGINGSTERMIJN - OVEREENSTEMMING MET DE WETTELIJKE MINIMUMOPZEGGINGSTERMIJN - 
DRAAGWIJDTE

1º, 2° en 3° Indien een bepaling in een collectieve arbeidsovereenkomst als voorwaarde om 
aanspraak te kunnen maken op de daarin bepaalde aanvullende vergoeding, stelt dat het 
brugpensioen  ingaat  na  het  bereiken  van  de  leeftijd  van 58  jaar,  zonder  daarbij  als 
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vereiste te stellen dat het ingaat voor het bereiken van de leeftijd van 60 jaar, voldoet een 
werknemer van wie het  brugpensioen ingaat  op de leeftijd van 60 jaar  aan de in de 
C.A.O. bedoelde leeftijdsvoorwaarde1. (Artt. 2, eerste lid, 4, eerste lid en 6, eerste lid  
CAO van 19 september 2001)

4º De omstandigheid dat de opzeggingstermijn die de werkgever heeft betekend aan de 
bediende,  de  wettelijke  minimumtermijn  zoals  geregeld  door  artikel  82,  §2,  van  de 
Arbeidsovereenkomstenwet,  overschrijdt,  doet  er  niet  aan  af  dat  de  termijn  werd 
berekend  overeenkomstig  de  bepalingen  van  artikel  82,  §2,  van  de 
Arbeidsovereenkomstenwet2. (Art. 82, §2, Arbeidsovereenkomstenwet; Art. 4, tweede lid  
CAO van 19 september 2001)

(CENTEA nv T. V.)

ARREST

(A.R. S.06.0085.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 april 2006 gewezen door het 
Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 3, a), zoals gewijzigd bij artikel 1 cao nr. 17nonies van 7 juni 1983, al-

gemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 8 augustus 1983 (Belgisch Staats-
blad, 27 augustus 1983), met ingang van 7 juni 1983, en 5 van de bij koninklijk besluit 
van 16 januari 1975 algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 
17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten 
gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen (Belgisch Staats-
blad, 31 januari 1975, hierna ook afgekort: "de cao nr. 17 van 19 december 1974");

- de artikelen 1, 2, 3 en 4 van de bij koninklijk besluit van 22 juni 2003 algemeen ver-
bindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2001, gesloten in 
het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapita-
lisatie,  betreffende het conventioneel brugpensioen (Belgisch Staatsblad,  11 september 
2003, hierna ook afgekort: "de cao van 19 september 2001").

Bestreden beslissing
Na terecht vastgesteld te hebben dat "tussen partijen niet wordt betwist dat in huidig ge-

schil de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2001 van toepassing is" (ar-
rest, p. 6), verklaart het bestreden arrest het hoger beroep van de verweerder gegrond en 
zegt het voor recht dat de verweerder ten laste van de eiseres recht heeft op de betaling 
van een aanvullende vergoeding brugpensioen die wordt bepaald op 95 pct. van het ver-

1 Artt. 2, eerste lid, 4, eerste lid, en 6, eerste lid, van de C.A.O. van 19 sept. 2001, gesloten in het 
Paritair  Comité  voor  de  maatschappijen  voor  hypothecaire  leningen,  sparen  en  kapitalisatie, 
betreffende het  conventioneel  brugpensioen,  algemeen verbindend verklaard bij  K.B. van 22 juni 
2003.
2 Art.  4,  tweede  lid,  C.A.O.  van  19  sept.  2001,  gesloten  in  het  Paritair  Comité  voor  de 
maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het conventioneel 
brugpensioen, algemeen verbindend verklaard bij K.B. van 22 juni 2003.
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schil tussen het netto referteloon en de werkloosheidsuitkering, op grond van de hierna-
volgende overwegingen:

"Het arbeidshof stelt vooreerst vast dat het brugpensioen van (de verweerder) is inge-
gaan nadat hij de leeftijd van 58 jaar had bereikt, namelijk op 24 mei 2003. Hij was toen 
60 jaar oud.

Derhalve vervult (de verweerder) de leeftijdsvoorwaarde zoals voorzien in het eerste lid 
van artikel 4 van voormelde collectieve arbeidsovereenkomst om aanspraak te kunnen 
maken op de daarin bepaalde aanvullende vergoedingen ten beloop van 95 pct. van het 
verschil tussen het netto-referteloon en de normale werkloosheidsuitkering.

Verder stelt het arbeidshof vast dat (de verweerder) de opzeggingstermijn van 22 maan-
den, die hem door (de eiseres) met aangetekende brief van 8 mei 2001 werd betekend, op 
verzoek van (de eiseres) uitdrukkelijk heeft aanvaard op 1 juni 2001.

Artikel 82, §2, van de Arbeidsovereenkomstenwet luidt als volgt: (...)"(arrest, p. 7).
"De in voormelde bepaling bedoelde opzeggingstermijn is een minimumtermijn, zodat 

moet aanvaard worden dat de duur van de door de werkgever in toepassing van voormelde 
bepaling betekende opzeggingstermijn  die  langer  is  dan die  welke hij  strikt  minimaal 
moet in acht nemen, eveneens 'overeenkomstig artikel 82, §2, van de Arbeidsovereenkom-
stenwet' is berekend" (arrest, p. 8).

"Dat (de eiseres) aan (de verweerder) een opzeggingstermijn heeft  betekend van 22 
maanden, hetzij een opzeggingstermijn die - gelet op zijn anciënniteit bij (de eiseres) - 
langer was dan strikt minimaal door artikel 82, §2, van de Arbeidsovereenkomstenwet is 
voorgeschreven, doet niets af aan het gegeven dat de duur van die termijn - zoals voorge-
schreven door artikel 4, tweede lid, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 sep-
tember 2001 - 'overeenkomstig de bepalingen van artikel 82, §2, van de Arbeidsovereen-
komstenwet' werd berekend.

Van belang hierbij is dat de opzegging steeds een eenzijdige rechtshandeling is die uit-
gaat van één van de partijen bij de overeenkomst en dat, gelet op het dwingend karakter 
van artikel 82 van de Arbeidsovereenkomstenwet, voorafgaand aan de kennisgeving van 
de opzegging geen geldige overeenkomst kan gesloten worden over de duur van de in acht 
te nemen opzeggingstermijn.

Het is, zoals te dezen, de werkgever die volkomen eenzijdig de duur bepaalt van de op-
zeggingstermijn, met dien verstande dat de duur van de opzeggingstermijn die hij in acht 
moet nemen niet korter mag zijn dan die welke voorzien is in artikel 82, §2, van de Ar-
beidsovereenkomstenwet.

Dat het in casu niet de bedoeling zou geweest zijn van (de eiseres) om 'vrijwillig' een 
opzeggingstermijn van 22 maanden te betekenen, zoals zij beweert, is dus niet verenig-
baar met het gegeven dat de opzegging steeds een eenzijdige rechtshandeling is. En of het 
daarbij al dan niet tevens de bedoeling van (de eiseres) zou geweest zijn een aanvullende 
vergoeding brugpensioen van 95 pct. te betalen, doet daarbij niet ter zake.

Verder kan worden opgemerkt dat niets eraan in de weg stond dat (de eiseres) een op-
zeggingstermijn zou betekend hebben die beantwoordde aan het strikte wettelijke mini-
mum zoals voorzien door artikel 82, §3, tweede lid, van de Arbeidsovereen-komstenwet, 
waarin verwezen wordt naar de duur van de opzeggingstermijn die de werkgever volgens 
artikel 82, §2, minimaal moet in acht nemen wanneer de bediende een jaarlijks loon ver-
dient dat de daarin bepaalde grens niet overschrijdt.

De omstandigheid dat de werknemer in het kader van de in artikel 10 van de cao nr. 17 
voorziene  overlegprocedure  zou  hebben  laten  blijken  liever  niet  met  brugpensioen  te 
gaan, doet aan dit alles evenmin iets af nu, enerzijds, partijen voorafgaand aan de beteke-
ning van de opzegging geen geldige overeenkomst kunnen sluiten over de duur van de op-
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zeggingstermijn die de werkgever in acht moet nemen (behoudens in het - te dezen niet 
toepasselijke - geval van artikel 82, §5, van de Arbeidsovereenkomstenwet) en, ander-
zijds, de opzegging een eenzijdige rechtshandeling is waarover de wederpartij geen enkele 
zeggingskracht heeft, dus ook niet wanneer de opzegging wordt betekend om de werkne-
mer in staat te stellen met brugpensioen te gaan" (arrest, pp. 8-9).

"Het feit dat (de verweerder) de door (de eiseres) betekende opzeggingstermijn aan-
vaard heeft, betekent uiteraard niet dat hij daardoor zou verzaakt hebben aan het recht om 
aanspraak te maken op een aanvullende vergoeding brugpensioen ten beloop van 95 pct. 
van het verschil tussen het netto referteloon en de normale werkloosheidsuitkering.

Niet ter zake dienend is eveneens het gegeven dat (de verweerder) op de hoogte zou ge-
weest zijn van de wijze waarop (de eiseres) de betreffende collectieve arbeidsovereen-
komst interpreteerde en/of er uitvoering aan gaf. Derhalve moet het bewijsaanbod van (de 
eiseres) dat daarop betrekking heeft niet worden ingewilligd.

(De verweerder) voldoet bijgevolg aan alle voorwaarden zoals voorgeschreven door ar-
tikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2001, zodat hij aan-
spraak kan maken op de daarin voorziene vergoedingen". (arrest, p. 9).

Grieven
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2001, 

algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 22 juni 2003 (hierna afgekort: 
de cao van 19 september 2001) heeft deze overeenkomst tot doel de toegang tot het con-
ventioneel brugpensioen mogelijk te maken voor de personeelsleden die beantwoorden 
aan de algemene wettelijke voorwaarden betreffende de toekenning van werkloosheidsuit-
keringen in geval van conventioneel brugpensioen, alsook aan de bijzondere bepalingen 
genoemd in artikel 2 van deze overeenkomst.

Als een dergelijke "bijzondere bepaling" stelt artikel 2 van diezelfde overeenkomst in 
zijn eerste lid dat het conventioneel brugpensioen in alle gevallen van ontslag door de 
werkgever, behalve bij ontslag om dringende redenen, wordt toegestaan aan de werkne-
mers bedoeld in artikel 1 die de leeftijd van 58 jaar bereikt hebben op het ogenblik dat 
hun opzegtermijn een einde neemt of op het ogenblik dat hun arbeidsovereenkomst zon-
der opzegtermijn maar met verbrekingsvergoeding beëindigd wordt.

Krachtens artikel 3 van de cao van 19 september 2001 zijn de algemene toepassingsmo-
daliteiten van deze conventionele brugpensioenregeling die welke bepaald zijn door de 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 tot invoering van een regeling van aanvullende 
vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers indien zij worden ontslagen, in 
de Nationale Arbeidsraad voor onbepaalde duur gesloten op 19 december 1974, algemeen 
verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975 (hierna afgekort: cao nr. 
17 van 19 december 1974).

2. Deze cao nr. 17 van 19 december 1974 voorziet in een regeling van aanvullende ver-
goeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers "ten einde geëigende maatregelen 
te nemen om het hoofd te bieden aan toestanden van krappe werkgelegenheid en inzon-
derheid om de tewerkstelling van jongere werknemers te bevorderen" (artikel 1 van cao 
nr. 17 van 19 december 1974).

Krachtens deze regeling hebben werknemers van 60 jaar en ouder die worden ontslagen 
(behalve wegens dringende reden) recht op een aanvullende vergoeding (artikel 3, a) van 
diezelfde cao nr. 17), waarvan het bedrag gelijk is aan de helft van het verschil tussen het 
netto-referteloon en de werkloosheidsuitkering (artikel 5 van diezelfde cao nr. 17).

3. Hoewel de algemene toepassingsmodaliteiten van de sectorale brugpensioenregeling 
in het P.C. (paritair comité) nr. 308 dus deze zijn van de conventionele brugpensioenrege-



2040 HOF VAN CASSATIE 29.10.07 - Nr. 512 

ling zoals vastgelegd bij voormelde cao nr. 17, voorziet de cao van 19 september 2001 in 
een bijzondere, bijkomende regeling in die zin dat brugpensioen reeds mogelijk is na het 
bereiken van de leeftijd van 58 jaar.

Artikel 4 van de cao van 19 september 2001 bepaalt in dit verband dat het bedrag van 
de aanvullende vergoeding waarin wordt voorzien door artikel 5 van de collectieve ar-
beidsovereenkomst nr. 17, in die hypothese, namelijk dat het brugpensioen ingaat na het 
bereiken van de leeftijd van 58 jaar, op 95 pct. wordt gebracht van het verschil tussen het 
netto-referteloon en de normale werkloosheidsuitkering.

4. Uit het geheel van deze bepalingen, in hun onderlinge samenhang beschouwd blijkt 
dat een werknemer, tewerkgesteld binnen een onderneming die zoals de eiseres ressorteert 
onder het paritair comité nr. 308 de keuze heeft om

- hetzij vanaf 60 jaar met brugpensioen te gaan, waarbij zijn aanvullende vergoeding 50 
pct. bedraagt van het verschil tussen het netto-referteloon en de werkloosheidsuitkering;

- hetzij vanaf 58 jaar met brugpensioen te gaan, met een aanvullende vergoeding die 95 
pct. bedraagt van het verschil tussen het netto-referteloon en de werkloosheids-uitkering.

5. Uit de feitelijke vaststellingen van het arrest blijkt dat de verweerder het aanbod van 
de verweerder om op 58 jaar met brugpensioen te gaan heeft geweigerd, omdat hij tot de 
leeftijd van 60 jaar wenste te blijven werken (arrest, p. 4).

Het bestreden arrest oordeelt evenwel dat de verweerder voldeed aan de leeftijdsvoor-
waarde van artikel 4 van de cao van 19 september 2001 op grond van de overweging dat 
"het brugpensioen van (de verweerder) is ingegaan nadat hij de leeftijd van 58 jaar had 
bereikt, namelijk op 24 mei 2003. Hij was toen 60 jaar oud" (arrest, p. 7).

Door te oordelen dat de verweerder die op 60 jaar met brugpensioen ging, voldeed aan 
de leeftijdsvoorwaarde van artikel 4 van de cao van 19 september 2001 inzake het recht 
op brugpensioen van werknemers die de leeftijd van 58 jaar bereikt hebben, miskent het 
arrest dit artikel 4 van de cao van 19 september 2001 evenals de overige sectorale bepalin-
gen inzake het recht op brugpensioen vanaf 58 jaar (de artikelen 1, 2 en 3 van de cao van 
19 september 2001) evenals de bepalingen houdende de algemene regeling inzake het 
brugpensioen op 60 jaar (de artikelen 1, 3 en 5 van de cao nr. 17 van 19 december 1974).

Tweede onderdeel
Artikel 4 van de cao van 19 september 2001 bepaalt uitdrukkelijk dat de werkgever 

"slechts verplicht (zal) zijn de aanvullende vergoeding (ten belope van 95 pct. van het ver-
schil tussen het netto-referteloon en de normale werkloosheidsuitkering) te betalen voor 
zover de werknemer de opzegtermijn (of de verbrekingsvergoeding ) heeft aanvaard die 
door de werkgever werd betekend en waarvan de duur werd berekend overeenkomstig de 
bepalingen van de artikelen 59 of 82, §2, van de wet van 3 juli 1978, naargelang het een 
arbeider of een bediende betreft".

De artikelen 59 en 82, §2, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-overeen-
komsten handelen over de wettelijke minimum opzeggingstermijnen die door de werkge-
ver in acht moeten genomen worden bij ontslag van respectievelijk een arbeider dan wel 
een bediende.

Enkel de bediende die zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de toekenning van de 
minimum opzeggingstermijn kan bijgevolg een aanspraak maken op de hoogste aanvul-
lende vergoeding van artikel 4 van de cao van 19 september 2001. Het verkrijgen van die 
hoogste vergoeding is aldus onlosmakelijk verbonden met de aanvaarding van de mini-
mum opzeggingstermijn.

Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat aan de verweerder, die, het weze herhaald, 
slechts op 60 jaar met brugpensioen ging, een opzeggingstermijn van 22 maanden werd 
betekend die langer was dan strikt minimaal door artikel 82, §2, van de wet van 3 juli 
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1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten was voorgeschreven.
Het bestreden arrest oordeelt evenwel dat dit gegeven "niets (afdoet) aan het gegeven 

dat de duur van die termijn - zoals voorgeschreven door artikel 4, tweede lid van de col-
lectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2001 - 'overeenkomstig de bepalingen 
van het artikel 82, §2, van de Arbeidsovereenkomstenwet' werd berekend" (arrest, p. 8). 
Daarbij overweegt het arrest eveneens dat het hierbij "van belang (...) is dat de opzegging 
steeds een eenzijdige rechtshandeling is die uitgaat van één van de partijen bij de overeen-
komst en dat, gelet op het dwingend karakter van artikel 82 van de Arbeidsovereenkom-
stenwet, voorafgaand aan de kennisgeving van de opzegging geen geldige overeenkomst 
kan gesloten worden over de duur van de in acht te nemen opzeggingstermijn" (ibid.).

Noch het eenzijdig karakter van de opzegging, noch het gegeven dat partijen vooraf-
gaand aan de opzegging geen akkoord konden aangaan nopens de duur van de opzeg-
gingstermijn, doen afbreuk aan de draagwijdte van artikel 4 van de cao van 19 september 
2001, dat, in samenhang met artikel 82, §2, van de Arbeidsovereenkomsten-wet, bepaalt 
dat enkel die werknemers die met 58 jaar met brugpensioen willen gaan en daarbij de mi-
nimum-opzeggingstermijnen aanvaarden aanspraak kunnen maken op de (hoogste) ver-
goeding ten belope van 95 pct. van het verschil tussen het netto-referteloon en de normale 
werkloosheidsuitkering.

Door te oordelen dat een opzeggingstermijn die langer is dan de wettelijke minimum-
termijn die ten aanzien van de verweerder moest in acht genomen worden een opzeg-
gingstermijn is die overeenkomstig artikel 82, §2, van de wet betreffende de arbeidsover-
eenkomsten werd berekend, schendt het arrest artikel 82, §2, van de wet betreffende de ar-
beidsovereenkomsten en 4, tweede lid, van de cao van 19 september 2001.

Door te oordelen dat de verweerder, die met 60 jaar met brugpensioen ging en aan wie 
een opzeggingstermijn was betekend die niet beperkt was tot de wettelijke minimum-op-
zeggingstermijn maar die deze overschreed, voldeed aan alle voorwaarden zoals voorge-
schreven door artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2001, 
zodat hij aanspraak kan maken op de daarin bepaalde vergoedingen [ten belope van 95 
pct. van het verschil tussen het netto-referteloon en de normale werkloosheidsuitkering], 
schendt het arrest alle in het middel aangeduide wetsbepalingen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Enig middel
Eerste onderdeel
1. Artikel 2, eerste lid, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 
2001, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire 
leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het conventioneel brugpensioen, al-
gemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 22 juni 2003, bepaalt dat 
het brugpensioen in alle gevallen van ontslag door de werkgever, behalve bij ont-
slag om dringende redenen, toegestaan wordt aan de werknemers bedoeld in arti-
kel 1 die de leeftijd van 58 jaar bereikt hebben op het ogenblik dat hun opzeg-
gingstermijn een einde neemt of op het ogenblik dat hun arbeidsovereenkomst 
zonder opzeggingstermijn maar met opzeggingsvergoeding beëindigd wordt.
2. Overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van dezelfde collectieve arbeidsovereen-
komst wordt het bedrag van de aanvullende vergoeding waarin voorzien wordt 
door artikel  5 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.  17,  voor zover  het 
brugpensioen ingaat na het bereiken van de leeftijd van 58 jaar, op 95 pct. ge-
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bracht van het verschil tussen het nettoreferteloon en de normale werkloosheids-
uitkering.
Deze bepaling stelt als voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de daarin 
bepaalde aanvullende vergoeding, dat het brugpensioen ingaat na het bereiken 
van de leeftijd van 58 jaar, zonder daarbij als vereiste te stellen dat het ingaat 
voor het bereiken van de leeftijd van 60 jaar.
Een werknemer van wie het brugpensioen ingaat op de leeftijd van 60 jaar vol-
doet derhalve aan de in artikel 6, eerste lid, bedoelde leeftijdsvoorwaarde.
Het onderdeel, dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
3. Krachtens artikel 4, tweede lid, van de voormelde collectieve arbeidsovereen-
komst van 19 september 2001, zal de werkgever slechts verplicht zijn de aanvul-
lende  vergoeding  te  betalen  voor  zover  de  werknemer  de  opzeggingstermijn 
heeft aanvaard die door de werkgever werd betekend en waarvan de duur werd 
berekend overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 59 of 82, §2, van de 
Arbeidsovereenkomstenwet, naargelang het een arbeider of een bediende betreft.
4. Artikel 82, §2, van de Arbeidsovereenkomstenwet regelt de wettelijke mini-
mumopzeggingstermijn die door de werkgever in acht moet worden genomen bij 
ontslag van een bediende.
De omstandigheid dat de opzeggingstermijn die de werkgever betekend heeft 
aan de bediende, de wettelijke minimumtermijn overschrijdt, doet er niet aan af 
dat de termijn berekend werd overeenkomstig de bepalingen van artikel 82, §2, 
van de Arbeidsovereenkomstenwet. 
5. Het bestreden arrest stelt vast dat de eiseres aan de verweerder een opzeg-
gingstermijn heeft betekend van 22 maanden, hetzij een opzeggingstermijn die, 
gelet op zijn anciënniteit bij de eiseres en zijn jaarlijks loon, langer was dan strikt 
minimaal door artikel 82, §2, van de Arbeidsovereenkomstenwet is voorgeschre-
ven.
Het oordeelt, zonder schending van de in het onderdeel aangewezen wetsbepa-
lingen, dat de duur van die termijn werd berekend overeenkomstig de bepalingen 
van het artikel 82, §2, van de Arbeidsovereenkomstenwet, zoals voorgeschreven 
door artikel 4, tweede lid, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 sep-
tember 2001.
Het onderdeel kan niet aangenomen worden.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep. 
Veroordeelt de eiser in de kosten.

29 oktober 2007 – 3° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. Mortier, advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. 
Maes.
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3° KAMER - 29 oktober 2007

1º  ARBEID  —  ALLERLEI  -  SOCIALE INSPECTIE -  MEDEDELEN VAN INLICHTINGEN - 
DRAAGWIJDTE

2º  BEWIJS  —  ALGEMEEN  -  MEDEDELEN VAN INLICHTINGEN -  TOELATING VAN DE 
RECHTERLIJKE OVERHEID - TOEPASSING

3º GERECHTSKOSTEN — ALGEMEEN -  MEDEDELEN VAN INLICHTINGEN DOOR SOCIALE 
INSPECTIEDIENST - RECHTSGROND

1º  Uit  de  samenlezing  van de bepalingen van artikel  1,  derde lid,  5,  7,  en  9,  van de 
Arbeidsinspectiewet  volgt  dat  de  sociale  inspecteurs  van  een  inspectiedienst  de 
inlichtingen  die  zij  tijdens  hun  onderzoek  hebben  ingewonnen,  anders  dan  deze 
verkregen  tijdens  de  uitoefening  van  plichten  voorgeschreven  door  de  rechterlijke 
overheid, zonder toestemming van deze laatste, kunnen meedelen aan de openbare en 
meewerkende  instellingen  van  sociale  zekerheid,  aan  de sociale  inspecteurs  van  de 
andere inspectiediensten, alsook aan alle ambtenaren belast met het toezicht op andere 
wetgevingen,  in  zoverre  die  inlichtingen  deze  laatsten  kunnen  aanbelangen  bij  de 
uitoefening van het toezicht waarmee zij  belast zijn;  de omstandigheid dat de sociale 
inspecteurs op grond van deze inlichtingen een proces-verbaal hebben opgesteld doet 
hieraan geen afbreuk. (Artt. 1, derde lid, 5, 7 en 9, Arbeidsinspectiewet)

2º  Artikel  6,  §1,  derde  lid,  van  de  Arbeidsinspectiewet  krachtens  hetwelk  inlichtingen 
betreffende  gerechtelijke  procedures  enkel  mogen  worden  meegedeeld  met  de 
uitdrukkelijke toelating van de procureur-generaal of  de auditeur-generaal,  heeft  enkel 
betrekking  op  het  verstrekken  van  inlichtingen  door  andere  diensten  aan  de  sociale 
inspectiediensten op hun verzoek, maar heeft geen betrekking op inlichtingen die door 
een  sociale  inspectiedienst  worden  meegedeeld  aan  een  instelling  van  sociale 
zekerheid1. (Art. 6, §1, derde lid, Arbeidsinspectiewet)

3º Wanneer een akte van onderzoek en rechtspleging wordt meegedeeld door een sociale 
inspectiedienst aan de instellingen van sociale zekerheid, de sociale inspecteurs van de 
andere  inspectiediensten  of  aan  ambtenaren  belast  met  het  toezicht  op  andere 
wetgevingen,  wordt  deze  mededeling  specifiek  geregeld  door  artikel  5,  van  de 
Arbeidsinspectiewet en niet door het voorschrift van artikel 125, van het Koninklijk Besluit 
van 28 december 1950. (Art. 5, Arbeidsinspectiewet; Art. 125, K.B. 28 dec. 1950)

(R.S.Z. T. DEMAKO nv)

ARREST

(A.R. S.06.0091.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 maart 2005 gewezen door 
het Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.

1 Art. 6, §1, derde lid, van de wet van 16 nov. 1972, vóór de wijziging ervan bij de wet van 20 juli 
2006.
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1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel inzake het geheim van het (gerechtelijk) strafonderzoek, 

dat in de artikelen 5 en 6 van de Arbeidsinspectiewet, 1380 van het Gerechtelijk Wetboek, 
458 van het Strafwetboek en artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 
een toepassing vindt;

- artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen re-
glement op de gerechtskosten in strafzaken;

- artikel 458 van het Strafwetboek;
- de artikelen 5, 6 en 9 van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspec-

tie (Arbeidsinspectiewet), de artikelen 5 en 6 voor hun wijziging bij wet van 20 juli 2006;
- de artikelen 1, §1, 14 en 22 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluit-

wet  van  28  december  1944  betreffende  de  maatschappelijke  zekerheid  der  arbeiders 
(RSZ-wet), artikel 22 voor de wijziging bij wet van 27 december 2004;

- artikel 31 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendar-
beid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, voor zijn 
wijziging bij wet van 13 februari 1998;

- de artikelen 138, 152, 153, 155 en 1380 van het Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 
138, 152, 153 en 155 voor de wijziging bij wet van 12 april 2004;

- artikel 1 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wet-
boek van Strafvordering;

- de artikelen 22, 47, 59, 60, 61, 63, 66, 138, eerste lid, 145 en 182 van het Wetboek 
van Strafvordering, de artikelen 22, 145 en 182 zowel voor als na hun wijziging bij wet 
van 11 juli 1994, de artikelen 47, 59 voor hun wijziging bij wet van 12 maart 1998, artikel 
182 voor zijn wijziging bij wet van 28 maart 2000.

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond en wijst, met 

bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, de vorderingen van de eiser af als onge-
grond nu niet werd aangetoond dat de verweerster niet voldeed aan de voorschriften met 
betrekking tot de detachering van buitenlandse werknemers, niet bewees dat de organi-
sche band tussen de uitgestuurde werknemers en de onderneming van het uitsturende land 
was verbroken en een gedeelte van het werkgeversgezag over deze werknemers door de 
verweerster werd uitgeoefend zodat niet vaststond dat de verweerster in strijd met artikel 
31 van de wet van 24 juli 1987 heeft gehandeld.

Het bestreden arrest weigert bij deze bewijsvoering door de eiser rekening te houden 
met eisers onderzoeksverslag D. G. van 2 april 1997 omdat het gebaseerd was op een pro-
ces-verbaal van 23 oktober 1996, afkomstig van een inspecteur van de Inspectie van de 
Sociale Wetten (ISW), dat, niettegenstaande reeds een opsporingsonderzoek was gestart 
door  de arbeidsauditeur,  zonder diens toestemming aan de inspectie van de eiser was 
overgemaakt, met andere woorden met schending van het principe van het geheim van het 
strafonderzoek.

De beslissing dat het geheim van het strafonderzoek te dezen was geschonden, werd op 
de volgende overwegingen geschraagd:

"Dat de informatie waarop de huidige vorderingen van (de eiser) gesteund zijn inder-
daad voortvloeit uit een schending van het (geheim van het) onderzoek, wordt door het 
(arbeidshof) beaamd. Ter motivering sluit het (arbeidshof) zich aan bij het advies, uitge-
bracht door het openbaar ministerie (...).

De grond: Het geheim van het strafonderzoek
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Relevante wettelijke bepalingen
Artikel  125,  eerste  lid,  van het  koninklijk  besluit  van 28 december  1950 (Belgisch 

Staatsblad 30 december 1950): (...)
De artikelen 5 en 6 van de wet 16 november 1972 op de arbeidsinspectie:
(...)
Voor (zoals in casu) de inwerkingtreding van de wet van 12 maart 1998 (de zogenaam-

de wet Franchimont) werd algemeen aanvaard dat artikel 125 van het koninklijk besluit 
van 28 december 1950 de grondslag vormde voor het algemeen principe van het geheim 
van het strafonderzoek (Torfs, D., T.S.R., 2000, p. 441; Bosly, H., J.T.T., 1988, 333).

Daar waar de 'gewone' politiediensten, telkens wanneer zij verbaliseren, gehouden zijn 
hun bevindingen (in de vorm van een PV) aan het bevoegde Openbaar Ministerie over te 
maken, geldt dit niet zo strikt voor de inspectiediensten waarop de wet van 16 november 
1972 van toepassing is.

Artikel 9 van die wet laat hen immers toe om zich te beperken tot het geven van waar-
schuwingen of om aan de overtreder een termijn te geven om tot regularisatie over te 
gaan.

Maakt de sociale inspecteur gebruik van die mogelijkheid, dan volgt er geen medede-
ling aan het Openbaar Ministerie, zodat er ook geen strafonderzoek wordt gestart.

De rechtsleer en de rechtspraak zijn het er immers over eens dat een strafonderzoek 
(opsporingsonderzoek) slechts - maar ook zeker - start op het ogenblik dat de verbalisant 
zijn PV overmaakt aan het Openbaar Ministerie (...)

Voor de sociale inspectiediensten wordt het principe van het geheim van het onderzoek 
herhaald in de artikelen 5 en 6.

Rechtsleer en rechtspraak zijn het er ook over eens dat de bepalingen van die artikels 
niet alleen betrekking hebben op het gerechtelijk onderzoek, maar ook op het loutere op-
sporingsonderzoek (Torfs, D., o.c., 442; Verwimp, P., inf. RIZIV, 526).

Met andere woorden van zodra de inspecteur zijn PV heeft overgemaakt aan het Open-
baar Ministerie (de arbeidsauditeur), is het opsporingsonderzoek gestart en kan de inspec-
teur de inlichtingen waarover hij beschikt of de stukken in zijn bezit enkel overmaken aan 
andere instanties (waaronder (de eiser)) indien daarvoor vooraf toelating werd verleend 
door dat Openbaar Ministerie (artikel 5, derde lid, en artikel 6 §1, derde lid).

Indien die inlichtingen, stukken, toch worden medegedeeld aan derden zonder toestem-
ming van het Openbaar Ministerie, dan wordt aldus het geheim van het onderzoek ge-
schonden en dienen de stukken uit het dossier geweerd te worden, en mag de 'ontvangen-
de instantie' (in casu (de eiser)) er geen gebruik van maken (supra).

Zoals hoger reeds vermeld, werd door de ISW op 07 november 1996 het PV met nr. 
AW/96/367-368-369 aan de Arbeidsauditeur te Antwerpen overgemaakt. Op dat ogenblik 
is het opsporingsonderzoek dan ook van start gegaan.

De berichten van wijziging zijn ontegensprekelijk gebaseerd op het onderzoeksverslag 
van 2 april 1997 van inspecteur D.G..

Dit onderzoeksverslag is enerzijds gebaseerd op het PV van de ISW (dat er deel van 
uitmaakt) en op eigen onderzoeksdaden, daterend van na 3 december 1996 (datum waarop 
deze inspecteur met een verder onderzoek belast werd).

Het wordt niet betwist dat het PV van de ISW en zijn bijlagen aan (de eiser) werden 
meegedeeld nadat zij aan de Arbeidsauditeur werden overgemaakt.

(...)
Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat aan het onderzoeksverslag van 
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inspecteur De Vos van 16 oktober 1996 een afschrift is gehecht van de verklaring van de 
zaakvoerder van (de verweerster), op 26 juni 1996 afgelegd aan de ISW, en een afschrift 
van de verklaring van twee Engelse werknemers op 13 juli 1996 afgelegd aan de ISW.

Gelet op de datum van dit verslag, kan het niet anders dan dat deze documenten aan (de 
eiser) werden overgemaakt voorafgaand aan de start van het opsporingsonderzoek, zodat 
deze stukken niet uit het dossier mogen worden geweerd.

Gelet op het bovenstaande is dit onderzoeksverslag het enige bewijselement dat door 
(de eiser) in deze procedure kan aangewend worden tot bewijs van de gegrondheid van 
haar vordering.

Zowel het onderzoeksverslag van inspecteur D.G., als de later door hem gestelde on-
derzoeksdaden, zijn immers overduidelijk gebaseerd op de kennis over en de inhoud van 
het PV van de ISW en de er aangehechte stukken" (arrest p. 5, derde alinea en p. 7 t.e.m. 
9).

Grieven
Eerste onderdeel
Het algemeen rechtsbeginsel van het geheim van het strafonderzoek houdt in dat geen 

procesgegevens mogen worden medegedeeld aan derden, tenzij binnen de bij wet bepaal-
de voorwaarden.

Deze geheimhoudingsplicht geldt slechts wanneer de strafvordering wordt uitgeoefend, 
met andere woorden wanneer een beroep wordt gedaan op een rechter met het oog op de 
vervolging en bestraffing van daders van criminele feiten.

Voor overtredingen van de wetten en verordeningen die tot de bevoegdheid van de ar-
beidsgerechten behoren, wordt de strafvordering uitgeoefend door de leden van het ar-
beidsauditoraat, respectievelijk het (auditoraat-generaal) (138, 152, 153 en 155 van het 
Gerechtelijk Wetboek).

De strafvordering wordt, buiten de gevallen van ontdekking op heterdaad door de on-
derzoeksrechter (de artikelen 59, 60, 61 van het Wetboek van Strafvordering), door de ar-
beidsauditoraten in gang gezet (artikel 1 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering en 138 van het Gerechtelijk Wetboek), hetzij, met een vordering bij de on-
derzoeksrechter strekkende tot het voeren van een gerechtelijk onderzoek (artikel 47, 138, 
eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering), hetzij, via een rechtstreekse dagvaarding 
voor het vonnisgerecht (de artikelen 145 en 182 van het Wetboek van Strafvordering).

Ook de benadeelde kan de stafvordering instellen met een rechtstreekse dagvaarding 
voor het vonnisgerecht (de artikelen 145 en 182 van het Wetboek van Strafvordering), of-
wel door de onderzoeksrechter te adiëren met een burgerlijke partijstelling (artikelen 63 
en 66 van het Wetboek van Strafvordering).

Wanneer enkel een opsporingsonderzoek wordt gevoerd door het openbaar ministerie 
(artikel 22 van het Wetboek van Strafvordering) dan is de zaak nog niet aanhangig ge-
maakt bij een strafrechtsmacht en wordt de strafvordering niet uitgeoefend zodat het be-
ginsel van het geheim van het (gerechtelijk) strafonderzoek in die fase van het onderzoek 
nog niet kan spelen.

Er bestaat immers geen algemeen rechtsbeginsel inzake het geheim van het voor- of op-
sporingsonderzoek. Een miskenning van dat geheim kan alleen invloed hebben op straf-
vervolgingen, voor zover deze gegrond zijn op die miskenning of als de verzamelde be-
wijzen daarna op die miskenning zijn gegrond (de voorliggende feiten speelden zich af 
voor de invoeging bij wet van 2 oktober 1998 van artikel 28quinquies, §1, van de Vooraf-
gaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, waarin het geheim van het opsporings-
onderzoek voortaan wordt gewaarborgd).
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Het bestreden arrest, op pagina 5, laatste alinea, stelt vast dat de arbeidsauditeur te Den-
dermonde op 6 februari 1997 heeft beslist om het dossier zonder gevolg te klasseren zodat 
er geen gerechtelijk onderzoek werd gevorderd, noch tot rechtstreekse dagvaarding werd 
overgegaan. Ook door de benadeelde partijen waren geen initiatieven ondernomen om de 
strafvordering in te stellen.

Gezien er slechts een opsporingsonderzoek was gevoerd en de strafvordering niet was 
uitgeoefend, vermochten de appelrechters bijgevolg niet wettig te oordelen dat het proces-
verbaal van de inspecteur van de ISW van 23 oktober 1996 met schending van het princi-
pe van het geheim van het strafonderzoek aan de eiser was overgemaakt nu dit zonder de 
toelating van de arbeidsauditeur was geschied.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest de draagwijdte van het algemeen rechtsbeginsel 
inzake het geheim van het strafonderzoek heeft miskend door het van toepassing te ver-
klaren van zodra een opsporingsonderzoek wordt gestart, in casu vanaf het ogenblik dat 
de inspecteur van de ISW zijn proces-verbaal heeft overgemaakt aan de arbeidsauditeur 
(schending van de artikelen 5 en 6 van de Arbeidsinspectiewet, 458 van het Strafwetboek, 
125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950, 138, 152, 153, 155 en 1380 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 22, 47, 59, 60, 61, 63, 66, 138, eerste lid, 145 en 182 van het Wet-
boek van Strafvordering, 1 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvorde-
ring, en het algemeen rechtsbeginsel inzake het geheim van het (gerechtelijk) strafonder-
zoek, dat in de artikelen 5 en 6 van de Arbeidsinspectiewet, 1380 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 458 van het Strafwetboek en 125 van het koninklijk besluit van 28 december 
1950 een toepassing vindt).

In zoverre het bestreden arrest zodoende ten onrechte het onderzoeksverslag van de ei-
ser van 2 april 1997, dat gesteund was op het proces-verbaal van de ISW, evenals dit pro-
ces-verbaal zelf, uit het dossier heeft geweerd wegens de schending van het geheim van 
het strafonderzoek, is de beslissing waarbij de vorderingen van de eiser worden afgewe-
zen, bij gebrek aan bewijs, zodoende niet naar recht verantwoord (schending van de arti-
kelen 1, §1, 14 en 22 van de RSZ-wet en 31 van de wet van 24 juli 1987).

Tweede onderdeel
Het algemeen rechtsbeginsel van het geheim van het strafonderzoek, dat enkel strafza-

ken behelst waarvoor de strafvordering is uitgeoefend (zie het eerste onderdeel), vindt een 
grondslag in artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950.

Luidens artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het al-
gemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken mag in criminele, correctionele en 
politiezaken en in tuchtzaken geen uitgifte of afschrift der akten van onderzoek en rechts-
pleging worden afgeleverd zonder uitdrukkelijke machtiging van de Procureur-generaal 
bij het Hof van Beroep, en bij delegatie, de arbeidsauditeur.

eerste subonderdeel
De "akten van onderzoek en rechtspleging" die in voormelde bepaling worden gevi-

seerd, zijn de akten die betrekking hebben op criminele, correctionele of politionele feiten 
waarvoor de strafvordering werd uitgeoefend, wat het geval is wanneer de zaak aanhangig 
is gemaakt bij de onderzoeksrechter of de vonnisgerechten (zie het eerste onderdeel).

De "akten van onderzoek en rechtspleging" die enkel binnen het kader van een opspo-
ringsonderzoek worden opgesteld en die betrekking hebben op een zaak die geen aanlei-
ding heeft gegeven tot de uitoefening van de strafvordering vallen derhalve buiten het toe-
passingsgebied van artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950.

Het proces-verbaal van 23 oktober 1996 dat ambtshalve door een inspecteur van de 
ISW was opgesteld en vervolgens was overgemaakt aan de arbeidsauditeur kon derhalve 
zonder de toestemming van deze laatste door de ISW worden medegedeeld aan de eiser 
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nu er enkel een opsporingsonderzoek was opgestart zonder uitoefening van de strafvorde-
ring zodat er nog geen sprake kon zijn van een "akte van onderzoek en rechtspleging" in 
de zin van artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig, met verwijzing naar het voorschrift 
van artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950, heeft kunnen oordelen 
dat het geheim van het onderzoek was miskend en dat het proces-verbaal van 23 oktober 
1996 van de ISW en het daarop steunende onderzoeksverslag van 2 april 1997 van Inspec-
teur D.G. uit het dossier moeten worden geweerd bij gebrek aan toestemming van de ar-
beidsauditeur om het bedoelde proces-verbaal aan de eiser over te maken (schending van 
artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 en van het algemeen rechts-
beginsel inzake het geheim van het strafonderzoek, alsook van de artikelen 5 en 6 van de 
Arbeidsinspectiewet, 1380 van het Gerechtelijk Wetboek en 458 van het Strafwetboek, 
welke bepalingen,  samen met artikel 125 van het  koninklijk besluit  van 28 december 
1950, de grondslag vormen van het aangehaalde algemeen rechtsbeginsel; schending van 
de artikelen 138, 152, 153 en 155 van het Gerechtelijk Wetboek en 22, 47, 59, 60, 61, 63, 
66, 138, eerste lid, 145 en 182 van het Wetboek van Strafvordering en 1 van de Vooraf-
gaande Titel van het Wetboek van Strafvordering).

Het bestreden arrest heeft zodoende zijn beslissing dat de vorderingen van de eiser on-
gegrond zijn, bij gebrek aan bewijs van een onregelmatige tewerkstelling, niet naar recht 
verantwoord (schending van de artikelen 1, §1, 14 en 22 van de RSZ-wet en 31 van de 
wet van 24 juli 1987).

Tweede subonderdeel
Wanneer een "akte van onderzoek en rechtspleging" bedoeld in artikel 125 van het ko-

ninklijk besluit van 28 december 1950 wordt medegedeeld aan een sociale inspectiedienst 
dan wordt deze informatieuitwisseling uitsluitend geregeld door de artikelen 5 en 6 van de 
Arbeidsinspectiewet.

Artikel 5 van de Arbeidsinspectiewet schept het kader waarbinnen de sociale inspectie-
diensten hun gegevens kunnen mededelen aan de openbare instellingen van sociale zeker-
heid, aan de sociale inspecteurs van de andere inspectiediensten, alsook aan alle andere 
met toezicht belaste ambtenaren.

Artikel 6 van de Arbeidsinspectiewet heeft betrekking op het recht van de sociale in-
spectiediensten om bij andere overheden en instellingen inlichtingen in te winnen die zij 
nuttig achten voor het toezicht op de naleving van de wetgevingen waarmee zij zijn be-
last.

De gegevensuitwisseling die in casu had plaatsgevonden tussen de ISW en de inspectie-
diensten van de eiser werd derhalve geregeld door artikel 5 van de Arbeidsinspectiewet en 
niet door het voorschrift van artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft kunnen oordelen dat het geheim 
van het onderzoek in casu was miskend doordat het proces-verbaal van de ISW aan de ei-
ser was overgemaakt zonder naleving van artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 de-
cember 1950, met name zonder de machtiging van de Procureur-generaal bij het hof van 
beroep (schending van artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 en 
van het algemeen rechtsbeginsel inzake het geheim van het strafonderzoek, alsook van de 
artikelen 5 en 6 van de Arbeidsinspectiewet, 1380 van het Gerechtelijk Wetboek en 458 
van het Strafwetboek, welke bepalingen, samen met artikel 125 van het koninklijk besluit 
van 28 december 1950, de grondslag vormen van het aangehaalde algemeen rechtsbegin-
sel).

De beslissing dat de vorderingen van de eiser ongegrond zijn, bij gebrek aan bewijs van 
een onregelmatige tewerkstelling, was bijgevolg niet naar recht verantwoord (schending 
van de artikelen 1, §1, 14 en 22 van de RSZ-wet en 31 van de wet van 24 juli 1987).
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Derde onderdeel
Het algemeen rechtsbeginsel inzake het geheim van het strafonderzoek, vindt een be-

vestiging in artikel 5, derde lid, van de Arbeidsinspectiewet dat betrekking heeft op de in-
formatieuitwisseling tussen de sociale inspectiediensten.

Overeenkomstig artikel 5, derde lid, van de Arbeidsinspectiewet, mogen de inlichtingen 
die werden ingewonnen door de sociale inspecteurs van een inspectiedienst tijdens de uit-
oefening van plichten voorgeschreven door de rechterlijke overheid slechts worden mede-
gedeeld mits toestemming van deze laatste.

Wanneer de sociale inspecteur ambtshalve inlichtingen verzamelt en deze gegevens op-
tekent in een proces-verbaal overeenkomstig artikel 9 van de Arbeidsinspectiewet, dan be-
treffen dit geen inlichtingen die werden ingewonnen tijdens de uitoefening van plichten 
voorgeschreven door de rechterlijke overheid.

Het ambtshalve opstellen van een proces-verbaal kan niet aangezien worden als een 
daad van opsporings- of vooronderzoek waardoor de betrokkene onder de dreiging leeft 
van een strafvervolging zodat de toestemming van de arbeidsauditeur niet is vereist voor 
de mededeling van dit proces-verbaal aan de sociale inspecteurs van andere inspectiedien-
sten.

Zelfs wanneer er op basis van het ambtshalve door de inspectie opgesteld proces-ver-
baal een opsporingsonderzoek wordt gestart, zal de toelating van de arbeidsauditeur, voor 
mededeling van dit proces-verbaal aan andere sociale inspectiediensten, niet zijn vereist 
nu ook in dat geval het proces-verbaal geen inlichtingen betreft die werden ingewonnen 
tijdens de uitoefening van plichten voorgeschreven door de rechterlijke overheid.

In zoverre het proces-verbaal van 23 oktober 1996 te dezen autonoom door een inspec-
teur van de ISW was opgesteld, buiten elke instructie om van de arbeidsauditeur, kon dit 
proces-verbaal bijgevolg, zonder de in artikel 5, derde lid van de Arbeidsinspectiewet ver-
eiste toestemming van de arbeidsauditeur, aan de inspectiediensten van de eiser worden 
overgemaakt.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door met toepassing van artikel 5, derde lid, van 
de Arbeidsinspectiewet, te oordelen dat de toelating van de arbeidsauditeur te dezen was 
vereist voor het overmaken door de ISW van het ambtshalve opgestelde proces-verbaal 
van 23 oktober 1996 aan de inspectiediensten van de eiser, om reden dat het opsporings-
onderzoek toen reeds was gestart, deze bepaling heeft miskend (schending van de artike-
len 5 en 9 van de Arbeidsinspectiewet en van het algemeen rechtsbeginsel inzake het ge-
heim van het strafonderzoek, alsook van artikel 6 van de Arbeidsinspectiewet, artikel 125 
van het koninklijk besluit van 28 december 1950, 1380 van het Gerechtelijk Wetboek en 
458 van het Strafwetboek, welke bepalingen, samen met artikel 5 van de Arbeidsinspec-
tiewet, de grondslag vormen van het aangehaalde algemeen rechtsbeginsel).

De beslissing om het bedoelde proces-verbaal en het onderzoeksverslag van inspecteur 
D.G., dat daarop steunde, uit het dossier te weren wegens schending van het geheim van 
het onderzoek, dienvolgens, om de vorderingen van de eiser ongegrond te verklaren bij 
gebrek aan bewijs van zijn beweringen, was bijgevolg niet naar recht verantwoord (schen-
ding van de artikelen 1, §1, 14 en 22 van de RSZ-wet, 31 van de wet van 24 juli 1987).

Vierde onderdeel
Volgens artikel 6, §1, eerste lid, zijn alle diensten van de Staat, met inbegrip van de 

parketten en de griffies der hoven en van alle rechtscolleges, de gemeenschappen, de ge-
westen, de provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten, de gemeenten, de 
verenigingen waartoe ze behoren, en van de openbare instellingen die ervan afhangen, als-
mede van alle openbare en meewerkende instellingen van sociale zekerheid, gehouden 
aan de sociale inspecteurs, op hun verzoek, alle inlichtingen te geven, alsmede alle boe-
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ken, registers, documenten, schijven, banden of gelijk welke andere informatiedragers ter 
inzage voor te leggen en uittreksels, afschriften, afdrukken, uitdraaien, kopies of fotoko-
pies ervan te verstrekken die deze laatsten nuttig achten voor het toezicht op de naleving 
van de wetgevingen waarmee zij belast zijn.

Ook in artikel 6, §1, derde lid, van de Arbeidsinspectiewet vindt het algemeen rechtsbe-
ginsel inzake het geheim van het strafonderzoek een toepassing: de akten, stukken, regis-
ters, documenten of inlichtingen betreffende gerechtelijke procedures mogen enkel wor-
den medegedeeld met de uitdrukkelijke toelating van de procureur-generaal of de audi-
teur-generaal, bij delegatie, respectievelijk de procureur des konings en de arbeidsaudi-
teur.

Wanneer een sociale inspecteur van een inspectiedienst de inlichtingen die hijzelf heeft 
ingewonnen bij zijn ambtshalve onderzoek doorspeelt aan een andere inspectiedienst, zo-
als in casu het geval was met het proces-verbaal van 23 oktober 1996 dat door de ISW aan 
de inspectie van de eiser was overgemaakt, dan valt deze mededeling niet onder de toe-
passing van artikel 6, §1, van de Arbeidsinspectiewet, maar onder artikel 5 van diezelfde 
wet.

Artikel 6, §1, heeft immers enkel betrekking op de hypothese waarbij er sprake is van 
een verzoek tot het inwinnen van inlichtingen dat uitgaat van een sociale inspectiedienst 
en dat gericht is aan een overheid of instelling, en is dus niet van toepassing op een ambts-
halve mededeling van inlichtingen door een inspecteur van een sociale inspectie aan een 
andere sociale inspectie.

De mededeling van het proces-verbaal in kwestie, verricht door de ISW aan de inspec-
tie van de eiser, viel bijgevolg buiten het werkingsveld van de in artikel 6 geviseerde in-
formatieuitwisseling.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig de schending van het geheim van het 
strafonderzoek in verband heeft kunnen brengen met de niet-naleving van de toestem-
mingsvereiste van artikel 6 van de Arbeidsinspectiewet, noch wettig, zonder schending 
van deze bepaling, heeft kunnen oordelen dat het proces-verbaal van 23 oktober 1996 van 
de  inspecteur  van de ISW, en  het  onderzoeksverslag van inspecteur  D.G.  dat  daarop 
steunde, uit het dossier diende te worden geweerd (schending van artikel 6, §1 van de Ar-
beidsinspectiewet en van het algemeen rechtsbeginsel inzake het geheim van het strafon-
derzoek, dat in de artikelen 5 en 6 van de Arbeidsinspectiewet, 1380 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 458 van het Strafwetboek en artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 de-
cember 1950 een toepassing vindt en waarvan de eiser de schending eveneens aanvoert).

De vorderingen van de eiser werden dienvolgens niet wettig door het bestreden arrest 
ongegrond verklaard (schending van de artikelen 1, §1, 14 en 22 van de RSZ-wet en 31 
van de wet van 24 juli 1987).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, §1, 5, 9, 14, 22, 31 en 40 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening 

van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders (RSZ-wet), artikel 22 voor de wijziging bij wet van 27 december 2004;

- artikel 22 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de soci-
ale zekerheid voor werknemers;

- artikel 31 van de wet 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en 
het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. de artikelen 5 en 
6 van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie (Arbeidsinspectie-
wet), de artikelen 5 en 6 voor hun wijziging bij wet van 20 juli 2006;

- de artikelen 870 en 1380 van het Gerechtelijk Wetboek; 
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- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen 

reglement op de gerechtskosten in strafzaken; 
- artikel 458 van het Strafwetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel inzake het geheim van het (gerechtelijk-) strafonderzoek, 

dat in artikel 5 en 6 van de Arbeidsinspectiewet, 1380 van het Gerechtelijk Wetboek, 458 
van het Strafwetboek en artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 een 
toepassing vindt, evenals in het huidige artikel 28quinquies, §1, van de Voorafgaande Ti-
tel van het Wetboek van Strafvordering dat op de voorliggende feiten evenwel nog niet 
van toepassing was;

- de regels betreffende de bewijsvoering in strafzaken, waaronder de artikelen 154 en 
189 van het Wetboek van Strafvordering;

- artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden (EVRM), gesloten te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij 
wet van 13 mei 1955;

- artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 
(BUPO), gesloten te New York op 16 december 1960, goedgekeurd bij wet van 15 mei 
1981.

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond en wijst, met 

bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, de vorderingen van de eiser af als onge-
grond nu niet werd aangetoond dat de verweerster niet voldeed aan de voorschriften met 
betrekking tot de detachering van buitenlandse werknemers, noch bewees dat de organi-
sche band tussen de uitgestuurde werknemers en de onderneming van het uitsturende land 
was verbroken in zoverre een gedeelte van het werkgeversgezag door de verweerster werd 
uitgeoefend zodat bijgevolg niet vaststond dat de verweerster in strijd met artikel 31 van 
de wet van 24 juli 1987 heeft gehandeld.

Het bestreden arrest  weigerde bij  de bewijsvoering door de verweerster rekening te 
houden met het onderzoeksverslag van 2 april 1997 van inspecteur D.G. omdat het ge-
grond was op een onwettig, met schending van het geheim van het strafonderzoek, verkre-
gen proces-verbaal.

Volgens het bestreden arrest kan bewijsmateriaal dat op onwettige wijze is verkregen in 
het geheel niet meer dienstig zijn om rechtsgevolgen te sorteren en dient het volledig uit 
het dossier te worden geweerd.

Waar in het eerste middel tot cassatie door de eiser werd betwist dat het bedoelde pro-
ces-verbaal met schending van het geheim van het strafonderzoek aan de eiser zou zijn 
overgemaakt, richt de eiser zich in het tweede middel tot cassatie, in subsidiaire orde, te-
gen de sanctionering door de appelrechters van het gebruik van een onwettig verkregen 
bewijsmiddel:

"De eerste rechter wees de vorderingen van (de eiser) als ongegrond af omdat deze zijn 
vorderingen had gestaafd aan de hand van onregelmatig verkregen bewijs. Deze bewijs-
stukken waren in het bezit van (de eiser) gekomen met schending van het geheim van het 
onderzoek.

In zijn verzoekschrift in hoger beroep houdt (de eiser) in hoofdorde staande dat het on-
derzoek dat werd gevoerd en vervolgens zijn ambtshalve aangifte niet zijn gebaseerd op 
onwettig verkregen bewijs omdat er nooit (een) strafvordering zou zijn ingesteld en er dus 
nooit toestemming zou vereist geweest zijn.

Ondergeschikt is (de eiser) van oordeel dat de toestand ten allen tijde kan worden gere-



2052 HOF VAN CASSATIE 29.10.07 - Nr. 513 

gulariseerd en hij brengt alsnog een toelating bij van de Eerste-substituut-Arbeidsauditeur 
van Dendermonde, gedateerd op 21 mei 2003.

Op deze laatste datum laat deze weten geen bezwaar te hebben tegen het overmaken 
van drie Pro Justitia's (AW/96/367/Ad10 - AW/96/368/Fk en AW/96/369/Ed) aan (de ei-
ser).

In deze laatste redenering kan (de eiser) niet worden gevolgd.
Een ambtshalve regularisatie van (de eiser) kan niet rechtsgeldig tot stand komen wan-

neer ze voortbouwt op onwettig verkregen informatie.
Het effect van de vaststelling dat bepaalde informatie onwettig werd verkregen, is im-

mers dat deze informatie niet dienstig kan zijn om rechtsgevolgen te sorteren.
Zonder deze informatie zou (de eiser) nooit tot een dergelijke ambtshalve regularisatie 

zijn gekomen.
Komt derhalve maar in aanmerking en kan maar rechtsgeldig worden onderzocht de 

ambtshalve regularisatie door (de eiser), die is gestoeld op wettig verkregen informatie.
In casu kan dit enkel een ambtshalve regularisatie zijn, die tot stand gekomen is na het 

bekomen van de toestemming van de arbeidsauditeur van 21 mei 2003.
Dergelijke (nieuwe) regularisatie ligt in casu niet voor en is niet het onderwerp van het 

huidige geding.
Het huidige geding heeft enkel betrekking op de regularisatie die zelf de vrucht is van 

onwettig bekomen informatie. Alle vruchten die voortkomen uit de schending van het ge-
heim van het onderzoek kunnen in het rechtsverkeer niet gehonoreerd worden. Dit zijn in 
casu: de ambtshalve regularisatie door (de eiser), de berichten van wijziging der bijdragen 
en de rekeninguittreksels. De vordering in rechte die er uit voortvloeit is ongegrond en 
niet onontvankelijk zoals (de verweerster) voorhoudt. In dat opzicht is het incidenteel be-
roep ongegrond.

Dat de informatie waarop de huidige vorderingen van (de eiser) gesteund zijn inderdaad 
voortvloeit uit een schending van het onderzoek, wordt door het (arbeidshof) beaamd. Ter 
motivering sluit het (arbeidshof) zich aan bij het advies, uitgebracht door het Openbaar 
Ministerie (...)" (arrest p. 4, (in rechte t/m p. 5, derde alinea, p. 9, derde laatste alinea en p. 
10, laatste alinea).

Grieven
Eerste onderdeel
Geen enkele verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling schrijft voor dat het bewijs dat 

met miskenning van het algemeen beginsel inzake het geheim van het strafonderzoek, 
werd verkregen, altijd ontoelaatbaar is, noch dat de vordering in rechte die erop steunt 
noodzakelijk ongegrond is.

Ook de artikelen 5 en 6 van de Arbeidsinspectiewet schrijven niet voor wat de sanctie 
is wanneer informatie wordt uitgewisseld door de inspectiediensten met miskenning van 
het geheim van het strafonderzoek, met name zonder de in het derde lid van artikel 5 en 
het derde lid van artikel 6, §1, van de Arbeidsinspectiewet voorgeschreven toestemming, 
respectievelijk van de rechterlijke overheid, de procureur-generaal of de auditeur-gene-
raal, bij delegatie, de arbeidsauditeur.

Artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 voorziet evenmin in een 
sanctie wanneer akten van onderzoek en rechtspleging worden medegedeeld zonder de 
voorgeschreven uitdrukkelijke machtiging van de Procureur-generaal bij het Hof van Be-
roep.

In zoverre een verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling ontbreekt die de sanctie en 
rechtsgevolgen bepaalt van de miskenning van bepalingen die tot doel hebben het geheim 
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van het strafonderzoek te vrijwaren, staat het derhalve aan de rechter om vrij te beslissen 
welke de gevolgen zijn van de begane onrechtmatigheid.

In dat geval dient de rechter de toelaatbaarheid van het onrechtmatig verkregen bewijs 
te beoordelen in het licht van de artikelen 6 van het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden of 14 van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, die een eerlijke procesvoering voor-
staan, rekening houdend met de elementen van de zaak in haar geheel genomen, inbegre-
pen de wijze waarop het bewijs verkregen werd en de omstandigheden waarin de onrecht-
matigheid werd begaan. Hierbij kan de rechter met name in afweging nemen of de nale-
ving van bepaalde vormvoorwaarden is voorgeschreven op straffe van nietigheid, of de 
begane onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast, of de on-
rechtmatigheid al dan niet doelbewust werd begaan en of de ernst van de wetsovertreding 
veruit de begane onrechtmatigheid overstijgt.

Ook met het zuiver formeel karakter van de onregelmatigheid en met het gebrek aan 
weerslag van het aangeklaagde gebrek op het recht dat door de overschreden norm wordt 
beschermd, in casu het recht op geheimhouding van de gegevens van het strafonderzoek, 
dient de rechter rekening te houden bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van het on-
rechtmatig verkregen bewijs.

Bewijsuitsluiting is slechts te rechtvaardigen bij opzettelijke wetsschennis, grove on-
achtzaamheden, ingeval van miskenning van de beginselen van een eerlijk proces en wan-
neer de begane onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast.

Voorgaande regels zijn niet alleen van toepassing in strafzaken, maar ook in burgerlijke 
of sociale zaken, telkens wanneer onrechtmatig verkregen bewijs wordt aangewend in een 
context die de openbare orde raakt.

Het stelsel van de sociale zekerheid voor werknemers, zijn financiering en de inning 
van de socialezekerheidsbijdragen, raken de essentiële belangen van de Staat zodat de be-
palingen van de RSZ-wet en van de wet van 29 juni 1981 van openbare orde zijn, wat 
rechtvaardigt dat aan het onrechtmatig verkregen bewijs, waarop een vordering tot invor-
dering van socialezekerheidsbijdragen is gesteund, niet automatisch alle rechtsgevolgen 
wordt ontnomen.

De onregelmatigheid, die er in casu in bestond dat een inspecteur van de ISW tijdens 
een opsporingsonderzoek, met schending van het geheim van het strafonderzoek, een pro-
ces-verbaal heeft overgemaakt aan de inspectiediensten van de eiser zonder hiervoor de 
toestemming te hebben gevraagd aan de arbeidsauditeur, diende derhalve door het bestre-
den arrest te worden afgetoetst aan voormelde criteria om te beoordelen of het bedoelde 
proces-verbaal als bewijs toelaatbaar was en of de eiser bijgevolg wettig op grond van dat 
proces-verbaal tot een regularisatie van bijdragen was kunnen overgaan bij de verweerster 
die geen aangifte had gedaan van de arbeidsprestaties van de buitenlandse werknemers die 
zij tewerkstelde.

In zoverre het bestreden arrest automatisch tot bewijsuitsluiting heeft besloten zonder 
na te gaan of aan voormelde criteria voor bewijsuitsluiting was voldaan, heeft het bijge-
volg zijn beslissing niet naar recht verantwoord en niet wettig het proces-verbaal van 23 
oktober 1996 van de inspecteur van de ISW, en het onderzoeksverslag van inspecteur 
D.G. dat daarop steunde, uit het dossier geweerd wegens de schending van het geheim 
van het strafonderzoek en van de artikelen 5 en 6 van de Arbeidsinspectiewet en 125 van 
het koninklijk besluit van 28 december 1950 (schending van alle bepalingen aangehaald 
in de aanhef van het middel).

Tweede onderdeel
Het bestreden arrest heeft alleszins niet wettig kunnen oordelen dat het proces-verbaal 

van de ISW, en alles wat daarop voortbouwt, te weten het onderzoeksverslag D.G. van 2 
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april 1997, evenals zijn onderzoeksdaden, niet dienstig zijn om rechtsgevolgen te sorteren, 
dienvolgens uit het dossier moeten worden geweerd, wegens de niet-naleving van de toe-
stemmingsvereiste die besloten ligt in de artikelen 5 en 6 van de Arbeidsinspectiewet en 
125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950.

Al deze toestemmingsvereisten hebben immers een zuiver formeel karakter en zijn niet 
op straffe van nietigheid voorgeschreven.

Het algemeen rechtsbeginsel inzake het geheim van het strafonderzoek behelst boven-
dien geen absoluut recht, terwijl er geen algemeen rechtsbeginsel bestaat inzake de ge-
heimhouding van de gegevens van het opsporingsonderzoek.

Komt daarbij dat niet werd betwist dat de onregelmatige toestand te dezen door de ar-
beidsauditeur naderhand was geregulariseerd doordat hij alsnog aan de ISW zijn toestem-
ming had verleend tot mededeling van het proces-verbaal van 23 oktober 1996 aan de ei-
ser.

Niet onbelangrijk is ook het feit dat het met schending van het geheim van het strafon-
derzoek verkregen proces-verbaal van 23 oktober 1996 geen aanleiding heeft gegeven tot 
vervolging van de verweerster.

Tenslotte was ook de betrouwbaarheid van de gegevens vermeld in het proces-verbaal 
van 23 oktober 1996 niet aangetast door het loutere feit dat dit proces-verbaal, zonder op-
zet, door de ISW aan de inspectiediensten van de eiser was medegedeeld zonder vooraf-
gaande toestemming van de arbeidsauditeur.

Alle elementen in hun geheel beschouwd, was bijgevolg voldaan aan de vereisten van 
een eerlijke procesvoering, zoals bepaald in de artikelen 6 van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en 14 van het In-
ternationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, zodat het bestreden arrest 
bij de belangenafweging tussen het geschonden belang, bestaande uit een schending van 
het geheim van het onderzoek, en het te vrijwaren hogere belang, zijnde het instandhou-
den van het stelsel van de sociale zekerheid voor werknemers en de strijd tegen sociale 
fraude, voorrang diende te geven aan de belangen die de eiser tot taak heeft te behartigen.

Hieruit volgt dat aan de in het eerste onderdeel vermelde criteria voor bewijsuitsluiting, 
welke hier als herhaald moeten worden beschouwd, niet was voldaan zodat het bestreden 
arrest niet wettig het bewijs, dat de eiser op onrechtmatige wijze, met schending van het 
geheim van het strafonderzoek, had verkregen, uit het dossier heeft kunnen weren en de 
vorderingen van de eiser bijgevolg niet wettig heeft kunnen afwijzen op grond van een fa-
lende bewijsvoering (schending van alle bepalingen aangehaald in de aanhef van het mid-
del).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Derde onderdeel
1. Krachtens artikel 1, derde lid, van de wet van 16 november 1972 betreffende 
de arbeidsinspectie (hierna: Arbeidsinspectiewet), houden de sociale inspecteurs 
toezicht op de naleving van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan, onver-
minderd de bevoegdheden van de officieren van de gerechtelijke politie.
2. Krachtens artikel 5, eerste lid, van die wet, delen de sociale inspecteurs van 
een inspectiedienst, wanneer zij zulks nodig achten, de inlichtingen die zij bij 
hun onderzoek hebben ingewonnen mee aan de openbare en aan de meewerken-
de instellingen van sociale zekerheid, aan de sociale inspecteurs van de andere 
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inspectiediensten, alsook aan alle ambtenaren belast met het toezicht op andere 
wetgevingen, in zoverre die inlichtingen deze laatsten kunnen aanbelangen bij de 
uitoefening van het toezicht waarmee ze belast zijn. 
Krachtens het tweede lid van dit artikel bestaat er een verplichting om deze in-
lichtingen mee te delen wanneer de openbare instellingen van sociale zekerheid, 
de sociale inspecteurs van de andere inspectiediensten of de andere met toezicht 
belaste ambtenaren erom verzoeken. Krachtens het derde lid van dit artikel mo-
gen  inlichtingen  die  werden  ingewonnen  tijdens  de  uitoefening  van  plichten 
voorgeschreven door de rechterlijke overheid slechts worden meegedeeld mits 
toestemming van deze laatste.
3. Krachtens artikel 7 van die wet, mogen de openbare en meewerkende instel-
lingen van sociale zekerheid, de sociale inspecteurs, de sociale inspecteurs van 
de andere inspectiediensten, alsook alle ambtenaren belast met het toezicht op 
andere wetgevingen, de inlichtingen verkregen op grond van respectievelijk arti-
kel 5 of 6 gebruiken voor de uitoefening van alle opdrachten betreffende het toe-
zicht waarmee ze belast zijn.
4.  Krachtens  artikel  9 van deze wet,  hebben de sociale  inspecteurs  het  recht 
waarschuwingen te geven, voor de overtreder een termijn te bepalen om zich in 
regel te stellen en processen-verbaal op te maken. Bij het opmaken van de pro-
cessen-verbaal kunnen krachtens het vierde lid van deze bepaling de materiële 
vaststellingen verricht door de sociale inspecteurs van een inspectiedienst, met 
hun  bewijskracht,  gebruikt  worden  door  de  sociale  inspecteurs  van  dezelfde 
dienst, van de andere inspectiediensten of door de ambtenaren belast met het toe-
zicht op de naleving van andere wetgevingen.
5. Uit de samenlezing van deze bepalingen volgt dat de sociale inspecteurs van 
een inspectiedienst de inlichtingen die zij tijdens hun onderzoek hebben inge-
wonnen, anders dan deze verkregen tijdens de uitoefening van plichten voorge-
schreven door de rechterlijke overheid,  zonder toestemming van deze laatste, 
kunnen meedelen aan de openbare en meewerkende instellingen van sociale ze-
kerheid, aan de sociale inspecteurs van de andere inspectiediensten, alsook aan 
alle ambtenaren belast met het toezicht op andere wetgevingen, in zoverre die in-
lichtingen deze laatsten kunnen aanbelangen bij de uitoefening van het toezicht 
waarmee ze belast zijn.
De omstandigheid dat de sociale inspecteurs op grond van deze inlichtingen een 
proces-verbaal hebben opgesteld doet hieraan geen afbreuk.
6. De appelrechters stellen vast dat:
- bij een controle op 26 juni 1996 door de inspecteur van de Inspectie van de So-
ciale Wetten werd vastgesteld dat de verweerster voor de uitvoering van de wer-
ken beroep deed op verschillende werknemers die niet de werknemers van de 
verweerster waren;
- na verdere controlebezoeken, de Inspectie van de Sociale Wetten de inbreuken 
begaan door de verweerster in een proces-verbaal heeft vastgesteld;
- het proces-verbaal van de Inspectie van de Sociale Wetten en zijn bijlagen aan 
de eiser  werden meegedeeld nadat  zij  aan de arbeidsauditeur werden overge-
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maakt;
- het onderzoeksverslag van de sociale inspecteur van de eiser, op basis waarvan 
de eiser is overgegaan tot het opstellen van berichten van wijziging, gebaseerd is 
op de kennis over en de inhoud van het proces-verbaal van de Inspectie van de 
Sociale Wetten en de eraan gehechte stukken.
De appelrechters stellen niet vast en uit de stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan, blijkt niet dat de inlichtingen meegedeeld aan de eiser door de Inspectie 
van de Sociale Wetten werden ingewonnen tijdens de uitoefening van plichten 
opgelegd door de rechterlijke overheid.
7. Door in deze omstandigheden te beslissen dat het bedoelde proces-verbaal van 
de Inspectie van de Sociale Wetten en het daarop gesteunde onderzoeksverslag 
van de inspecteur van de eiser uit het dossier geweerd moeten worden omdat, na 
het overmaken van het proces-verbaal aan het openbaar ministerie, de Inspectie 
van de Sociale Wetten de inlichtingen en stukken waarover zij beschikt enkel 
mag overmaken aan andere instanties, waaronder de eiser, indien daarvoor voor-
af toelating is verleend door dat openbaar ministerie, schendt het arrest artikel 5 
van de Arbeidsinspectiewet.
Het onderdeel is gegrond. 
Vierde onderdeel
8. Overeenkomstig artikel 6, §1, eerste lid, van de Arbeidsinspectiewet, zijn alle 
diensten van de Staat, met inbegrip van de parketten en de griffies van de hoven 
en van alle rechtscolleges, de gemeenschappen en gewesten, de provincies, de 
agglomeraties,  de  federaties  van  gemeenten,  de  gemeenten,  de  verenigingen 
waartoe ze behoren, en van de openbare instellingen die ervan afhangen, alsmede 
van alle openbare en meewerkende instellingen van sociale zekerheid, ertoe ge-
houden aan de sociale inspecteurs, op hun verzoek, alle inlichtingen te geven die 
de sociale inspecteurs nuttig achten voor het toezicht op de naleving van de wet-
gevingen waarmee zij belast zijn.
Evenwel mogen, krachtens het derde lid van artikel 6, §1, in de versie voor de 
wijziging ervan bij wet van 20 juli 2006, de akten, stukken, registers, documen-
ten of  inlichtingen betreffende gerechtelijke procedures  enkel  worden meege-
deeld met de uitdrukkelijke toelating van de procureur-generaal of de auditeur-
generaal.
9. Artikel 6, §1, van de Arbeidsinspectiewet heeft betrekking op het verstrekken 
van inlichtingen door andere diensten aan de sociale inspectiediensten op hun 
verzoek. Wanneer, zoals te dezen, inlichtingen worden meegedeeld door een so-
ciale inspectiedienst aan een instelling van sociale zekerheid, valt deze medede-
ling niet onder de toepassing van artikel 6, §1, van de Arbeidsinspectie-wet.
10. Het bestreden arrest kon niet wettig op grond van artikel 6, §1, derde lid, van 
de Arbeidsinspectiewet, beslissen dat het bedoelde proces-verbaal van de Inspec-
tie van de Sociale Wetten en het daarop gesteunde onderzoeksverslag van de in-
specteur van de eiser uit het dossier geweerd moeten worden omdat het proces-
verbaal door de Inspectie van de Sociale Wetten aan de eiser werd overgemaakt 
zonder voorafgaande toelating van het openbaar ministerie.
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Het onderdeel is gegrond. 
Tweede onderdeel
Tweede subonderdeel
11. Artikel 125, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 december 1950 hou-
dende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken bepaalt dat, in 
criminele,  correctionele en politiezaken en in  tuchtzaken,  geen uitgifte  of  af-
schrift der akten van onderzoek en rechtspleging mag worden afgeleverd zonder 
uitdrukkelijke machtiging van de procureur-generaal bij het Hof van beroep.
Wanneer een akte van onderzoek en rechtspleging wordt meegedeeld door een 
sociale inspectiedienst aan de instellingen van sociale zekerheid, de sociale in-
specteurs van de andere inspectiediensten of aan ambtenaren belast met het toe-
zicht op andere wetgevingen, wordt deze mededeling specifiek geregeld door ar-
tikel 5 van de Arbeidsinspectiewet en niet door het voorschrift van artikel 125 
van het koninklijk besluit van 28 december 1950.
12. Het bestreden arrest kon niet wettig op grond van artikel 125 van het konink-
lijk besluit van 28 december 1950, beslissen dat het bedoelde proces-verbaal van 
de Inspectie van de Sociale Wetten en het daarop gesteunde onderzoeksverslag 
van de inspecteur van de eiser uit het dossier geweerd moeten worden omdat het 
proces-verbaal door de Inspectie van de Sociale Wetten aan de eiser werd over-
gemaakt zonder voorafgaande toelating van het openbaar ministerie.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
13. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-
tigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

29 oktober 2007 – 3° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
De Bruyn en Kirkpatrick.

Nr. 514

2° KAMER - 30 oktober 2007

1º  HOGER  BEROEP  —  STRAFZAKEN  (DOUANE  EN  ACCIJNZEN 
INBEGREPEN)  —  RECHTSPLEGING  IN  HOGER  BEROEP  -  RECHTER DIE 
VERHINDERDE RECHTER BIJ UITSPRAAK VERVANGT - EENSTEMMIGHEID
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2º  RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN -  RECHTSPLEGING IN HOGER 
BEROEP - RECHTER DIE VERHINDERDE RECHTER BIJ UITSPRAAK VERVANGT - EENSTEMMIGHEID - 
TOEPASSING

3º  HOGER  BEROEP  —  STRAFZAKEN  (DOUANE  EN  ACCIJNZEN 
INBEGREPEN)  —  BURGERLIJKE  RECHTSVORDERING  (BIJZONDERE 
REGELS) - WIJZIGING VAN DE BEROEPEN BESLISSING - VEREISTE VAN EENPARIGHEID

4º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - 
WIJZIGING VAN DE BEROEPEN BESLISSING - VEREISTE VAN EENPARIGHEID

1º en 2° De rechter in hoger beroep die een verhinderde rechter bij de uitspraak vervangt 
doet  deze  uitspraak  zonder  dat  hij  kennis  heeft  genomen  van  de  zaak,  zodat  de 
eenstemmigheidsvereiste in dergelijk geval  niet  van toepassing is op de vervangende 
rechter1. (Art. 211bis, Sv.)

3º  en  4°  Wanneer  de  appelrechters  op  het  hoger  beroep  van  de  burgerlijke  partij  de 
beroepen beslissing wijzigen door de vordering van de burgerlijke partij ontvankelijk en 
gegrond te verklaren, is voor die beslissing geen eenparigheid vereist2. (Art. 211bis, Sv.)

(R. T. S.)

ARREST

(A.R. P.07.0436.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brussel, 
correctionele kamer, van 28 februari 2007. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert aan dat uit het vonnis of het arrest moet blijken of de rechter 
die bij toepassing van artikel 779, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek wordt aan-
gewezen om een rechter die wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van 
een vonnis waarover hij  mede heeft beraadslaagd overeenkomstig artikel  778 
Gerechtelijk Wetboek, te vervangen op het ogenblik van de uitspraak, zich heeft 
aangesloten bij de eenparig genomen beslissing. 
2. Artikel 779, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek biedt de voorzitter van een ge-
recht de mogelijkheid om, ten einde de afdoening van een zaak te bevorderen bij 
wettige verhindering van een rechter om de uitspraak bij te wonen van een von-
nis waarover hij mede heeft beraadslaagd, een andere rechter aan te wijzen om 
de verhinderde rechter bij de uitspraak te vervangen.
De rechter die de verhinderde rechter vervangt, doet deze uitspraak zonder dat 

1 Cass., 25 maart 2003, AR P.02.1387.N, nr 201.
2 Cass., 3 dec. 2003, AR P.02.0828.F, nr 613
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hij kennis heeft genomen van de zaak. De eenstemmigheidsvereiste is in derge-
lijk geval niet van toepassing op de vervangende rechter.
Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
3. Wanneer de appelrechters op het hoger beroep van de burgerlijke partij, de be-
roepen beslissing wijzigen door de vordering van de burgerlijke partij ontvanke-
lijk en gegrond te verklaren, is voor die beslissing geen eenparigheid vereist.
Het middel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht. 
(...) 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
13. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

30 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advo-
caat-generaal –  Advocaten:  mrs. K. Flamant-Janssen, Leuven, A. Buekenhoudt, Brussel 
en B. Verhaeren, Brussel.

Nr. 515

2° KAMER - 30 oktober 2007

CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - CASSATIEBEROEP - 
STRAFZAKEN -  TEGENVORDERING -  VORDERING GEGROND OP HET TERGEND EN ROEKELOOS 
KARAKTER VAN HET CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

Noch de bepalingen van de artikelen 3 en 4, V.T.Sv., noch enige andere wettelijke bepaling 
verlenen het Hof, dat uitspraak doet in strafzaken, de bevoegdheid kennis te nemen van 
een tegenvordering tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos cassatieberoep; 
een dergelijke vordering is niet ontvankelijk1. 

(L.)

(A.R. P.07.0500.N)

30 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. F. Laeveren, Mechelen, D. Duerinck, Mechelen, M. Van 
Der Hasselt, Brussel, Ch. De Nyn, Brussel en J. Pinoy, Brussel.

1 Cass., 18 feb. 2004, AR P.03.1467.F, nr 87. 
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Nr. 516

2° KAMER - 30 oktober 2007

1º  RECHT  VAN  VERDEDIGING  —  STRAFZAKEN  -  ONDERZOEKSGERECHTEN - 
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING -  VERZOEK OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - 
BESLISSING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER -  ANDERSLUIDEND OORDEEL VAN HET 
ONDERZOEKSGERECHT - GEVOLG

2º  ONDERZOEKSGERECHTEN  -  REGELING VAN DE RECHTSPLEGING -  VERZOEK OM 
BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN -  BESLISSING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - 
ANDERSLUIDEND OORDEEL VAN HET ONDERZOEKSGERECHT - GEVOLG

1º en 2° Wanneer het onderzoeksgerecht bij de regeling van de rechtspleging met opgave 
van redenen oordeelt  dat,  gelet  op  de  resultaten  van het  gerechtelijk  onderzoek,  de 
uitvoering  van  de  door  de  onderzoeksrechter  met  toepassing  van  artikel  127,  §3, 
Wetboek van Strafvordering bevolen bijkomende onderzoeksdaden waarover de partijen 
verweer  hebben gevoerd,  slechts  gedeeltelijk  nuttig  of  noodzakelijk  was,  miskent  het 
aldus noch het recht op tegenspraak of het recht van verdediging van de partij die om de 
onderzoekshandelingen verzocht, noch haar recht op een eerlijk proces1. 

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

ARREST

(A.R. P.07.0626.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest gewezen door het Hof van Beroep 
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 maart 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert aan dat het arrest het recht op tegenspraak en het recht op 
een eerlijk proces van de eiser miskent omdat het niet vaststelt dat een aan de on-
derzoeksrechter gevraagde bijkomende onderzoeksdaad - te dezen de neerleg-
ging van de originelen van de van valsheid betichte stukken -, hoewel bevolen, 
niet werd uitgevoerd.
2. Het arrest stelt in dat verband vast dat "alle onderzoekshandelingen dienstig 
om de waarheid aan het licht te brengen verricht werden; dat de originele van 
valsheid betichte documenten aan de politiediensten werden overgelegd, die in 
samenspraak met de onderzoeksrechter beslist hebben deze niet in beslag te ne-
men en, na deze zorgvuldig te hebben beschreven, kopijen ervan neergelegd heb-
ben ter griffie van de rechtbank; dat er dan ook geen enkele reden bestaat om te 
twijfelen  aan  de  overeenstemming  van  deze  kopijen  met  de  originelen,  nog 
steeds in het bezit van de inverdenkinggestelde". Het oordeelt  "dat  er niet de 

1 Cass., 6 april 2004, AR P.03.1667.N, nr 186. 
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minste aanwijzing bestaat dat de stukken vermeld in de telastleggingen A.1, A.2 
en A.3 vals zouden zijn".
3. In zoverre het middel zegt dat de rechters niet vaststellen dat de originele stuk-
ken niet werden neergelegd, berust het op een onvolledige lezing van het arrest.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
4. Voor het overige bekritiseert het middel het feitelijk, mitsdien onaantastbaar, 
oordeel van de rechters dat de door hen vastgestelde uitvoeringsmodaliteit - te 
dezen het neerleggen van kopies - volstaat "om de waarheid aan het licht te bren-
gen".
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
5. Ten slotte, wanneer het onderzoeksgerecht bij de regeling van de rechtsple-
ging met opgave van redenen oordeelt dat, gelet op de resultaten van het gerech-
telijk onderzoek, de uitvoering van de door de onderzoeksrechter met toepassing 
van artikel  127,  §3,  Wetboek van Strafvordering  bevolen  bijkomende onder-
zoeksdaden waarover de partijen verweer hebben gevoerd, slechts gedeeltelijk 
nuttig of noodzakelijk was, miskent het aldus noch het recht op tegenspraak of 
het recht van verdediging van de partij die om de onderzoekshandelingen ver-
zocht, noch haar recht op een eerlijk proces.
In zoverre faalt het middel naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

30 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. G. Van Deyck, Mechelen en T. De Hertogh, Mechelen.

Nr. 517

2° KAMER - 30 oktober 2007

1º  LASTER  EN  EERROOF  -  VOORWAARDE VAN OPENBAARHEID -  FEITENRECHTER - 
ONAANTASTBAAR OORDEEL

2º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - LASTER EN 
EERROOF - VOORWAARDE VAN OPENBAARHEID

1º  en  2°  Of  een  misdrijf  in  de  zin  van  artikel  443  Strafwetboek  is  geschied  in 
tegenwoordigheid  van  verscheidene  personen  is  een  feitenoordeel  waarover  de 
feitenrechter onaantastbaar oordeelt. (Art. 444, derde lid, Sw.)

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

ARREST
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(A.R. P.07.0714.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest gewezen door het Hof van Beroep 
te Brussel, correctionele kamer, van 4 april 2007.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 444, derde lid, Strafwetboek, dit in 
samenhang  met  artikel  443  Strafwetboek.  Het  stelt  dat  door  het  feit  dat  de 
kwaadwillige tenlasteleggingen zijn geschied in aanwezigheid van drie personen, 
de appelrechters niet wettig hebben kunnen oordelen dat de tenlasteleggingen 
niet zijn geschied in tegenwoordigheid van verscheidene personen.
4. Of een tenlastelegging in de zin van artikel 443 Strafwetboek is geschied in te-
genwoordigheid van verscheidene personen is een feitenoordeel waarover de fei-
tenrechter onaantastbaar oordeelt.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

30 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. G. Warson, Brussel en J. De Ketelaere, Leuven.

Nr. 518

2° KAMER - 30 oktober 2007

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - BEHANDELING MET GESLOTEN 
DEUREN - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

2º AANRANDING VAN EERBAARHEID EN VERKRACHTING -  VERKRACHTING - 
CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN - GEBREK AAN TOESTEMMING - GEVALLEN

1º De rechter oordeelt soeverein over de toepassing van artikel 190, eerste lid, Wetboek 
van Strafvordering dat bepaalt dat, alhoewel de behandeling van de zaak in het openbaar 
geschiedt  op  straffe  van nietigheid,  het  vonnisgerecht  kan  bevelen  dat  de  zaak  met 
gesloten deuren wordt behandeld, wanneer de vervolgingen zijn gegrond op de artikelen 
372  tot  378  Strafwetboek,  indien  een  van  de  partijen  of  het  slachtoffer  het  vraagt, 



Nr. 518 - 30.10.07 HOF VAN CASSATIE 2063 

namelijk  met  het  oog  op  de  bescherming  van  zijn  persoonlijke  levenssfeer;  geen 
wetsbepaling  schrijft  voor  dat  de  rechter  of  andere  partijen,  in  zoverre  zij  tegen  dat 
verzoek geen bezwaar of opmerking formuleren, dient te horen. 

2º Artikel 375, tweede lid, Strafwetboek somt een aantal gevallen op waarin de persoon op 
wie  de  strafbare  daad  wordt  gesteld,  geacht  wordt  zijn  toestemming  niet  te  hebben 
verleend; die opsomming is niet beperkend en louter exemplatief, zodat de afwezigheid of 
het gebrek aan toestemming ook uit andere feitelijke gegevens kan blijken1. 

(M. T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0982.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwer-
pen, correctionele kamer, van 24 mei 2007. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan. 
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...) 
Eerste middel
2. Het middel voert aan dat de appelrechters het beginsel van de openbaarheid 
van de rechtszittingen miskennen door de eiser niet te horen over het verzoek tot 
sluiting van de deuren, hetgeen leidt tot de nietigheid van de rechtspleging en 
van de uitspraak.
3. Artikel 190, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat, alhoewel de 
behandeling van de zaak in het openbaar geschiedt op straffe van nietigheid, het 
vonnisgerecht kan bevelen dat de zaak met gesloten deuren wordt behandeld, 
wanneer de vervolgingen zijn gegrond op de artikelen 372 tot 378 van het Straf-
wetboek, indien een van de partijen of het slachtoffer het vraagt, namelijk met 
het oog op de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. 
De rechter oordeelt hierover soeverein. 
4. Geen wetsbepaling schrijft daarbij voor dat de rechter de andere partijen, in 
zoverre zij tegen dat verzoek geen bezwaar of opmerking formuleren, dient te 
horen.
In zoverre het middel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt het naar recht. 
5. Voor het overige volgt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, 
dat het openbaar ministerie de sluiting der deuren heeft gevorderd op grond van 
artikel 190 Wetboek van Strafvordering met het oog op de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer van minderjarigen.
Uit de vermelde stukken blijkt niet dat de eiser bij de behandeling van de zaak 

1 Cass., 2 nov. 1999, AR P.98.1366.N, nr 581. 
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voor de feitenrechter, tegen de sluiting van de deuren enig bezwaar of kritiek 
heeft geformuleerd. 
De eiser kan het in het middel bedoelde verweer aldus niet voor het eerst voor 
het Hof aanvoeren.
Het middel is in zoverre niet ontvankelijk. 
(...)
Derde middel
7. Het middel voert aan "dat artikel 375 Strafwetboek zelf reeds het begrip 'toe-
stemming' ruim omschrijft en een - door de strikte interpretatie noodzakelijk - li-
mitatieve opsomming geeft van de hiermee gelijk te stellen situaties". 
8. Artikel 375, tweede lid, Strafwetboek somt een aantal gevallen op waarin de 
persoon op wie de strafbare daad wordt gesteld, geacht wordt zijn toestemming 
niet te hebben verleend. Die opsomming is niet beperkend louter exemplatief. De 
afwezigheid of het gebrek aan toestemming kan zodoende ook uit andere feitelij-
ke gegevens blijken.
9. Het Hof kan in dat verband alleen nagaan of de rechter uit de door hem vast-
gestelde concrete feiten en omstandigheden eigen aan de zaak en de persoon van 
het  slachtoffer,  geen gevolgen trekt  die  daarmee geen verband houden of  op 
grond daarvan niet kunnen worden verantwoord. 
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht. 
10. Voor het overige trekken de appelrechters uit het geheel van de concrete fei-
ten en omstandigheden die zij vermelden (arrest blz. 8 - 10), geen gevolgen die 
daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden verant-
woord.
11. Op grond van die feitelijke vaststellingen vermogen de rechters wettig te oor-
delen dat, wat de telastleggingen van verkrachting betreft, het slachtoffer geen 
geldige toestemming heeft gegeven.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek
12. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep. 
Veroordeelt de eiser in de kosten.

30 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. L. Delbrouck, Hasselt.
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Nr. 519

2° KAMER - 30 oktober 2007

1° GRONDWETTELIJK HOF — PREJUDICIEEL GESCHIL – PREJUDICIÊLE 
VRAAG – HOF VAN CASSATIE – ART.26, §1, 3°, BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF 
- VERPLICHTING 

2° PREJUDICIEEL GESCHIL – PREJUDICIÊLE VRAAG – HOF VAN CASSATIE 
– ART.26, §1, 3°, BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF  - VERPLICHTING

 3° GRONDWETTELIJK HOF — PREJUDICIEEL GESCHIL – PREJUDICIÊLE 
VRAAG – HOF VAN CASSATIE – ART.26, §1, 3°, BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF 
- ONDERSCHEID INZAKE DE MOGELIJKHEID VAN ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP BIJ DE TOEPASSING 
VAN HETZIJ ARTIKEL 235BIS OF DE ARTIKELEN 189TER EN 235TER SV.  -  VERGELIJKBARE 
PROCEDURES –  VERENIGBAARHEID VAN DIT ONDERSCHEID MET DE ARTIKELEN 10  EN 11 GW – 
VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE – AMBTSHALVE PREJUDICIËLE VRAAG 

4° PREJUDICIEEL GESCHIL – PREJUDICIÊLE VRAAG – HOF VAN CASSATIE 
– ART.26, §1, 3°, BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF – ONDERSCHEID INZAKE DE MOGELIJKHEID 
VAN ONMIDDELIK CASSATIEBEROEP BIJ DE TOEPASSING VAN HETZIJ ARTIKEL 235BIS OF DE 
ARTIKELEN 189TER EN 235TER SV. - VERGELIJKBARE PROCEDURES – VERENIGBAARHEID VAN DIT 
ONDERSCHEID MET DE ARTIKELEN 10 EN 11 GW – VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE 
– AMBTSHALVE PREJUDICIËLE VRAAG

1° en 2° ook al wordt er geen cassatiemiddel  over aangevoerd, toch moet het  Hof van 
Cassatie  wanneer  er  een  vraag  als  bedoeld  in  artikel  26,  §1,  3°,  Bijzondere  Wet 
Arbitragehof rijst, een prejudiciële vraag stellen aan het Grondwettelijk Hof1.

3° en 4° wanneer het Hof van Cassatie vaststelt, enerzijds, dat, anders dan in het geval van 
een controle van de bijzondere opsporingsmethode observatie en infiltratie bij toepassing 
van de artikelen 189ter en 235ter,  Wetboek van  Strafvordering, artikel 416, tweede lid, 
Wetboek van Strafvordering een onmiddelijk cassatieberoep toelaat tegen het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling gewezen bij toepassing van artikel 235bis Wetboek 
van  Strafvordering en, anderzijds, dat de procedure van de artikelen 189ter en 235ter 
Wetboek van Strafvordering aan de ene kant en de procedure van artikel 235bis aan de 
andere  kant  dermate  vergelijkbaar  zijn  dat  de  vraag  rijst  of  dit  onderscheid  wel 
verenigbaar is met het gelijkheidsbeginsel neergelegd in de artikelen 10 en 11 Grondwet, 
stelt het hierover ambtshalve een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof2.

(S. e.a.)

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef:
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest van 25 juni 2007 van de kamer van 

inbeschuldigingstelling (K.I.) te Antwerpen dat vaststelt dat er geen onregelmatigheden 
werden begaan bij de toepassing van de bijzondere opsporingsmethode observatie.

De appelrechters overwegen dat volgens artikel 235ter Strafvordering (Sv.) de opdracht 
van de kamer van inbeschuldigingstelling er enkel in bestaat te controleren of de gegevens 
van het open strafdossier met betrekking tot de toegepaste bijzondere opsporingsmethode 
conform zijn aan deze van het vertrouwelijk dossier.

Vervolgens  stelt  de  KI  vast  dat  in  conclusies  echter  de  regelmatigheid  van  de 
toegepaste bijzondere opsporingmethode observatie ter discussie wordt gesteld, zodat het 

1 Zie de concl. van het O.M.
2 Ibid.
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debat  dient  te  worden geopend met  het  oog op een  mogelijke  toepassing  van artikel 
235bis Sv.

Uiteindelijk besluit de kamer van inbeschuldigingstelling, na te hebben vastgesteld dat 
de  schriftelijke  machtiging  tot  observatie  beantwoordt  aan  alle  vereisten  van  art.  47, 
sexies, §3, Strafvordering, dat er geen onregelmatigheid werd begaan.

Tegen  dit  arrest  van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  stelden  de 
inverdenkinggestelden cassatieberoep in op 29 juni 2007.

Het arrest nummer 105/2007 van het Grondwettelijk Hof van 19 juli 2007 vernietigde 
artikel 235ter, §6, Sv.; het arrest werd in het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007 
gepubliceerd zodat sinds 13 augustus 2007 artikel 235ter, §6, Sv. dat bepaalde dat tegen 
de controle van het vertrouwelijk dossier door de kamer van inbeschuldigingstelling geen 
rechtsmiddel  openstaat,  moet  geacht  worden nooit  te  hebben bestaan (cfr.  Art.  9,  §1, 
Bijzondere Wet op het Arbitragehof van 6 januari 1989).

De  rechtsvraag  die  alzo  te  dezen  aan  het  Hof  voorligt  is  welk  gevolg  voormeld 
vernietigingsarrest  van  het  Grondwettelijk  Hof  heeft  op  de  door  de  eisers  ingestelde 
cassatieberoepen.  Hierbij  dient  mijn  inziens  eerst  de  inhoudelijke  draagwijdte  van  de 
controle van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie zoals bepaald in 
artikel 235ter Strafvordering te worden onderzocht.

De parlementaire voorbereiding van de wet van 27 december 2005 houdende diverse 
wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering en van het Gerechtelijk Wetboek met het 
oog op de verbetering van de onderzoeksmethoden in de strijd tegen het terrorisme en de 
zware en georganiseerde criminaliteit (B.S. 30 december 2005, Ed. 2) die artikel 235ter in 
het Wetboek van Strafvordering invoegt geeft hieromtrent niet echt uitsluitsel.

Eén lezing van deze wetsbepaling bestaat hierin dat de controle ex art. 235ter Sv. enkel 
betrekking  heeft  op  het  vertrouwelijk  dossier  en  dat,  indien  ter  gelegenheid  van  de 
controle van het vertrouwelijk dossier, de kamer van inbeschuldigingstelling beslist over 
te gaan tot een onderzoek van de wettigheid en de regelmatigheid van de observatie en 
infiltratie  aan  de  hand  van  het  strafdossier,  zij  de  heropening  van  de  debatten  moet 
bevelen en verder toepassing moet maken van artikel 235bis Sv. (Cass., 31 oktober 2006, 
P.06.0841.N en P.06.0898.N; Cass., 5 december 2006, P.06.1232.N; Gw.H., 26 juli 2007, 
nr. 107/2007).

Maar  echt  proceseconomisch  is  deze  oplossing  niet,  nu  ze  dezelfde  rechter  doet 
oordelen in verschillende procedures over hetzelfde onderwerp met dezelfde partijen.

Artikel 235ter Sv. is mijn inziens ook vatbaar voor een andere, ruimere interpretatie en 
met  name  dat  de  controle  door  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  van  de 
regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie zich niet 
tot de enkele controle van het vertrouwelijk dossier beperkt.

Art. 235ter Sv. lijkt mij inderdaad slechts een bijzondere toepassing uit te maken van 
het onderzoek van de regelmatigheid van de procedure, zoals algemeen bepaald in art. 
235bis Sv., in die zin dat die controle enkel geldt voor de observatie en de infiltratie en 
door de wet verplichtend gemaakt is zowel bij opsporingsonderzoek als bij gerechtelijk 
onderzoek.

De controle ex art. 235ter Sv. omvat alsdan zowel het nazicht van het open strafdossier 
(waarvan de partijen trouwens inzage krijgen overeenkomstig art. 235ter, §2, Sv.) als van 
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het vertrouwelijk dossier.

Dat art. 235ter Sv. slechts een specifiek geval uitmaakt van het algemene artikel 235bis 
Sv. kan ook worden afgeleid uit de verwijzing door art. 235ter, §5, Sv. naar de toepassing 
van  art.  235bis,  §5  en  6  met  betrekking  tot  de  gevolgen  gehecht  aan  vastgestelde 
onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden.

De door de kamer van inbeschuldigingstelling desgevallend nietig verklaarde en uit het 
dossier verwijderde stukken met betrekking tot de observatie en infiltratie kan uiteraard 
enkel terugslaan op stukken uit het open strafdossier (bij uitsluiting van de stukken uit het 
vertrouwelijk dossier).

Aldus sluit de controle, bedoeld in artikel 235ter Sv., het volledige nazicht in van de 
regelmatigheid en de wettigheid van de bijzondere  opsporingsmethoden observatie  en 
infiltratie.

Maar het is  natuurlijk enkel wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling optreedt 
overeenkomstig art. 235ter, §1, Sv. dat zij inzage heeft in het vertrouwelijk dossier.

Dat vertrouwelijk dossier bevat de volgende stukken (art. 47sexies; 47septies, 47octies 
en 47novies Sv.):

a)  de  machtiging  tot  observatie  of  infiltratie  vanwege  de bevoegde magistraat.  Die 
machtiging  houdt  volgende  elementen  in:  de  proportionaliteit,  de  subsidiariteit,  de 
persoon die het voorwerp uitmaakt van de maatregel, de periode, de verantwoordelijke 
politieofficier  en  het  scenario,  de  techniek  en  de  toegepaste  tactiek.  Behoudens  de 
toegepaste techniek of tactiek worden alle andere gegevens opgenomen in het proces-
verbaal dat zich in het open strafdossier bevindt.

b) de beslissingen tot aanvulling, wijziging en verlenging van de machtiging.

c) de beslissing welke strafbare feiten de politiediensten kunnen plegen.

d) de vertrouwelijke verslagen over elke fase in de uitvoering van de observatie en 
infiltratie.

De  controle  van  voornoemde  stukken  van  het  vertrouwelijk  dossier  put  zijn  enige 
relevantie in de gevolgen die er kunnen worden uit afgeleid voor de regelmatigheid van de 
stukken van het open strafdossier.

Ook daarin voorziet artikel 235ter, Sv. De enkele controle van het vertrouwelijk dossier 
door de kamer van inbeschuldigingstelling maakt aldus slechts een-zelfs veeleer formeel-
element  van  de  globale  toetsing  van  de  regelmatigheid  van  de  bijzondere 
opsporingsmethoden  observatie  en  infiltratie  uit  en  behoeft  op  zich  dan  ook  geen 
afzonderlijk rechtsmiddel.

Blijft daarentegen wel de vraag naar het bestaan van een rechtsmiddel tegen het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling die, na inzage van het vertrouwelijk dossier, 
uitspraak doet over de regelmatigheid van de observatie en/of infiltratie, zoals gerelateerd 
in het open strafdossier.

Zulk arrest is ongetwijfeld geen eindbeslissing in de zin van artikel 416 Strafvordering. 
Cassatieberoep is bijgevolg in de huidige stand der wetgeving slechts mogelijk na het 
eindarrest of het eindvonnis. 
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De cassatieberoepen van de eisers zijn te dezen mitsdien in beginsel niet ontvankelijk.

Evenwel, waar artikel 416, tweede lid, Strafvordering een onmiddellijk cassatieberoep 
mogelijk maakt tegen de arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling, gewezen met 
toepassing van artikel 235bis Sv. en, in de interpretatie dat artikel 235ter Sv. slechts een 
bijzondere  toepassing uitmaakt  van de eerstgenoemde bepaling,  kan de vraag worden 
gesteld of de controle ex art. 235ter Sv. ook niet zou dienen te worden vermeld in art. 416 
Sv.  onder  de  gevallen  waar  onmiddellijk  cassatieberoep  mogelijk  is  zonder  de 
eindbeslissing te moeten afwachten.

Weliswaar is de huidige evolutie die ertoe strekt het Hof van Cassatie steeds meer te 
doen  tussenkomen in  de  lopende  strafprocedures  in  plaats  van  aan  het  einde  van  de 
procesgang  niet  echt  overtuigend.  Het  daaraan  verbonden  vertragend  effect  op  het 
procedureverloop staat haaks op de roep naar een efficiënte justitie. Maar de consistentie 
van het bestaande systeem kan een gelijkschakeling tussen de artikelen 235bis en 235ter 
Sv. wat het onmiddellijk cassatieberoep betreft, niettemin rechtvaardigen.

Een  prejudiciële  vraag  aan  het  Grondwettelijk  Hof  kan  daarover  dan  ook  worden 
gesteld.

Bij  arrest  AR P.07.0988.N van 2 oktober  2007 heeft  het  Hof  reeds ambtshalve de 
volgende prejudiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof:

"Schenden  artikel  235ter  en/of  artikel  416,  tweede  lid,  van  het  Wetboek  van 
Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat daarin niet wordt voorzien 
in  een  onmiddellijk  cassatieberoep  tegen  een  arrest  van  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling bij een controle van het vertrouwelijk dossier overeenkomstig de 
artikelen 189ter en/of 235ter van het Wetboek van Strafvordering dat een voorbereidend 
arrest is, terwijl artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, in afwijking 
van het eerste lid van dat artikel, onmiddellijk cassatieberoep toelaat tegen het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling gewezen met toepassing van artikel 235bis van het 
Wetboek  van  Strafvordering betreffende  het  onderzoek van  de regelmatigheid van  de 
rechtspleging dat een gelijkaardig voorbereidend arrest is als dit gewezen bij toepassing 
van artikel 235ter van het Wetboek van Strafvordering?"

Deze vraag was luidens de overwegingen van het arrest ingegeven door de vaststelling 
door  het  Hof  dat  "de  procedure  van  de  artikelen  189ter  en  235ter  Wetboek  van 
Strafvordering van de ene kant en de procedure van artikel 235bis van de andere kant (…) 
dermate vergelijkbaar (zijn) dat de vraag rijst of dit onderscheid wel verenigbaar is met 
het gelijkheidsbeginsel neergelegd in de artikelen 10 en 11 Grondwet", nu voor artikel 
235bis  Sv.  wél  en  voor  235ter  Sv.  niet  in  de  mogelijkheid  van  een  onmiddellijk 
cassatieberoep is voorzien.

Zo op de aldus gestelde vraag (beperkt tot de controle van het vertrouwelijk dossier) 
inderdaad  een  schending  van  het  grondwettelijk  gelijkheidsbeginsel  zou  worden 
vastgesteld, kan niet voorbijgegaan worden aan de bedenking naar de werkelijke omvang 
van  het  toezicht  van  de  cassatierechter  op  het  arrest  van  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling nu dit luidens art. 235ter , §4, Sv., geen gewag mag maken van de 
inhoud van het vertrouwelijk dossier, noch van enig element dat de afscherming van de 
gebruikte  technische  hulpmiddelen  en  de  politionele  onderzoekstechnieken  of  de 
vrijwaring van de veiligheid en de afscherming van de identiteit van de informant, de 
politieambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de observatie of infiltratie en de in 
artikel 47octies, §1, tweede lid, bedoelde burger in het gedrang kan brengen.
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Want  zelfs  indien  de  wetgever  de  inzage  van  het  vertrouwelijk  dossier  ook  zou 
toekennen aan de magistraten van het Hof van Cassatie, dan nog zou in dat kader de 
toetsing door de cassatierechter van de beslissing over de controle van het vertrouwelijk 
dossier een marginaal karakter behouden.

Het Hof van Cassatie  kan inderdaad niet  in de beoordeling van feitelijke  gegevens 
treden maar enkel in de juridische gevolgtrekkingen ervan.

Vandaar de suggestie om indien het Hof thans zou overgaan tot het stellen van een 
nieuwe prejudiciële  vraag,  een  enigszins  gewijzigde  tekst  aan  te  houden  waarbij  aan 
artikel  325ter  Strafvordering een ruimere interpretatie  dan de enkele  controle  van het 
vertrouwelijk dossier wordt gegeven.

De prejudiciële vraag zou alsdan kunnen luiden: "Schenden artikel 235ter en/of artikel 
416,  tweede  lid,  van  het  Wetboek  van  Strafvordering  de  artikelen  10  en  11  van  de 
Grondwet, doordat daarin niet wordt voorzien in een onmiddellijk cassatieberoep tegen 
een  arrest  van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  bij  een  controle  van  de 
regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie dat een 
voorbereidend  arrest  is,  terwijl  artikel  416,  tweede  lid,  van  het  Wetboek  van 
Strafvordering, in afwijking van het eerste lid van dat artikel, onmiddellijk cassatieberoep 
toelaat tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling gewezen met toepassing 
van artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering betreffende het onderzoek van de 
regelmatigheid van de rechtspleging dat een gelijkaardig voorbereidend arrest is als dit 
gewezen bij toepassing van artikel 235ter van het Wetboek van Strafvordering?"

ARREST 

(A.R. P.07.1150.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-
werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 25 juni 2007.
De beide eisers voeren elk in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een mid-
del aan. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest van de kamer van inbeschul-
digingstelling  dat  overeenkomstig  artikel  235ter Wetboek  van  Strafvordering 
controle uitoefent over de toepassing van hier de bijzondere opsporingsmethode 
observatie. 
2. Artikel 235ter, §6, Wetboek van Strafvordering bepaalde dat tegen de controle 
van het vertrouwelijk dossier door de kamer van inbeschuldigingstelling geen 
rechtsmiddel openstaat. Dit bracht met zich dat daartegen geen cassatieberoep 
kon worden ingesteld.
Het Grondwettelijk Hof heeft evenwel bij arrest nr. 105/2007 van 19 juli 2007 



2070 HOF VAN CASSATIE 30.10.07 - Nr. 520 

artikel 235ter, §6, Wetboek van Strafvordering vernietigd. Aldus is het gemeen 
recht terug toepasselijk.
3. Artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat cassatieberoep 
tegen voorbereidende arresten en arresten van onderzoek of tegen in laatste aan-
leg gewezen vonnissen van dezelfde soort eerst openstaat na het eindarrest of het 
eindvonnis; de vrijwillige tenuitvoerlegging van die voorbereidende arresten of 
vonnissen kan in geen geval als middel van niet-ontvankelijkheid worden inge-
roepen. 
Artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt evenwel dat het vo-
rige lid niet van toepassing is op arresten of vonnissen inzake bevoegdheid of 
met toepassing van de artikelen 135 en 235bis, noch op arresten of vonnissen in-
zake de burgerlijke rechtsvordering die uitspraak doen over het beginsel van aan-
sprakelijkheid, noch op arresten waarbij overeenkomstig artikel 524bis, §1, uit-
spraak wordt gedaan over de strafvordering en een bijzonder onderzoek naar de 
vermogensvoordelen wordt bevolen, noch op verwijzingsarresten overeenkom-
stig artikel 57bis van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, 
het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit heb-
ben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade.
4. Een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat overeenkomstig arti-
kel 235ter Wetboek van Strafvordering controle uitoefent over de toepassing van 
de  bijzondere  opsporingsmethoden  observatie  en  infiltratie,  is  enerzijds  een 
voorbereidend arrest en is anderzijds niet begrepen onder de uitzonderingen ver-
meld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering. Hieruit volgt dat te-
gen dit arrest maar eerst cassatieberoep openstaat na het eindarrest of eindvonnis.
Bijgevolg zou het cassatieberoep niet ontvankelijk zijn.
5. Overeenkomstig artikel 235bis Wetboek van Strafvordering onderzoekt de ka-
mer van inbeschuldigingstelling, bij de regeling van de rechtspleging of in de an-
dere gevallen waarin ze  kennisneemt van de zaak,  de regelmatigheid van de 
rechtspleging.
Anders dan in het geval van een controle van de bijzondere opsporingsmethoden 
observatie en infiltratie, laat artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering 
cassatieberoep toe tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling ge-
wezen bij toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering. De proce-
dure van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering van de ene kant en de proce-
dure van artikel 235bis van de andere kant zijn evenwel dermate vergelijkbaar 
dat de vraag rijst of dit onderscheid wel verenigbaar is met het gelijkheidsbegin-
sel neergelegd in de artikelen 10 en 11 Grondwet.
Het Hof stelt hierover ambtshalve de volgende prejudiciële vraag aan het Grond-
wettelijk Hof. 

Dictum

Het Hof,

Houdt elke verdere beslissing aan totdat het Grondwettelijk Hof zal geantwoord 
hebben op de prejudiciële vraag:
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“Schenden artikel  235ter  en/of  artikel  416,  tweede  lid,  van het  Wetboek van 
Strafvordering  de  artikelen  10  en  11  van  de  Grondwet,  doordat  daarin  niet  
wordt voorzien in een onmiddellijk cassatieberoep tegen een arrest van de ka-
mer van inbeschuldigingstelling bij een controle van het vertrouwelijk dossier  
overeenkomstig de artikelen 189ter en/of 235ter van het Wetboek van Strafvor-
dering dat een voorbereidend arrest is, terwijl artikel 416, tweede lid, van het  
Wetboek van Strafvordering, in afwijking van het eerste lid van dat artikel, on-
middellijk cassatieberoep toelaat tegen het arrest van de kamer van inbeschuldi-
gingstelling gewezen met  toepassing van artikel  235bis van het  Wetboek van 
Strafvordering betreffende het onderzoek van de regelmatigheid van de rechts-
pleging dat een gelijkaardig voorbereidend arrest is als dit gewezen bij toepas-
sing van artikel 235ter van het Wetboek van Strafvordering?”

30 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter  – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Deelsgelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. H. Rieder, Gent en J. Van Cauter, Gent. 

Nr. 520

2° KAMER - 31 oktober 2007

SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN -  ONOPZETTELIJK DODEN 
DOOR GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG -  ARTIKEL 419BIS STRAFWETBOEK - 
BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE FOUT EN HET ONGEVAL

Artikel 419bis Sw., dat is opgeheven bij de wet van 20 juli 2005, die op 31 maart 2006 in 
werking  is  getreden,  straft  elke  weggebruiker  die  door  gebrek  aan voorzichtigheid  of 
voorzorg  een  verkeersongeval  veroorzaakt  dat  iemands  dood  tot  gevolg  heeft;  in 
tegenstelling tot artikel 419 van het voormelde wetboek moet het oorzakelijk verband dat 
volgens deze bepaling is vereist,  niet alleen bestaan tussen de fout en het overlijden 
maar ook en vooral tussen de fout en het ongeval zelf1. (Artt. 419bis oud en 419, tweede 
lid, nieuw, Sw.)

(V. e.a. T. M. ; M. T. V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0931.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis, op 31 mei 2007 in hoger be-
roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers. 
In memories die op 23 en 24 augustus 2007 op de griffie zijn ingekomen en 
waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, voeren de 
eisers S. M., enerzijds, A. V. L., anderzijds, ieder een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

1 Gedr. St., Kamer, gew.z. 2002-2003, nr. 50.1915/001, p. 21.
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Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
C. Over het cassatieberoep dat door S. M., beklaagde, gericht is tegen de veroor-
delende beslissing op de strafvordering die tegen hem is ingesteld :
Over het middel
Tweede onderdeel
Artikel 419bis van het Wetboek van Strafvordering, dat vandaag is opgeheven 
doch te dezen krachtens artikel 2 van hetzelfde wetboek toepasselijk is, straft met 
gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en met een geldboete van vijftig 
tot tweeduizend euro of slechts één van die straffen alleen, elke weggebruiker die 
door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg een verkeersongeval veroorzaakt 
dat iemands dood tot gevolg heeft.
Uit de bewoordingen van deze bepaling volgt dat in tegenstelling tot artikel 419 
van het Strafwetboek, het vereiste oorzakelijk verband niet alleen moet bestaan 
tussen de fout en het overlijden maar ook en vooral tussen de fout en het ongeval 
zelf.
Het vonnis oordeelt dat de overdreven snelheid die de eiser wordt toegeschreven 
in oorzakelijk verband staat met, zo niet het ongeval, dan toch de gevolgen er-
van.
Deze overweging verantwoordt de toepassing van het voormelde artikel 419bis 
op de eiser niet naar recht.
Het middel is in zoverre gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen van W. V. L. en A. V. L. 
in zoverre deze gericht zijn tegen de beslissingen die, op de burgerlijke rechts-
vorderingen die door de eerste tegen de tweede zijn ingesteld, uitspraak doen 
over de omvang van de schadeposten.
Verwerpt de cassatieberoepen van deze eisers voor het overige.
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de strafvorde-
ring die tegen S. M. is ingesteld en over de burgerlijke rechtsvorderin-gen die 
door en tegen hem zijn ingesteld.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt W. V. L. en A. V. L. ieder in de kosten van zijn cassatieberoep als-
ook in een vierde van de kosten van het cassatieberoep van S. M..
Laat de overige helft van de kosten van dat voormelde cassatieberoep ten laste 
van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Luik, zitting 
houdende in hoger beroep. 
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31 oktober 2007 – 2° Kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop,  advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Verbist en A. Masset, Verviers.

Nr. 521

2° KAMER - 31 oktober 2007

MISDRIJF  —  RECHTVAARDIGING  EN  VERSCHONING — 
RECHTVAARDIGING - MORELE DWANG - BEGRIP

Het arrest dat oordeelt dat de beklaagde zich niet in de door hem aangevoerde toestand 
van morele dwang bevond,  op grond dat hij  minstens gedeeltelijk  het  vermogen had 
bewaard om de toegestane daden van de niet-toegestane te onderscheiden en hij zich 
aan het aangevoerde geweld had kunnen onttrekken zonder het ten laste gelegde feit te 
plegen,  verantwoordt  wettig  de  beslissing  om  de  rechtvaardigingsgrond,  gegrond  op 
artikel 71 Sw., te verwerpen1. 

(H., L., T. H. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1309.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 26 juni 2007 gewezen door 
het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. De eerste eiser heeft zijn cassa-
tieberoep tot de strafrechtelijke beschikkingen van het arrest beperkt. 
Ieder van de eisers voert een middel aan in een memorie waarvan een eenslui-
dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van G.H.:
Over het middel
Op de conclusie van de eiser waarin hij aanvoert dat hij genoodzaakt werd het 
slachtoffer te doden om aan diens geweld te ontkomen, antwoordt het arrest dat 
ofschoon het hem was toegestaan zijn tegenstander te neutraliseren zonder hem 
te doden en op de vlucht te slaan, de eiser het slachtoffer woest aanviel en hem 
een tiental messteken heeft toegebracht.
Het arrest leidt daaruit af dat de eiser zich niet in de door hem aangevoerde toe-
stand van morele dwang bevond. De appelrechters verwoorden die uitsluiting 
door met name te verklaren dat de eiser niet "ieder onderscheidingsvermogen tij-
dens de feiten verloren" had, wat betekent dat hij, minstens gedeeltelijk, het ver-

1 Françoise TULKENS en Michel van de KERCHOVE, Introduction au droit pénal, 8e uitg., Kluwer, 2007, 
p. 411. 
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mogen had bewaard om de toegestane daden van de niet-toegestane te onder-
scheiden.
Deze reden en de verklaring dat de eiser zich aan het aangevoerde geweld had 
kunnen onttrekken zonder het  ten laste gelegde feit te  plegen, verantwoorden 
wettig de beslissing van de appelrechters om de rechtvaardigingsgrond, gegrond 
op artikel 71 van het Strafwetboek, te verwerpen.
Het middel kan niet worden aangenomen. 
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in 
acht genomen en de beslissing bevat geen enkele onwettigheid die de eiser na-
deel kan berokkenen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep.

31 oktober 2007 – 2° Kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop,  advocaat-generaal –  Advocaten:  
mrs. R. Swennen, Luik en R. D'Amico, Luik.

Nr. 522

2° KAMER - 31 oktober 2007

CASSATIEBEROEP  —  STRAFZAKEN  —  VORMEN  —  VORM  VAN  HET 
CASSATIEBEROEP  EN  VERMELDINGEN  -  VERMELDINGEN -  VOORWERP EN 
DRAAGWIJDTE VAN HET RECHTSMIDDEL - DUBBELZINNIGHEID - GEVOLG

De akte van cassatieberoep moet ondubbelzinnig het voorwerp en de draagwijdte van het 
rechtsmiddel  duidelijk  maken;  wanneer  de  verklaring  van  cassatieberoep  niet  in 
bewoordingen  is  gesteld  die  toestaan  om  het  voorwerp  ervan  te  vatten,  is  het 
cassatieberoep niet ontvankelijk1. 

(K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1371.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 21 augustus 2007 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert twee middelen aan in een memorie die op 29 oktober 2007 op de 

1 Zie  Cass.,  6  feb.  1991,  AR 8883,  nr.  304;  Raoul  DECLERCQ,  Cassation en  matière  repressive, 
uittreksel van het R.P.D.B., dl. IX, Bruylant, 2006, pp. 195 en 196. 
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griffie van het Hof is overhandigd.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1. Het Hof vermag geen acht te slaan op de memorie die door de eiser minder 
dan acht dagen voor de zitting is ingediend, i.e. buiten de termijn die bij artikel 
420bis, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering is bepaald.
2. De akte van cassatieberoep moet ondubbelzinnig het voorwerp en de draag-
wijdte van het rechtsmiddel duidelijk maken.
Met een verklaring van 3 september 2007 aan de afgevaardigde van de directeur 
van de gevangenis waar hij is opgesloten, heeft de eiser zijn cassatieberoep ge-
richt "tegen de beschikkingen van het arrest dat op 21 augustus 2007 door het 
Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, is gewezen en waar-
bij [hij] ingevolge de verwerping van zijn verzoek tot invrijheidstelling opgeslo-
ten bleef".
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat het Hof van Beroep te Luik inder-
daad het door de eiser ingediende verzoek tot invrijheidstelling heeft verworpen 
en de handhaving van diens voorlopige hechtenis heeft bevolen. Deze beslissing 
komt evenwel niet voor in een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling 
van 21 augustus 2007 maar in een arrest van 8 augustus 2007 van de vakantieka-
mer, zitting houdende in correctionele zaken.
Uit het dossier blijkt ook dat de kamer van inbeschuldigingstelling op 21 augus-
tus 2007 een arrest heeft gewezen, doch dat arrest doet met geen enkele beschik-
king uitspraak over de voorlopige hechtenis van de eiser.
Aangezien de verklaring van cassatieberoep niet in bewoordingen is gesteld die 
toestaan om het voorwerp ervan te vatten, is het cassatieberoep niet ontvankelijk. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

31 oktober 2007 – 2° Kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. J.-L. Gilissen, Luik en D. Bosquet, Brussel.

Nr. 523

2° KAMER - 31 oktober 2007

WETTEN.  DECRETEN.  ORDONNANTIES.  BESLUITEN — WERKING IN  DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - WET BETREFFENDE DE RECHTSPLEGING - 
RECHTSMIDDELEN - WIJZIGING DOOR EEN NIEUWE WET - DRAAGWIJDTE
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Een nieuwe wet betreffende de rechtspleging die de regeling met betrekking tot het stelsel 
van de rechtsmiddelen wijzigt is, behoudens afwijkende bepaling, alleen van toepassing 
op beslissingen die worden gewezen nadat de nieuwe wet in werking is getreden1. 

(L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1401.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Bergen, 
jeugdkamer, van 27 augustus 2007. 
De eiseres voert in een memorie die op 22 oktober 2007 ter griffie van het Hof is 
neergelegd, zes middelen aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Met toepassing van artikel 38, eerste lid, van de Wet van 8 april 1965, zoals van 
kracht op het ogenblik van zijn beslissing, heeft het hof van beroep de zaak uit 
handen gegeven en ze naar het openbaar ministerie verwezen om voor het be-
voegde gerecht te worden vervolgd, als daartoe grond bestaat. Het heeft zich on-
bevoegd verklaard om van de vorderingen van de burgerlijke partijen kennis te 
nemen en heeft gezegd dat er geen grond is om over de kosten van de strafvorde-

1 Zie  Cass.,  30  juni  1998,  A.R.  P.98.0728.N.,  nr.  352  ;  Raoul  DECLERCQ,  “Procédure  pénale”, 
R.P.D.B., aanvulling, dl. IX, nr. 20. 1) De minderjarige eiseres was voor de Jeugdrechtbank te Bergen 
gedaagd wegens doodslag, na de leeftijd van 16 jaar gepleegd. De jeugdrechtbank had de zaak uit 
handen gegeven en de minderjarige had tegen dat vonnis hoger beroep ingesteld. Met het bestreden 
arrest van 27 augustus 2007 heeft de jeugdkamer van het Hof van Beroep te Bergen de zaak uit 
handen  gegeven en  ze  naar  het  openbaar  ministerie  verwezen om eventueel  voor  het  bevoegde 
gerecht, met toepassing van artikel 38, eerste lid, Jeugdbeschermingswet van 8 april 1965, te worden 
vervolgd.  De  minderjarige  heeft  op  7  september  2007  cassatieberoep tegen  dat  arrest  ingesteld. 
Meteen rees de vraag over de ontvankelijkheid van het cassatieberoep. 2) Onder het stelsel van het 
oude artikel 38 van de Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming was het cassatieberoep 
niet ontvankelijk als het door een minderjarige vóór de eindbeslissing is ingesteld tegen een arrest 
van de jeugdkamer van het hof van beroep dat geen van de gevallen betreft die bij artikel 416, tweede 
lid, van het Wetboek van Strafvordering zijn bepaald en oordeelde dat een maatregel van bewaring, 
behoeding en opvoeding niet geschikt was voor de minderjarige en besliste de zaak uit handen te 
geven  en  dus besliste  haar  naar  het  openbaar  ministerie  te  verwijzen met  het  oog  op  eventuele 
vervolging voor het bevoegde gerecht. (Cass., 22 juli 2003, AR. P.03.0842.N, nr. 392) 3) Artikel 6 
van de Wet van 15 mei 2006 heeft artikel 38 van de Wet van 8 april 1965 opgeheven en vervangen 
door  een artikel  57bis  in  deze  wet  in  te  voegen.  Artikel  416,  tweede lid,  van het  Wetboek van 
Strafvordering,  werd op zijn  beurt  aangevuld  met  artikel  30  van de  Wet  van 13  juni  2006,  dat 
voortaan onmiddellijk cassatieberoep mogelijk maakt tegen de verwijzingsarresten overeenkomstig 
artikel 57bis van de Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van 
minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit 
veroorzaakte  schade.  4)  Deze  nieuwe bepalingen waardoor  voortaan  onmiddellijk  cassatieberoep 
openstaat tegen een arrest van uithandengeving van de jeugdgerechten, zijn in werking getreden op 1 
oktober 2007, met toepassing van de artikelen 3 en 6 van het koninklijk besluit van 25 februari 2007. 
5) Het bestreden arrest werd op 27 augustus 2007 gewezen en dus vóór de inwerkingtreding van de 
bepalingen  waarbij  vóór  de  eindbeslissing  cassatieberoep  tegen  een  dergelijk  arrest  openstaat. 
Onderhavig arrest kon dit alleen maar vaststellen en het cassatieberoep niet ontvankelijk verklaren. 
(R.L.) 
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ring uitspraak te doen.
Dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid, 
van het Wetboek van Strafvordering, en valt niet onder de in het tweede lid van 
dat artikel bepaalde gevallen, zoals van kracht op datum van de uitspraak van het 
bestreden arrest.
Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk.
Het Hof vermag geen acht te slaan op de memorie van de [eiseres] die geen ver-
band houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

31 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Th. Delor, Bergen.
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Nr. 524

1° KAMER - 2 november 2007

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — ALGEMEEN - 
BEOORDELING

2º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET 
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER - CONTROLE

1º  en  2°  De rechter  oordeelt  op  onaantastbare  wijze of  de  hem voorgelegde akte het  
beweerde feit waarschijnlijk maakt en derhalve als een begin van bewijs door geschrift  
moet worden beschouwd waarbij het Hof bevoegd is na te gaan of de rechter dat wettelijk  
begrip niet heeft miskend1. (Art. 1347, tweede lid, B.W.)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0379.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 april 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren een middel aan :
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 1347 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Met bevestiging van het beroepen vonnis veroordeelt het arrest de eisers tot betaling 

van verschillende bedragen aan de verweerders, namelijk de interesten die de eisers ver-
schuldigd zijn op verschillende, hen door de verweerders verstrekte leningen, en tot de te-
rugbetaling van de hoofdsom van die leningen.

Het hof van beroep weigert van de uitgesproken veroordeling verschillende bedragen 
af te trekken die de eisers naar eigen zeggen betaald hadden en waarvan het bewijs vol-
gens hen bleek uit 72 tijdens het debat overgelegde wisselbrieven. Het beslist aldus op de 
volgende gronden :

"(De eiser) legt de fotokopie over van 72 wisselbrieven - waarvan de meeste dagteke-
nen van voor het jaar 1983 en die bijgevolg geen betrekking hebben op het onderhavige 
geschil. Die wisselbrieven zijn onvolledig (ze bevatten geen enkele vermelding betreffen-
de de trekker, de datum en de plaats van uitgifte van de wissel, ...) en zijn niet aangebo-
den.

De aanvaarding van die titel bewijst op zich niet dat (de eisers) de beweerde betalingen 
hebben verricht.

1 Zie Cass., 30 april 1982, AC, 1981-82, nr. 511.
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In dat opzicht zijn zowel het verzoek om een grafologisch onderzoek als het verzoek 
om de persoonlijke verschijning van de partijen volkomen irrelevant".

Grieven
De eisers hadden in verband met die wisselbrieven het volgende betoogd in hun con-

clusie:
"Het is van cruciaal belang rekening te houden met de bovengenoemde wisselbrieven;
Men moet immers weten dat op elk daarvan het geschrift van (de verweerster) alleen 

voorkomt (afgezien van de handtekening van de [eiser] en van wijlen diens vader), daar 
de verweerster de gewoonte had die stukken te gebruiken als bonboekje waarvan het to-
taal bedrag overeenkwam met de verschillende ontleende bedragen;

Volgens een praktijk sui generis werd elk geschrift aan (de eiser) zelf afgegeven als 
kwijtschrift en als bewijsstuk; 

(...)
Die stukken mogen niet uit het debat worden geweerd;
Subsidiair spreekt het vanzelf dat het hof [van beroep], gelet op het steeds opnieuw ge-

formuleerde standpunt van de tegenpartij, gebruik zal kunnen maken van de gelegenheid 
om een beroep te doen op een grafoloog teneinde uit te maken welke partij(en) de bedra-
gen op de wisselbrieven neergeschreven heeft (hebben)".

Voordien hadden de eisers in hun conclusie toegegeven dat de litigieuze wisselbrieven, 
bij ontstentenis van de op straffe van nietigheid voorgeschreven vermeldingen, "geenszins 
kunnen worden beschouwd als handelspapieren", maar zij voegden eraan toe "dat zowel 
de rechtspraak als de rechtsleer het erover eens zijn dat dergelijke akten, hoewel gebrek-
kig als instrument, een begin van bewijs door geschrift opleveren dat ontegensprekelijk 
geldt als negotium".

In hun appelverzoekschrift (waarnaar zij in hun conclusie uitdrukkelijk verwijzen) had-
den de eisers na de litigieuze wisselbrieven te hebben opgesomd waarvan het bedrag in to-
taal 731.228 frank of 18.126,67 euro beliep, het volgende vermeld :

"Al (...) die stukken zijn telkens door (de verweerster) zelf opgemaakt ('cruciaal ele-
ment!!!') met uitzondering welteverstaan van de handtekeningen van de (eisers);

(...)
Ook al zou het hof [van beroep] de door de (verweerders) in eerste aanleg uiteengezette 

argumenten overnemen waarin  ze  weigeren die  geschriften als  handelspapieren te  be-
schouwen, is het niet logisch dat ze buiten beschouwing worden gelaten;

De (eisers) zijn van mening dat die geschriften wegens hun waarde als instrumentum 
gelijken op een begin van bewijs door geschrift dat geldt als negotium;

Artikel 1347 van het Burgerlijk Wetboek voorziet uitdrukkelijk in dat geval dat be-
doeld is om een beweerd feit waarschijnlijk te maken of op zijn minst een gewone schijn 
van waarheid te wekken: [...]

De overgelegde wisselbrieven werden dus ten onrechte uit het debat geweerd om al te 
beknopt samengevatte redenen;

Een aanvullend bewijs moet derhalve zonder verzet worden toegelaten (...) daar het ge-
weten is dat men hier te maken heeft met transacties tussen pachters, die dikwijls hun toe-
vlucht nemen tot praktijken sui generis die volledig afwijken van de normale handelsprak-
tijken;

(...)
Het hof [van beroep] zal natuurlijk desgewenst van de gelegenheid gebruik maken om 

de persoonlijke verschijning van (de eiser) te bevelen, wat het hof ongetwijfeld ophelde-



Nr. 524 - 2.11.07 HOF VAN CASSATIE 2081 

ring zal verschaffen over de waarheidsgetrouwheid van die akten;
Zulks nog afgezien van de mogelijkheid van een verzoek om een grafologisch onder-

zoek, bedoeld om te bewijzen dat de in het debat overgelegde wisselbrieven niet van de 
(eisers) alleen uitgaan".

In het dispositief van hun conclusie verzochten de eisers het hof van beroep een grafo-
logisch onderzoek te bevelen waarbij de deskundige zou worden belast met de opdracht 
"de identiteit van de persoon of personen vast te stellen die de geldbedragen en de maan-
den neergeschreven hebben op de door de (eisers) overgelegde wisselbrieven".

Artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt weliswaar dat een rechtshandeling 
(mits ze betrekking heeft op een waarde of een bedrag van meer dan 375 euro) enkel kan 
worden bewezen door  een geschrift  dat  voldoet aan de aldaar vermelde voorwaarden, 
maar die regel lijdt krachtens artikel 1347 van genoemd wetboek uitzondering "wanneer 
er een begin van bewijs door geschrift aanwezig is", dat is "elke geschreven akte die uit-
gegaan is van degene tegen wie de vordering wordt ingesteld (...) en waardoor het be-
weerde feit waarschijnlijk wordt gemaakt".

De vorm van een dergelijk geschrift heeft geen invloed op de toepassing van de regel, 
daar een, zelfs onvolledige en niet voorgelegde, wisselbrief een geschrift is in de zin van 
de tekst. Het is niet vereist dat het geschrift ondertekend is door de partij aan wie het 
wordt tegengeworpen, als het maar van die partij is "uitgegaan", wat met name het geval 
is wanneer het door die partij zelf geschreven is.

Aan de bewijskracht van dat geschrift wordt geen afbreuk gedaan door de omstandig-
heid dat de handtekening van de partij die zich op het geschrift beroept, daarop voorkomt.

Voor de toepassing van artikel 1347 van het Burgerlijk Wetboek is het niet vereist dat 
het geschrift het bedoelde feit bewijst: het is nodig maar voldoende dat het geschrift ge-
noemd feit "waarschijnlijk" maakt, in welk geval de partij die de bewijslast draagt toege-
laten wordt het bewijs van dat feit te leveren door alle middelen van recht.

Daaruit volgt dat het arrest, daar het geen acht slaat op de litigieuze wisselbrieven op 
grond van de vaststellingen dat de wisselbrieven onvolledig zijn en niet werden aangebo-
den en op grond van de overweging dat "de aanvaarding van die titel op zich niet bewijst 
dat (de eisers) de beweerde betalingen hebben verricht", en daar het aan de eisers het recht 
ontzegt om, zoals zij in hun conclusie aanvoerden, aan te tonen dat die wisselbrieven, die 
de eisers aanvoerden als bewijs dat zij verschillende betalingen aan de verweerders had-
den verricht tot delging van hun schuld, door de verweerster zelf waren geschreven, en 
daarbij het verzoek van de eisers om een grafologisch onderzoek en de persoonlijke ver-
schijning van de partijen te bevelen "als volkomen irrelevant" van de hand wijst, het in ar-
tikel 1347 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde begrip "begin van bewijs door geschrift" 
miskent en bijgevolg die wetsbepaling schendt.

Ook al stelt het arrest vast dat een fotokopie van de wisselbrieven is overgelegd, dan 
nog blijkt die omstandigheid voor het hof van beroep geenszins een doorslaggevende re-
den te zijn voor de weigering om acht te slaan op de wisselbrieven en heeft die vermel-
ding bijgevolg geen invloed op de beslissing. Aangezien de eisers te verstaan hadden ge-
geven dat zij in het bezit waren van de originelen van de brieven en ze ter beschikking 
hielden (wat blijkt uit hun verzoek om een grafologisch onderzoek te bevelen, dat enkel 
op het origineel van stukken mogelijk is), kon het arrest niet om die reden weigeren acht 
te slaan op die brieven, op straffe van andermaal hetzelfde artikel 1347 van het Burgerlijk 
Wetboek te schenden.

Ook al wijst het arrest erop dat "de meeste" brieven geen verband houden met het ge-
schil, dan nog staat de aangeklaagde onwettigheid op zijn minst vast voor de overige brie-
ven.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Artikel 1347, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek beschouwt als een begin 

van bewijs door geschrift elke geschreven akte die uitgegaan is van degene tegen 
wie de vordering wordt ingesteld, of van de persoon door hem vertegenwoor-
digd, en waardoor het beweerde feit waarschijnlijk wordt gemaakt.

De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze of de hem voorgelegde akte 
het beweerde feit waarschijnlijk maakt en derhalve als een begin van bewijs door 
geschrift moet worden beschouwd. Het Hof is bevoegd na te gaan of de rechter 
dat wettelijk begrip niet heeft miskend.

Het arrest stelt vast dat de eiser "de fotokopie van 72 wisselbrieven - waarvan 
de meeste dagtekenen van vóór het jaar 1983 en die bijgevolg geen betrekking 
hebben op het onderhavige geschil - overlegt. Die wisselbrieven zijn onvolledig 
(ze  bevatten  geen  enkele  vermelding  betreffende  de  trekker,  de datum en  de 
plaats van uitgifte van de wissel) en zijn niet aangeboden".

Door te vermelden dat "de aanvaarding van die titel[s] niet bewijst dat de (ei-
sers) de beweerde betalingen hebben verricht", beslist het arrest op grond van 
een feitelijke beoordeling van de door het hof van beroep vastgestelde elementen 
dat de litigieuze stukken de beweerde betalingen niet waarschijnlijk maken.

Het arrest heeft dus wettig kunnen beslissen, enerzijds, dat die stukken geen 
begin van bewijs door geschrift vormden en heeft daaruit, anderzijds, kunnen af-
leiden dat het grafologisch onderzoek en de persoonlijke verschijning van de par-
tijen waarom de eisers hadden verzocht "volkomen irrelevant waren".

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

2 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr. 
Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaten: mrs. T'Kint en Draps.

Nr. 525

1° KAMER - 2 november 2007

HANDELSPRAKTIJKEN - DADEN STRIJDIG MET DE EERLIJKE GEBRUIKEN OP HANDELSGEBIED - 
VORDERING TOT STAKING - PLAATS WAAR HET FEIT DAT AAN DE OORSPRONG LIGT VAN DE SCHADE 
ZICH HEEFT VOORGEDAAN - TOEPASSELIJKE WET

De Belgische wet betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consument  
is  van  toepassing  wanneer  het  feit  dat  aan  de oorsprong  ligt  van  de  onrechtmatige 
aantasting van de door die wet beschermde belangen zich in België voordoet1.  (Art. 3, 

1 Zie concl. O.M., in Pas., 2007, nr.525.
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eerste lid, B.W.)

(D. DUCHESNE nv T. OFFICE OF FAIR TRADING)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0201.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 8 december 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- algemeen beginsel van internationaal en nationaal recht volgens hetwelk een regel 

van internationaal verdragsrecht met directe werking in de nationale rechtsorde de toepas-
sing van een regel van nationaal recht verbiedt wanneer de gevolgen van de nationale re-
gel in conflict zijn met de regel van internationaal verdragsrecht;

- de artikelen 12, 49, 50, 54 en, in bijkomende orde, 28, 29 en 30 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap, ondertekend te Rome op 25 maart 1957 en 
goedgekeurd bij de Belgische wet van 2 december 1957, gewijzigd bij het Verdrag van 
Maastricht, ondertekend op 7 februari 1992 en goedgekeurd bij de Belgische wet van 26 
november 1992, het Verdrag van Amsterdam, ondertekend op 2 oktober 1997 en goedge-
keurd bij de Belgische wet van 10 augustus 1998, en het Verdrag van Nice, ondertekend 
op 26 februari 2001 en goedgekeurd bij de Belgische wet van 7 juni 2002;

- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 3, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, zoals het van kracht was vóór de op-

heffing ervan bij de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal pri-
vaatrecht;

- de artikelen 23.1°, 23.2°, 23.4°, 23.14° en 94 van de wet van 14 juli 1991 betreffende 
de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument;

- de artikelen 2 en 4 van de wet van 26 mei 2002 betreffende de intracommunautaire 
vorderingen tot staking op het gebied van de bescherming van de consumentenbelangen;

- Engelse wet nr. 1988/915 op de bescherming van de consument, "Control of Mislea-
ding Advertisements Regulations 1988" genaamd, goedgekeurd op 23 mei 1988, zoals zij 
van kracht was op het ogenblik van de litigieuze feiten.

Aangevochten beslissingen
Het arrest beveelt de staking van de door de eiseres ingerichte verkoopbevorderende 

spelen, alsook de staking van de reclame waarbij die spelen zijn gevoegd, wegens de strij-
digheid ervan met de artikelen 23.1°, 23.2°, 23.4°, 23.14° en 94 van de Belgische wet van 
14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de 
consument; het beslist aldus het Belgisch recht toe te passen op de feiten van de zaak; het 
baseert zijn beslissing op de volgende gronden :

"Artikel 127, §1, van het Wetboek van internationaal privaatrecht van 16 juli  2004 
(W.I.P.R.), dat in werking is getreden op 1 oktober 2004, luidt als volgt : 'Deze wet be-
paalt het recht dat van toepassing is op de rechtshandelingen en rechtsfeiten die zich voor-
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doen na de inwerkingtreding ervan. Deze wet bepaalt het recht dat van toepassing is op de 
gevolgen die na de inwerkingtreding ervan voortvloeien uit een rechtshandeling of rechts-
feit die vóór de inwerkingtreding heeft plaatsgevonden, met uitzondering van de gevolgen 
van een handeling of feit, bedoeld in de artikelen 98, 99, 104 en 105)'.

De beslissing van (de eiseres), die aan de basis ligt van de door (de verweerster) aange-
klaagde toezendingen van reclamedrukwerk, is een handeling die dagtekent van vóór de 
inwerkingtreding van het Wetboek van internationaal privaatrecht (W.I.P.R.).

Hetzelfde geldt voor de verspreiding van reclamedrukwerk onder de consumenten in 
Groot-Brittannië.

Daar die toezendingen rechtsfeiten zijn, bedoeld in artikel 99 van het W.I.P.R., wordt 
het recht dat van toepassing is op de gevolgen die zijn opgetreden na 1 oktober 2004 
evenmin bepaald door het W.I.P.R.

Gelet op het bovenstaande dient de vraag welk recht op die toezendingen en op de er-
aan verbonden gevolgen van toepassing is, te worden onderzocht in het licht van de regels 
van internationaal privaatrecht die van toepassing waren vóór de inwerkingtreding van de 
wet van 16 juli 2004 houdende het W.I.P.R.

De litigieuze werkzaamheid van (de eiseres) valt onder de buitencontractuele verbinte-
nissen.

De wet die van toepassing is op de buitencontractuele verbintenissen, waaronder die in-
zake de handelspraktijken, was voor de inwerkingtreding van het W.I.P.R. de wet van de 
plaats van het schadeverwekkend feit, dat wil zeggen de 'lex loci delicti commissi' (Cass., 
17 mei 1957, Pas. I, p. 1111).

Ten onrechte stelt (de eiseres) die plaats gelijk met die waar de handeling haar gevol-
gen teweegbrengt. Een handeling kan immers verricht zijn op een andere plaats dan die 
waar ze haar gevolgen teweegbrengt.

In casu staat het niet vast dat de beslissing van het bestuur van (de eiseres) om de litigi-
euze reclame te verspreiden is genomen in Groot-Brittannië.

Het feit dat de zetel van de vennootschap van (de eiseres), plaats waar haar activiteiten 
worden georganiseerd en erover wordt beslist, in België (meer bepaald te Nijvel) geves-
tigd is, doet vermoeden dat die beslissing in België genomen is.

Om de bovengenoemde redenen moet dus de Belgische wet worden toegepast bij het 
onderzoek naar de rechtmatigheid van de aangeklaagde toezendingen van reclamedruk-
werk, aangezien het feit dat aan de oorsprong ligt van de aangeklaagde reclame zich in 
België heeft voorgedaan.

Het Belgisch recht moet worden uitgelegd in het licht van het Europees recht, meer be-
paald in het licht van de EG-richtlijn 84/150 van de Raad van de Europese Gemeenschap 
van 10 september 1984 betreffende het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en be-
stuursrechtelijke  bepalingen van de Lid-Staten  inzake  misleidende reclame en van  de 
richtlijn 98/27/EG van het Europees Parlement en van de Raad betreffende het doen sta-
ken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen, die de 
wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming 
van de consument en de wet van 26 mei 2002 betreffende de intracommunautaire vorde-
ringen tot staking op het gebied van de bescherming van de consumentenbelangen omzet-
ten in het Belgisch recht".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 3, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalde dat "de wetten van politie en 

veiligheid allen verbinden die binnen het grondgebied wonen". Krachtens die bepaling 
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waren de politiewetten van een Staat van toepassing op de op het grondgebied van die 
Staat gepleegde feiten, ongeacht de nationaliteit van de betrokkenen.

De bepalingen van de Belgische wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken 
en de voorlichting en bescherming van de consument en de bepalingen van de Engelse 
wet van 23 mei 1988, C.M.A.R.S. genaamd, zijn politiewetten in de zin van artikel 3, eer-
ste lid, van het Burgerlijk Wetboek.

De rechtmatigheid van een feit dat een schending van een politiewet kan opleveren 
wordt beoordeeld volgens de nationale wet van de plaats van die schending. Wanneer een 
politiewet strekt tot bescherming van de belangen van de consumenten, wordt die recht-
matigheid beoordeeld volgens de nationale wet van de plaats waar de beweerde schending 
van de belangen van de betrokken consumenten wordt begaan.

Te  dezen  strekte  de  oorspronkelijke  rechtsvordering van de verweerster  ertoe  voor 
recht te horen zeggen dat de eiseres, door reclamedrukwerk toe te zenden aan de Engelse 
consumenten, de artikelen 23, 1°, 23.2°, 23.4°, 23.10°, 23.14° en 94 van voormelde wet 
van 14 juli 1991 alsook de bepalingen van de Engelse wet van 23 mei 1988, de zoge-
naamde C.M.A.R.S., schendt, en derhalve het bevel tot staking ervan te vekrijgen.

Op de conclusie waarin de eiseres aanvoerde dat het Engels recht van toepassing is op 
de vordering tot staking beslist het arrest dat de Belgische wet van toepassing is op het on-
derzoek naar de rechtmatigheid van de litigieuze handelingen, op grond dat "het feit dat 
aan de oorsprong ligt van de aangeklaagde reclame zich in België heeft voorgedaan". Het 
arrest stelt aldus dat feit gelijk met de beslissing om de litigieuze reclame te verspreiden.

De lokalisatie van het oorspronkelijk feit in België blijkt volgens het arrest uit de om-
standigheid dat de zetel van de vennootschap van de eiseres in België gevestigd is, wat 
doet vermoeden dat de beslissing om de litigieuze reclame in Groot-Brittannië te versprei-
den in België genomen is.

Door voor de bepaling van de plaats van miskenning van de regels tot bescherming van 
de consumenten de plaats in aanmerking te nemen waar de beslissing tot verspreiding van 
de litigieuze reclame genomen is en niet de plaats waar die reclame is verspreid, miskent 
het arrest het wettelijk begrip feit dat een schending van de bepalingen tot bescherming 
van de consumenten oplevert, welk feit is gepleegd door de effectieve verspreiding van de 
litigieuze reclame.

Door te beslissen het Belgisch en niet het Engels recht toe te passen bij het onderzoek 
naar  de  rechtmatigheid van de litigieuze feiten,  ofschoon het  toegeeft  dat  de  reclame 
waarvan de staking wordt gevorderd, in Groot-Brittannië is verzonden naar Britse consu-
menten,  miskent  het  arrest  de  regel  van  internationaal  privaatrecht  volgens  welke  de 
rechtmatigheid van een feit dat een schending kan opleveren van een politiewet tot be-
scherming van de belangen van de consumenten wordt beoordeeld volgens de nationale 
wet van de plaats waar de beweerde schending van de belangen van de betrokken consu-
menten zich voordoet.

Het schendt bijgevolg de in het middel aangevoerde bepalingen, namelijk artikel 3, eer-
ste lid, van het Burgerlijk Wetboek, zoals het van kracht was ten tijde van de feiten en 
voor de opheffing ervan bij de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internatio-
naal privaatrecht, de artikelen 23.1°, 23.2°, 23.4°, 23.14° en 94 van de wet van 14 juli 
1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consu-
ment die het ten onrechte toepast, alsook de bepalingen van de Engelse wet nr. 1988/915 
op de bescherming van de consument, "Control of Misleading Advertisements Regulati-
ons 1988" genaamd, die op 23 mei 1988 werd goedgekeurd, zoals ze van kracht was ten 
tijde van de litigieuze feiten, die het ten onrechte weigert te beschouwen als de enige wet 
die van toepassing is op het onderzoek naar de rechtmatigheid van de door de verweerster 
aangeklaagde handelingen. 
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De artikelen 2 en 4 van de wet van 26 mei 2002 betreffende de intracommunautaire 
vorderingen tot staking regelen bij uitsluiting de bevoegdheid van de nationale rechtban-
ken en zij bepalen niet welke nationale wet, de Belgische of de buitenlandse, van toepas-
sing is bij  de bepaling van de rechtmatigheid van de handelingen waarvan de staking 
wordt gevorderd. Door zijn beslissing over die rechtmatigheid te gronden op die wettelij-
ke regels, past het arrest ze verkeerd toe en schendt ze derhalve.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste onderdeel
Het arrest baseert zich niet op de wet van 26 mei 2002 betreffende de intra-

communautaire vorderingen tot staking op het gebied van de bescherming van de 
consumentenbelangen om te bepalen welke wet van toepassing is op de rechtma-
tigheid van de litigieuze reclame.

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
Voor het overige beslist het arrest, zonder dienaangaande te worden bekriti-

seerd, dat niet het Wetboek van internationaal privaatrecht, dat van kracht is ge-
worden op 1 oktober 2004, bepaalt welke wet van toepassing is op de litigieuze 
feiten.

Krachtens artikel 3, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek dat op die feiten 
van toepassing is in zoverre het een regel van internationaal privaatrecht vastlegt, 
zijn de politiewetten van een Staat van toepassing op de feiten die op het grond-
gebied van die Staat worden gepleegd.

De wetten betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consu-
ment zijn politiewetten in de zin van het bovenvermelde artikel 3, eerste lid.

Bijgevolg is de Belgische wet van toepassing zodra het feit dat aan de oor-
sprong ligt van de onrechtmatige schending van de door die wetten beschermde 
belangen, zich in België voordoet.

In zoverre het onderdeel betoogt dat de toepasselijke wet die is van de plaats 
waar de schade zich voordoet, faalt het middel naar recht.

Tweede onderdeel
(...)
Derde onderdeel
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

2 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr. 
Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht.
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Nr. 526

1° KAMER - 2 november 2007

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - SCHADE - VERGOEDING DOOR HET 
GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - SUBROGATOIRE RECHTSVORDERING - 
VERWERPING - WETTIGHEID

2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - UITBREIDING VAN DE DEKKING - AAN 
EEN DERDE TOEBEHOREND VOERTUIG - VOORWAARDEN

1º Niet naar recht verantwoord is het vonnis dat de subrogatoire rechtsvordering verwerpt  
van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds dat, na de schade van de benadeelde 
te hebben vergoed, de terugbetaling van de vergoeding vordert van de voor het ongeval  
aansprakelijke  persoon,  zonder  het  bewijs  te  leveren  dat  geen  enkele  
verzekeringsmaatschappij  tot  de  vergoeding  verplicht  was1.  (Art.  80,  §1,  eerste  lid, 
Controlewet Verzekeringen 9 juli 1975)

2º De uitbreiding van de dekking, bepaald in de modelovereenkomst voor de verplichte  
aansprakelijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen,  tot  de  burgerrechtelijke  
aansprakelijkheid van de verzekeringnemer ingeval hij een aan een derde toebehorend  
motorrijtuig toevallig bestuurt, is niet uitgesloten wanneer dat voertuig zelf niet door een 
verzekering is gedekt wegens niet-betaling van de premie.  (Art. 4, 1°, b, K.B. 14 dec. 
1992  betreffende  de  modelovereenkomst  voor  de  verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen)

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. SWISS LIFE BELGIUM nv e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0646.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen, op 30 november 2004 en 22 

februari 2006 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Charleroi.

Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 80, inzonderheid §1, eerste lid, 2°, §2, eerste lid, en §5, van de wet van 9 juli 

1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, zoals het van kracht was 
voor de opheffing ervan door artikel 12 van de wet van 22 augustus 2002.

Aangevochten beslissingen
Het eerste bestreden vonnis van 30 november 2004 stelt het volgende vast :
"Op 28 februari 1996 raakte (de verweerder) met het voertuig Isuzu, dat toebehoorde 

aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Frecar waarvan de h. N. be-
stuurder-zaakvoerder was, betrokken bij een verkeersongeval met het door mevr. J. be-
stuurde voertuig. Het wordt niet betwist dat hij daarvoor aansprakelijk was. 

1 Zie Cass., 16 dec. 2004, AR. C.04.0155.F, nr. 619.
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Bij het in kracht van gewijsde gegane vonnis van 9 februari 1997 werd (de verweerder) 
veroordeeld wegens de volgende hem ten laste gelegde feiten :

- overtreding van de artikelen 418-420 van het Strafwetboek,
- overtreding van artikel 8.3, tweede lid, van het Wegverkeersreglement,
- artikel 10.1.1 van het Wegverkeersreglement.
Daar het door (de verweerder) bestuurde voertuig niet rechtsgeldig verzekerd was van-

af 22 februari 1996, heeft de (eiser) het slachtoffer, mevr. J., vergoed; zij heeft geen vor-
dering ingesteld bij de politierechtbank.

Alleen de h. N. werd door de politierechtbank vervolgd en veroordeeld wegens rijden 
met een niet-verzekerd voertuig.

(De verweerder) die op 29 augustus 2000 door de (eiser) in gebreke was gesteld, voer-
de op 10 november 2000, bij monde van zijn raadsman, aan dat het voertuig Isuzu welis-
waar de dag van het ongeval niet rechtsgeldig verzekerd was, maar dat zijn eigen voertuig 
Ford Granada wel rechtsgeldig verzekerd was bij de (verweerster) en dat hij derhalve, met 
toepassing van artikel 4 van de modelovereenkomst, in aanmerking kwam voor de aldaar 
bedoelde uitbreiding van de dekking tot de 'toevallige bestuurder' van een niet verzekerd 
voertuig".

Het bestreden vonnis van 22 februari 2006 dat na de heropening van de debatten is ge-
wezen, verklaart de door de eiser tegen de verweerder en de verweerster ingestelde rechts-
vordering tot terugbetaling van de door hem gemaakte kosten niet gegrond, met name op 
de volgende gronden :

"Krachtens artikel 80, §2, eerste lid, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle 
der verzekeringsondernemingen treedt (de eiser) in de gevallen bepaald in §1 van dit arti-
kel, in zoverre hij de schade heeft vergoed, in de rechten van de benadeelde tegen de aan-
sprakelijke personen en eventueel tegen hun verzekeraars.

'Uit de bewoordingen zelf van die bepaling volgt dat de in het voordeel van het Fonds 
ingevoerde subrogatie enkel mogelijk is in de gevallen waarin dat Fonds de schade heeft 
vergoed omdat het daartoe verplicht was krachtens artikel 80, §1, van de wet van 9 juli 
1975' (Cass., 20 januari 2005, C.00.0316.F).

'De wetgever heeft weliswaar, door de bedongen subrogatie door een wettelijke te ver-
vangen ten voordele van (de eiser), het verhaal van (de eiser) op de aansprakelijke derden 
willen vergemakkelijken en vereenvoudigen door hem te ontslaan van de verplichting om 
in elk geval apart, het bewijs te leveren van de subrogatie in de rechten van het slachtof-
fer, maar hij heeft niet in algemene bewoordingen een subrogatie van (de eiser) ingevoerd 
in zoverre laatstgenoemde de schade heeft vergoed' (conclusie van het openbaar ministe-
rie, Cass., 20 januari 2005, C.00.0316.F).

Het blijkt trouwens niet dat de wetgever, door, enerzijds, de wetten van 11 juli 1874 of 
25 juni 1992 op de landverzekering en, anderzijds, de wet van 9 juli 1975 goed te keuren, 
het oogmerk heeft gehad om aan de privéverzekeraar en aan (de eiser) een gelijk recht op 
de regresvordering toe te kennen; de ratio legis en de regels voor de vergoeding zijn ver-
schillend, zulks niet zonder reden, gelet op de specifieke opdrachten van beiden (zie con-
clusie van het openbaar ministerie, Cass., 20 januari 2005, C.00.0316.F).

Het staat derhalve aan (de eiser) om binnen het kader van zijn subrogatoire regresvor-
dering het bewijs te leveren dat hij de benadeelde derden heeft vergoed omdat hij daartoe 
verplicht was op grond van artikel 80, §1, van de wet van 9 juli 1975 (Cass., 20 januari 
2005, C.00.0316.F).

Als hij zich ertoe beperkt te verklaren dat hij 'tot vergoeding verplicht is op grond van 
de wet' kunnen te dezen de verschillende in artikel 80, §1, van de wet van 9 juli 1975 op-
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gesomde gevallen gelet op de feitelijke toedracht van de zaak worden uitgesloten, met uit-
zondering van het in 2° bedoelde geval volgens hetwelk hij tot vergoeding gehouden is 
'wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is (...) omdat 
de verzekeringsplicht niet nageleefd werd'.

De (eiser) die zijn rechtsvordering zowel instelde tegen (de verweerder) als tegen de 
(verweerster) en aanvoerde dat het door de verweerder op de dag van het ongeval bestuur-
de voertuig 'verzekerd was, en zulks met toepassing van artikel 4b van de modelovereen-
komst inzake de verzekering van motorvoertuigen' [...] toont niet aan dat geen enkele ver-
zekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht was' (artikel 80, §1, 2°, van de wet 
van 9 juli 1975).

De (eiser) mag zich niet op de in artikel 80, §2, van de wet van 9 juli 1975 bepaalde 
subrogatie beroepen in andere gevallen dan die welke worden opgesomd in §1 van dat ar-
tikel, en meer bepaald in de gevallen waarin hij de vergoeding betaald heeft, ofschoon de 
schade door een derde kon worden vergoed (Cass., 20 januari 2005)".

Grieven
Artikel 80, §1, eerste lid, van de wet van 9 juli 1975 [...] dat van toepassing is [op] het 

litigieuze ongeval bepaalt  dat "elke benadeelde van het Gemeenschappelijk Waarborg-
fonds de vergoeding kan bekomen van de schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels 
die door een motorrijtuig zijn veroorzaakt [...] wanneer geen enkele verzekeringsonderne-
ming  tot  die  vergoeding  verplicht  is  [...]  omdat  de  verzekeringsplicht  niet  nageleefd 
werd".

Artikel 80, §2, van genoemde wet bepaalt dat [...] het Fonds in dat geval "in zoverre het 
de schade heeft vergoed, in de rechten treedt van de benadeelde tegen de aansprakelijke 
personen en eventueel tegen hun verzekeraars".

Uit het eerste bestreden vonnis blijkt evenwel a) dat het niet wordt betwist dat de ver-
weerder aansprakelijk is voor het litigieuze ongeval, b) dat het door hem bestuurde voer-
tuig dat aan een derde toebehoorde, "niet rechtsgeldig verzekerd was vanaf 22 februari 
1996" (het vonnis stelt vast dat het ongeval zich voordeed op 28 februari 1996) en c) dat 
de eiser het slachtoffer van het ongeval heeft vergoed.

Uit die vaststellingen alleen volgt reeds dat de voorwaarden voor de wettelijke subro-
gatie van de eiser in de rechten van de benadeelde vervuld zijn.

Die wettelijke subrogatie houdt niet op te bestaan a) wanneer de verweerder achteraf 
aanvoerde dat hij, naar aanleiding van het litigieuze ongeval, in aanmerking kwam voor 
de uitbreiding van dekking, bedoeld in artikel 4 van de modelovereenkomst voor de ver-
plichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen die vervat is in de verzeke-
ringsovereenkomst die hij persoonlijk met de verweerster had gesloten voor het gebruik 
van zijn eigen voertuig en b) wanneer de eiser bijgevolg zijn subrogatoire regresvordering 
niet alleen tegen de verweerder maar ook tegen de verweerster heeft ingesteld.

Daaruit volgt dat het tweede, op 22 februari 2006 gewezen bestreden vonnis, door de 
door hem zowel tegen de verweerder als tegen de verweerster ingestelde rechtsvordering 
van de eiser op de bekritiseerde gronden te verwerpen, zijn beslissing niet naar recht ver-
antwoordt.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 4, 1°, b) van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheids-ver-

zekering inzake motorrijtuigen, vervat in het koninklijk besluit van 14 december 1992 be-
treffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheids-verzekering inza-
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ke motorrijtuigen en, voor zoveel nodig, artikel 1 van dat koninklijk besluit.
Aangevochten beslissingen
Na het volgende te hebben vastgesteld :
"Op 28 februari 1996 raakte (de verweerder) met het voertuig Isuzu, dat toebehoorde 

aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Frecar waarvan de h. N. be-
stuurder-zaakvoerder was, betrokken bij een verkeersongeval met het door mevr. J. be-
stuurde voertuig. Het wordt niet betwist dat hij daarvoor aansprakelijk was. 

Bij het in kracht van gewijsde gegane vonnis van 9 februari 1997 werd (de verweerder) 
veroordeeld wegens de volgende, hem ten laste gelegde feiten :

- overtreding van de artikelen 418-420 van het Strafwetboek,
- overtreding van artikel 8.3, tweede lid, van het Wegverkeersreglement,
- artikel 10.1.1 van het Wegverkeersreglement.
Daar het door (de verweerder) bestuurde voertuig niet rechtsgeldig verzekerd was van-

af 22 februari 1996, heeft de (eiser) het slachtoffer, mevr. J., vergoed; zij heeft geen vor-
dering ingesteld bij de politierechtbank.

Alleen de h. N. werd door de politierechtbank vervolgd en veroordeeld wegens rijden 
met een niet-verzekerd voertuig.

(De verweerder) die op 29 augustus 2000 door de (eiser) in gebreke was gesteld, voer-
de op 10 november 2000, bij monde van zijn raadsman, aan dat het voertuig Isuzu welis-
waar de dag van het ongeval niet rechtsgeldig verzekerd was, maar dat zijn eigen voertuig 
Ford Granada wel rechtsgeldig verzekerd was bij de (verweerster) en dat hij derhalve, met 
toepassing van artikel 4 van de modelovereenkomst, in aanmerking kwam voor de aldaar 
bedoelde uitbreiding van de dekking tot de 'toevallige bestuurder' van een niet verzekerd 
voertuig".

Het eerste bestreden vonnis van 30 november 2004 beslist als volgt: 
"Volgens de rechtsleer (S. Kinet, Le nouveau contrat-type d'assurance RC automobile 

du 1er janvier 1993) past dat artikel de uitbreiding van dekking onder de voorwaarden die 
het preciseert ook toe op het ongeval dat veroorzaakt wordt door een tijdelijk vervan-
gingsvoertuig of door een toevallig bestuurd voertuig dat aan een derde toebehoort;

De uitbreiding van de dekking tot de regresvorderingen van de verzekeraar die het tij-
delijk vervangingsvoertuig of het toevallig bestuurde voertuig dekt op grond van een an-
der contract tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid is met name niet van 
toepassing ingeval de dekking is geschorst wegens niet-betaling van de premie. Het be-
treft hier immers een mogelijkheid van verhaal waarin alle overeenkomsten voorzien, met 
inbegrip van die welke door de verzekerde, bestuurder van het vervangingsvoertuig of het 
toevallig bestuurde voertuig, gesloten is : 'dat volgt a contrario uit het derde lid, 3°, vol-
gens hetwelk "de uitbreiding van dekking van toepassing is in de gevallen waarin dit niet 
voorziet", dat wil zeggen de overeenkomst van de bestuurder. De toepassing van de uit-
breiding van dekking in het genoemde geval zou immers tot misbruiken aanleiding geven 
daar zij bedrog mogelijk zou maken, bijvoorbeeld wanneer de eigenaar van een voertuig 
die zijn premie niet betaald heeft zijn eigen voertuig laat besturen door een derde die de 
voordelen van een lopende overeenkomst zou genieten ' (S. Kinet, op. cit.).

Te dezen is de oorzaak niet bekend waarom de vennootschap Frecar niet verzekerd was 
voor het door [de verweerder] op de dag van de feiten bestuurde voertuig Isuzu;

Derhalve dient de heropening van de debatten te worden bevolen opdat de partijen de 
gelegenheid zouden krijgen daarover toelichting te verstrekken".

Het tweede bestreden vonnis van 22 februari 2006 verklaart de door de eiser tegen de 
verweerder en de verweerster ingestelde rechtsvordering die hij hierop had gebaseerd dat 



Nr. 526 - 2.11.07 HOF VAN CASSATIE 2091 

hij krachtens de wet gesubrogeerd was in de rechten van de benadeelde die het op het ge-
schil toepasselijke artikel 80, §2, van de wet van 9 juli 1975 hem toekent, niet gegrond, 
voornamelijk omdat de wettelijke vereisten voor die subrogatie niet vervuld zijn.

Grieven
Artikel 4, 1°, b) van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheids-ver-

zekering inzake motorrijtuigen, vervat in het koninklijk besluit van 14 december 1992, be-
paalt dat de dekking van de door de verzekeringnemer voor het gebruik van een motorrij-
tuig gesloten overeenkomst tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid "zich 
uitstrekt (...) tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekeringnemer (...) in 
(zijn) hoedanigheid van bestuurder (...) van een aan derden toebehorend motorrijtuig, dat 
hij toevallig bestuurt, zelfs als het omschreven rijtuig in gebruik is".

Die uitbreiding van dekking is aan geen enkele beperking onderworpen. Zij is van toe-
passing ongeacht of het gebruik van het aan een derde toebehorend voertuig dat toevallig 
door de verzekeringnemer bestuurd wordt, al dan niet gedekt wordt door een W.A.M.-ver-
zekering, en, indien dat niet het geval is, ongeacht de oorzaak waarom er geen verzeke-
ring afgesloten is, en met name indien schorsing van de dekking wegens niet-betaling van 
de premie de oorzaak is.

Daaruit volgt dat het eerste bestreden vonnis van 30 november 2004, door op de weer-
gegeven gronden te beslissen dat de verweerder naar aanleiding van het litigieuze ongeval 
niet in aanmerking kwam voor de door hem aangevoerde uitbreiding van dekking, be-
doeld in artikel 4 van de modelovereenkomst, die vervat was in de verzekeringsovereen-
komst die hij persoonlijk met de verweerster had gesloten voor het gebruik van zijn eigen 
voertuig, nu blijkt dat de reden waarom het door de verweerder ten tijde van het ongeval 
bestuurde voertuig, dat aan een derde toebehoorde," niet rechtsgeldig verzekerd" was, erin 
bestond dat de eigenaar of de verzekeringnemer de verzekeringspremie voor dat voertuig 
niet betaald had, artikel 4 van de modelovereenkomst schendt (schending van artikel 4, in-
zonderheid 1°, b) van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverze-
kering inzake motorrijtuigen en, voor zoveel nodig, van artikel 1 van het koninklijk be-
sluit van 14 december 1992 die genoemde modelovereenkomst bevat).

Aangezien die modelovereenkomst volgens de verklaring van het vonnis de verzeke-
ringsovereenkomst voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid is die de verweerder per-
soonlijk voor het gebruik van zijn eigen voertuig heeft gesloten, miskent dat vonnis daar-
door ook het verbindend gevolg van die overeenkomst, meer bepaald artikel 4 (schending 
van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Krachtens artikel 80, §1, eerste lid, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de 

controle der verzekeringsondernemingen, dat te dezen van toepassing is, kan elke 
benadeelde van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds de vergoeding bekomen 
van de schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels, die door een motorrijtuig 
zijn veroorzaakt wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoe-
ding verplicht is omdat de verzekeringsplicht niet nageleefd werd.

In zoverre het Fonds de schade heeft vergoed, treedt het overeenkomstig §2, 
eerste lid, van hetzelfde artikel, in de rechten van de benadeelde tegen de voor 
het ongeval aansprakelijke personen en eventueel tegen hun verzekeraars.

Uit de niet bekritiseerde vaststellingen van het door de appelrechters op 30 no-
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vember 2004 gewezen vonnis  waarnaar  het  bestreden vonnis van 22 februari 
2006 verwijst blijkt dat de verweerder aansprakelijk is voor een ongeval dat ge-
beurde toen hij reed met een niet verzekerd voertuig dat aan een derde toebe-
hoorde en dat de eiser de door dat ongeval benadeelde heeft vergoed.

Door de subrogatoire rechtsvordering van de eiser te verwerpen op grond dat 
de verweerder achteraf heeft aangevoerd dat hij, daar hij zelf bij de verweerster 
verzekerd was voor zijn eigen voertuig, in aanmerking kwam voor de uitbreiding 
van dekking als bedoeld in artikel 4, 1°, b), van de modelovereenkomst die in bij-
lage is gehecht aan het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de 
modelovereenkomst  voor  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake 
motorrijtuigen, en dat de eiser zijn verhaal zowel op de verweerder als op de ver-
weerster heeft genomen, zonder aan te tonen "dat geen enkele verzekeringson-
derneming tot [de] vergoeding verplicht was", verantwoordt het bestreden vonnis 
van 22 februari 2006 zijn beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.
Tweede middel
Krachtens artikel 4, 1°, b) van de modelovereenkomst die in bijlage is gehecht 

aan het koninklijk besluit van 14 december 1992 strekt de dekking van de over-
eenkomst, zonder dat hiervoor een mededeling vereist is, zich uit tot de burger-
rechtelijke aansprakelijkheid van de verzekeringnemer in zijn hoedanigheid van 
bestuurder van een aan een derde toebehorend motorrijtuig dat hij toevallig zou 
besturen, zelfs zo het in de overeenkomst omschreven voertuig in gebruik is.

Noch uit die noch uit enige andere bepaling blijkt dat die uitbreiding van dek-
king uitgesloten is wanneer het voertuig van de derde zelf niet door een verzeke-
ring gedekt wordt wegens niet-betaling van de premie.

Zoals in het antwoord op het eerste middel is gezegd, stelt het bestreden von-
nis van 30 november 2004 vast dat de verweerder aansprakelijk is voor een onge-
val dat gebeurde toen hij reed met een niet verzekerd voertuig dat aan een derde 
toebehoorde.

Door te beslissen dat de in artikel 4, 1°, b) van de modelovereenkomst bedoel-
de uitbreiding van dekking waarop de verweerder zich beroept, enkel van toepas-
sing is als de niet-verzekering van het voertuig van de derde niet te wijten was 
aan de niet-betaling van de premie, schendt het bestreden vonnis van 30 novem-
ber 2004 die wetsbepaling.

In zoverre is het middel gegrond.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden vonnis van 30 november 2004, in zoverre het beslist 

dat artikel 4, 1°, b) van de modelovereenkomst die in bijlage is gehecht aan het 
koninklijk besluit van 14 december 1992 niet van toepassing is wanneer het aan 
een derde toebehorend voertuig dat de verzekeringnemer toevallig bestuurt, niet 
door een verzekering gedekt is wegens niet-betaling van de premie.

Vernietigt het bestreden vonnis van 22 februari 2006.
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Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde vonnis en van het vernietigde vonnis.

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

Verwijst  de  aldus  beperkte  zaak  naar  de  Rechtbank van  Eerste  Aanleg  te 
Doornik, zitting houdende in hoger beroep.

2 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr. 
Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 527

2° KAMER - 6 november 2007

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - WITWASSEN VAN 
VERMOGENSVOORDELEN - VERMOGENSVOORDELEN BESTAANDE UIT GELDEN - GELDEN GEBRUIKT OM 
WAARDEN AAN TE KOPEN - GELDEN TERUG TE VINDEN IN HET PATRIMONIUM VAN DE VERKOPER VAN 
DE WAARDEN - GEVOLG

2º HELING - WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN - VERMOGENSVOORDELEN BESTAANDE UIT 
GELDEN - GELDEN GEBRUIKT OM WAARDEN AAN TE KOPEN - GELDEN TERUG TE VINDEN IN HET 
PATRIMONIUM VAN DE VERKOPER VAN DE WAARDEN - GEVOLG

3º HELING - VERMOGENSVOORDEEL RECHTSTREEKS UIT MISDRIJF VERKREGEN - WITWASSEN VAN 
HET VERMOGENSVOORDEEL - WITGEWASSEN VERMOGENSVOORDEEL - AARD - GEVOLG

4º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - WITWASSEN VAN 
VERMOGENSVOORDELEN - MEERDERE DADERS - GEVOLG

5º HELING - WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN - MEERDERE DADERS - GEVOLG

6º INTERESTEN — COMPENSATOIRE INTERESTEN - RENTEVOET - GEEN 
CONCLUSIE STREKKENDE TOT HET BEPALEN VAN DE RENTEVOET - TAAK VAN DE RECHTER - GEVOLG

1º en 2° Wanneer de dader van het hoofdmisdrijf de gelden die de vermogensvoordelen uit  
dit misdrijf zijn, gebruikt om ermee waarden te kopen die in de plaats ervan komen, dan  
komen  die  gelden  terecht  in  het  patrimonium  van  de  verkoper  van  die  waarden  en 
kunnen zij  het  voorwerp van het  misdrijf  van witwassen zijn  dat  met  toepassing van  
artikel 505, derde lid, Strafwetboek wordt verbeurdverklaard1. (Artt. 42, 1° en 3°, en 505, 
derde lid, Sw.)

3º Een witgewassen vermogensvoordeel als bedoeld in artikel 42, 3e, Strafwetboek maakt  
het voorwerp van het misdrijf van witwassen uit in de zin van artikel 42, 1e, Strafwetboek  
en niet een vermogensvoordeel dat voortkomt uit dit misdrijf als bedoeld in artikel 42, 3e,  
Strafwetboek2. (Artt. 42, 1° en 3°, en 505, eerste en derde lid, Sw.)

4º  en  5°  Geen  enkele  wetsbepaling  noch  rechtsbeginsel  staan  eraan  in  de  weg  dat  
meerdere daders die samen een van de in artikel 505, eerste lid, Strafwetboek bepaalde  
misdrijven hebben gepleegd die een bepaald vermogensvoordeel tot voorwerp hebben,  

1 Zie: Cass., 6 juni 2006, AR P.06.0274.N, nr 311.
2 Zie de conclusie van proc.-gen. DE SWAEF, 4 april 2006, AR P.06.0042.N, nr 200.
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allen,  zelfs  samen met  de daders  van het  hoofdmisdrijf,  tot  verbeurdverklaring  ervan 
worden  veroordeeld,  mits  de  uitvoering  van  verbeurdverklaring  de  omvang  van  dit  
voordeel niet overschrijdt3. (Artt. 42, 1° en 3°, en 505, eerste en derde lid Sw.) 

6º Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusie moet de rechter niet uitdrukkelijk de  
rentevoet van de compensatoire rente bepalen; indien hij dat niet uitdrukkelijk doet, dan 
geldt de wettelijke rentevoet4. 

(B. e.a. T. DEUTSCHE BANK nv e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0627.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Gent, correctionele kamer, van 26 maart 2007.
De eiser I voert in een memorie zes middelen aan. 
De eiser II voert in een memorie acht middelen aan.
De eiser IV voert in een memorie twee middelen aan.
De eiser VI voert in een memorie twee middelen aan.
De eiser VIII voert in een memorie een middel aan. 
De memories zijn aan dit arrest gehecht.
De overige eisers voeren geen middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middelen van A.B.
(...) 
Tweede middel 
Eerste onderdeel
3. Het onderdeel voert aan dat de geldsommen, zijnde illegale vermogensvoor-

delen voortkomende uit een oplichting, die de eiser heeft ontvangen ter betaling 
van door hem verkochte aandelen, niet in zijn vermogen zijn overgedragen, maar 
enkel een reeds bestaand bestanddeel van dit vermogen hebben vervangen. Het 
leidt hieruit af dat de bijzondere verbeurdverklaring bepaald in artikel 505, derde 
lid, Strafwetboek niet kon worden uitgesproken.

4. Overeenkomstig artikel 505, derde lid, Strafwetboek maken de zaken be-
doeld in 1°, 2°, 3° en 4° van dit artikel het voorwerp uit van de misdrijven die ge-
dekt worden door deze bepalingen, in de zin van artikel 42, 1°, en zij worden 

3 Cass., 21 okt. 2003, AR P.03.0757.N, nr 515. 
4 Anders  dan  het  Hof  oordeelde,  concludeerde  het  openbaar  ministerie  dat  de  feitenrechter  die 
compensatoire interesten toekent, de rentevoet dient vast te stellen. Daarbij werd uitgegaan van een 
precedent in die zin: Cass., 6 jan. 1993, AR 9980, nr 7. 
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verbeurdverklaard, ook indien zij geen eigendom zijn van de veroordeelde zon-
der dat deze verbeurdverklaring nochtans de rechten van derden op de goederen 
die het voorwerp kunnen uitmaken van de verbeurdverklaring, schaadt.

De ingevolge die bepaling verplicht uit te spreken verbeurdverklaring slaat op 
de geheelde of witgewassen vermogensvoordelen. 

5. Wanneer de dader van het hoofdmisdrijf de gelden die de vermogensvoor-
delen uit dit misdrijf zijn, gebruikt om ermee waarden te kopen die in de plaats 
ervan komen, dan komen die gelden terecht in het patrimonium van de verkoper 
van die waarden en kunnen zij het voorwerp van het misdrijf witwassen zijn dat 
met toepassing van artikel 505, derde lid, Strafwetboek wordt verbeurdverklaard.

Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
6. Artikel 505, derde lid, Strafwetboek bepaalt dat de zaken bedoeld in 1°, 2°, 

3° en 4° van dit artikel het voorwerp uitmaken van de misdrijven die gedekt zijn 
door deze bepalingen, in de zin van artikel 42, 1°, Strafwetboek. 

Hieruit volgt dat een witgewassen vermogensvoordeel als bedoeld in artikel 
42, 3°, Strafwetboek het voorwerp van het misdrijf witwassen uitmaakt in de zin 
van artikel 42, 1°, Strafwetboek en niet een vermogensvoordeel dat voorkomt uit 
dit misdrijf als bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek.

Wanneer het witgewassen vermogensvoordeel vervolgens meermaals opnieuw 
door een der operaties vermeld in artikel 505, eerste lid, 2°, 3° of 4°, Strafwet-
boek wordt witgewassen, blijft dit telkens ingevolge het witwassen gewijzigde 
vermogensvoordeel het voorwerp van het misdrijf witwassen.

7. Wanneer het witgewassen vermogensvoordeel ingevolge het witwassen ge-
ïncorporeerd is in het vermogen van de witwasser, blijft dit het voorwerp van het 
misdrijf.

Het  witgewassen vermogensvoordeel  wordt  dan met  toepassing van artikel 
505, derde lid, voornoemd, als voorwerp van het misdrijf verbeurdverklaard. Die 
verbeurdverklaring heeft niet vermogensvoordelen als bedoeld in het artikel 43-
bis Strafwetboek tot voorwerp, welke enkel deze zijn die niet in het vermogen 
van de dader teruggevonden worden.

8. Vermits het witgewassen vermogensvoordeel zelf geen vermogensvoordeel 
is dat rechtstreeks is verkregen uit het misdrijf witwassen, kan het niet met toe-
passing van artikel 42, 3°, worden verbeurdverklaard.

Evenmin kan de bijzondere verbeurdverklaring krachtens artikel 43bis, tweede 
lid, Strafwetboek worden uitgesproken wanneer, zoals hier, het witgewassen ver-
mogensvoordeel geïncorporeerd is in het vermogen van de witwasser en bijge-
volg erin wordt teruggevonden.

9. Het arrest beveelt de bijzondere verbeurdverklaring van 1.115.520,86 euro 
niet enkel met toepassing van artikel 505, derde lid, Strafwetboek omdat de wit-
gewassen vermogensvoordelen het voorwerp uitmaken van de bewezen verklaar-
de telastlegging J.25.4, zijnde het misdrijf witwassen, als bedoeld in artikel 42, 
1°, van hetzelfde wetboek. 
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Het arrest oordeelt ook dat die witgewassen gelden en de andere goederen of 
waarden die in de plaats ervan zijn gesteld in het vermogen van de eiser geïncor-
poreerd zijn en daarom ook een rechtstreeks uit het feit J.25.4 verkregen vermo-
gensvoordeel zijn. Op die grond beveelt het ook de verbeurdverklaring met toe-
passing van de artikelen 42, 3°, en 43bis, Strafwetboek.

Aldus is die laatste beslissing niet naar recht verantwoord.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
(...)
Derde middel
(...)
Tweede onderdeel
15. Krachtens artikel 505, derde lid, Strafwetboek, maken de zaken bedoeld in 

1°, 2°, 3° en 4°, van dit artikel het voorwerp uit van de misdrijven die gedekt zijn 
door deze bepalingen in de zin van artikel 42, 1°, en worden zij verbeurdver-
klaard zelfs indien zij geen eigendom zijn van de veroordeelde, zonder dat deze 
verbeurdverklaring nochtans de rechten van derden op de goederen die er het 
voorwerp van uitmaken, kunnen schaden.

16. Geen enkele wetsbepaling noch rechtsbeginsel staan eraan in de weg dat 
meerdere daders die samen een van de in artikel 505, eerste lid, bepaalde misdrij-
ven hebben gepleegd die een bepaald vermogensvoordeel tot voorwerp hebben, 
allen, zelfs samen met de daders van het hoofdmisdrijf, tot de verbeurdverklaring 
ervan worden veroordeeld, mits de uitvoering van de verbeurdverklaring de om-
vang van dit voordeel niet overschrijdt.

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
(...)
Zesde middel
25. Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusie moet de rechter niet uit-

drukkelijk de rentevoet van de compensatoire rente bepalen. Indien hij dit niet 
uitdrukkelijk doet, dan geldt de wettelijke rentevoet.

Het middel faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve middel ten aanzien van de eiser VI
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 42, 3°, en 43bis, Strafwetboek.
59. Het arrest beveelt de verbeurdverklaring van het bedrag van 38.961.138,91 

euro, 3.807.592,80 Zwitserse frank en 50.000 Britse pond, voorwerp van de be-
wezen verklaarde telastleggingen J.1 tot en met J.25, J.28, J.29 en J.30, alsmede 
van 33.961.659,91 euro, 48.455.314,20 Zwitserse frank, 320.000 Britse pond en 
3.415.000 US dollar, voorwerp van de bewezen verklaarde telastleggingen J.27 
en K.1 tot en met K.40.

Het arrest stelt vervolgens vast dat die bedragen in het vermogen van de eiser 
geïncorporeerd zijn en zich nog steeds in dit vermogen bevinden zodat ze ook 
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vermogensvoordelen vormen. Op die grond beveelt  het, op vordering van het 
openbaar ministerie ook de verbeurdverklaring van die bedragen met toepassing 
van de artikelen 42, 3°, en 43bis Strafwetboek. 

60. Om de redenen vermeld in het antwoord op het tweede onderdeel van het 
tweede middel van de eiser I, is die laatste beslissing niet naar recht verantwoord 
en schendt het arrest de vermelde wettelijke bepalingen.

Ambtshalve onderzoek voor het overige
61. Wat betreft het overige van de strafvorderingen ingesteld tegen de eisers I, 

II,  IV en VI, zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht genomen en zijn de beslissingen naar recht verantwoord.

62. Wat de eisers III, VII en IX betreft, zijn de substantiële of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en zijn de beslissingen 
overeenkomstig de wet gewezen. 

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het ten aanzien van de eisers A B, R 

C, H T en L D verbeurdverklaringen uitspreekt met toepassing van de artikelen 
42, 3°, en 43bis, Strafwetboek.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt in de rand van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eisers III, V, VII, VIII en IX in de kosten van hun cassatiebe-

roep.
Veroordeelt de eiser I tot zeven tienden en de eisers II, IV en VI tot acht tien-

den van hun cassatieberoep en laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep van Antwerpen.

6 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Maffei – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. F. De Ruyck, Antwerpen, K. Beirnaert, Antwerpen, T. Bau-
wens, Brussel, V. Dauginet, Antwerpen, M. Crommen, Antwerpen, R. Verstringhe, Gent 
en C. Van Marcke, Kortrijk.

Nr. 528

2° KAMER - 6 november 2007

1º GENEESKUNDE  — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN 
INBEGREPEN) – DOPING – SPORTBEOEFENAAR – DOPINGPRAKTIJK – STRAFRECHTELIJKE 
VERVOLGING – DISCIPLINAIRE BESTRAFFING 

2º SPORT — SPORTBEOEFENAAR – DPINGPRAKTIJK – STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING – 
DISCIPLINAIRE BESTRAFFING 
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3º GENEESKUNDE  — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN 
INBEGREPEN) – DRUGWET  – DOPINGDECREET – TOEPASSINGSGEBIIED 

4° SPORT — DOPINGDECREET  – DRUGWET – TOEPASSINGSGEBIED

5° GRONDWETTELIJK HOF – PPREJUDICIËLE VRAAG – DOPINGDECREET – 
SPORTBEOEFENAAR – DOPINGPRAKTIJK – STRAFUITSLUITENDE VERSCHONINGSGROND – 
DRUGWET- BEZIT VAN VERBODEN SUBSTANTIES – TOEPASSING VAN DE BIJ DECREET BEPAALDE 
VERSCHONINGSGROND OP HET DOOR DE DRUGWET STRAFBAAR GESTELDE FEIT – BESTAANBAARHEID 
MET DE ONDERSCHEIDEN BEVOEGDHEDEN VAN DE STAAT, DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN 

6° PREJUDICIEEL GESCHIL  – GRONDWETTELIJK HOF – PREJUDICIËLE VRAAG – 
DOPINGDECREET – SPORTBEOEFENAAR – DOPINGPRAKTIJK – STRAFUITSLUITENDE 
VERSCHONINGSGROND – DRUGWET- BEZIT VAN VERBODEN SUBSTANTIES – TOEPASSING VAN DE BIJ 
DECREET BEPAALDE VERSCHONINGSGROND OP HET DOOR DE DRUGWET STRAFBAAR GESTELDE FEIT 
– BESTAANBAARHEID MET DE ONDERSCHEIDEN BEVOEGDHEDEN VAN DE STAAT, DE 
GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN 

7° GENEESKUNDE – GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN 
INBEGREPEN) – DOPINGDECREET – SPORTBEOEFENAAR – DOPINGPRAKTIJK – 
STRAFUITSLUITENDE VERSCHONINGSGROND – DRUGWET- BEZIT VAN VERBODEN SUBSTANTIES – 
TOEPASSING VAN DE BIJ DECREET BEPAALDE VERSCHONINGSGROND OP HET DOOR DE DRUGWET 
STRAFBAAR GESTELDE FEIT – BESTAANBAARHEID MET DE ONDERSCHEIDEN BEVOEGDHEDEN VAN DE 
STAAT, DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN 

8° SPORT – DOPINGDECREET – SPORTBEOEFENAAR – DOPINGPRAKTIJK – STRAFUITSLUITENDE 
VERSCHONINGSGROND – DRUGWET- BEZIT VAN VERBODEN SUBSTANTIES – TOEPASSING VAN DE BIJ 
DECREET BEPAALDE VERSCHONINGSGROND OP HET DOOR DE DRUGWET STRAFBAAR GESTELDE FEIT 
– BESTAANBAARHEID MET DE ONDERSCHEIDEN BEVOEGDHEDEN VAN DE STAAT, DE 
GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN 

9° MISDRIJF – RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING – VERSCHONING - 
DOPINGDECREET – SPORTBEOEFENAAR – DOPINGPRAKTIJK – STRAFUITSLUITENDE 
VERSCHONINGSGROND – DRUGWET- BEZIT VAN VERBODEN SUBSTANTIES – TOEPASSING VAN DE BIJ 
DECREET BEPAALDE VERSCHONINGSGROND OP HET DOOR DE DRUGWET STRAFBAAR GESTELDE FEIT 
– BESTAANBAARHEID MET DE ONDERSCHEIDEN BEVOEGDHEDEN VAN DE STAAT, DE 
GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN 

10° STRAF – VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN 
VERSCHONINGSGRONDEN - DOPINGDECREET – SPORTBEOEFENAAR – DOPINGPRAKTIJK 
– STRAFUITSLUITENDE VERSCHONINGSGROND – DRUGWET- BEZIT VAN VERBODEN SUBSTANTIES – 
TOEPASSING VAN DE BIJ DECREET BEPAALDE VERSCHONINGSGROND OP HET DOOR DE DRUGWET 
STRAFBAAR GESTELDE FEIT – BESTAANBAARHEID MET DE ONDERSCHEIDEN BEVOEGDHEDEN VAN DE 
STAAT, DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN 

1° en  2°  Wanneer een sportbeoefenaar,  dit  is  een persoon die zich  voorbereidt  op  of  
deelneemt  aan  een  sportmanifestatie,  zich  schuldig  maakt  aan  dopingpraktijken  of 
daarmee gelijkgestelde  praktijken,  kan hij  voor  die  feiten  niet  strafrechtelijk,  vervolgd 
worden, maar enkel disciplinair worden gestraft1. (Artt.2, 3° en 6°,21,§2,2°,43,3° en 44, 
eerste lid, Decr.Vl.R.27 maart 1991) 

3° en 4° De Drugwet en het Dopingdecreet hebben elk een verschillend toepassingsgebied: 
de Drugwet regelt in het belang van de openbare gezondheid, eensdeels, het vervoer, de  
invoer,  de  uitvoer,  het  bezit,  de  verkoop,  het  te  koop  stellen,  het  afleveren  en  het  

1 Cass., 26 juni 2007, A.R. P.07.0521.N, nr.359.
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aanschaffen  van giftstoffen,  slaapmiddelen,  verdovende stoffen,  ontsmettingsmiddelen 
en antiseptica, anderdeels, de uitoefening van de geneeskunde met betrekking tot die  
stoffen terwijl het Dopingdecreet enkel het persoonlijk belang van de sportbeoefenaars 
betreft, namelijk de bescherming van hun fysieke en psychische welzijn in het kader van 
de sportbeoefening, dit is ter gelegenheid van de voorbereiding op of hun deelname aan 
een sportmanifestatie2. 

5°, 6°, 7°,8°, 9° en 10° Wanneer voor het Hof van Cassatie de vraag rijst of artikel 44 van  
het decreet van de Vlaamse Raad van 27 maart  1991 inzake medisch verantwoorde  
sportbeoefening,  geïnterpreteerd  in  die  zin  dat  door  dat  artikel  een  strafuitsluitende  
verschoningsgrond wordt  gecreëerd  die  niet  enkel  geldt  met  betrekking tot  feiten  die 
alleen strafbaar zijn op grond van artikel 43 Dopingdecreet, maar dat deze ook geldt voor  
wat betreft het louter bezit van verboden substanties, strafbaar gesteld door de Drugwet,  
de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de 
onderscheiden  bevoegdheden  van  de  Staat,  de  Gemeenschappen  en  de  Gewesten 
schendt,  in  zoverre  de  toepassing  ervan de residuaire  bevoegdheid  van de federale  
wetgever  in  het  gedrang  brengt,  stelt  het  Hof  een  prejudiciële  vraag  aan  het  
Grondwettelijk Hof3 . (Artt.26,§2, Bijzondere Wet Gw.H.,1 en 2, 2° Drugwet,1,43 en 44,  
eerste lid, Decr.Vl. R.27 maart 1991)

(H.)

ARREST

(A.R. P.07.0778.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 
correctionele kamer, van 25 april 2007.
De eiser voert geen middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling
1. Overeenkomstig artikel 2, 3°, van het decreet van 27 maart 1991 inzake me-

disch verantwoorde sportbeoefening (hierna Dopingdecreet), is de sportbeoefe-
naar “elke persoon die zich voorbereidt op of deelneemt aan een sportmanifesta-
tie”.

Artikel 43, 3° Dopingdecreet stelt strafbaar  “hij die zich schuldig maakt aan 
een dopingpraktijk, zoals omschreven in artikel 2, 6°, a), b), c) of d), of aan een 
daarmee gelijkgestelde praktijk zoals omschreven in artikel 21, §2, 1°, 2° of 3°”.

Artikel 2, 6°, Dopingdecreet bepaalt welke de bij artikel 43 strafbare doping-
praktijken zijn.

Artikel 21, §2, 2°, Dopingdecreet, zoals het van toepassing was op het ogen-
blik van de aan de eiser ten laste gelegde feiten tot 19 mei 2004, bepaalt dat met 
dopingpraktijk gelijkgesteld wordt “het in bezit hebben tijdens of bij de voorbe-
reiding van een sportmanifestatie van substanties als bedoeld in artikel 2, 6°, van 

2 Ibid.
3 Ibid.



2100 HOF VAN CASSATIE 6.11.07 - Nr. 529 

het decreet”.
Artikel 21, §2, 2°, Dopingdecreet, zoals het van toepassing is op de aan de ei-

ser ten laste gelegde feiten vanaf 20 mei 2004, bepaalt dat met dopingpraktijk ge-
lijkgesteld wordt “het in bezit hebben zonder gewettigde reden van substanties en 
middelen als bedoeld in artikel 2, 6°, onverminderd de bepalingen van de wet 
van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen 
en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica 
en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van 
verdovende middelen en psychotrope stoffen”.

Artikel 44, eerste lid, Dopingdecreet bepaalt: “Wanneer de in artikel 43 straf-
bare  feiten  gepleegd  worden  door  sportbeoefenaars  ter  gelegenheid  van  hun 
voorbereiding op of  hun deelname aan een sportmanifestatie,  geven ze alleen 
aanleiding tot disciplinaire maatregelen”.

2. Uit die bepalingen volgt dat wanneer een sportbeoefenaar, dit is een per-
soon die zich voorbereidt op of deelneemt aan een sportmanifestatie, zich schul-
dig maakt aan dopingpraktijken of daarmee gelijkgestelde praktijken, hij voor die 
feiten niet strafrechtelijk kan vervolgd worden, maar enkel disciplinair kan wor-
den gestraft.

Hieruit volgt eveneens dat wanneer de dopingpraktijk van “het in bezit hebben 
tijdens of bij de voorbereiding van een sportmanifestatie van substanties en mid-
delen als bedoeld in artikel 2, 6°, van het decreet” bepaald in artikel 21, §2, 2°, 
Dopingdecreet, gepleegd door een sportbeoefenaar ter gelegenheid van zijn voor-
bereiding op of zijn deelname aan een sportmanifestatie, eveneens kan gekwalifi-
ceerd worden als bezit van verboden substanties als bedoeld in de Drugwet, zij 
het voorwerp uitmaakt van de strafuitsluitende verschoningsgrond bepaald in ar-
tikel 44 Dopingdecreet en niet meer strafrechtelijk kan vervolgd worden wegens 
inbreuk op de vermelde wet. Er, wat de vermelde dopingpraktijk betreft, anders 
over oordelen zou artikel 44 Dopingdecreet iedere draagwijdte ontnemen. Het 
feit dat de Drugwet waaronder die dopingpraktijk eveneens kan vallen, geniet 
van een eigen stelsel van verschoningsgronden, doet daaraan geen afbreuk.

3. De vraag rijst of de toepassing van de strafuitsluitende verschoningsgrond, 
bepaald in artikel 44 Dopingdecreet zoals hierboven uitgelegd, de grondwettelij-
ke bevoegdheidsverdeling tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de 
Gewesten miskent.

4. Het bestreden arrest stelt dat eens een dopingpraktijk, strafbaar gesteld door 
artikel 43 Dopingdecreet, eveneens gekwalificeerd wordt als overtreding van de 
Drugwet, die wet van toepassing is.

5. De Drugwet regelt in het belang van de openbare gezondheid, eensdeels, 
het vervoer, de invoer, de uitvoer, het bezit, de verkoop, het te koop stellen, het 
afleveren en het aanschaffen van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende stoffen, 
ontsmettingsmiddelen en antiseptica, anderdeels, de uitoefening van de genees-
kunde met betrekking tot die stoffen.

Art. 2, 5°, Dopingdecreet bepaalt de medisch verantwoorde sportbeoefening 
als “het geheel van preventieve en curatieve maatregelen, bepalingen en aanbe-
velingen die de sportverenigingen en sportbeoefenaars in acht dienen te nemen 
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met het oog op het fysiek en psychisch welzijn van de sportbeoefenaars”.
6. Het Dopingdecreet beoogt aldus enkel de bescherming van het fysieke en 

psychische welzijn van de sportbeoefenaars in het kader van de sportbeoefening, 
dit is ter gelegenheid van de voorbereiding op of hun deelname aan een sportma-
nifestatie. Dit betreft niet de openbare gezondheid maar enkel het persoonlijk be-
lang van de sportbeoefenaars.

De Drugwet en het Dopingdecreet hebben bijgevolg elk een verschillend toe-
passingsgebied.

7. De vraag is derhalve of de decreetgever zijn bevoegdheid heeft overschre-
den doordat het toepassingsgebied van artikel 44 Dopingdecreet het toepassings-
gebied van de Drugwet wat betreft de strafbaarheid van het bezit van in die wet 
bedoelde verboden substanties, uitsluit.

8. Er is grond tot het ambtshalve stellen van de hierna omschreven prejudicië-
le vraag aan het Grondwettelijk Hof.

Dictum 
Het Hof,
Houdt elke verdere beslissing aan tot het Grondwettelijk Hof uitspraak zal ge-

daan hebben over de volgende vraag:
“Schendt artikel 44 van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verant-

woorde sportbeoefening, geïnterpreteerd in die zin dat door dat artikel een straf-
uitsluitende verschoningsgrond wordt gecreëerd die niet enkel geldt met betrek-
king tot feiten die alleen strafbaar zijn op grond van artikel 43 Dopingdecreet, 
maar dat deze ook geldt voor wat betreft louter het bezit van verboden substan-
ties, strafbaar gesteld door de Drugwet, de regels die door of krachtens de Grond-
wet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheden van de 
Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, in zoverre de toepassing ervan de re-
siduaire bevoegdheid van de federale wetgever in het gedrang brengt”.

Houdt de kosten aan.

6 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-
generaal.

Nr. 529

2° KAMER - 6 november 2007

1º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - EENHEID VAN OPZET - COLLECTIEF MISDRIJF 
- BEGRIP - TOEPASSINGSGEBIED - GEVOLG

2º STRAF — SAMENLOOP — GESCHEIDEN BERECHTING - MISDRIJF - EENHEID 
VAN OPZET - COLLECTIEF MISDRIJF - BEGRIP - TOEPASSINGSGEBIED - GEVOLG

1º en 2° Artikel 65, tweede lid, Strafwetboek is enkel van toepassing wanneer de eerdere  
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beslissing voor de eerste misdrijven, een of meerdere straffen uitspreekt en niet wanneer  
enkel de opschorting van de uitspraak van de straf  is gelast; in dit laatste geval is er 
immers geen straf uitgesproken. (Art. 65, tweede lid, Sw.)

(D. T. G.)

ARREST

(A.R. P.07.1056.N)

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

correctionele kamer, van 12 juni 2007.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...) 
Tweede onderdeel
2. Artikel 65, tweede lid, eerste zin, Strafwetboek bepaalt: "Wanneer de fei-

tenrechter vaststelt dat misdrijven die reeds het voorwerp uitmaken van een in 
kracht van gewijsde gegane beslissing en andere feiten die bij hem aanhangig 
zijn en die, in de veronderstelling dat ze bewezen zijn, aan die beslissing vooraf-
gaan en samen met de eerste misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uit-
voering zijn van een zelfde misdadig opzet, houdt hij bij de straftoemeting reke-
ning met de reeds uitgesproken straffen". 

3. Deze bepaling is enkel van toepassing wanneer de eerdere beslissing voor 
de eerste misdrijven, een of meerdere straffen uitspreekt en niet wanneer enkel 
de opschorting van de uitspraak van de straf is gelast. In dat laatste geval is er 
immers geen straf uitgesproken.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

6 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Maffei –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. F. Van Vlaenderen, Gent en M. Colpaert, Gent.
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Nr. 530

2° KAMER - 6 november 2007

1º BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - BEKENDMAKING VAN HET 
VEROORDELEND VONNIS OF ARREST - AARD

2º STRAF — ALLERLEI - BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - BEKENDMAKING VAN 
HET VEROORDELEND VONNIS OF ARREST - AARD

3º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - BANKBREUK EN 
BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - APPELRECHTERS DIE BIJKOMEND DE BEKENDMAKING VAN HET ARREST 
BEVELEN - EENPARIGHEID

1º en 2° De door artikel 490 Strafwetboek voorgeschreven bekendmaking is geen straf  
maar wel een beveiligingsmaatregel1. (Art. 490, Sw.)

3º  De  appelrechters  die  in  hoger  beroep  bijkomend  de  door  artikel  490  Strafwetboek  
voorgeschreven maatregel van bekendmaking bevelen, dienen geen uitspraak te doen 
met eenparige stemmen. (Art. 490, Sw.; Art. 211bis, Sv.)

(S.)

ARREST

(A.R. P.07.1226.N)

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

Gent, correctionele kamer, van 25 juni 2007 waarbij de eiser "werd veroordeeld 
tot een gevangenisstraf van 4 jaar met onmiddellijke aanhouding en dit tegen alle 
schikkingen van dit arrest".

Het cassatieberoep II is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 
Gent, correctionele kamer, van 25 juni 2007 waarbij de onmiddellijke aanhou-
ding van de eiser werd bevolen.

Het cassatieberoep III is gericht tegen alle beschikkingen van het arrest van 
het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer, van 25 juni 2007.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
16. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

1 Cass., 31 mei 1989, AR 7513, nr 562; Zie: Cass., 28 mei 1997, AR P.97.0188.F, nr 242.
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Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

6 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. D. Defrance, Gent.

Nr. 531

2° KAMER - 7 november 2007

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE 
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — ALGEMEEN - 
CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - BURGERLIJKE BELANGEN - BURGERLIJKE PARTIJ - 
VERWEERDER - OVERLIJDEN VÓÓR DE INSTELLING VAN HET CASSATIEBEROEP - UITWERKING

Het cassatieberoep dat een beklaagde instelt tegen een arrest dat uitspraak doet over de 
regeling van de burgerlijke belangen en dat gericht is tegen een burgerlijke partij  die  
overleden is vooraleer het cassatiegeding is ingesteld, is geldig ingesteld tegen diens 
erfgenaam die verklaart dat hij het geding voortzet, wanneer uit de stukken waarop het  
Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat de eiser weet had van dat overlijden1. (Impliciet) 

(H. e.a. T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0448.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen vonnissen, respectievelijk gewezen op 

26 maart 2003 en 28 februari 2007 door de Correctionele Rechtbank te Eupen in 
hoger beroep op de burgerlijke belangen. 

De eiseres voert vier middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-
dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep tegen het vonnis van 26 maart 2003 :
Over het eerste middel :
In haar appelconclusie voerde de eiseres aan dat "de eerste rechter heeft vast-

gesteld dat het principe van de huishoudelijke schade niet werd betwist en voor 
die post een forfaitair bedrag van 300.000 BEF heeft toegekend met de opmer-
king dat een gedeelte van de werken de overledene zelf ten goede kwam omdat 
het zijn hobby betrof. Deze redenering is evenwel verkeerd in zoverre het feit dat 

1 Concl. adv. gen. J.-M. GENICOT in Pas., 2007, nr.531.
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de overledene met plezier talrijke onderhouds- en decoratiewerken aan zijn wo-
ning en tuin verrichtte, niet afdoet aan het noodzakelijke karakter van die werken 
en aan de noodzaak, voor de [eiseres] om de voormelde werkzaamheden sinds 
het overlijden van haar echtgenoot, door derden te doen uitvoeren."

Het  arrest  bevestigt  het  bedrag dat  door de  eerste  rechter  is  toegekend op 
grond dat "de raming van de politierechtbank, die rekening houdt met de voldoe-
ning  die  de  overledene  zelf  uit  deze  huishoudelijke  werkzaamheden  haalde, 
rechtvaardig en passend lijkt".

Noch door deze noch door enige ander overweging beantwoorden de appel-
rechters de conclusie van de eiseres.

Het middel is gegrond.
Over het tweede middel :
De appelrechters berekenen de vervallen lucratieve schade op 7.855, 49 euro 

op jaarbasis.
Het is tegenstrijdig om, enerzijds voor de berekening van de toekomstige lu-

cratieve schade "de cijfers in aanmerking te nemen die zijn aangenomen voor de 
berekening van de vervallen schade", en om, anderzijds, voor de kapitalisatie van 
die toekomstige lucratieve schade, rekening te houden met een jaarlijkse schade 
van 6.636,69 euro.

Het middel is gegrond.
Over het derde middel :
Eerste onderdeel :
Wegens de vernietiging die op het tweede middel betreffende de toekomstige 

lucratieve schade moet worden uitgesproken, is er geen grond om het eerste on-
derdeel van het derde middel te onderzoeken vermits dat onderzoek niet tot een 
ruimere cassatie kan leiden.

B. Over het cassatieberoep gericht tegen het vonnis van 28 februari 2007 :
Over het derde middel :
Tweede onderdeel :
Het vonnis van 26 maart 2003 doet met name uitspraak over de toekomstige 

lucratieve schade zonder desbetreffend iets aan te houden. Het houdt zijn beslis-
sing alleen aan over de post-lucratieve schade, wat het vonnis van 28 februari 
2007 uitdrukkelijk bevestigt met de vermelding dat de rechtbank door haar von-
nis van 26 maart 2003 uitspraak heeft gedaan over het herstel van de materiële en 
morele schade die door de eiseres is geleden "en alleen het twistpunt van de ma-
teriële schade na de pensionering aanhoudt".

Het onderdeel dat ervan uitgaat dat het vonnis van 26 maart 2003 zijn "uit-
spraak heeft aangehouden over de vordering tot toekenning van gerechtelijke in-
teresten op de vergoeding tot herstel van de toekomstige lucratieve schade" gaat 
van een foutieve veronderstelling van het voormelde vonnis uit en mist feitelijke 
grondslag.

Over het vierde middel :
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Het vonnis van 28 februari 2007 stelt vast dat de eiseres "geen enkel nieuw 
stuk heeft voorgelegd dat de rechtbank in staat stelt om te oordelen over de wer-
kelijkheid van de post-lucratieve schade die voortvloeit uit een vermindering van 
haar eigen pensioen ten gevolge van het voortijdig overlijden van haar echtge-
noot"  en verwerpt  de vordering tot  vergoeding van de post-lucratieve  schade 
door te oordelen dat de eiseres "zich ertoe beperkt om haar aanvankelijke eis te 
herhalen door te  verwijzen  naar  een  stuk  van een  ogenschijnlijk  Brits  privé-
agentschap van 17 januari 2003, dat slechts een hypothetische extrapolatie van 
haar inkomsten na pensionering bevat, ofschoon zij, geboren op 3 januari 1943 
en  rekening  houdende  met  de  pensioenleeftijd  van  de  vrouwen  in  Engeland, 
sinds 2003 gepensioneerd moest zijn en perfect in staat om concrete inlichtingen 
mede te delen over haar huidige toestand en meer in het bijzonder over de in-
komsten waarop zij theoretisch recht heeft".

Uit deze uiteenzetting blijkt dat de appelrechters, in tegenstelling tot wat het 
middel aanvoert, de vordering betreffende de post-lucratieve schade die door de 
eiseres is  geleden tengevolge het  overlijden van haar echtgenoot,  niet  hebben 
verworpen wegens een eventueel overlevingspensioen dat de voormelde eiseres 
zou hebben, maar wegens het ontbreken van bewijsstukken betreffende de verla-
ging van haar eigen ouderdomspensioen.

Het middel dat op een foutieve uitlegging van het bestreden vonnis berust, 
mist feitelijke grondslag.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis van 26 maart 2003 in zoverre het uitspraak 

doet over de huishoudelijke schade en de toekomstige lucratieve schade.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de verweerster in de helft van de kosten van het cassatieberoep 

dat tegen het vonnis van 26 maart 2003 is ingesteld.
Veroordeelt de eiseres in de andere helft van de kosten van dit cassatieberoep 

evenals in de kosten van het cassatieberoep ingesteld tegen het vonnis van 28 fe-
bruari 2007.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde vonnis van 26 maart 2003.

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

7 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Draps, Oosterbosch, Kirkpatrick en D. Léonard, Brussel.

Nr. 532

2° KAMER - 7 november 2007
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1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - STRAFVORDERING - MEERDERE BEKLAAGDEN - MEDEDADERS - ZELFDE 
STRAFFEN - MOTIVERING

2º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - MEERDERE 
BEKLAAGDEN - MEDEDADERS - ZELFDE STRAFFEN - MOTIVERING

3º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - 
MEERDERE BEKLAAGDEN - MEDEDADERS - ZELFDE STRAFFEN - MOTIVERING

4º OPLICHTING - MOREEL BESTANDDEEL - BEGRIP

5º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - OPLICHTING - MOREEL BESTANDDEEL - 
BEGRIP

1º, 2° en 3° De bodemrechter die onaantastbaar, binnen de grenzen van de wet en met  
een beknopte doch precieze opgave van de redenen van zijn keuze, de straffen vaststelt  
waarvan hij meent dat zij in verhouding staan tot de ernst van de bewezen verklaarde  
misdrijven en tot de individuele schuld van iedere beklaagde, moet daarnaast de redenen 
niet opgeven waarom hij de medebeklaagden al dan niet tot eenzelfde straf veroordeelt. 

4º en 5° Hij die, zonder eigen geldelijke voordelen te beogen, wetens heeft deelgenomen  
aan listige kunstgrepen waardoor het slachtoffer ertoe gebracht wordt gelden af te geven,  
is als mededader schuldig aan oplichting. 

(B. T. R.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0993.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 juni 2007 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
De eiseres voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de tegen de 

eiseres ingestelde strafvordering:
Over het eerste middel :
De eiseres, die samen met een andere beklaagde vervolgd wordt wegens op-

lichting, als dader of mededader, verwijt het bestreden arrest haar daarvoor te 
veroordelen zonder vast te stellen dat zij, samen met die andere beklaagde, de be-
doeling zou hebben gehad om zich andermans zaak bedrieglijk toe te eigenen.

Als mededader aan oplichting is schuldig hij die, zonder eigen geldelijke voor-
delen te beogen, wetens heeft deelgenomen aan listige kunstgrepen waardoor een 
slachtoffer ertoe gebracht werd gelden af te geven.
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Het arrest stelt vast dat de verweerder ertoe gebracht werd afstand te doen van 
verschillende geldbedragen voor de aanschaf van een methode om, volgens de 
initiatiefnemer ervan, op wettige wijze afgedankte Amerikaanse bankbiljetten te-
rug in roulatie te brengen.

Het arrest doet in hoofdzaak opmerken dat het vertrouwen van de eiser met 
name gewekt werd door de toezending van een valse Amerikaanse licentie met 
een vergunning voor de geplande transactie, dat deze aan de verweerder werd 
voorgesteld door een buitenlandse zakenrelatie  waarmee de eiseres,  die  in  de 
hoedanigheid van zieneres werd geraadpleegd, hem in contact had gebracht, dat 
de eiseres, die de praktijken van die zakenrelatie kende, zowel met voornoemde 
als met de verweerder contact heeft gehad, dat zij getuige was of op de hoogte 
werd gebracht van daden, gesteld om de aan het slachtoffer gedane voorstellen 
geloofwaardigheid te verlenen, en dat zij geprofiteerd heeft van diens psycholo-
gische zwakheden om hem te manipuleren en gerust te stellen tijdens de volledi-
ge duur van de omgang, met haar als tussenpersoon, met de oplichter.

Met de hierboven samengevatte overwegingen, neemt het arrest met name de 
bewuste deelneming van de eiseres aan het onwettig voornemen dat door de da-
der wordt nagestreefd, in aanmerking.

De appelrechters omkleden bijgevolg hun beslissing inzake het  moreel  be-
standdeel van het misdrijf, regelmatig met redenen en verantwoorden haar naar 
recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel:
Het middel is gericht tegen de beslissing van de appelrechters om de geldboete 

die de eiseres met toepassing van artikel 496 van het Strafwetboek is opgelegd, 
vast te stellen op duizend euro, vermeerderd met de opdeciemen.

De grief voert aan dat het bedrag van die geldboete gelijk is aan dat van de 
geldboete dat de andere beklaagde is opgelegd ofschoon het arrest, met name om 
de voormelde strafmaat te verantwoorden, naar de omvang van de opgestreken 
winsten verwijst. Volgens de eiseres verantwoordt deze motivering de maat van 
de opgelegde geldboete niet naar recht omdat het arrest vaststelt dat het product 
van de oplichting hoofdzakelijk, zo niet uitsluitend, door de medebeklaagde werd 
opgestreken.

De bodemrechter stelt onaantastbaar, binnen de grenzen van de wet en met be-
knopte doch precieze opgave van de redenen van zijn keuze, de straffen vast 
waarvan hij meent dat zij in verhouding staan tot de ernst van de bewezen ver-
klaarde misdrijven en tot de individuele schuld van iedere beklaagde. Hij moet 
daarnaast de redenen niet opgeven waarom hij de medebeklaagden al dan niet tot 
eenzelfde straf veroordeelt.

De artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 496 van het Strafwetboek en 195, 
tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering verplichten de rechter die twee 
beklaagden wegens oplichting, als dader of mededader, veroordeelt, niet om de 
geldboete te berekenen in verhouding tot de geldelijke voordelen die ieder van 
hen persoonlijk uit het misdrijf heeft gehaald.
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Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de tegen de 

eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
De eiseres voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

7 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Genicot, advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. 
Mahieu.

Nr. 533

2° KAMER - 7 november 2007

STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - ZITTING - VEROORDEELDE - 
VERSCHIJNING - VERPLICHTING

Wat de strafuitvoeringsmodaliteiten betreft moet de veroordeelde persoonlijk verschijnen, 
zonder  dat  hij  zich  door  zijn  raadsman  kan  laten  vertegenwoordigen.  (Art.  53,  Wet 
Strafuitvoering)

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1440.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 9 oktober 2007 gewezen 

door de Strafuitvoeringsrechtbank te Brussel. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
De eiser bekritiseert het bestreden vonnis omdat het de advocaat van de ver-

weerder heeft toegestaan deze te vertegenwoordigen op de rechtszitting waar de 
toekenning van een maatregel van voorwaardelijke invrijheidstelling werd onder-
zocht. Hij leidt daar een schending van artikel 53 van de wet van 17 mei 2006 
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betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden uit af.
Het  voormelde artikel  53 bepaalt  in  zijn  eerste  lid  dat  de  strafuitvoerings-

rechtbank, bij de toekenningsprocedure, de veroordeelde en zijn raadsman, het 
openbaar ministerie en de directeur hoort.

Door die regel te stellen heeft de wetgever gewild dat de veroordeelde, wat de 
toekenning van alle  strafuitvoeringsmodaliteiten betreft,  persoonlijk moet ver-
schijnen, zonder dat hij zich door zijn advocaat kan laten vertegenwoordigen. Uit 
de voorbereidende werkzaamheden van de wet blijkt immers dat de aanwezig-
heid van de veroordeelde in persoon borg staat voor zijn bewust aanvaarden van 
de opgelegde verplichtingen en voorwaarden.

Door te oordelen dat geen enkele bepaling van de wet van 17 mei 2006 een af-
wijking rechtvaardigt op de internrechtelijke of internationaalrechtelijke rechtsre-
gels en door de veroordeelde zijn recht te ontnemen om door zijn raadsman te 
worden vertegenwoordigd in het kader van de bij deze wet bepaalde rechtsple-
gingen, verantwoordt het vonnis zijn beslissing niet naar recht.

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

nietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de Strafuitvoeringsrechtbank te Brussel, anders samen-

gesteld.

7 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal.

Nr. 534

2° KAMER - 7 november 2007

UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - STRAF UITGESPROKEN DOOR EEN 
BUITENLANDSE RECHTBANK - TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - WEIGERING - VOORWAARDE

De rechter  schendt  artikel  6,  4°,  van  de  Wet  van  19  december  2003  betreffende  het 
Europees aanhoudingsbevel, niet wanneer hij de eiser, die in België verblijft, niet toestaat  
om hier de straf uit te voeren die door een buitenlandse rechtbank is uitgesproken en 
waarvoor hij wordt opgespoord, wanneer die straf volgens de Belgische wet verjaard en  
dus niet in België uitvoerbaar is. 

(T.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1516.F)
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 oktober 2007 gewezen 

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

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het eerste middel
In zoverre het middel aanvoert dat in een andere zaak waarvan het beweert dat 

ze gelijkaardig is, hetzelfde hof van beroep een beslissing heeft gewezen die te-
gengesteld is aan deze welke met het onderhavig cassatieberoep is bedoeld, ver-
eist het een onderzoek van feitelijke gegevens en is het niet ontvankelijk.

Het middel verwijt het arrest het artikel 6, 4°, van de Wet van 19 december 
2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel te schenden, door de eiser, die 
in België verblijft, niet toe te staan om hier de straf uit te voeren die door een 
Poolse rechtbank is uitgesproken en waarvoor hij wordt opgespoord.

Naar luid van deze bepaling kan de tenuitvoerlegging van een Europees aan-
houdingsbevel worden geweigerd ingeval het is uitgevaardigd met het oog op de 
tenuitvoerlegging van een straf of van een veiligheidsmaatregel, de betrokken 
persoon Belg is of in België verblijft, en de bevoegde Belgische autoriteiten zich 
ertoe verbinden die straf of veiligheidsmaatregel overeenkomstig de Belgische 
wetgeving ten uitvoer te leggen.

Krachtens artikel 92 van het Strafwetboek verjaren correctionele straffen die 
geen drie jaar opsluiting overschrijden door verloop van vijf jaren, te rekenen 
van de dagtekening van het arrest of van het in laatste aanleg gewezen vonnis, of 
te rekenen van de dag waarop het in eerste aanleg gewezen vonnis niet meer kan 
worden bestreden bij wege van hoger beroep.

Nadat de appelrechters vaststellen dat de eiser tot drie jaar opsluiting werd 
veroordeeld bij een op tegenspraak gewezen vonnis van 20 juli 2000 van de dis-
trictsrechtbank te Bielsk Podlaski en die straf niet in België kon worden uitge-
voerd omdat zij voor de Belgische wet verjaard is, beslissen zij, zonder het voor-
melde artikel 6, 4°, te schenden dat er geen grond was om de overlevering te wei-
geren.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

7 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. P. Leclerc, Brussel. 

Nr. 535

1° KAMER - 8 november 2007

1º KOOPHANDEL. KOOPMAN - HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST - BEËINDIGING ZONDER 
OPZEGGING OF VOOR HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN - ERNSTIGE TEKORTKOMINGEN - FEIT 
SEDERT MEER DAN ZEVEN WERKDAGEN BEKEND - GEVOLG

2º OVEREENKOMST — EINDE - HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST - BEËINDIGING 
ZONDER OPZEGGING OF VOOR HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN - ERNSTIGE TEKORTKOMINGEN - 
FEIT SEDERT MEER DAN ZEVEN WERKDAGEN BEKEND - GEVOLG

3º KOOPHANDEL. KOOPMAN - HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST - BEËINDIGING ZONDER 
OPZEGGING OF VOOR HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN - ERNSTIGE TEKORTKOMINGEN - KENNIS 
VAN HET FEIT - BEGRIP

4º OVEREENKOMST — EINDE - HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST - BEËINDIGING 
ZONDER OPZEGGING OF VOOR HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN - ERNSTIGE TEKORTKOMINGEN - 
KENNIS VAN HET FEIT - BEGRIP

1º  en  2°  Wanneer  de  principaal  de  handelsagentuurovereenkomst  beëindigt  zonder 
opzegging of voor het verstrijken van de termijn op grond van ernstige tekortkomingen  
die hem sedert meer dan zeven werkdagen bekend zijn, is hij gehouden de handelsagent  
een opzeggingsvergoeding te betalen. (Art. 18, §3, en 19, eerste en tweede lid, Wet 13 
april 1995)

3º  en  4°  Het  feit  dat  aanleiding  geeft  tot  beëindiging  zonder  opzegging  of  voor  het  
verstrijken van de termijn van de handelsagentuurovereenkomst overeenkomstig artikel  
19, tweede lid, Handelsagentuurwet, is aan de principaal bekend wanneer deze omtrent 
het bestaan van het feit en de omstandigheden die daarvan een reden tot beëindiging  
zonder opzegging kunnen maken, voldoende zekerheid heeft om met kennis van zaken  
een beslissing  te  kunnen nemen,  inzonderheid  voor  zijn  eigen overtuiging  en tevens 
tegenover de andere partijen en het gerecht1; dit is ook het geval wanneer de ernstige  
tekortkomingen die de beëindiging zonder opzegging rechtvaardigen voortduren tussen  
het ogenblik dat zij bekend zijn aan de principaal in voormelde zin en de beëindiging van 
de overeenkomst. (Art. 18, §3, en 19, eerste en tweede lid, Wet 13 april 1995)

(KRIGORI nv T. V.)

ARREST

(A.R. C.05.0567.N)

1 Zie,  voor  een  analoge  oplossing  inzake  de  opzegging  wegens  dringende  redenen  inzake 
arbeidsovereenkomsten: Cass.,  6 sept.  1999, AR S.98.0122.F, nr 437; Cass.,  19 maart 2001, AR 
S.00.0129.N, nr 144; Cass., 22 okt. 2001, AR S.99.0206.F, nr 562. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 juni 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Eerste voorzitter Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 18, in het bijzonder §3, 19, 20, in het bijzonder vijfde lid, 1°, 24, in het 

bijzonder §2, van de wet van 13 april 1995 betreffende de Handelsagentuur-overeenkom-
sten.

- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren de vordering van verweerder strekkende tot veroordeling 

van de eiseres tot betaling van een opzeggingsvergoeding en tot betaling van een uitwin-
ningsvergoeding gegrond, veroordelen de eiseres op grond daarvan tot betaling aan de 
verweerder van respectievelijk 2.285,20 euro als opzeggingsvergoeding en 6.500,00 euro 
als uitwinningsvergoeding telkens vermeerderd met de interesten en wijzen de vordering 
van de eiseres strekkende tot veroordeling van de verweerder tot betaling van een schade-
vergoeding wegens schending van het concurrentiebeding af als ongegrond op grond van 
de volgende redengeving:

"3. Opzeggingsvergoeding.
(De eiseres) betwist dat zij - zoals geoordeeld door de eerste rechter - de handelsagen-

tuurovereenkomst zou beëindigd hebben in strijd met artikel 19 van de wet van 13 april 
1995 en bijgevolg een vervangende schadevergoeding van één maand gemiddelde com-
missieloon zou verschuldigd zijn.

(De eiseres) beweert dat zij de wettelijke termijn van zeven werkdagen tussen de ken-
nisneming van de ernstige tekortkoming of de uitzonderlijke omstandigheden, vermeld in 
artikel 19 van de wet van 13 april 1995, en de beëindiging heeft gerespecteerd.

Daartoe ontkent zij in graad van hoger beroep de uitspraken gedaan door haar gedele-
geerd bestuurder op de zitting van 20 november 2000 - door de eerste rechter in het von-
nis a quo aangehaald - (...) - waaruit blijkt dat deze reeds enkele weken op de hoogte was 
van de aangehaalde feiten, alvorens op 24 september 1999 de handelsagentuurovereen-
komst zonder opzegging te beëindigen.

Zij doet tevens een beroep op het bestaan van zogenaamde 'verzwarende omstandighe-
den' (in het bijzonder de verkoop van één fiets en verschillende onderdelen van een naaste 
concurrent) waarbij ingeval van opeenvolgende feiten de termijn van zeven werkdagen 
slechts zou beginnen lopen vanaf de kennisname van deze verzwarende omstandigheden.

(De eiseres) vermag met bovenstaand argument echter niet het formalisme van artikel 
19, tweede lid, te omzeilen.

De termijn van zeven werkdagen begint te lopen vanaf het ogenblik dat de partij die 
beëindigt voldoende zekerheid heeft over de feiten, begeleid van verzwarende omstandig-
heden, die volgens haar een voldoende ernstige tekortkoming uitmaken.

In zijn verklaring voor de eerste rechter heeft de gedelegeerd bestuurder van (de eise-
res) bevestigd dat zij op het ogenblik van de beëindiging van de overeenkomst reeds enke-
le weken op de hoogte was van de feiten die zij als ernstige tekortkoming aanzag en heeft 
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hij geen gewag gemaakt van later ontdekte feiten.
(De eiseres) maakt niet aannemelijk dat de eerste rechter deze verklaring onjuist heeft 

weergegeven.
Het (hof van beroep) stelt bovendien vast dat de verkoop in eigen naam door (de ver-

weerder) van concurrerende producten door (de eiseres) zelf reeds als een ernstige inbreuk 
werd en wordt gekwalificeerd en reeds meer dan zeven werkdagen vóór de beëindiging 
met voldoende zekerheid gekend was en dat er bijgevolg in de gegeven omstandigheden 
geen reden was om nog op nieuwe feiten of bijkomende bewijzen te wachten.

Bijgevolg stelt het (hof van beroep) met de eerste rechter vast dat de opzegging van de 
handelsagentuurovereenkomst door (de eiseres) niet conform het tweede lid van artikel 19 
van de wet van 13 april 1995 heeft plaatsgevonden en (de verweerder) bijgevolg gerech-
tigd is op de door de handelsagentuurovereenkomst en de door de wet bepaalde opzeg-
gingsvergoeding van één maand, berekend op basis van de gemiddelde commissielonen 
gedurende de maanden voorafgaand aan de opzegging.

Volgens de door (de eiseres) overgelegde cijfers die door (de verweerder) niet worden 
weerlegd, bedraagt deze vergoeding 2.285,20 euro'.

(...)
5. Uitwinningsvergoeding
(De verweerder) vordert een uitwinningsvergoeding begroot op 36.000,00 euro.
Aangezien (de eiseres) de handelsagentuurovereenkomst niet heeft beëindigd zoals be-

paald in artikel 19 van de wet van 13 april 1995 - zie supra: de feiten ter rechtvaardiging 
van de beëindiging waren haar al meer dan zeven werkdagen bekend - kan zij zich niet op 
artikel 20, vijfde lid, 1°, van deze wet beroepen om te stellen dat de uitwinningsvergoe-
ding niet verschuldigd is.

Gelet op de aanwezigheid van een concurrentiebeding in de handelsagentuur-overeen-
komst, moet krachtens de artikelen 24, §3 en 20, tweede lid, van de wet van 13 april 1995 
worden vermoed dat (de verweerder) klanten heeft aangebracht, die na de beëindiging van 
de overeenkomst nog aanzienlijke voordelen konden opleveren voor (de eiseres).

Deze laatste bewijst het tegendeel niet.
Gelet op de overgelegde stukken (klantenlijst bij het begin van de handelsagentuur en 

commissiestaten) en bij gebrek aan meer adequate becijferingscriteria, dient het bedrag 
van de uitwiningsvergoeding ex aequo et bono te worden bepaald op de som van 6.500,00 
euro.

B. Vordering (de eiseres)
Vordering tot schadevergoeding wegens schending van het concurrentiebeding.
De handelsagentuurovereenkomst tussen partijen bevat een concurrentiebeding (artikel 

25), dat als volgt luidt:
'Het is de handelsagent na de beëindiging van de handelsagentuur gedurende 6 maan-

den in het gebied of de klantenkring verboden, zaken van dezelfde soort als de zaken te 
bemiddelen of af te sluiten, op straffe van een schadevergoeding gelijk aan 1 jaar vergoe-
ding berekend op basis van het gemiddelde van de vijf voorafgaande jaren of op basis van 
de gemiddelde vergoeding in de voorafgaande jaren indien de handelsagentuur minder 
dan vijf  jaar heeft geduurd, dit  onverminderd een hogere schadevergoeding, mocht de 
principaal daarvan het bewijs leveren'.

Dit concurrentiebeding voldoet aan de geldigheidsvoorwaarden bepaald in artikel 24 
van de wet van 13 april 1995.

Aangezien (de eiseres) de handelsagentuurovereenkomst echter heeft beëindigd, maar 
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niet zoals bepaald in artikel 19 van de wet van 13 april 1995 - zie supra: de feiten ter 
rechtvaardiging van de beëindiging waren haar al  meer dan zeven werkdagen bekend 
-heeft het concurrentiebeding krachtens artikel 24, §2, van deze wet geen uitwerking, zo-
dat de op grond van dit beding gevorderde vergoeding niet kan worden toegekend".

Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 19 van de Handelsagentuurovereenkomstenwet kan elke partij 

de  overeenkomst  zonder  opzegging of  vóór  het  verstrijken van de termijn  beëindigen 
wanneer de andere partij ernstig tekort komt in haar verplichtingen. De overeenkomst kan 
niet meer worden beëindigd zonder opzegging of vóór het verstrijken van de termijn wan-
neer het feit ter rechtvaardiging hiervan sedert ten minste zeven werkdagen bekend is aan 
de partij die zich hierop beroept.

Op grond van artikel 18, §3, van de Handelsagentuurovereenkomstenwet is de partij 
die de overeenkomst wegens een ernstige tekortkoming beëindigt geen opzeggingsvergoe-
ding verschuldigd. Op grond van artikel 20, vijfde lid, 1°, van diezelfde wet is de uitwin-
ningsvergoeding niet verschuldigd indien de principaal de overeenkomst heeft beëindigd 
vanwege een aan de agent te wijten ernstige tekortkoming zoals bepaald in artikel 19, eer-
ste lid.

Wanneer de ernstige tekortkoming die de beëindiging zonder opzegging rechtvaardigt 
bestaat in een aanhoudende tekortkoming van de handelsagent kan de principaal de beëin-
diging op staande voet evenwel nog steeds geven zolang die tekortkoming aanhoudt en ui-
terlijk binnen de zeven werkdagen nadat dit feit bekend is aan de principaal.

Te dezen voerde de eiseres in haar appelconclusie op omstandige wijze aan dat:
"(...) in het geval van opeenvolgende feiten de termijn van zeven werkdagen pas begint 

te lopen op het ogenblik dat de verzwarende omstandigheden bekend worden;
Dat in casu eerst werd vernomen dat (de verweerder) bij cliënteel van (de eiseres) con-

currerende goederen in eigen naam factureerde en iets later bovendien werd vernomen dat 
hij daarenboven tevens optrad voor een naaste concurrent en diens goederen aan het cliën-
teel van de eiseres verkocht;

Dat het immers vaststaat dat (de verweerder) minstens één fiets en verschillende onder-
delen in opdracht van de BVBA Formula Cycling, een naaste concurrent van (de eiseres), 
aan de man bracht.

Dat (de verweerder) dit in zijn verzoekschrift in hoger beroep zelfs toegeeft toch poogt 
via allerlei omwegen te stellen dat een fiets van een lagere prijs geen concurrentieel pro-
duct betreft voor de handel van de eiseres;

Dat het vaststellen van deze verzwarende omstandigheid de definitieve doorslag heeft 
gegeven inzake de onmiddellijke verbreking van de handelsagentuurovereenkomst op ba-
sis van artikel 21 van de desbetreffende overeenkomst tussen de partijen;

Dat het in casu ging om nieuwe feiten dewelke tot gevolg hebben dat zij samen met de 
oudere feiten de tekortkoming of de omstandigheid uitzonderlijk maken, niettegenstaande 
de reeds ernstige status van de voorafgaande feiten.

Dat zelfs als zou worden weerhouden dat de onmiddellijke opzegging niet gebeurde 
binnen de zeven dagen na de eerste kennisname, lees vermoeden, van onregelmatigheden 
in hoofde van (de verweerder), quod non, en dit bovendien vereist is in het kader van arti-
kel 19 van de wet van 13 april 1995, dan nog een onmiddellijke beëindiging van de over-
eenkomst in rechte verantwoord is daar de kennisgeving in elk geval plaatsvond binnen de 
zeven dagen na de kennisname van bovenvermelde verzwarende omstandigheden;

(De eiseres) derhalve artikel 19 van de wet van 13 april 1995 niet heeft geschonden en 
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zij de overeenkomst derhalve terecht heeft beëindigd zonder opzeggingstermijn of opzeg-
gingsvergoeding wegens schending van het niet-concurrentiebeding zoals voorzien in arti-
kel 25 van de Handelsagentuurovereenkomst".

De appelrechters oordelen dat de termijn van zeven werkdagen begint te lopen vanaf 
het ogenblik dat de partij die beëindigt voldoende zekerheid heeft over de feiten, begeleid 
van verzwarende omstandigheden die volgens haar een voldoende ernstige tekortkoming 
uitmaken. Zij stellen verder vast dat in zijn verklaring voor de eerste rechter de gedele-
geerd bestuurder van de eiseres heeft bevestigd dat zij op het ogenblik van de beëindiging 
van de overeenkomst reeds enkele weken op de hoogte was van de feiten die zij als ernsti-
ge tekortkoming aanzag en hij geen gewag heeft gemaakt van later ontdekte feiten. Het 
hof van beroep stelt bovendien vast dat de verkoop in eigen naam door verweerder van 
concurrerende producten door de eiseres zelf reeds als een ernstige inbreuk werd en wordt 
gekwalificeerd en reeds meer dan zeven werkdagen vóór de beëindiging met voldoende 
zekerheid gekend was en dat er bijgevolg in de gegeven omstandigheden geen reden was 
om nog op nieuwe feiten of bijkomende bewijzen te wachten. De appelrechters beslissen 
dat de eiseres niet tot een geldige beëindiging zonder opzegging wegens ernstige tekortko-
mingen is overgegaan uitsluitend op de grond dat de eiseres niet bewijst dat de beëindi-
ging is gebeurd binnen de zeven werkdagen nadat zij voldoende kennis had van de inge-
roepen feiten.

De appelrechters gaan echter niet na en stellen geenszins vast dat de verweerder meer 
dan zeven werkdagen vóór de overeenkomst beëindigd werd wegens ernstige tekortko-
ming, de verkoop van concurrerende producten had stop gezet. Hieruit volgt dat de appel-
rechters door te oordelen dat de verkoop van concurrerende producten door de verweerder 
reeds meer dan zeven werkdagen vóór de beëindiging met voldoende zekerheid aan de ei-
seres bekend was en dat er bijgevolg in de gegeven omstandigheden geen reden was om 
nog op nieuwe feiten of bijkomende feiten of bijkomende bewijzen te wachten en dat om 
die reden de gegeven opzegging op grond van ernstige tekortkoming ongeldig is, hun be-
slissing niet naar recht verantwoorden omdat zij niet vaststellen dat de verweerder de hem 
verweten tekortkomingen meer dan zeven werkdagen vóór de beëindiging had stop gezet 
en zij tevens door dat oordeel het principieel recht van de eiseres aantasten om zelf te be-
slissen wanneer de samenwerking niet meer mogelijk is en dienvolgens de handelsagen-
tuurovereenkomst te beëindigen op grond van ernstige tekortkoming. Dit  klemt des te 
meer nu de eiseres precies had aangevoerd dat de verkoop door de verweerder van pro-
ducten van een naaste concurrent de definitieve doorslag had gegeven (schending van arti-
kel 19 van de Handelsagentuurovereenkomstenwet). Daaruit volgt dat de appelrechters de 
eiseres niet naar recht veroordelen tot betaling van een opzeggingsvergoeding (schending 
van de artikelen 18, §3, en 19 van de Handelsagentuurovereenkomstenwet).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Artikel 19, eerste lid, van de wet van 13 april 1995 betreffende de handels-

agentuurovereenkomst, hierna "Handelsagentuurwet" genoemd, bepaalt dat elke 
partij, onverminderd alle schadeloosstellingen, de overeenkomst zonder opzeg-
ging of voor het verstrijken van de termijn kan beëindigen, wanneer uitzonderlij-
ke omstandigheden elke professionele samenwerking tussen de principaal en de 
handelsagent definitief onmogelijk maken of wanneer de andere partij ernstig te-
kort komt in haar verplichtingen.

Het tweede lid van het voormelde artikel bepaalt dat de overeenkomst niet 
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meer kan worden beëindigd zonder opzegging of voor het verstrijken van de ter-
mijn, wanneer het feit ter rechtvaardiging hiervan sedert ten minste zeven werk-
dagen bekend is aan de partij die er zich op beroept.

Krachtens artikel 18, §3, Handelsagentuurwet is de partij die de overeenkomst 
beëindigt zonder een van de in artikel 19, eerste lid, vermelde reden op te geven 
of zonder de in artikel 18, §1, tweede lid, vastgestelde opzeggingstermijn in acht 
te nemen, gehouden de andere partij een opzeggingsvergoeding te betalen die ge-
lijk is aan de vergoeding die gebruikelijk is en overeenstemt hetzij met de duur 
van de opzeggingstermijn, hetzij het resterende deel van die termijn.

2. Uit de voormelde wettelijke bepalingen volgt dat wanneer de principaal de 
overeenkomst beëindigt zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn 
op grond van ernstige tekortkomingen die hem sedert meer dan zeven werkdagen 
bekend zijn, hij gehouden is de handelsagent een opzeggingsvergoeding te beta-
len.

Het feit dat aanleiding geeft tot beëindiging zonder opzegging of voor het ver-
strijken van de termijn van de handelsagentuurovereenkomst overeenkomstig ar-
tikel 19, tweede lid, Handelsagentuurwet, is aan de principaal bekend wanneer 
deze omtrent het bestaan van het feit en de omstandigheden die daarvan een re-
den tot beëindiging zonder opzegging kunnen maken, voldoende zekerheid heeft 
om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen, inzonderheid voor zijn 
eigen overtuiging en tevens tegenover de andere partij en het gerecht. 

Dit is ook het geval wanneer de ernstige tekortkomingen die de beëindiging 
zonder opzegging rechtvaardigen voortduren tussen het ogenblik dat zij bekend 
zijn aan de principaal in voormelde zin en de beëindiging van de overeenkomst.

3. Het onderdeel dat er van uitgaat dat wanneer de ernstige tekortkoming die 
de beëindiging zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn recht-
vaardigt bestaat in een voortdurende tekortkoming van de handelsagent, de prin-
cipaal de overeenkomst binnen de wettelijke termijn nog steeds kan beëindigen 
zolang die tekortkoming voortduurt, faalt naar recht.

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

8 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Londers, eerste voorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Verbist en Maes.

Nr. 536

1° KAMER - 8 november 2007
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1º STEDENBOUW — BOUWVERGUNNING - VERMOEDEN VAN VERGUNNING - AARD

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — VERMOEDENS - STEDENBOUW - 
BOUWVERGUNNING - VERMOEDEN VAN VERGUNNING - AARD

3º STEDENBOUW — BOUWVERGUNNING - VERMOEDEN VAN VERGUNNING - 
TEGENBEWIJS - AFWEZIGHEID VAN VERMELDING IN HET GEMEENTELIJK REGISTER - GEVOLG

4º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — VERMOEDENS - STEDENBOUW - 
BOUWVERGUNNING - VERMOEDEN VAN VERGUNNING - TEGENBEWIJS - AFWEZIGHEID VAN 
VERMELDING IN HET GEMEENTELIJK REGISTER - GEVOLG

5º STEDENBOUW — SANCTIES - STAKINGSBEVEL - VORDERING TOT OPHEFFING - KORT 
GEDING - VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID

6º KORT GEDING - STEDENBOUW - STAKINGSBEVEL - VORDERING TOT OPHEFFING - 
VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID

1º  en  2°  Het  in  het  vergunningenregister  te  vermelden  vermoeden  dat  constructies,  
waarvan  door  enig  bewijsmateriaal  wordt  aangetoond  dat  ze  gebouwd  zijn  na  de  
inwerkingtreding  van  de  Stedenbouwwet  maar  die  dateren  van  voor  de  allereerste,  
definitieve  vaststelling  van  het  gewestplan  waarbinnen  zij  gelegen  zijn,  als  vergund  
moeten  worden  beschouwd,  indien  de  overheid  niet  kan  aantonen  door  enig  
bewijsmateriaal,  behoudens  getuigenverklaringen,  zoals  door  middel  van  een 
goedgekeurd bouwplan, een proces-verbaal of een bezwaarschrift, dat de constructie in  
overtreding  werd  opgericht,  is  een  weerlegbaar  vermoeden  van  vergunning,  met  
mogelijkheid van tegenbewijs door de overheid, die hiertoe alle middelen, behoudens  
getuigenbewijs, kan aanwenden. (Art. 96, §4, tweede lid, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)

3º  en  4°  Uit  de  wettelijke  bepaling  die  voorziet  dat  constructies,  waarvan  door  enig  
bewijsmateriaal wordt aangetoond dat ze gebouwd zijn na de inwerkingtreding van de  
Stedenbouwwet maar die dateren van voor de allereerste, definitieve vaststelling van het  
gewestplan  waarbinnen  zij  gelegen  zijn,  in  het  vergunningenregister  de  vermelding 
krijgen  dat  er  een  vermoeden  bestaat  dat  de  constructie  als  vergund  moet  worden 
beschouwd, indien de overheid niet kan aantonen door enig bewijsmateriaal, behoudens  
getuigenverklaringen, zoals door middel van een goedgekeurd bouwplan, een proces-
verbaal of een bezwaarschrift, dat de constructie in overtreding werd opgericht, volgt niet  
dat de afwezigheid van vermelding in het gemeentelijk register van bouwaanvragen en 
bouwvergunningen daterend van voor het vergunningenregister  ingevoerd door artikel  
96, §1, van het Stedenbouwdecreet 1999 in geen geval als bewijs in aanmerking kan 
worden genomen. (Art. 96, §4, tweede lid, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)

5º De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, die in kort geding uitspraak doet over  
een vordering tot opheffing van een stakingsbevel, beslist ten gronde.  (Art. 154, laatste 
lid, Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)

(V. T. VLAAMS GEWEST)

ARREST

(A.R. C.06.0624.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 juni 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 96, §4, tweede lid, van het Decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van 

de ruimtelijke ordening, zoals ingevoegd door artikel 3, 2°, van het Decreet van 4 juni 
2003 houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van 
de ruimtelijke ordening, wat het handhavingsbeleid betreft;

- artikel 154 van het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimte-
lijke ordening;

- de artikelen 584 en 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het hof beoordeelt het door de eiseres ingeroepen vermoeden van vergunning in artikel 

96, §4, van het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke orde-
ning en overweegt in dat verband het volgende:

"Naar luid van artikel 96, §4, tweede lid, van het Decreet van 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals toegevoegd bij artikel 3, 3, 2°, van het De-
creet van het Vlaams Parlement van 4 juni 2003 (B.S., 22 augustus 2003) krijgen con-
structies waarvan door enig bewijsmateriaal wordt aangetoond dat ze gebouwd zijn na de 
inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke 
ordening en van de stedenbouw, maar die dateren van voor de allereerste, definitieve vast-
stelling van het gewestplan waarbinnen zij gelegen zijn, de vermelding in het vergunnin-
genregister dat er een vermoeden bestaat dat de constructie als vergund moet worden be-
schouwd, indien de overheid niet kan aantonen door enig bewijsmateriaal, behoudens ge-
tuigenverklaringen, zoals door middel van een goedgekeurd bouwplan, een proces-verbaal 
of een bezwaarschrift, dat de constructie in overtreding werd opgericht.

Door partijen wordt niet betwist dat het vakantieverblijf, waaraan de stopgezette wer-
ken werden uitgevoerd, zelf vergunningsplichtig was en dat deze constructie na de inwer-
kingtreding van de wet van 29 maart 1962 doch vóór de allereerste, definitieve vaststel-
ling van het gewestplan waarbij zij gelegen is, is gebouwd.

Door het hof dient evenwel te worden vastgesteld dat (de eiseres) nalaat een uittreksel 
uit het vergunningenregister over te leggen, waarin zou vermeld zijn dat er een vermoeden 
bestaat dat de constructie als vergund moet worden beschouwd.

(De verweerster) legt zijnerzijds een e-mailbericht voor gericht aan de gemeente Nijlen 
op 8 april 2004 en een brief van de gemeente Nijlen van 9 april 2004, waaruit dient te 
worden afgeleid dat het vakantieverblijf zonder bouwvergunning werd opgetrokken, nu de 
gemeente Nijlen (minstens) sedert 1962 registers van bouwaanvragen en bouwvergunnin-
gen bijhoudt en er haar geen bouwdossier bekend is voor het kwestieus perceel van (de ei-
seres).

(De eiseres) kan zich derhalve niet beroepen op het vermoeden ingesteld bij artikel 96, 
§4, tweede lid, van het Decreet van 18 mei 1999, minstens wordt dit vermoeden, in zover-
re (de eiseres) zich hierop zou kunnen beroepen, door (de verweerder) ten genoege van 
recht aan de hand van de voormelde stukken weerlegd.

De decreetgever laat, inderdaad, een grote mate van vrijheid in de bewijsvoering aan de 
overheid, aangezien het in essentie om pure feiten gaat (...)". 

Grieven
(...) 
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Tweede onderdeel
Schending van artikel 96, §4, tweede lid, DRO en van de artikelen 1315 van het Bur-

gerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de bewijslast.
3. Overeenkomstig artikel 96, §4, tweede lid, DRO wordt een constructie die aan de 

daarin omschreven voorwaarden voldoet als vergund beschouwd, tenzij de overheid aan 
de hand van bewijsmateriaal aantoont dat de constructie in overtreding werd opgericht.

Op de overheid rust derhalve de bewijslast in de zin van de artikelen 1315 van het Bur-
gerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek om aan de hand van stukken aan te 
tonen dat de constructie in overtreding werd opgericht.

De decreetgever vermeldt in artikel 96, §4, tweede lid, DRO als mogelijke middelen tot 
bewijs van een overtreding een goedgekeurd bouwplan waaruit zou blijken dat de be-
staande toestand of het bestaande gebruik afwijkt van de goedkeuring, een proces-verbaal 
of een bezwaarschrift.

4. Het hof van beroep overweegt in voorliggend geval dat "(de verweerder) (...) zijner-
zijds een e-mailbericht voorlegt gericht aan de gemeente Nijlen op 8 april 2004 en een 
brief van de gemeente Nijlen van 9 april 2004, waaruit dient te worden afgeleid dat het 
vakantieverblijf zonder bouwvergunning werd opgetrokken, nu de gemeente Nijlen (min-
stens) sedert 1962 registers van bouwaanvragen en bouwvergunningen bijhoudt en er haar 
geen bouwdossier bekend is voor het kwestieus perceel van (de eiseres). (De eiseres) kan 
zich derhalve niet beroepen op het vermoeden ingesteld bij artikel 96, §4, tweede lid, van 
het Decreet van 18 mei 1999, minstens wordt dit vermoeden, in zoverre (de eiseres) zich 
hierop zou kunnen beroepen, door (de verweerster) ten genoege van recht aan de hand van 
de voormelde stukken weerlegd". 

5. De beslissing van het hof van beroep dat het Vlaams Gewest het vermoeden in arti-
kel 96, §4, tweede lid, DRO "ten genoege van recht" weerlegt aan de hand van de bericht-
geving van de gemeente Nijlen dat zij sinds 1962 een register van bouwaanvragen en ver-
gunningen bijhoudt en haar geen bouwdossier bekend is voor het kwestieus perceel, is on-
verenigbaar met de bewijsregel in artikel 96, §4, tweede lid, DRO.

Niet alleen uit de - weliswaar exemplatieve - opsomming van bewijsmiddelen in dat ar-
tikel ("een goedgekeurd bouwplan, een proces-verbaal of een bezwaarschrift"), maar ook 
uit de parlementaire voorbereiding van artikel 96, §4, tweede lid, DRO blijkt onmisken-
baar dat het nooit de bedoeling van de decreetgever geweest is om tot bewijs van een 
overtreding de aanwending van datzelfde vergunningenregister toe te laten.

De eiseres verwees op dat punt in haar beroepsconclusie naar de verklaring van minis-
ter van ruimtelijke ordening Van Mechelen tijdens de parlementaire voorbereiding van het 
Decreet van 4 juni 2003: "Minister Dirk Van Mechelen verwijst naar wat momenteel in de 
praktijk door de gemeenten bij de opmaak van de vergunningenregisters wordt vastge-
steld. Ten aanzien van gebouwen opgetrokken voor de inwerkingtreding van de wet van 
29 maart 1962 zijn er geen problemen, want deze gebouwen worden geacht vergund te 
zijn. Vanaf de totstandkoming van de gewestplannen beschikt men in de archieven ook 
over vrij nauwkeurige gegevens over de bouwvergunning. Voor de periode tussen de in-
werkingtreding van de wet van 1962 en de definitieve vaststelling van de gewestplannen 
stellen er zich wel grote problemen. Daarom wordt in het voorstel van decreet opgenomen 
dat de constructies die opgetrokken zijn in die tussenperiode, in het vergunningenregister 
de vermelding krijgen dat er het vermoeden bestaat dat de constructie als vergund moet 
worden beschouwd. De bewijslast is omgekeerd: het zal aan de overheid zijn om aan te 
tonen dat de constructie in overtreding werd opgericht. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand 
van een proces-verbaal." (Parl. St. Vl. Parl. 2002-03, nr. 1566/7, p. 31).

Het vermoeden van vergunning zolang het bewijs van een overtreding niet geleverd 
wordt,  geldt  net in die gevallen waarin een vergunningsplichtige constructie opgericht 
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werd en er geen bouwvergunning of vergunde plannen voorliggen.
Toelaten dat de overheid het ontbreken van enige vermelding in het aanvragen- en ver-

gunningenregister zou kunnen aanwenden om het vermoeden van vergunning te weerleg-
gen en het bewijs van een overtreding te leveren, zou het door de decreetgever gevestigde 
vermoeden van vergunning volkomen uithollen.

Dat het vermoeden van vergunning onafhankelijk van en voorafgaand aan de vermel-
ding ervan in het vergunningenregister bestaat, heeft ook op het vlak van het bewijs van 
overtreding dat de overheid moet leveren uitwerking.

6. In zoverre het hof van beroep beslist dat verweerder het vermoeden van vergunning 
"ten genoege" weerlegt aan de hand van de berichtgeving van de gemeente Nijlen dat zij 
sinds 1962 een register van bouwaanvragen en vergunningen bijhoudt en haar geen bouw-
dossier bekend is voor het kwestieus perceel, miskent het hof van beroep dan ook de be-
wijsregel gevestigd door artikel 96, §4, tweede lid, DRO en schendt het tevens, voor zo-
veel als nodig, de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek.

Derde onderdeel
Schending van artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek, alsook van de artikelen 96, 

§4, tweede lid, en 154 DRO, van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 
870 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de bewijslast.

7. Overeenkomstig artikel 154, laatste lid, DRO kan in kort geding de opheffing wor-
den gevorderd van de bevolen staking van in overtreding verrichte werken of handelin-
gen. De vordering tegen het Vlaamse Gewest wordt gebracht voor de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg in het ambtsgebied waarvan het werk en de handelingen wer-
den uitgevoerd. Op de inleiding en de behandeling van de vordering zijn de procedurere-
gels inzake kort geding in Boek II, Titel VI van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing 
(cf. artikel 154, laatste lid, DRO).

Hoewel de procedureregels inzake kort geding van toepassing zijn, oordeelt de rechter 
nochtans ten gronde en mag hij zowel de formele als inhoudelijke wettigheid van het sta-
kingsbevel onderzoeken.

Zo het Hof van Cassatie desondanks van oordeel zou zijn dat de procedure uitgewerkt 
in artikel 154, laatste lid, DRO aan de rechter slechts een beoordelingsbevoegdheid in kort 
geding toelaat, geldt in ieder geval dat de rechter, door te beslissen dat de eiseres zich niet 
kan beroepen op het vermoeden ingesteld bij artikel 96, §4, tweede lid, DRO, minstens 
dat dit vermoeden door de verweerder "ten genoege van recht" wordt weerlegd, zowel de 
materieelrechtelijke draagwijdte van het vermoeden van vergunning als de bewijsregel in 
artikel 96, §4,  tweede lid,  DRO miskent en van die bepaling derhalve een toepassing 
maakt die zijn beslissing om de bevolen staking niet op te heffen niet redelijkerwijze kan 
staven (schending van artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek, alsook van de artikelen 
96, §4, tweede lid, en 154 DRO, van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en ar-
tikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de bewijslast).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede onderdeel
4. Overeenkomstig artikel 96, §4, tweede lid, van het decreet van 18 mei 1999 

houdende organisatie van de ruimtelijke ordening krijgen constructies, waarvan 
door enig bewijsmateriaal wordt aangetoond dat ze gebouwd zijn na de inwer-
kingtreding van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelij-
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ke ordening en van de stedenbouw, maar die dateren van voor de allereerste, de-
finitieve vaststelling van het gewestplan waarbinnen zij gelegen zijn, in het ver-
gunningenregister de vermelding dat er een vermoeden bestaat dat de constructie 
als vergund moet worden beschouwd, indien de overheid niet kan aantonen door 
enig  bewijsmateriaal,  behoudens  getuigenverklaringen,  zoals  door middel  van 
een goedgekeurd bouwplan,  een proces-verbaal  of  een bezwaarschrift,  dat  de 
constructie in overtreding werd opgericht.

Uit deze bepaling volgt dat voor de in die wetsbepaling vermelde constructies 
een weerlegbaar vermoeden van vergunning voorhanden is,  met mogelijkheid 
van tegenbewijs door de overheid, die hiertoe alle middelen, behoudens getui-
genbewijs, kan aanwenden.

Uit  deze bepaling volgt niet  dat de afwezigheid van vermelding in het ge-
meentelijk register van bouwaanvragen en bouwvergunningen daterend van voor 
het vergunningenregister ingevoerd door artikel 96, §1, van voormeld decreet in 
geen geval als bewijs in aanmerking kan worden genomen.

5. De appelrechters stellen vast dat:
- de verweerder een e-mailbericht voorlegt gericht aan de gemeente Nijlen op 

8 april 2004 en een brief van de gemeente Nijlen van 9 april 2004;
-  deze  gemeente  (minstens)  sedert  1962  registers  van  bouwaanvragen  en 

bouwvergunningen bijhoudt;
- bij de gemeente geen bouwdossier bekend is voor het kwestieus perceel van 

de eiseres.
De appelrechters oordelen vervolgens dat de decreetgever een grote mate van 

vrijheid in de bewijsvoering aan de overheid heeft gelaten, gezien het in essentie 
om pure feiten gaat.

Zij geven hiermee te kennen te dezen de gemeentelijke registers van bouwaan-
vragen en -vergunningen als tegenbewijs in aanmerking te kunnen nemen.

Zij oordelen dat uit de voormelde vaststellingen dient te worden afgeleid dat 
het vakantieverblijf zonder bouwvergunning werd opgetrokken.

6. Het onderdeel dat er van uitgaat dat de afwezigheid van vermelding in voor-
melde gemeentelijke registers nooit als tegenbewijs in aanmerking kan worden 
genomen, faalt naar recht.

Derde onderdeel
7. Krachtens artikel 154, laatste lid, van het decreet van 18 mei 1999 houden-

de organisatie van de ruimtelijke ordening kan de betrokkene in kort geding de 
opheffing van de maatregel vorderen tegen het Vlaamse Gewest. 

De vordering wordt gebracht voor de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg in het ambtsgebied waarvan het werk en de handelingen werden uitge-
voerd. 

Boek II, titel VI van het Gerechtelijk Wetboek is van toepassing op de inlei-
ding en de behandeling van de vordering.

8. Uit voormelde bepaling volgt dat de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg inzake de gevorderde opheffing van het stakingsbevel ten gronde beslist. 
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Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de beoordelingsbevoegdheid van de voor-
zitter op grond van voormeld artikel deze is van artikel 584 van het Gerechtelijk 
Wetboek, faalt naar recht.

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

8 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal 
– Advocaten:  mrs. Maes en Geinger.

Nr. 537

1° KAMER - 8 november 2007

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - BEHANDELING EN 
BERECHTING VAN DE VORDERING - CONCLUSIETERMIJN - GEEN CONCLUSIES - PLEITVERBOD - 
BETWISTING - CONCLUSIES OVER HET PLEITVERBOD - GELDIGHEID

2º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - BEHANDELING EN 
BERECHTING VAN DE VORDERING - CONCLUSIETERMIJN - GEEN CONCLUSIES - PLEITVERBOD - 
BETWISTING - CONCLUSIES OVER HET PLEITVERBOD - GELDIGHEID

1º  en 2°  De partij  die,  omdat  zij  geen conclusies heeft  neergelegd binnen de wettelijk  
bepaalde termijn, ter terechtzitting waarop de zaak is vastgesteld van de rechter geen  
toelating krijgt om te pleiten en zulks betwist, mag de mogelijkheid niet worden ontnomen  
om omtrent de weigering om te mogen pleiten conclusies neer te leggen1 2. (Art. 747, §2, 
Ger.W.; Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

(KARDESLER bvba T. V.)

ARREST

(A.R. C.06.0679.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 2 juni 2006 in hoger beroep 

gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

1 Zie  Cass.,  4  okt.  1996,  AR C.95.0290.N,  nr  357  en  Cass.,  27  jan.  2000,  AR  C.98.0364.N, 
C.98.0365.N, nr 73.
2 Deze problematiek is thans wettelijk geregeld: art. 17 van de Wet van 26 april 2007 voegde een 
nieuw artikel 756bis in het Ger.W. in, dat stelt dat onverminderd de in artikel 735, §3, bedoelde 
regels het ontbreken of het ambtshalve weren van de conclusies geen verbod tot pleiten betekent.
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Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Tweede onderdeel
1. De partij die, omdat zij geen conclusies heeft neergelegd binnen de termijn 

bepaald overeenkomstig artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek, ter te-
rechtzitting waarop de zaak is vastgesteld van de rechter geen toelating krijgt om 
te pleiten en zulks betwist, mag de mogelijkheid niet worden ontnomen om om-
trent de weigering om te mogen pleiten conclusies neer te leggen.

2. Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiseres "vraagt om te mogen conclu-
deren over de weigering van de rechtbank om te mogen pleiten".

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat aan dit ver-
zoek een gunstig gevolg werd gegeven.

3. Door geen gevolg te geven aan het verzoek van de eiseres schenden de ap-
pelrechters haar recht van verdediging.

Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het  bestreden vonnis  in  zoverre de  appelrechters  uitspraak doen 

over de tussenvordering tot vrijwaring en de kosten dienaangaande.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Me-

chelen, zitting houdende in hoger beroep.

8 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 538

1° KAMER - 8 november 2007

1º KOOPHANDEL. KOOPMAN - HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST - HANDELSAGENT - 
OPTREDEN VOOR ANDERE PRINCIPALEN

2º KOOPHANDEL. KOOPMAN - HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST - HANDELSAGENT - 
OPTREDEN VOOR ANDERE PRINCIPALEN - CONCURRERENDE ACTIVITEITEN

3º KOOPHANDEL. KOOPMAN - HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST - HANDELSAGENT - 
VERPLICHTING TOT LOYAAL EN TE GOEDER TROUW HANDELEN - OPTREDEN VOOR ANDERE 
PRINCIPALEN - CONCURRERENDE ACTIVITEITEN
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4º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - UITVOERING TE GOEDER TROUW - HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST 
- HANDELSAGENT - OPTREDEN VOOR ANDERE PRINCIPALEN - CONCURRERENDE ACTIVITEITEN

1º Het is een handelsagent niet verboden om op te treden voor andere principalen. (Art. 6, 
Wet 13 april 1995)

2º, 3° en 4° Wanneer een agentuurovereenkomst van een handelsagent met een andere  
principaal zaken tot voorwerp heeft die concurrentieel zijn aan die van zijn principaal, dan  
kan,  onder omstandigheden,  de handelwijze van de handelsagent strijdig zijn  met  de 
verplichting om loyaal en te goeder trouw te handelen1.  (Artt. 6, 18 en 19, Wet 13 april 
1995)

(AE FURNITURE nv T. HERMAN VANHERBRUGGEN bvba)

ARREST

(A.R. C.07.0084.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 oktober 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent
Eerste voorzitter Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 19, 774, tweede lid, 1042, 1068 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wet-

boek;
- de artikelen 1108 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 6, 18 en 19 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuur-

overeenkomst;
- de algemene rechtsbeginselen van de autonomie van de procespartijen in het burger-

lijk geding (het beschikkingsbeginsel) en van de eerbied voor het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren het door de eiseres ingestelde hoger beroep ongegrond en 

bevestigen de beslissing van de eerste rechter waarbij werd beslist dat de eiseres de sub-
agentuurovereenkomst onrechtmatig heeft beëindigd en dat bijgevolg een opzeggingsver-
goeding aan de verweerster dient te worden betaald.

De appelrechters steunen hun beslissing op de volgende gronden:
"6.
De eiseres vordert om de beroepsconclusie, door de verweerster neergelegd op 24 april 

2006, uit de debatten te weren vanwege laattijdigheid (artikel 747, §2, van het Gerechtelij-
ke Wetboek).

Volgens de dwingende termijnregeling conform artikel 747, §2, van het Gerechtelijk 

1 Het O.M. concludeerde tot vernietiging op het tweede onderdeel op grond van de zienswijze dat de 
verplichting tot loyaal en te goeder trouw handelen van de handelsagent algemeen is en dat daaronder 
ook valt het zich onthouden van concurrerende activiteiten, behoudens in geval van akkoord van de 
principaal.
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Wetboek dienden partijen hun conclusies uiterlijk mede te delen en neer te leggen als 
volgt: de verweerster op 15 maart 2006, de eiseres op 15 april 2006 en de verweerster op 
15 mei 2006.

Alhoewel artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek niet de strekking heeft dat een 
partij - die nalaat binnen de door de rechter bepaalde termijn een conclusie te nemen - 
hierdoor noodzakelijk het recht verbeurt om binnen de voor haar bepaalde daaropvolgen-
de termijn een conclusie te nemen, mag de rechter (op vordering van een wederpartij) 
deze conclusie uit de debatten weren als sanctie voor een deloyale proceshouding (Cass., 
16 maart 2006, R.A.B.G. 2006, afl. 11, 844; Cass., 27 november 2003, A.R. C.01.0438.N, 
inzake Zurich Universal/Intraka, http://www.cass.be).

De verweerster heeft haar eerste conclusie pas op 24 april 2006 neergelegd, waardoor 
het de eiseres niet meer mogelijk was enige conclusie te nemen en zodoende haar rechten 
van verdediging werden geschaad. De beroepsconclusie, door de verweerster neergelegd 
op 24 april 2006, wordt uit de debatten geweerd.

7.
Ter zitting van 4 september 2006 deed de verweerster afstand van haar incidenteel ho-

ger beroep, verklaring waarvan akte wordt verleend.
8.
De ernstige tekortkoming voorzien in artikel 19, 1°, van de Handelsagentuurwet is een 

fout die zodanig ernstig moet zijn dat de contractuele relatie niet verder meer kan worden 
gezet, zelfs niet tot het einde van de opzeggingstermijn.

De bewijslast met betrekking tot de door de eiseres ingeroepen ernstige tekortkomin-
gen lastens de verweerster, rust op de eiseres. De partij die de handelsagentuur beëindigt 
wegens ernstige tekortkoming, draagt de bewijslast omtrent deze fout. De vonnissen a quo 
schenden artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek niet.

In de overeenkomst van 1 augustus 2000 (stuk 1.1 appellante) voorziet de agentuur 
voor Nadir-meubelen tussen de eiseres en haar principaal nergens een concurrentieverbod 
lastens de agent. In artikel III wordt de autonomie van de handelsagent beklemtoond en er 
wordt zelfs expliciet toegestaan aan de agent om ook andere producten dan deze van de 
principaal te verdelen. Dezelfde dag sloten huidige partijen een mondelinge overeenkomst 
van subagentuur.

Art. 6, 1°, van de wet van 13 april 1995 bepaalt dat de handelsagent de belangen van de 
principaal moet behartigen en loyaal en te goeder trouw moet handelen.

Deze bepaling verhindert niet (tenzij dit specifiek contractueel zou zijn bedongen) dat 
een handelsagent gelijksoortige producten naast elkaar zou commercialiseren.

Of de meubelen van het merk Nadir en Cappellini concurrentieel zijn tegenover elkaar 
is derhalve niet relevant. Bij gebreke aan enige contractuele grondslag, was dit aan de ver-
weerster toegestaan. Desbetreffend kan er geen fout worden weerhouden. De grieven wel-
ke de eiseres aanhaalt tegen de vonnissen a quo met betrekking tot het al dan niet concur-
rentieel karakter van de betrokken zitmeubelen, zijn bijgevolg irrelevant.

Overigens is er géén schending van gezag van gewijsde van het tussenvonnis van 1 juni 
2004, waar de eerste rechter oordeelde zelf niet te kunnen uitmaken of de zitmeubels van 
Nadir en Cappellini concurrentieel zijn en hiervoor een deskundige aanstelde, door het 
eindvonnis van 11 oktober 2005 dat besluit (de expert werd nooit in werking gesteld) dat 
de  eiseres  niet  slaagt  in  haar  bewijslast  omtrent  dit  concurrentieel  karakter  van beide 
agenturen.

9.
Al evenmin toont de eiseres de beweerde gedaalde inspanningen in hoofde van de ver-
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weerster aan. Er waren geen contractueel vastgestelde quota's die de verweerster moest 
behalen. Dalende verkoopcijfers zijn op zich geen ernstige tekortkoming in hoofde van de 
agent (Antwerpen, 9 november 1999, A.J.T., 2000-2001, 571). In tempore non suspecto 
werd desbetreffend trouwens geen enkele ingebrekestelling verstuurd. Ook hier kan het 
hof geen fout in hoofde van de verweerster weerhouden.

10.
Aangezien het hof (samen met de eerste rechter) vaststelt dat er geen ernstige tekortko-

mingen lastens de verweerster aanwezig zijn, heeft de eiseres de subagentuur onrechtma-
tig beëindigd op 2 september 2002 (stuk 1.4 eiseres) en moet zij een opzegvergoeding be-
talen conform artikel 18 Handelsagentuurwet.

Voormeld artikel 18 gaat voor de berekening van de opzegtermijn en - vergoeding uit 
van de overeenkomst die tussen de handelsagent en de principaal, in casu de subagent (de 
verweerster) en de hoofdagent (de eiseres) werd afgesloten (Gent,  16 december 2002, 
R.A.B.G. 2004, 1347).

Terecht kende de eerste rechter een vervangende opzegvergoeding toe van twee maan-
den op basis van de overeenkomst van subagentuur tussen partijen lopende van 1 augustus 
2000 tot 2 september 2002. Ook de berekening op basis van het maandelijkse gemiddelde 
van de door verweerster verdiende commissies, kan worden bijgetreden".

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Artikel 19 van de wet betreffende de handelsagentuurovereenkomst bepaalt dat elke 

partij,  onverminderd  alle  schadeloosstellingen,  de  overeenkomst  zonder  opzegging  of 
voor het verstrijken van de termijn kan beëindigen, wanneer uitzonderlijke omstandighe-
den elke professionele samenwerking tussen de principaal en de handelsagent definitief 
onmogelijk maken of wanneer de andere partij ernstig tekort komt in haar verplichtingen.

Artikel 6 van voormelde wet bepaalt dat de handelsagent de belangen van de principaal 
moet behartigen en loyaal en te goeder trouw moet handelen.

De verplichting van de agent om loyaal en te goeder trouw te handelen houdt in dat de 
agent in principe geen concurrerende producten mag verkopen. Enkel wanneer er dienaan-
gaande een wilsovereenstemming tussen partijen bestaat, kan en mag de agent concurre-
rende producten verkopen.

Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die deze hebben aan-
gegaan, tot wet (artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek). Overeenkomstig artikel 1108 
van het Burgerlijk Wetboek vereist de geldigheid van de overeenkomst de toestemming 
van hij die zich verbindt.

Terzake stellen de appelrechters vast dat in de overeenkomst van 1 augustus 2000 de 
agentuur voor Nadir-meubelen tussen de eiseres en haar principaal nergens een concur-
rentieverbod lastens de agent voorziet. De appelrechters wijzen erop dat in artikel 3 de au-
tonomie van de handelsagent wordt beklemtoond en dat er zelfs expliciet wordt toege-
staan aan de agent om ook andere producten dan deze van de principaal te verdelen. De 
appelrechters stellen tenslotte vast dat de eiseres en de verweerster op dezelfde dag een 
mondelinge overeenkomst van subagentuur sloten.

Aldus stellen de appelrechters niet vast dat er tussen de eiseres en de verweerster wils-
overeenstemming bestond over het feit dat de verweerster concurrerende producten mocht 
verkopen.

Door derhalve te beslissen dat het irrelevant is of de verweerster al dan niet concurre-
rende producten verkocht, zonder vast te stellen dat er tussen partijen wilsovereenstem-



2128 HOF VAN CASSATIE 8.11.07 - Nr. 538 

ming bestond aangaande het feit dat de verweerster concurrerende producten mocht ver-
kopen, schenden de appelrechters artikel 6 van de wet betreffende de handelsagentuur-
overeenkomst dat bepaalt dat de agent loyaal moet handelen, wat inhoudt dat de agent 
geen concurrerende producten mag verkopen.

In zoverre de appelrechters impliciet doch zeker een dergelijke wilsovereenstemming 
vaststellen, verantwoorden de appelrechters hun beslissing evenmin naar recht. De wils-
overeenstemming kan immers niet worden afgeleid uit het enkele feit dat in de hoofd-
agentuurovereenkomst het de agent was toegestaan om ook andere producten dan deze 
van de principaal te verdelen (schending van de artikelen 1108 en 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek).

Door op die gronden te beslissen dat de verweerster geen enkele tekortkoming beging 
en door aan de verweerster derhalve een opzeggingsvergoeding toe te kennen schenden de 
appelrechters eveneens de artikelen 18 en 19 van de wet betreffende de handelsagentuur-
overeenkomst.

III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
(...) 
Tweede onderdeel
4. Het is een handelsagent niet verboden om op te treden voor andere principa-

len.
Wanneer een agentuurovereenkomst met een andere principaal zaken tot voor-

werp heeft die concurrentieel zijn, dan kan, onder omstandigheden, de handelwij-
ze van de handelsagent strijdig zijn met de verplichting uit artikel 6 van de Han-
delsagentuurwet om loyaal en te goeder trouw te handelen.

Het onderdeel dat ervan uitgaat dat het een handelsagent niet is toegestaan om 
concurrerende producten te verkopen, behoudens met toestemming van de prin-
cipaal, faalt naar recht.

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

8 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Londers, eerste voorzit-
ter –  Andersluidende conclusie  van de h. Vandewal, advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. 
Verbist.

Nr. 539

1° KAMER - 9 november 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING — 
VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN — 
BEDRIJFSVERLIEZEN - LENING - INTEREST - AANKOOP VAN AANDELEN - ACTIVITEIT VAN 
DE VENNOOTSCHAP - AFTREKBAARHEID
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De interest op een lening die een handelsvennootschap heeft aangegaan met het oog op 
de aankoop van aandelen van verschillende vennootschappen op een tijdstip waarop  
dergelijke activiteiten niet tot haar doel behoorden, vormen voor die vennootschap geen  
aftrekbare bedrijfskosten, aangezien de uitgaven van een handelsvennootschap slechts  
als  bedrijfskosten  beschouwd  kunnen  worden  wanneer  ze  inherent  zijn  aan  de  
uitoefening van het beroep, d.w.z. wanneer zij noodzakelijkerwijs verband houden met de  
activiteit van de vennootschap1. (Art. 49, W.I.B. 1992)

(SALVINVEST bvba T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0251.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 10 november 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan;
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 49, 52, 53, 55, 56 en 340 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 

1992;
- artikel 7 van het koninklijk besluit ter uitvoering van het Wetboek der Inkomstenbe-

lastingen 1992;
- de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Onder verwijzing naar de regel volgens welke aftrekbare uitgaven "die zijn welke inhe-

rent zijn aan de uitoefening van het beroep en noodzakelijkerwijs verband houden met de 
werkzaamheden van haar vennootschap", beslist het arrest dat de interest op de lening die 
de eiseres had aangegaan voor de aankoop van de aandelen van de vennootschap Findau-
re, geen aftrekbare uitgaven waren. Het beslist aldus op de volgende gronden :

"De administratie voert, zonder op dat punt te worden tegengesproken, aan dat de hier-
boven omschreven oorspronkelijke overdracht ten dele een verkoop is van een belastbare 
grondslag;

Het blijkt immers dat de [eiseres], die een holding is, deel uitmaakt van de informele 
groep SNGI-FLETIREC die een aantal holdingmaatschappijen in Frankrijk en België om-
vat en onder toezicht staat van de Crédit agricole Indosuez.

Het aan het hof (van beroep) voorgelegde geschil houdt wezenlijk verband met het ge-
heel van de als één enkele operatie te beschouwen verkoop van een belastbare grondslag. 
Het heeft dus slechts in schijn alleen betrekking op de (eiseres) en, ofschoon het in schijn 
enkel betrekking heeft op de aftrekbaarheid van de 'na' die overdracht gedane uitgaven, 
kan de aftrekbaarheid van die uitgaven enkel worden onderzocht binnen het kader van de 
gehele operatie waarvan elk van de contracten slechts een schakel vormt die onontbeerlijk 
is voor de verwezenlijking van haar doel 'de verdeling van de belastbare grondslag tussen 

1 Zie Cass., 19 juni 2003, AR F.01.0066.F, nr 367, met concl. O.M. in Pas., 2007, nr 367.
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de vorige aandeelhouders van de b.v.b.a. Night Music en de huidige aandeelhouders van 
de [eiseres]';

Het zou onnatuurlijk zijn om, zoals de (eiseres doet), een ononderbroken aaneenscha-
keling van verrichtingen die alle bedoeld zijn om dezelfde belastbare grondslag aan de be-
lastingen te onttrekken, op te splitsen en ze als aparte verrichtingen te beschouwen die al-
leen op zich betekenis hebben.

De door de administratie  bekritiseerde verrichting heeft  als enig doel  de belastbare 
grondslag te verdelen tussen de huidige en de vroegere aandeelhouders van de b.v.b.a. 
Night Music die met het oog op dat doel de (eiseres) geworden is.

De verrichtingen van 30 september 1996, 3 oktober 1996, 4 oktober 1996, 9 december 
1996, 19 december 1996, 17 september 1997, 23 oktober 1997 en 29 december 1997 kun-
nen dus niet los van elkaar worden beschouwd zonder de wil van de medecontractanten te 
miskennen. De contracten kunnen immers slechts als één geheel worden begrepen. Het 
nagestreefde en erkende doel bestaat erin een belastbare grondslag aan de belastingen te 
onttrekken en de hiervan verhoopte winst te verdelen ten nadele van de Belgische Staats-
kas.

Daaruit volgt dat de b.v.b.a. Night Music weliswaar een portefeuillevennootschap of 
holding geworden is, doch enkel vanaf 9 december 1996, dus na de verkoop van de aan-
delen en de verdeling van de hiervan verwachte belastingwinst, die moest voortvloeien uit 
de onttrekking van de belastbare grondslag van de b.v.b.a. Night Music aan de belastin-
gen. De wijziging van het doel van de vennootschap is dus slechts één van de manipula-
ties die nodig waren voor de verkrijging van de reeds verdeelde winst die voortvloeide uit 
de onttrekking van de belastbare grondslag van die vennootschap aan de belastingen.

Wanneer de toestand vanuit dat oogpunt wordt bekeken, kan (de eiseres) zich niet op 
de verandering van het doel van haar vennootschap beroepen zonder zich te beroepen op 
haar eigen bedrog, dat zij trouwens niet verbergt en dat de verkoop van de aandelen en 
alle daaropvolgende verrichtingen ongeldig maakt, aangezien de b.v.b.a. Night Music op 
de dag van de verkoop van de aandelen geen holding was.

De door de nieuwe aandeelhouders overgenomen vennootschap heeft haar werkzaam-
heden pas volledig gewijzigd en zij is pas een holding geworden na de verdeling van de 
belastbare grondslag tussen de vorige aandeelhouders van de b.v.b.a. Night Music en de 
naamloze vennootschap Montego, die de aandelen heeft overgenomen, zulks ter uitvoe-
ring van het vooraf opgemaakte plan.

Bijgevolg moet de rechter, om te oordelen of de verkoop en de aankoop van de aande-
len aan het doel van de vennootschap van de [eiseres] beantwoorden, de dag van de ver-
koop van de aandelen door de aandeelhouders van de b.v.b.a. Night Music, namelijk 3 ok-
tober 1996, in aanmerking nemen; op dat tijdstip evenwel beantwoordden de aankoop en 
de verkoop van aandelen niet aan het doel van de vennootschap.

De nieuwe activiteit waarbij de [eiseres] participaties kan nemen in verschillende ven-
nootschappen en met dat doel leningen kan aangaan, heeft derhalve geen invloed op de 
oplossing van het geschil.

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 49, eerste lid, van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992 zijn 

als beroepskosten aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk 
heeft gedragen en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van 
bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht 
toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed.

Natuurlijk dient de rechter de datum waarop die kosten zijn gemaakt in aanmerking te 
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nemen om te oordelen of zij voldoen aan de aftrekbaarheidsvereisten, met name om te be-
slissen of zij al dan niet verband houden met de werkzaamheden van de vennootschap van 
de belastingplichtige.

Het hof van beroep oordeelt dat de interesten, die de eiseres heeft betaald op de lening 
die zij op 19 december 1996 heeft aangegaan om dezelfde dag de aandelen van de ven-
nootschap Findaure aan te kopen, niet aftrekbaar waren op grond dat de vroegere aanko-
pen en verkopen van effecten op die dag niet beantwoordden aan het doel van de vennoot-
schap van de eiseres.

Uit de vaststellingen van het arrest volgt evenwel dat het doel van de vennootschap van 
de eiseres op de dag waarop de aandelen van de vennootschap Findaure werden aange-
kocht en de lening werd aangegaan om laatstgenoemde aankoop te financieren, sedert 9 
december 1996 was uitgebreid tot dat van een portefeuillemaatschappij die uiteraard de 
verkoop en aankoop van aandelen behelst.

Aangezien het arrest, teneinde te oordelen of de litigieuze interesten aftrekbaar zijn, 
niet de toestand van de eiseres op de dag waarop die kosten werden gemaakt, namelijk 
tussen 19 december 1996 en 30 oktober 1997, nadat het doel van de vennootschap van de 
eiseres gewijzigd was in dat van een portefeuillemaatschappij, in aanmerking neemt maar 
verrichtingen die dagtekenen van vóór de bovengenoemde lening, schendt het de in het 
middel aangegeven bepalingen van het Wetboek der Inkomstenbelastingen en van het 
desbetreffende uitvoeringsbesluit.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
De uitgaven van een handelsvennootschap kunnen als beroepskosten worden 

beschouwd wanneer zij inherent zijn aan de uitoefening van het beroep, dat wil 
zeggen wanneer zij noodzakelijkerwijs verband houden met de werkzaamheden 
van de vennootschap.

Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat een complexe fiscale 
constructie is opgezet waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid Night Music, de vroegere benaming van de eiseres, al haar activa en al 
haar deelbewijzen heeft afgestaan, dat die constructie onder meer erin bestond 
dat op 9 december 1996 de naam Night Music werd gewijzigd in Salvinvest en 
dat het doel van de vennootschap werd gewijzigd teneinde haar onder meer in 
staat te stellen participaties in haar portefeuille op te nemen door op 19 december 
1996 aandelen van de vennootschap naar Frans recht Findaure aan te kopen en 
op dezelfde datum een lening aan te gaan met die aandelen als onderpand en dat 
de constructie opgevat werd als "één enkele verkoopoperatie van een belastbare 
grondslag", die één geheel vormde "waarvan elk van de contracten slechts een 
schakel vormt die onontbeerlijk is voor de verwezenlijking van haar doel", name-
lijk de belastbare grondslag aan de belastingen te onttrekken en de hiervan ver-
wachte winst te verdelen ten nadele van de Staatskas.

Het bestreden arrest leidt, zonder op dat punt te worden bekritiseerd, uit zijn 
analyse van de verschillende verrichtingen die aan de constructie ten grondslag 
lagen, af dat "de wijziging van het doel van de vennootschap [...] slechts één van 
de manipulaties is die nodig waren voor het verkrijgen van de reeds verdeelde 
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winst die voortvloeide uit de onttrekking van de belastbare grondslag van (de 
vennootschap Night Music) aan de belastingen" en dat de eiseres "zich niet op de 
verandering van het doel van haar vennootschap kan beroepen zonder zich te be-
roepen op haar eigen bedrog, dat zij trouwens niet verbergt en dat de verkoop 
van de aandelen en alle daaropvolgende verrichtingen ongeldig maakt, aangezien 
de b.v.b.a. Night Music op de dag van de verkoop van de aandelen geen holding 
was", en het beslist bijgevolg dat de rechter, om te oordelen of de interest op de 
door de eiseres aangegane lening moeten worden belast, de dag van de verkoop 
van de aandelen door de aandeelhouders van de vennootschap Night Music, na-
melijk 3 oktober 1996, in aanmerking moet nemen, dat is een tijdstip waarop ac-
tiviteiten zoals het nemen van participaties in verschillende vennootschappen en 
het aangaan van leningen met dat doel niet het doel van haar vennootschap wa-
ren.

Het bestreden arrest verantwoordt aldus naar recht zijn beslissing waarbij de 
aftrek van de interest die de eiseres moest betalen voor de terugbetaling van de in 
december 1996 aangegane lening verworpen wordt.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
...
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

9 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. Van Ommeslaghe en De Bruyn.

Nr. 540

1° KAMER - 9 november 2007

BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEOORDELINGSVRIJHEID - ALGEMEEN BEKEND OF OP DE 
ALGEMENE ERVARING BERUSTEND FEIT - BEGRIP

De rechter verantwoordt zijn beslissing niet naar recht, wanneer hij ze niet heeft gegrond  
op een algemeen bekend of op de algemene ervaring berustend feit maar op een feit dat  
alleen berust op de bewering van een partij en dat hem niet toestond de door het middel  
bekritiseerde overweging te maken1.

(D. J.-C. T. M.J.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0154.F)

1 Zie Cass., 23 jan. 2004, AR F.02.0056.F, nr 40. 



Nr. 540 - 9.11.07 HOF VAN CASSATIE 2133 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 27 september 2006 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 301, §4, van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1315, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis stelt in zijn vonnis alvorens recht te doen van 3 november 2004, 

op grond van eigen redenen, vast dat de partijen in 1973 in het huwelijk zijn getreden en 
dat er uit hun huwelijk vier kinderen zijn geboren die thans meerderjarig en financieel 
zelfstandig zijn; dat zij sinds eind jaren tachtig gescheiden leven; dat de eiser de echtelijke 
woning heeft verlaten om samen te gaan wonen met mevrouw V., die een drankgelegen-
heid exploiteert onder de naam "Le Bollus"; dat de eiser er als ober werkt; dat de Recht-
bank te Hoei, bij vonnis van 22 oktober 2001, de echtscheiding tussen de partijen heeft 
uitgesproken op grond van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek; dat de eiser voor het 
jaar 2003 een loonfiche 281-10 voorlegt, waaruit blijkt dat zijn loon 6.380,70 euro be-
droeg, na aftrek van de bedrijfsvoorheffing; dat de vordering van de verweerster tot uitke-
ring van levensonderhoud gegrond is op artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek wat be-
treft de periode vóór het echtscheidingsvonnis, en op artikel 301 van het Burgerlijk Wet-
boek wat betreft de periode na het echtscheidingsvonnis; het bestreden vonnis veroordeelt 
de eiser vervolgens om, met ingang van 1 november 2000, aan de verweerster een uitke-
ring tot levensonderhoud te betalen tot beloop van 297 euro per maand.

Het bestreden vonnis grondt die beslissing op de volgende redenen:
"De inkomsten van (de verweerster) bestaan in de haar door het Ministerie van Sociale 

Voorzorg gestorte tegemoetkoming aan gehandicapten, en de bewering (van de eiser) vol-
gens welke zij over een bijverdienste beschikt, berust nergens op. Evenmin is aangetoond 
dat zij haar lasten met een andere persoon deelt en het vaag geformuleerde aanbod van (de 
eiser) om dit aan te tonen, kan niet worden aangenomen. Er kan dus van worden uitge-
gaan dat (de verweerster) zich in een moeilijke financiële situatie bevindt.

Wat (de eiser) betreft, merkt (de verweerster) terecht op dat het soort activiteit dat (de 
eiser)  en  zijn  levensgezellin  uitoefenen,  d.i.  de  exploitatie  van  een  drankgelegenheid, 
doorgaans hoge inkomsten oplevert die niet getrouw uit het aanslagbiljet blijken en aan-
zienlijke voordelen in natura verschaft. Voor het overige worden de bruto-inkomsten gro-
tendeels door de bedrijfslasten opgeslorpt die weliswaar door de belastingadministratie 
worden aangenomen maar waarvan de juiste samenstelling niet gekend is (...).

Reeds in 1994 had de kantonmagistraat, die kennisgenomen had van een vordering van 
een uitkering tot levensonderhoud ten gunste van (de verweerster) en van twee van de ge-
meenschappelijke kinderen, rekening gehouden met het feit dat (de eiser) in de drankgele-
genheid een voltijdse activiteit uitoefende en geen bijzondere kosten had. (De eiser) werd 
toen veroordeeld tot betaling van een totaalbedrag van 11.500 frank. Hierbij moet reke-
ning worden gehouden met het feit dat de gemeenschappelijke kinderen niet meer ten las-
te van de partijen zijn, zodat de mogelijkheid (van de eiser) om bij te dragen is verhoogd 
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en (de verweerster) het recht heeft een uitkering tot levensonderhoud te vorderen die hoog 
genoeg is om aan haar staat van behoeftigheid het hoofd te kunnen bieden.

Gelet op de situatie van elke partij, moet de uitkering tot levensonderhoud, te betalen 
vanaf de datum van neerlegging van het verzoekschrift tot echtscheiding, vastgesteld wor-
den op 297 euro per maand".

Grieven
Eerste onderdeel
De rechtbank stelt in het vonnis alvorens recht te doen van 3 november 2004 vast dat 

de  eiser  "voor  het  jaar  2003  een  loonfiche  281-10  voorlegt,  waaruit  blijkt  dat  zijn 
(jaar)loon 6.380,70 euro bedroeg, na aftrek van de bedrijfsvoorheffing", en grondt vervol-
gens haar beslissing dat de inkomsten van de eiser hoger zijn dan die welke hij bij de be-
lastingadministratie aangeeft,  op een bewering van de verweerster volgens welke "het 
soort activiteit dat (de eiser) en zijn levensgezellin uitoefenen, d.i. de exploitatie van een 
drankgelegenheid, doorgaans hoge inkomsten oplevert die niet getrouw uit het aanslagbil-
jet blijken en aanzienlijke voordelen in natura verschaft".

Die bewering van de verweerster, die de rechtsvordering tot uitkering van levensonder-
houd ingesteld heeft en die bewering dus moest aantonen, wordt door geen enkel stuk ge-
staafd waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren. De bewering is niet ge-
grond op een algemeen bekend of op de algemene ervaring berustend feit. Het is dus geen 
bekend feit waaruit een wettig bewijs door vermoedens kan worden afgeleid, zodat het 
vonnis, dat op grond van dit niet bewezen feit vermoedt dat de inkomsten van de eiser ho-
ger zijn dan die welke hij bij de belastingadministratie had aangegeven, de artikelen 1315, 
1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek schendt.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
(...)
Het middel
Het bestreden vonnis overweegt dat de verweerster " terecht opmerkt dat het 

soort activiteit dat [de eiser] en zijn levensgezellin uitoefenen, d.i. de exploitatie 
van een drankgelegenheid, doorgaans hoge inkomsten oplevert die niet getrouw 
uit het aanslagbiljet blijken en aanzienlijke voordelen in natura verschaft".

Aldus gronden de appelrechters hun beslissing niet op een algemeen bekend 
of op de algemene ervaring berustend feit maar op een feit dat alleen berust op de 
bewering van een partij en dat hun derhalve niet toestond te beslissen dat de in-
komsten van de eiser hoger waren dan die welke hij bij de belastingadministratie 
had aangegeven.

Het bestreden vonnis schendt zodoende de artikelen 1315, 1349 en 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek.

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

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

Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, zitting hou-
dende in hoger beroep.

9 november 2007 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: mevr.Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Draps.

Nr. 541

1° KAMER - 9 november 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — INTERNATIONALE VERDRAGEN - DUBBELE 
BELASTING - OVEREENKOMST TUSSEN BELGIË EN LUXEMBURG - ARTIKEL 15.1 - 
DIENSTBETREKKING - BEGRIP - GEVOLG

Artikel 15, §1, Overeenkomst 17 sept. 1970 tussen België en Luxemburg tot het vermijden  
van dubbele belasting en tot  regeling van sommige andere aangelegenheden inzake 
belastingen  naar  het  inkomen  en  naar  het  vermogen,  doet  de  uitoefening  van  een 
dienstbetrekking  in  de  andere  overeenkomstsluitende  Staat  niet  afhangen  van  een 
permanente fysieke aanwezigheid van de werknemer in die Staat tijdens die uitoefening1.  
(Impliciet). 

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. R.R.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0037.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 december 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 5, 6 en 31 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;
- de artikelen 3, §2, 15, §1er, en 23, §2, 1°, van de Overeenkomst van 17 september 

1970 tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aange-
legenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, goedgekeurd bij 
de wet van 14 december 1972 (Belgisch Staatsblad van 27 januari 1973), hierna "het Ver-
drag";

1 Cass., 28 mei 2004, AR F.02.0078.F, nr 292; zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr.541. 
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- artikel 31 van het Verdrag van Wenen van 23 mei 1969 inzake het verdragenrecht, 
goedgekeurd bij de wet van 10 juni 1992 (Belgisch Staatsblad van 25 december 1993), 
hierna "het Verdrag van Wenen".

Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast:
- dat (de verweerder) zijn woonplaats te Saint-Vith heeft en als chauffeur van internati-

onale transporten tewerkgesteld was in dienst van een transportonderneming gevestigd te 
W. (Groothertogdom Luxemburg), de naamloze vennootschap Interliner,

-  dat  (de  verweerder)  aanvoert  dat  hij  zijn  opdrachten ontving vanuit  dit  land (het 
Groothertogdom Luxemburg)  en  zijn  arbeidsprestaties  hoofdzakelijk  in  het  buitenland 
verricht (Groothertogdom Luxemburg, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk) en 
slechts nu en dan in België,

- dat er in dit geval geenszins concrete bewijzen zijn waaruit zou blijken dat inkomsten 
die afkomstig zijn van transportactiviteiten in België daadwerkelijk belast dienen te wor-
den,

en  beslist  vervolgens  dat  (de  verweerder)  zijn  beroepsactiviteit  in  dienst  van  zijn 
Luxemburgse werkgever heeft uitgeoefend, dat de betrokken beloningen niet in België be-
lastbaar zijn en dat de aanslagen (met name de aanslag in de personenbelasting en de aan-
vullende belastingen, vastgesteld op grond van de beloningen die de voormelde onderne-
ming in 1994 heeft gestort) nietig verklaard moeten worden.

Het arrest grondt die beslissing op "de algemene regel van artikel 15, §1 " (van de 
Overeenkomst), volgens welke de Staat van de woonplaats het aanslagrecht verliest wan-
neer de beroepsactiviteit in de andere overeenkomstsluitende Staat uitgeoefend wordt, op 
grond dat  "het aan het hof [van beroep]  voorgelegde probleem uitsluitend onderzocht 
moet worden vanuit het oogpunt van de bepalingen van artikel 15, §1 en 2, (van de Over-
eenkomst)", en die bepalingen "redelijkerwijs in die zin moeten worden uitgelegd dat een 
bestuurder van internationale transporten die in dienst van een Luxemburgs transporton-
derneming tijdelijk goederen in verschillende Europese landen vervoert en die zich om die 
reden nu en dan op het grondgebeid van de Belgische Staat bevindt, zijn professionele 
thuishaven bij zijn werkgever in Luxemburg behoudt" en "dat er niet echt sprake kan zijn 
van een fictie volgens welke de litigieuze inkomsten beschouwd moeten worden als in-
komsten die afkomstig zijn uit de Staat waar de plaats van de werkelijke leiding van de 
onderneming gelegen is,  omdat  (de  toekomstige  verweerder)  zijn  opdrachten van zijn 
werkgever ontvangt, voortdurend in contact met hem staat, regelmatig documenten met 
hem uitwisselt en de vrachtwagen, met het oog op het onderhoud, op de zetel van de on-
derneming terugbrengt".

Grieven
De personenbelasting treft alle inkomsten die vermeld worden in het Wetboek van de 

Inkomstenbelastingen, zelfs indien sommige daarvan in het buitenland zijn behaald of 
verkregen. Uit de artikelen 5, 6 en 31 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 
volgt dat de beloningen die verkregen zijn door een aan de personenbelasting onderwor-
pen belastingplichtige (die zijn woonplaats te Saint-Vith heeft - de verweerder woont in 
het Koninkrijk, wat niet betwist wordt) op grond van een dienstbetrekking die hij deels in 
het buitenland uitoefent, zijn in beginsel in België belastbaar tot beloop van hun nettobe-
drag.

Wanneer een Belgische verblijfhouder als loontrekkende inkomsten verkrijgt die uit het 
Groothertogdom Luxemburg afkomstig zijn, dan bepaalt  de Overeenkomst dat,  om de 
dubbele belasting te vermijden, de inkomsten die uit Luxemburg afkomstig zijn en in die 
Staat belastbaar zijn, in België van belastingen vrijgesteld zijn (artikel 23, §2, 1°).
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Echter, krachtens artikel 15, §1, van de Overeenkomst, luidens hetwelk "lonen, salaris-
sen en andere soortgelijke beloningen verkregen door een verblijfhouder van een overeen-
komstsluitende Staat ter zake van een dienstbetrekking slechts in die Staat belastbaar zijn, 
tenzij de dienstbetrekking in de andere overeenkomstsluitende Staat wordt uitgeoefend 
(en dat) indien de dienstbetrekking aldaar wordt uitgeoefend, de ter zake daarvan verkre-
gen beloningen in die andere Staat belastbaar zijn", behoudt de Staat van verblijf in begin-
sel zijn bevoegdheid om belasting te heffen; die bevoegdheid wordt alleen overgedragen 
op de Staat van herkomst indien het beloningen betreft die ter zake van een op het grond-
gebied van die Staat uitgeoefende dienstbetrekking zijn ontvangen.

Toch moet nog gedefinieerd worden wat er verstaan dient te worden onder de uitdruk-
king "indien de dienstbetrekking aldaar wordt uitgeoefend".

Krachtens artikel 3, §2, van de Overeenkomst, "heeft elke niet anders omschreven uit-
drukking de betekenis welke die uitdrukking heeft volgens de wetgeving van de Staat met 
betrekking tot de belasting die het onderwerp van de Overeenkomst uitmaken, tenzij het 
zinsverband anders vereist".

Aangezien de artikelen 5 en 31 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 
betrekking hebben op de inkomsten (lonen, beloningen...) "verkregen uit hoofde of naar 
aanleiding van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid", zelfs indien die inkomsten 
"in het buitenland zijn behaald of verkregen", en die artikelen niet uitdrukkelijk betrek-
king hebben op het geval waarin de dienstbetrekking in een andere Staat wordt uitgeoe-
fend, moet het in artikel 15, §1, bepaalde criterium op grond waarvan afgeweken kan wor-
den van de bevoegdheid van de Staat van verblijf om belasting te heffen, bijgevolg wor-
den uitgelegd op grond van de context van dat artikel. Die uitlegging strookt daarenboven 
met de algemene uitleggingsregel van artikel 31 van het Verdrag van Wenen, dat bepaalt 
dat een verdrag te goeder trouw moet worden uitgelegd overeenkomstig de gewone bete-
kenis van de termen van dat verdrag in hun context en in het licht van voorwerp en doel 
van het verdrag.

De analyse van de context van artikel 15, §1, van de Overeenkomst impliceert in de 
eerste plaats dat rekening wordt gehouden met die gehele verdragsbepaling en, meer be-
paald, met de derde paragraaf, luidens welke "beloningen ter zake van een dienstbetrek-
king uitgeoefend aan boord van een schip of luchtvaartuig in internationaal verkeer of aan 
boord van een schip in de binnenvaart in internationaal verkeer, in afwijking van de para-
grafen 1 en 2 en onder het in paragraaf 1 gemaakte voorbehoud (dat te dezen niet van toe-
passing is), geacht worden betrekking te hebben op werkzaamheden uitgeoefend in de 
overeenkomstsluitende Staat waarin de plaats van de werkelijke leiding van de onderne-
ming is gelegen en zijn ze in die Staat belastbaar".

Uit de bewoordingen "in afwijking van de paragrafen 1 en 2" volgt dat, met uitzonde-
ring van de specifieke, in paragraaf 3 vermelde situaties, het criterium dat de doorslag 
geeft  opdat  de Staat van verblijf  zijn  bevoegdheid verliest  om belasting te heffen,  de 
plaats is waar de dienstbetrekking feitelijk wordt uitgeoefend, zonder dat daarom de plaats 
van de werkelijke  leiding  van  de  onderneming opgespoord dient  te  worden;  laatstge-
noemd criterium geeft slechts de doorslag wanneer de beloningen ontvangen worden ter 
zake van een dienstbetrekking uitgeoefend aan boord van een schip of luchtvaartuig in in-
ternationaal verkeer of aan boord van een schip in de binnenvaart in internationaal ver-
keer, maar niet wanneer het een dienstbetrekking betreft die uitgeoefend wordt aan boord 
van een vrachtwagen in internationaal verkeer.

De analyse van de context impliceert in de tweede plaats dat, overeenkomstig het be-
paalde van artikel 31, punten 2 en 3, van het Verdrag van Wenen, verwezen wordt naar ie-
dere overeenstemming en iedere akte die verband houdt met het verdrag waarvan de toe-
passing gevraagd wordt, met inbegrip van ieder later gebruik in de toepassing van het ver-
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drag waardoor overeenstemming van de partijen inzake de uitlegging van het verdrag of 
de toepassing van zijn bepalingen is ontstaan, zodat, bij het afbakenen van de context van 
artikel 15, §1, rekening moet worden gehouden met het O.E.S.O.-modelverdrag, dat als 
basis dient voor de onderhandelingen tussen de leden van die organisatie, en met haar 
commentaar op de artikelen van het modelverdrag, die inherent deel uitmaakt van de con-
text in de zin van artikel 31.1. van het Verdrag van Wenen, al betreft het dan de meest re-
cente commentaar, aangezien de bestaande overeenkomsten overeenkomstig artikel 31.3 
van het Verdrag van Wenen en volgens de O.E.S.O. in die zin uitgelegd moeten worden, 
tenzij drastische wijzigingen van het bestaande modelverdrag zulks uitsluiten, wat niet het 
geval is voor het litigieuze artikel 15, §1.

De commentaar van het O.E.S.O.-modelverdrag preciseert inzake artikel 15, §1, betref-
fende de inkomsten uit dienstbetrekkingen, nochtans zeer duidelijk : " l'emploi est exercé 
à  l'endroit  où le salarié  est  physiquement présent  lorsqu'il  exerce les  activités au titre 
desquelles les revenus liés à l'emploi sont payés ".

Uit het geheel van de bovenvermelde gegevens volgt dat, voor de uitlegging van artikel 
15, §1er, van het Verdrag, beschouwd wordt dat een dienstbetrekking in een andere over-
eenkomstsluitende Staat uitgeoefend wordt wanneer de werkzaamheden waarvoor lonen, 
salarissen en andere beloningen betaald worden, daadwerkelijk in die andere Staat uitge-
oefend worden, d.w.z. wanneer de loontrekkende feitelijk aanwezig is in die Staat om er 
die werkzaamheden uit te oefenen, waarbij de Staat van verblijf slechts in die mate zijn 
bevoegdheid om belasting te heffen verliest.

Aangezien het begrip uitoefening van een dienstbetrekking in de zin van artikel 15, §1, 
van de Overeenkomst aldus gedefinieerd wordt, kan elk ander criterium op grond waarvan 
de aanwezigheid van een "professionele thuishaven" op de zetel van de werkgever ge-
staafd wordt, alleen bijdragen tot het bestaan van een fictieve band met de Staat waar de 
plaats van de leiding van de onderneming gelegen is, die uitgerekend met toepassing van 
de hierboven vermelde regels uitgesloten wordt.

Het bestreden arrest, dat elke uitlegging van artikel 15, §1, van de Overeenkomst in het 
licht van de context van die bepaling verwerpt, op grond dat "het aan het hof [van beroep] 
voorgelegde probleem uitsluitend onderzocht moet worden vanuit het oogpunt van de be-
palingen van artikel 15, §1 en 2" van de overeenkomst, beslist ten onrechte dat " de bepa-
lingen van artikel 15, §1 en 2, van de Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belas-
ting" "redelijkerwijs" in die zin uitgelegd moeten worden dat een bestuurder van internati-
onale transporten die tijdelijk goederen in dienst van een Luxemburgse transportfirma in 
verschillende Europese landen vervoert en zich om die reden nu en dan op het grondge-
bied van de Belgische Staat bevindt, zijn professionele thuishaven bij zijn werkgever in 
Luxemburg behoudt, waarbij het toewijzen van de litigieuze inkomsten aan de Staat waar 
de plaats van de werkelijke leiding van de onderneming gelegen is, "niet als een fictie be-
schouwd kan worden", aangezien de bestuurder zijn opdrachten van zijn werkgever ont-
vangt, voortdurend in contact met hem staat, regelmatig documenten met hem uitwisselt 
en de vrachtwagen, met het oog op het onderhoud, op de zetel van de onderneming terug-
brengt, zodat beschouwd moet worden dat de dienstbetrekking uitsluitend in Groothertog-
dom Luxemburg uitgeoefend wordt en België, als Staat van verblijf,  hierdoor zijn be-
voegdheid om belasting te heffen volledig verliest, en zodoende schendt het arrest de in 
het middel bedoelde bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Artikel 15, §1, van de Overeenkomst van 17 september 1970 tussen België en 

Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige 
andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermo-
gen, goedgekeurd bij de wet van 14 december 1972, bepaalt dat, onder voorbe-



Nr. 541 - 9.11.07 HOF VAN CASSATIE 2139 

houd van de bepalingen van de artikelen 16, 18, 19 en 20, die met deze zaak geen 
verband houden, lonen, salarissen en andere soortgelijke beloningen verkregen 
door een verblijfhouder van een overeenkomstsluitende Staat ter zake van een 
dienstbetrekking slechts in die Staat belastbaar zijn, tenzij de dienstbetrekking in 
de andere overeenkomstsluitende Staat aldaar wordt uitgeoefend, en dat indien 
de dienstbetrekking aldaar wordt uitgeoefend, de ter zake daarvan verkregen be-
loningen in die andere Staat belastbaar zijn.

Het arrest stelt vast dat de verweerder zijn woonplaats te Saint-Vith heeft, dat 
hij een beroepsactiviteit als internationaal bestuurder uitoefent in dienst van een 
transportonderneming die in het Groothertogdom Luxemburg gevestigd is, dat 
hij zijn arbeidsprestaties hoofdzakelijk in het buitenland verricht, met name in 
het Groothertogdom Luxemburg, en zelden in België, en dat hij zijn dienstorders 
op de zetel van zijn werkgever ontvangt, vanwaar hij zijn opdrachten uitvoert en 
waar hij zijn voertuig terugbrengt.

Het hof van beroep heeft op grond van die vaststellingen kunnen beslissen dat 
de verweerder zijn beroepsactiviteit bij zijn Luxemburgse werkgever uitoefende 
en zijn beslissing volgens welke zijn inkomsten niet in België belastbaar waren, 
naar recht verantwoord.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

9 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal.

Nr. 542

1° KAMER - 9 november 2007

EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALLERLEI - BESTAANDE 
STEUNMAATREGEL VAN EEN STAAT - WIJZIGING - VOORWAARDE

Er is slechts sprake van wijziging van een bestaande of te nemen steunmaatregel die aan  
de Europese Commissie ter kennis moet worden gebracht overeenkomstig artikel 93, §3,  
E.E.G.-Verdrag, indien de wijziging betrekking heeft op de steunregeling zelf1.(Art. 93, 
derde lid, vervangen door art. 88, derde lid, E.G.-Verdrag)

(GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0048.F)

1 H.v.J., 9 aug. 1994, C-44/93, Namur/Les Assurances du Crédit s.a., Rec., 1994, p. 1-3863.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 maart 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende twee middelen aan :
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 142, 144 en 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1, 9, 26 en 28 van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Arbitra-

gehof;
- de artikelen 92 en 93 van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Euro-

pese Gemeenschap, goedgekeurd bij de Belgische wet van 2 december 1957;
- de artikelen 87 en 88 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, 

in de versie zoals deze geconsolideerd werd te Amsterdam op 2 oktober 1997 en bij de 
Belgische wet van 10 augustus 1998 werd goedgekeurd (hierna het EEG-Verdrag);

- de artikelen 1, b v en c, en 2 van de Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 
22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 
van het EG-Verdrag (PB L83/1 e.v. van 27 maart 1999);

- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 5, 774 en 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter, met eerbiediging van het recht 

van verdediging, de rechtsnorm dient vast te stellen die van toepassing is op de voor hem 
gebrachte vordering en deze dient toe te passen;

- artikel 45 van de programmawet van 24 december 1993;
- de artikelen 3 tot 14 van de wet van 12 december 1994 tot wijziging van de wet van 

21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 
en van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het 
bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financië-
le vennootschappen;

- de artikelen 1 tot 3 van het koninklijk besluit van 16 december 1994 betreffende de 
omvorming van Belgacom in een naamloze vennootschap van publiek recht en de vast-
stelling van haar statuten;

- de artikelen 1 tot 6 van het koninklijk besluit van 22 december 1994 tot wijziging van 
titel III van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economi-
sche overheidsbedrijven;

- de artikelen 1 tot 14 van het koninklijk besluit van 28 oktober 1996 tot omzetting van 
de verplichtingen die, inzake de vrije mededinging op de markten voor telecommunicatie-
diensten, voortvloeien uit de van kracht zijnde richtlijnen van de Commissie van de Euro-
pese Gemeenschap;

- de artikelen 11, 14, 15, 23 tot 56, 67 tot 73, 74 tot 78 van de wet van 19 december  
1997 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige 
economische overheidsbedrijven teneinde het reglementaire kader aan te passen aan de 
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verplichtingen die inzake vrije mededinging en harmonisatie op de markt voor telecom-
municatie, voortvloeien uit de van kracht zijnde beslissingen van de Europese Unie.

Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de eiseres niet aantoont dat de Staat de fout heeft gemaakt om na 

1991 artikel 25 van de wet van 19 juli 1930 te handhaven, in strijd met de Europese regle-
mentering inzake staatssteun (artikelen 87 [ex 92] en 88 [ex 93] van het EEG-Verdrag).

Het grondt zijn beslissing op de volgende redenen:
"28. De Europese Commissie heeft op 28 april 2003 de gemeenteraad van Schaarbeek 

schriftelijk meegedeeld dat haar diensten haar vooraf hadden aangeraden '... (de) klacht te 
seponeren wegens opheffing van de litigieuze bepaling' (met name artikel 25 van de wet 
van 19 juli 1930) en dat er bijgevolg geen enkel formeel onderzoek was ingeleid.

29. Op 13 mei 2004 hebben [de eiseres] en de gemeente Schaarbeek een nieuwe klacht 
bij de Commissie van de Europese Gemeenschap neergelegd 'wegens schending, door de 
Staat, van het gemeenschapsrecht'. De Commissie heeft hen de ontvangst van de klacht bij 
brief van 25 juni 2004 bevestigd.

30. De Staat betwist niet dat de litigieuze vrijstelling een staatssteun vormde in de zin 
van het Verdrag, maar dat dit pas het geval was vanaf het aanslagjaar 1998, d.w.z. na de 
volledige liberalisering van de telecommunicatiediensten (zie punt 17 supra). Die erken-
ning vloeit voort uit de opheffing van artikel 25 van de wet van 19 juli 1930, op uitdruk-
kelijk verzoek van de Europese Commissie.

31. De gemeente betwist op haar beurt niet dat zij een dergelijke schending van het ge-
meenschapsrecht inzake steunmaatregelen alleen kan aanvoeren als deze als een 'nieuwe' 
steunmaatregel beschouwd kan worden.

De gemeente moet aantonen dat het om een nieuwe steunmaatregel gaat, wat zowel 
door de Staat als door Belgacom betwist wordt.

Indien die omschrijving als 'nieuwe steunmaatregel' in aanmerking kan worden geno-
men, dan beroept [de eiseres] zich op artikel 88, 3°, van het Verdrag, dat de Staat ver-
plicht de Commissie voorafgaandelijk te informeren en de tenuitvoerlegging van de voor-
genomen steunmaatregel op te schorten tot na het onderzoek ervan door de Commissie en 
haar besluit dat er geen onverenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt bestaat.

Het Arbitragehof wijst erop dat de artikelen 87 en 88 de Commissie belasten met het 
voortdurend onderzoek van de bestaande steunregelingen in de staten (arrest van 5 no-
vember 2003, punt B.6.I en arrest van 10 maart 2004, punt B.6.1). Het Arbitragehof merkt 
op dat indien de Commissie vaststelt dat een steunmaatregel niet verenigbaar is met de ge-
meenschappelijke markt, zij 'bepaalt dat de betrokken staat die steunmaatregel moet op-
heffen of wijzigen binnen de door haar vast te stellen termijn', en voegt eraan toe dat 'die 
beslissing niet terugwerkt' (idem).

Ten slotte onderstreept het Arbitragehof dat 
'... uit die procedure voortvloeit dat een maatregel die in de zin van de artikelen 87 en 

88 van het voormelde Verdrag als staatssteun wordt gekwalificeerd, zonder beslissing van 
de Europese Commissie niet a priori als strijdig met de gemeenschappelijke markt kan 
worden beschouwd. Wanneer de Commissie beslist dat zulks het geval is met betrekking 
tot een bestaande steunmaatregel, wordt die maatregel opgeheven of gewijzigd binnen een 
door de Commissie bepaalde termijn. Een nieuwe steunmaatregel, waarvan niet vooraf 
kennis is gegeven aan de Commissie, is daarom nog niet onverenigbaar met de gemeen-
schappelijke markt. Wanneer een nieuwe steunmaatregel, die zonder kennisgeving ten uit-
voer wordt gelegd, door de Commissie in strijd wordt geacht met de gemeenschappelijke 
markt, eist de Commissie in beginsel de terugvordering van die staatssteun' (punten B.6.2. 
in beide arresten).
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32. Het Arbitragehof had in zijn arrest van 5 november 2003, na onderzoek van de zaak 
vanuit het gezichtspunt van het gemeenschapsrecht, erop gewezen dat 'uit wat voorafgaat 
volgt dat artikel 25 van de wet van 19 juli 1930 in de Belgische rechtsorde van kracht is 
geweest tot de uitdrukkelijke opheffing ervan door de inwerkingtreding van artikel 79 van 
de programmawet van 30 december 2001. De bestreden fiscale vrijstelling is dus op geen 
enkel ogenblik zonder wettelijke grondslag geweest...'.

Het Arbitragehof verduidelijkt in een arrest van 10 maart 2004 dat :
'Uit het aan het Hof voorgelegde dossier blijkt dat de Europese Commissie, waar klach-

ten aanhangig werden gemaakt betreffende artikel 25 van de wet van 19 juli 1930, die 
klachten heeft geseponeerd nadat zij van de Belgische overheden de verzekering had ge-
kregen dat het betrokken artikel op 1 januari 2002 zou worden opgeheven en, voor de be-
lastingen ten voordele van de provincies en de gemeenten, vanaf het aanslagjaar 2002. 

Zelfs indien die kwalificatie als bestaande steunmaatregel niet uitdrukkelijk door de 
Commissie is toegekend, kan de in het geding zijnde vrijstelling als een bestaande steun-
maatregel worden beschouwd waarvan de opheffing, door de inwerkingtreding van artikel 
79 van de programmawet van 30 december 2001 op de datum vastgesteld bij artikel 134 
van de programmawet van 2 augustus 2002, voldeed aan de vereisten van het Verdrag.

Vermits het gaat om een bestaande steunmaatregel, die in voorkomend geval slechts als 
niet-conform met de gemeenschappelijke markt zou kunnen worden beschouwd vanaf het 
nemen van een beslissing in die zin door de Europese Commissie, kan uit wat voorafgaat 
worden afgeleid dat de artikelen 87 en 88 van het Verdrag tijdens de betwiste periode niet 
zijn geschonden'.

33. Uit die twee arresten volgt dat het Arbitragehof geconcludeerd heeft dat er geen 
sprake was van een nieuwe steunmaatregel in de zin van het Verdrag en dat de Staat bij-
gevolg geen fout had begaan.

Er dient derhalve geen prejudiciële vraag te worden gesteld, zoals deze door de ge-
meente aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen wordt gesteld.

Aangezien [de eiseres] niet aantoont dat [de verweerder] een fout heeft begaan, is zijn 
hoger beroep niet gegrond".

Grieven
(...)
Vierde onderdeel
Een fiscale vrijstelling die toegekend wordt aan een openbaar bestuur dat over een wet-

telijk monopolie beschikt - zoals de Regie van Telegraaf en Telefoon, opgericht bij de wet 
van 19 juli 1930 - vormt een nieuwe steunmaatregel wanneer dit bestuur in een econo-
misch overheidsbedrijf omgevormd wordt en zijn monopolie geleidelijk opgeheven wordt 
ten gevolge van de liberalisering van een activiteit door het gemeenschapsrecht (artikel 
93, §3, van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap, 
thans artikel 88, §3, van de geconsolideerde versie van het EEG-Verdrag en artikel 1 b (v) 
en c van de Verordening (EG) 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot toepassing 
van artikel 93 van het EG-Verdrag).

De richtlijnen 90/387/EEG van de Raad van 28 juni 1990 betreffende de totstandbren-
ging van de interne markt voor telecommunicatiediensten door middel van de tenuitvoer-
legging van Open Network Provision en 90/388/EEG van de Commissie van 28 juni 1990 
betreffende de mededinging op de markten voor telecommunicatiediensten, hebben de li-
beralisering van de telecommunicatiesector opgelegd.

De wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische over-
heidsbedrijven (artikelen 1 en 56), aangevuld bij het koninklijk besluit van 19 augustus 
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1992 (artikel 2), heeft de Regie van Telegraaf en Telefoon omgevormd in een autonoom 
overheidsbedrijf onder de naam Belgacom en heeft het het volgende doel toevertrouwd :

"1° het ontwikkelen van diensten, in binnen- of buitenland, op het gebied der telecom-
municatie;

2° het verrichten van alle handelingen bestemd om rechtstreeks of onrechtstreeks haar 
activiteiten te bevorderen of het meest efficiënt gebruik van haar infrastructuur mogelijk 
te maken;

3° het deelnemen in reeds bestaande of nog op te richten openbare of private, Belgi-
sche, buitenlandse of internationale instellingen, vennootschappen of verenigingen, waar-
mee rechtstreeks of onrechtstreeks bijgedragen kan worden tot het bereiken van haar doel" 
(artikel 56 van de wet van 21 maart 1991).

Diezelfde wet, die het monopolie van Belgacom tot bepaalde "voorbehouden diensten" 
beperkte (artikelen 82 tot 84), gaf Belgacom de toestemming om, bij de exploitatie van de 
niet voorbehouden diensten, met elk ander economisch bedrijf de concurrentie aan te gaan 
(artikelen 87 tot 89).

De voorbehouden diensten zijn achteraf geleidelijk verminderd (artikelen 45 van de 
programmawet van 24 december 1993, 3 tot 14 van de wet van 12 december 1994, 1 tot 6 
van het koninklijk besluit van 22 december 1994, 1 tot 14 van het koninklijk besluit van 
28 oktober 1996, 11, 14, 15, 23 tot 56, 67 tot 73, 74 tot 78 van de wet van 19 december 
1997).

Tegelijk werd Belgacom in een naamloze vennootschap omgevormd bij koninklijk be-
sluit van 16 december 1994 tot uitvoering van artikel 3 van de wet van 12 december 1994.

Ondanks die situatie is Belgacom de vrijstelling blijven genieten van de gemeentelijke 
opcentiemen op de onroerende voorheffing, bepaald bij artikel 25 van de wet van 19 juli 
1930 tot oprichting van de Regie van Telegraaf en Telefoon, tot de opheffing ervan bij ar-
tikel 79 van de programmawet van 30 december 2001.

De vrijstelling, bepaald in artikel 25 van de wet van 19 juli 1930, die van toepassing 
was op de Regie van Telegraaf en Telefoon toen zij in België over het monopolie op de 
telecommunicatie beschikte, is bijgevolg een nieuwe steunmaatregel geworden toen de 
markt voor telecommunicatie geleidelijk is geliberaliseerd met toepassing van de richtlij-
nen 90/387/EEG van de Raad en 90/388/EEG van de Commissie van 28 juni 1990 of, op 
zijn minst, vanaf 1998, zoals de verweerder voor het hof van beroep erkende.

Die steunmaatregel had de Commissie aldus ter kennis moeten zijn gegeven overeen-
komstig artikel 93, §3, van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap, thans artikel 88, §3, van de geconsolideerde versie van het EEG-Verdrag.

Het bestreden arrest, dat beslist dat de vrijstelling die Belgacom tot in 2002 genoten 
heeft, geen nieuwe steunmaatregel vormde, miskent dat artikel 93, 

§3, van het Verdrag van 25 maart 1957, thans artikel 88, §3, van de geconsolideerde 
versie van het EEG-Verdrag, artikel 1 b (v) en c van de Verordening (EG) 659/1999 van 
de Raad en de andere in het middel bedoelde wettelijke bepalingen, met uitzondering van 
de artikelen 142, 144 en 149 van de Grondwet, 1, 9, 26 en 28 van de Bijzondere Wet op 
het Arbitragehof, artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 5, 774 en 870 
van het Gerechtelijk Wetboek, alsook miskenning van het in de aanhef van het middel be-
doelde algemeen rechtsbeginsel.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
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Tweede middel
(...)
Vierde onderdeel
Uit het arrest C-44/93 van 9 augustus 1994 van het Hof van Justitie van de Eu-

ropese Gemeenschappen kan worden afgeleid dat er slechts sprake is van wijzi-
ging van een bestaande of te nemen steunmaatregel die aan de Europese Com-
missie ter kennis moet worden gebracht overeenkomstig art. 93, §3, van het Ver-
drag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, indien de wijziging betrek-
king heeft op de steunregeling zelf.

Het middel dat betoogt dat de liberalisering van de markt van de telecommuni-
catie en de omvorming van de gewezen Regie van Telegraaf en Telefoon in een 
autonoom overheidsbedrijf tot gevolg hebben gehad dat de handhaving van de bij 
artikel 25 van de wet van 19 juli 1930 toegekende fiscale vrijstelling een nieuwe 
steunmaatregel vormt in de zin van de voormelde gemeenschapsrechtelijke bepa-
ling, faalt naar recht.

Aangezien de correcte toepassing van het gemeenschapsrecht zich zonder eni-
ge redelijke twijfel opdringt, bestaat er geen grond om de door de eiseres voorge-
stelde prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap-
pen te stellen.

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

9 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. Simont, T'Kint en De Gryse.

Nr. 543

1° KAMER - 9 november 2007

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL - BEPALING 
VAN OPENBARE ORDE - VEREISTE FEITELIJKE GEGEVENS - GEEN VASTSTELLING - 
ONTVANKELIJKHEID

Zelfs al heeft een middel betrekking op een bepaling van openbare orde, toch is het nieuw 
en derhalve niet  ontvankelijk  wanneer uit  de stukken waarop het Hof vermag acht te  
slaan, niet blijkt dat de partij voor de feitenrechter enig feit heeft aangevoerd dat met die 
bepaling verband houdt en uit  de bestreden beslissing evenmin blijkt  dat  zij  feitelijke  
gegevens heeft vastgesteld die hierop betrekking hebben1. 

1 Zie Cass., 30 sept. 2002, AR S.02.0020.N, nr. 489; de in de samenvatting opgenomen beslissing 
van het  Hof  over  het  eerste  middel  is  een antwoord op de door de verweerders  aan dit  middel 
tegengeworpen grond van niet-ontvankelijkheid, afgeleid uit het feit dat het middel nieuw was. Over 
de omstandigheid, en het gevolg ervan, dat het middel dat een regel van openbare orde aanvoert voor 
het eerst in cassatie aangevoerd wordt zonder dat dit eerder is gebeurd, zie m.n. tevens Cass., 1 juni 
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(WAALS GEWEST T. D.G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0093.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 oktober 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan, gesteld als volgt :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 71, §1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering 

van de Gemeenschappen en de Gewesten;
- artikel 100, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coör-

dinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, door artikel 71, §1, van de bijzondere wet 
van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten 
van toepassing verklaard op de Gemeenschappen en de Gewesten;

- voor zover nodig, artikel 1 van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring 
van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën, door artikel 
71, §1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 van toepassing verklaard op de Ge-
meenschappen en de Gewesten;

- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de verweerders ontvankelijk en, 

met hervorming van de vonnissen van eerste aanleg, hun oorspronkelijke vordering ont-
vankelijk en in beginsel gegrond. Het stelt vast dat het gewestplan, dat de grond van de 
verweerders in de groene zone inschrijft, is aangenomen op 26 november 1987, maar be-
slist dat het recht van de verweerders op schadevergoeding ontstaan is op het tijdstip van 
de weigering van bouwvergunning op 2 mei 2002.

Grieven
Krachtens artikel 100, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 hou-

dende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, zijn verjaard en voorgoed ten 
voordele van de Staat vervallen, de schuldvorderingen, waarvan de op wettelijke of regle-
mentaire wijze bepaalde overlegging niet geschied is binnen een termijn van vijf jaar te 
rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij zijn ont-
staan.

Die bepaling is van toepassing op de Gemeenschappen en Gewesten ingevolge artikel 
13, §2, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, vóór 
de opheffing ervan bij artikel 69, §1, 2°, van de Bijzondere Wet van 16 januari 1989 be-
treffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.

1995, AR. F.94.0138.F, nr. 275; Cass., 16 nov. 1996, AR S.95.0121.F, nr. 312; Cass., 27 okt. 2000, 
AR C.98.0407.N, nr. 583; Cass., 23 maart 2001, AR C.98.0063.N, nr. 160; Cass., 10 mei 2002, AR 
F.01.0038.F, nr. 289. 
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Overeenkomstig die bepaling begint de bijzonder termijn van verjaring van de schuld-
vorderingen op de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten te lopen vanaf de eerste ja-
nuari van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij zijn ontstaan.

Behoudens andersluidende wetsbepalingen geldt die verjaringstermijn in beginsel voor 
alle schuldvorderingen ten laste van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten.

In geval van een onrechtmatige daad van de overheid komt de schuldvordering tot 
stand op het ogenblik waarop de schade ontstaat of waarop haar toekomstige verwezenlij-
king, naar redelijke verwachting, vaststaat.

De omstandigheid dat de omvang van de schade op dat tijdstip nog niet precies vast-
staat of de schade nog niet definitief is geworden, doet hieraan geen afbreuk. 

Uit het bestreden arrest volgt te dezen dat de waardevermindering van de grond van de 
verweerders het gevolg is van het gewestplan. Op die datum stond de verwezenlijking van 
de schade bijgevolg vast of kon ze, naar redelijke verwachting, worden voorzien.

Het bestreden arrest stelt vast dat dit plan is aangenomen op 26 november 1987, dat het 
door de verweerders aangevraagde stedenbouwkundig attest hun is geweigerd op 2 mei 
2002 en dat zij vervolgens in rechte zijn opgetreden om het herstel te vorderen van de 
schade die zij beweerden te lijden.

Het bestreden arrest 1°) dat beslist dat het recht op vergoeding ontstaan is op het ogen-
blik van de weigering van bouwvergunning, terwijl dit recht is ontstaan vanaf het aanne-
men van het gewestplan, schendt bijgevolg de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek 2°) dat de oorspronkelijke vordering van de verweerders ontvankelijk verklaart, 
terwijl uit het arrest blijkt dat méér dan elf jaar verstreken zijn tussen de vaststelling van 
het gewestplan op 26 november 1987 en de vordering van de verweerders op 16 septem-
ber 2002, schendt bijgevolg artikel 71, §1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 be-
treffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, alsook artikel 100, 
eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de 
wetten op de Rijkscomptabiliteit, door artikel 71, §1, van de bijzondere wet van 16 januari 
1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten van toepassing 
verklaard op de Gemeenschappen en de Gewesten, en artikel 1 van de wet van 6 februari 
1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de 
Staat en de provinciën, door artikel 71, §1, van de wet van 16 januari 1989 van toepassing 
verklaard op de Gemeenschappen en de Gewesten.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1315, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest beslist, met hervorming van het beroepen vonnis, dat de eiseres 

een fout heeft begaan waarvoor zij op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Bur-
gerlijk Wetboek aansprakelijk moet worden gesteld en dat die fout de verweerders schade 
heeft berokkend, die bestaat in het verlies van een kans om hun grond te zien inschrijven 
in een woonzone van het gewestplan, en begroot die derving op de waardevermindering 
van de grond ten gevolge van de inschrijving in de groene zone.

Het bestreden arrest motiveert die beslissing als volgt :
"Het staat vast dat de (verweerders), zonder die fout, nog hoop zouden hebben gekoes-

terd. Er kan immers niet met zekerheid worden voorgehouden dat indien er een nieuw 
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openbaar onderzoek - en een daaropvolgende overlegvergadering - was verricht na wijzi-
ging van het ontwerp-gewestplan in de zin die door de CCRAT was beslist, de regering 
van de (eiseres) die wijziging in stand zou hebben gehouden. Laatstgenoemde had inder-
daad een voor de verweerders gunstige beslissing kunnen nemen.

"Door die fout hebben de (verweerders) dus de kans verloren om hun grond in een 
woonzone te zien onderbrengen, zodat zij schade geleden hebben die de (eiseres) moet 
vergoeden op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek (zie, in dezelfde zin : 
Brussel, 8 mei 1985,  Pas.,  1985, II, p. 125, bevestigd door Cass., 19 juni 1987,  Pas., 
1987, I, p. 1306; zie ook Fr. Haumont, Responsabilité de l'administration en matière d'a-
ménagement du territoire, in 'La responsabilité des pouvoirs publics', Actes du colloque 
interuniversitaire des 14-15 mars 1991, Bruylant, p. 293-294).

(...)
De vraag rijst hoe dit verlies van een kans begroot moet worden. De vergoeding moet 

te dezen berekend worden op een wijze die nauw aansluit bij die welke bepaald wordt in 
artikel 70, tweede lid, van de WWROSP. De vergoeding is gelijk aan het verschil in waar-
de tussen, enerzijds, de waarde van het goed op het tijdstip van aankoop van de grond 
door de (verweerders) (d.w.z. het bedrag dat als basis heeft gediend voor de inning van de 
registratierechten), geactualiseerd tot op de dag vóór de datum waarop het recht op ver-
goeding ontstaat (te weten de datum van weigering van de bouwvergunning), vermeerderd 
met de aanschaffingsprijs en de uitgaven die de (verweerders) hebben moeten doen om de 
bestemming van het goed te verwezenlijken op de datum van bekendmaking van het plan 
in het Belgisch Staatsblad en, anderzijds, de waarde van het goed op het tijdstip waarop 
het recht op vergoeding ontstaat na de inwerkingtreding van het plan (te weten de datum 
van weigering van de bouwvergunning).

Alvorens uitspraak te doen over de schade, wijst het bestreden arrest daarenboven een 
deskundige aan, die met het volgende belast wordt :

"1. zich ter plaatse begeven, de partijen samenbrengen, hun dossiers en de leidingge-
vende feiten in ontvangst nemen en hierop antwoorden,

2. de objectieve waarde bepalen van de litigieuze grond, gelegen te Soumagne, in het 
kadaster ingeschreven onder sectie B nr. 54/C, met een oppervlakte van 5.035 m2, zonder 
rekening te houden met het gewestplan maar met de mogelijke verhoging van de grond-
prijzen (actualisering van de waarde tot op de datum van 1 mei 2002, d.i. de dag vóór de 
datum van weigering van bouwvergunning) en elke vergelijking uit de weg te gaan die 
door het gewestplan is gemaakt.

3. voor zover mogelijk, alle gegevens verzamelen op grond waarvan het hof (van be-
roep) de kosten en uitgaven kan bepalen die de (verweerders) gedragen hebben om de be-
stemming van het goed te verwezenlijken op de datum van bekendmaking van het plan in 
het Belgisch Staatsblad.

4. de objectieve waarde van de litigieuze grond bepalen op datum van 2 mei 2002, ge-
let op zijn nieuwe bestemming in de groene zone, zoals dit uit het gewestplan blijkt.

5. zijn advies over de minwaarde van de litigieuze grond verstrekken, 
6. zijn verslag op de griffie van het hof (van beroep) neerleggen binnen twee maanden 

te rekenen van de dag waarop hij met zijn opdracht belast zal worden door de meest gere-
de partij".

Grieven
Die gronden kunnen op twee manieren uitgelegd worden.
In de eerste uitlegging beslist het bestreden arrest dat de vergoedbare schade van de 

verweerders in het verlies van een kans bestaat, tot beloop van de waardevermindering 
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van de grond ten gevolge van zijn inschrijving in de groene zone van het gewestplan, ter-
wijl het in de tweede uitlegging beslist dat de te vergoeden schade die is welke de ver-
weerders tot staving van hun rechtsvordering op grond van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek hebben aangevoerd, bestaande in de waardevermindering van hun 
grond ten gevolge van zijn inschrijving in groene zone.

De grieven uit de eerste drie onderdelen van het middel hebben betrekking op de eerste 
uitlegging van het bestreden arrest.

De grieven uit het vierde onderdeel hebben betrekking op de tweede uitlegging van het 
bestreden arrest.

Eerste onderdeel
De eiser die schadevergoeding vordert, moet het oorzakelijk verband aantonen tussen 

de fout en de schade, zoals deze zich heeft voorgedaan (artikelen 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek). Dat verband veronderstelt dat de schade, 
zonder de fout, niet had kunnen ontstaan, zoals ze zich in concreto heeft voorgedaan (arti-
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

In hun conclusie in hoger beroep vorderden de verweerders, tot herstel voor de schade 
die zij volgens hen geleden hadden ten gevolge van de aan de eiseres verweten fout, een 
vergoeding gelijk aan de waardevermindering van hun grond wegens zijn inschrijving in 
groene zone.

Het bestreden arrest oordeelt dat, zonder de fout die het de eiseres toeschrijft, vaststaat 
dat de verweerders "nog hoop hadden gekoesterd", aangezien niets erop wijst dat de wijzi-
ging van het ontwerp-gewestplan in stand zou zijn gehouden indien er een nieuw onder-
zoek was verricht. Het beslist vervolgens dat die verloren kans om het goed in de bouwzo-
ne te zien inschrijven, overeenstemt met een vergoeding gelijk aan de waardeverminde-
ring ten gevolge van zijn inschrijving in de groene zone.

Het arrest vervangt zodoende de schade, die bestaat in de waardevermindering van de 
grond op basis waarvan de verweerders hun vordering tot schadevergoeding hadden inge-
steld, ambtshalve door een schade die bestaat in het verlies van de kans om hun grond in 
de bouwzone te zien inschrijven of, anders gezegd, om te voorkomen dat die grond in een 
onbebouwbare zone ingeschreven zou worden, zonder de eiseres de mogelijkheid te bie-
den over het bestaan en de omvang van een dergelijke schade tegenspraak te voeren.

Daarenboven kan het begrip "verlies van een kans", dat alleen van toepassing is op het 
verlies van een kans om een winst te behalen en niet om een verwezenlijkt verlies of risi-
co te voorkomen, niet in aanmerking worden genomen wanneer de schade - die te dezen 
bestaat in de inschrijving van het goed in een groene zone - definitief is geworden, zodat 
er geen verlies van kans meer bestaat om de verwezenlijking van die schade te voorko-
men.

Het bestreden arrest, 1) dat beslist dat de verweerders schade hebben geleden die be-
staat in het verlies van een kans, zonder de eiseres de mogelijkheid te bieden over die 
schade tegenspraak te voeren, miskent bijgevolg het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging en 2) dat het bestaan van een dergelijke verlies van kans erkent, terwijl de 
schade definitief was geworden, miskent het wettelijk begrip vergoedbare schade of, op 
zijn minst, het wettelijk begrip oorzakelijk verband (schending van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek), alsook de regels betreffende de bewijslast inzake het 
bestaan van de schade en van het oorzakelijk verband (schending van de artikelen 1315 
van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Het verlies van een kans bestaat in het verdwijnen van een gunstige waarschijnlijkheid 

en de verwezenlijking ervan is per definitie onzeker.
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De vergoeding van de schade die bestaat in het verlies van een kans, hangt af van de 
mate waarin de verwezenlijking ervan waarschijnlijk is en van de mate waarin die schade 
vaststaat, en kan bijgevolg slechts overeenstemmen met het geheel van de schade die het 
slachtoffer zou hebben geleden indien het vaststaat dat de kans, zonder de fout, zich zou 
hebben verwezenlijkt.

Het bestreden arrest is bijgevolg tegenstrijdig wanneer het, enerzijds, beslist dat de ver-
weerders de kans verloren hebben om hun grond in een bouwzone te zien inschrijven, en, 
anderzijds, dat de vergoeding waarop zij recht zouden hebben, overeenstemt met de volle-
dige waardevermindering van het goed op het tijdstip van zijn aankoop en de waarde van 
het goed op het tijdstip van de weigering van bouwvergunning.

Het bestreden arrest is, gelet op die tegenstrijdigheid, noch regelmatig met redenen om-
kleed (schending van artikel 149 van de Grondwet) noch naar recht verantwoord (schen-
ding van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

Derde onderdeel
Hoewel de rechter de vergoedbare schade op onaantastbare wijze beoordeelt, kan hij 

het slachtoffer geen hogere schadevergoeding toekennen dan het bedrag dat noodzakelijk 
is voor de vergoeding van de gehele schade.

De waarschijnlijkheid dat een kans zich verwezenlijkt, is in wezen onzeker.
De vergoeding van de schade die bestaat in het verlies van die kans, hangt af van de 

vraag of die kans, bij afwezigheid van de fout, zich met min of meer zekerheid zou heb-
ben verwezenlijkt.

De vergoeding tot herstel van een dergelijke schade kan dus nooit overeenstemmen met 
de gehele schade die het slachtoffer zou hebben geleden indien, bij afwezigheid van de 
fout, vaststond dat de kans zich zou hebben verwezenlijkt.

Het bestreden arrest beslist te dezen dat de schade van de verweerders bestond in het 
verlies van de kans om hun grond in een bouwzone van het gewestplan te zien inschrij-
ven.

Het kent in beginsel niettemin een vergoeding toe gelijk aan de gehele waardevermin-
dering van de grond, berekend op grond van het verschil tussen de waarde van de grond 
op het tijdstip van de aankoop en de waarde van de grond na de inwerkingtreding van het 
plan.

Die waardevermindering, die de verweerders niet hadden geleden indien de kans om de 
grond in de bouwzone te laten opnemen, zich had verwezenlijkt, is hoger dan de schade 
die bestaat in het verlies van de kans om de grond in een bouwzone te zien inschrijven.

Het bestreden arrest, dat hen die schadevergoeding toekent, kent bijgevolg een vergoe-
ding toe die hoger is dan de schade die het vaststelt en miskent het begrip vergoedbare 
schade (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

Vierde onderdeel
Indien het bestreden arrest zo moet worden uitgelegd dat het zou hebben beslist dat de 

schade van de verweerders niet bestond in het verlies van een kans, maar in de waardever-
mindering van de grond na zijn inschrijving in een groene zone, dan zou het op geen en-
kele grond vaststellen dat de schade, bestaande in de waardevermindering waarop de ver-
weerders hun vordering tot schadevergoeding hebben gegrond, zonder de fout die het aan 
de eiseres toeschrijft, niet is kunnen ontstaan zoals zij zich in concreto heeft voorgedaan. 
Bijgevolg zou het het bestaan van een oorzakelijk verband tussen die fout en de schade 
niet vaststellen.

Het beslist, integendeel, dat de verweerders slechts een kans hadden om hun grond in 
een bouwzone te zien inschrijven, zodat het een oorzakelijke onzekerheid tussen de aan de 
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(eiseres) verweten fout en de door de verweerders aangevoerde schade vaststelt.
Het bestreden arrest, dat beslist dat de schade in de waardevermindering van de grond 

bestaat, zonder een oorzakelijk verband tussen die schade en de fout vast te stellen, en dit 
oorzakelijk verband integendeel niet vaststond, miskent het begrip oorzakelijk verband 
(schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Artikel 100, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houden-

de coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit is weliswaar een bepaling 
van openbare orde.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, volgt evenwel niet dat de 
eiseres voor het hof van beroep enig feit heeft aangevoerd dat verband houdt met 
de verjaring van de rechtsvordering die de verweerders op grond van artikel 1382 
van het Burgerlijk Wetboek hadden ingesteld.

De eiseres heeft alleen betoogd dat zij geen enkele fout heeft begaan toen zij 
op 26 november 1987 het gewestplan goedkeurde dat het goed van de verweer-
ders in een groengebied klasseerde.

Uit het arrest blijkt evenmin dat het feitelijke gegevens heeft vastgesteld die 
op die verjaring betrekking hebben

Het middel is nieuw en derhalve niet ontvankelijk.
Tweede middel
Eerste onderdeel
In hun conclusie in hoger beroep vorderden de verweerders, tot vergoeding 

van de schade die zij geleden hadden door de aan de eiseres verweten fout, een 
vergoeding gelijk aan de waardevermindering van hun grond ten gevolge van de 
klassering ervan in een groene zone.

Het arrest oordeelt dat de verweerders, zonder die fout, de kans hebben verlo-
ren om het behoud, door de eiseres, van de grond in een woonzone te verkrijgen.

Het hof van beroep, dat zijn beslissing ambtshalve grondt op het verlies van 
een kans, zonder de partijen de mogelijkheid te bieden hierover tegenspraak te 
voeren, miskent het algemeen beginsel van het recht van verdediging.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Andere grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de andere onderdelen van het tweede 

middel, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de gegrond-

heid van de vordering die is ingesteld op grond van artikel 1382 van het Burger-
lijk Wetboek.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

9 november 2007 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Simont en T'Kint.

Nr. 544

3° KAMER - 12 november 2007

1º GENEESKUNDE — UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE - 
VERZORGINGSVERSTREKKERS - DIERENARTSEN

2º VERJARING  — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD,DUUR, 
AANVANG, EINDE) – DUUR – RECHTSVORDERING – DIERENARTSEN

3º GRONDWETTELIJK HOF – PPREJUDICIËLE VRAAG – VERPLICHTING – SCHENDING VAN DE 
ARTIKELEN 10 EN 11 G.W. - VERJARINGSTERMIJN – VERZORGINGSVERSTREKKERS 

4º PREJUDICIEEL GESCHIL — GRONDWETTELIJK HOF – PREJUDICIËLE VRAAG – 
VERPLICHTING 

1° Dierenartsen zijn geen verzorgingsverstrekkers als bedoeld in artikel 2277bis, eerste lid,  
van het Burgerlijk Wetboek. (Art.2277bis, eerste lid B.W.)

2° De rechtsvordering van dierenartsen met betrekking tot door hen geleverde prestaties,  
valt niet onder toepassing van de verjaringstermijn van twee jaar zoals bepaald in artikel  
2277bis,  eerste  lid,  van  het  Burgerlijk  Wetboek,  nu  dierenartsen  geen  
verzorgingsverstrekkers zijn  als bedoeld in dit artikel.(Art.2277bis, eerste liid B.W.) 

3° en 4° Krachtens artikel 26§2, van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989, is het Hof van 
Cassatie verplicht aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen omtrent 
een in een middel aangevoerde schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet  
door artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek, nu het in die zin moet worden begrepen 
dat de erin bedoelde verzorgingsverstrekkers de beoefenaars van de geneeskunde op  
menselijke  wezens  omvat  en  niet  de  dierenartsen,  zodat  op  de  vorderingen van de 
beoefenaars van de geneeskunde ten aanzien van menselijke wezens met betrekking tot  
de door hen geleverde prestaties de in artikel 2277bis B.W. Bepaalde verjaringstermijn  
van 2 jaar van toepassing is, en op de vorderingen van de door dierenartsen geleverde 
prestaties niet. (Artt.10 en 11 G.W., Art.26§2, Bijz.Wet  6 januari 1989; Art.2277bis B.W.)

(V. T. W.)

ARREST

(A.R. C.06.0590.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 



2152 HOF VAN CASSATIE 12.11.07 - Nr. 545 

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 juni 2006 gewezen door 
het Hof van Beroep te Gent.

De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 16 oktober 2007 verwezen 
naar de derde kamer.

Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Gecoördineerde Grondwet;
- artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: “Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en grotendeels gegrond. 

Doet het bestreden vonnis teniet en, opnieuw wijzende. Verklaart de vordering gesteld bij 
de op 19 februari 2004 betekende dagvaarding ontvankelijk en grotendeels gegrond. Ver-
oordeelt (de eiser) om aan (de verweerder) 11.480,48 euro te betalen, meer de moratoire 
rente aan 7 pct. vanaf 7 april 2003 tot 18 februari 2004 en meer de gerechtelijke rente van-
af 19 februari 2004 tot de dag van de algehele betaling. Veroordeelt (de eiser) tot de kos-
ten van het geding van de beide instanties. (…)”;

op grond van de motieven op p. 2-3:
“Het hof deelt de zienswijze niet van de eerste rechter dat de vordering verjaard is op 

grond van artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij artikel 64 van de 
wet van 6 augustus 1993.

Voormelde facturen slaan immers niet op in artikel 2277bis van het Burgerlijk Wet-
boek bedoelde ‘geneeskundige verstrekkingen, diensten en goederen of bijkomende kos-
ten’.

(De eiser) kan zich niet met nut beroepen op het gezag van beslissingen en commenta-
ren betreffende artikel 2272, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, omdat deze bepaling 
werd opgeheven door artikel 63 van de wet van 6 augustus 1993 (Belgisch Staatsblad 9 
augustus 1993).

Uit de bewoordingen noch uit de ontstaansgeschiedenis van artikel 2277bis van het 
Burgerlijk Wetboek blijkt dat de wetgever heeft bedoeld ook de veeartsen te begrijpen on-
der de in deze bepaling bedoelde ‘verzorgingsverstrekkers’.

Deze wetsbepaling beoogt de verjaringstermijn van de rechtsvorderingen van de ver-
zorgingsverstrekkers op 2 jaar te brengen en ze aldus af te stemmen op de verjaringster-
mijn die krachtens artikel 106 van de wet van 9 augustus 1963 (thans artikel 174 Gecoör-
dineerde ZIV-wet van 14 juli 1994) gold ten aanzien van de verzekeringsinstelling voor 
de terugbetaling van de ziekenhuiskamer en de honoraria van de verzorgingsverstrekkers.

Daarmee werd een einde gesteld aan de discrepantie tussen de dertigjarige verjarings-
termijn die gold in de rechtsverhouding tussen het ziekenhuis en de patiënt en de tweejari-
ge termijn die gold voor de vordering tot terugbetaling van de patiënt-verzekerde tegen de 
verzekeringsinstelling.

Alhoewel de wetgever de begrippen ‘verzorgingsverstrekker’ en ‘geneeskundige ver-
strekkingen, diensten en goederen en bijkomende kosten' niet heeft omschreven, blijkt uit 
de context waarin artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek tot stand kwam afdoende 
dat daarmee de beoefenaars van de diergeneeskunde noch hun prestaties zijn bedoeld.
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(De eiser) doet de auteurs H. Vuye en P. Wéry geen eer aan door voor te houden dat zij  
in het artikel dat hij overlegt als stuk 3 zouden beweren dat dit wel het geval is.

Het (hof van beroep) heeft zulks in dat artikel in elk geval niet kunnen lezen. Ook in de 
aangehaalde cassatiearresten wordt zulks niet beslist”. 

Grieven
Eerste onderdeel
Destijds bepaalde het ondertussen op dat punt gewijzigde artikel 2272 van het Burger-

lijk Wetboek dat “De rechtsvordering van geneesheren, heelkundigen en apothekers we-
gens hun bezoeken, heelkundige behandelingen en geneesmiddelen; (…) Verjaren door 
verloop van een jaar”.

Daaronder werd begrepen te zijn bedoeld elkeen die wettelijk een tak van de genees-
kunde uitoefent, wat meteen de dierenartsen omvat nu zij wettelijk, onder meer in de wet 
van 19 december 1950 tot instelling van de Orde van Dierenartsen en van 28 augustus 
1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde, een dergelijk gereglementeerde tak van 
de geneeskunde uitoefenen.

Aan deze visie werd niet geraakt in het nieuwe artikel 2277bis, eerste lid, van het Bur-
gerlijk Wetboek, dat sedert de invoering bij artikel 64 van de wet van 6 augustus 1993 be-
paalt: “De rechtsvordering van verzorgingsverstrekkers met betrekking tot de door hen 
geleverde geneeskundige verstrekkingen, diensten en goederen, daarin begrepen de vorde-
ring wegens bijkomende kosten, verjaart ten overstaan van de patiënt door verloop van 
een  termijn  van  2  jaar  te  rekenen  vanaf  het  einde  van  de  maand  waarin  deze  zijn 
verstrekt”.

De rechtsvordering van een dierenarts, die een verzorgingsverstrekker is, derhalve on-
derworpen blijft aan de korte verjaring van 2 jaar.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig beslist dat de vordering van de verweer-
der tot betaling van door hem uitgevoerde veterinaire diensten en levering van medica-
menten niet verjaard is op grond van artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek, nu een 
dierenarts wel een door deze bepaling bedoelde verzorgingsverstrekker is (Schending van 
artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek) en zijn geleverde medicamenten en veterinai-
re diensten, - gezien het behandelingen zijn die evenzeer volgens artikel 1, eerste lid, 4°, 
van de voormelde wet van 28 augustus 1991 verstrekkingen zijn van preventieve of cura-
tieve verzorging -, tevens geneeskundige verstrekkingen, diensten en goederen of bijko-
mende kosten zijn zoals bedoeld in artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek (Schen-
ding van artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Zo artikel 2277bis, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek de rechtsvorderingen van de 

dierenarts voor zijn diergeneeskundige prestaties niet omvat, maakt deze bepaling een on-
derscheid tussen de geneeskundige prestaties verricht door elkeen die wettelijk een tak 
van de geneeskunde uitoefent naargelang zij uitgeoefend worden op de mens in plaats van 
op een dier, hetwelk weliswaar objectief is, maar zonder enige verantwoording ten op-
zichte van de verschillende verjaringstermijn waaraan hun rechtsvorderingen voor de be-
taling van hun rekeningen door de patiënt dan worden onderworpen, hetgeen strijdig is 
met  de  door  de  Grondwet  gewaarborgde  gelijkheidsbeginsel  en  discriminatieverbod 
(Schending van de artikelen 10 en 11 van de Gecoördineerde Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
Enig middel
Eerste onderdeel
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1. Artikel  2277bis,  eerste  lid,  van  het  Burgerlijk  Wetboek  bepaalt  dat  de 
rechtsvordering van verzorgingsverstrekkers met betrekking tot de door hen gele-
verde geneeskundige verstrekkingen, diensten en goederen, daar inbegrepen de 
vordering wegens bijkomende kosten, verjaart ten overstaan van de patiënt door 
verloop van een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf het  einde van de maand 
waarin deze zijn verstrekt.

2. Onder verzorgingsverstrekkers moeten worden begrepen de zorgverleners 
bedoeld in artikel 2, n, van de Z.I.V.-Wet, waaronder de beoefenaars van de ge-
neeskunst.

Krachtens artikel 2, l, van de Z.I.V.-Wet, zijn de beoefenaars van de genees-
kunst, de doctors in de genees-, heel- en verloskunde, de artsen, de licentiaten in 
de tandheelkunde en de tandartsen, de apothekers, de vroedvrouwen, die wette-
lijk gemachtigd zijn om hun kunst uit te oefenen.

Overeenkomstig artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 
1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, omvat de ge-
neeskunst, de geneeskunde, de tandheelkunde inbegrepen, uitgeoefend ten aan-
zien van menselijke wezens, en de artsenijbereidkunde, onder hun preventief of 
experimenteel, curatief, continu en palliatief voorkomen.

3. Hieruit volgt dat dierenartsen geen verzorgingsverstrekkers zijn als bedoeld 
in artikel 2277bis, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
4. Het onderdeel werpt de vraag op of er een met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet strijdige discriminatie bestaat op het vlak van de verjaring van hun 
vordering met betrekking tot de door hen geleverde verstrekkingen, diensten en 
goederen, tussen:

- de beoefenaars van de geneeskunde op mensen, wier vorderingen onderwor-
pen zijn aan de korte verjaringstermijn van twee jaar van artikel 2277bis van het 
Burgerlijk Wetboek, en

- de dierenartsen, wier vorderingen niet onderworpen zijn aan de korte verja-
ringstermijn van twee jaar van artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek.

5. Het Grondwettelijk Hof doet overeenkomstig artikel 26, §1, 3°, van de Bij-
zondere Wet van 6 januari 1989 bij wege van arrest uitspraak over de vragen om-
trent de schending door een wet van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Krachtens artikel 26, §2, van die Bijzondere Wet is het Hof verplicht de vraag 
te stellen die in het dictum van het arrest is geformuleerd.

Dictum
Het Hof,
Houdt iedere nadere beslissing aan tot het Grondwettelijk Hof zal hebben ge-

antwoord op de volgende prejudiciële vraag:
“Schendt artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, nu het in die zin moet worden begrepen dat de erin bedoelde 
verzorgingsverstrekkers de beoefenaars van de geneeskunde op menselijke we-
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zens omvat, en niet de dierenartsen, zodat op de vorderingen van de beoefenaars 
van de geneeskunde ten aanzien van menselijke wezens met betrekking tot de 
door hen geleverde prestaties de tweejarige verjaringstermijn van artikel 2277bis 
van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is, en op de vorderingen van de die-
renartsen niet?”

12 november 2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzit-
ter  –  Gelijkluidende conclusie  van  mevr.  Mortier,  advocaat-generaal  –  Advocaat:  mr. 
Wouters.

Nr. 545

3° KAMER - 12 november 2007

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - WERKGEVERS - BIJDRAGEVERMINDERING 
- ZELFDE TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - VOORWAARDEN

2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - WERKGEVERS - BIJDRAGEVERMINDERING 
- ZELFDE TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - SOCIALE EN ECONOMISCHE VERWEVENHEID - 
DRAAGWIJDTE

3º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - WERKGEVERS - BIJDRAGEVERMINDERING 
- ZELFDE TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - ECONOMISCHE VERWEVENHEID - TOEPASSING

4º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - WERKGEVERS - BIJDRAGEVERMINDERING 
- ZELFDE TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - SOCIALE VERWEVENHEID - TOEPASSING

1º Uit artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988 volgt dat een nieuwe  
indienstneming geen recht geeft op de bedoelde bijdragevermindering wanneer zij niet  
gepaard  gaat  met  enige  reële  werkgelegenheidsschepping  in  dezelfde  technische  
bedrijfseenheid. (Art. 117, §2, Programmawet 30 dec. 1988)

2º Voor de toepassing van artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988,  
volstaat niet dat wordt vastgesteld dat voldaan is aan de filosofie van dit artikel, maar 
dient het bestaan van een technische bedrijfseenheid bepaald te worden op grond van 
sociale en economische criteria en moet nagegaan worden of de entiteit waarin de nieuw 
in dienst genomen werknemer wordt tewerkgesteld sociaal en economisch verweven is  
met  de  entiteit  waarin,  in  de  loop  van  de  twaalf  maanden  voorafgaand  aan  zijn  
indienstneming, een werknemer werkzaam is geweest die hij vervangt1.  (Art. 117, §2, 
Programmawet 30 dec. 1988)

3º  De  omstandigheid  dat  de  uitoefening  van  een  zelfde  economische  activiteit,  na  de 
stopzetting ervan door een entiteit, slechts na onderbreking van enkele maanden door  
een  andere  entiteit  wordt  verder  gezet,  sluit  het  bestaan  van  een  economische  
verwevenheid tussen beide entiteiten niet uit. (Art. 117, §2, Programmawet 30 dec. 1988)

4º Wanneer de enige werknemers van de entiteit, die de economische activiteit verder zet,  
voorheen tewerkgesteld waren bij de entiteit die deze economische activiteit aanvankelijk  
uitoefende, sluit de enkele omstandigheid dat er tussen de opeenvolgende tewerkstelling 
door de ene en de andere entiteit een tijdspanne verloopt, het bestaan van een sociale  
verwevenheid tussen de beide entiteiten niet uit.  (Art. 117, §2, Programmawet 30 dec. 
1988)

1 Zie Cass., 30 okt. 2006, AR S.05.0085.N.
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(R.S.Z. T. LINTERS CARROSSERIEBEDRIJF bvba)

ARREST

(A.R. S.06.0108.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 april 2006 gewezen door 

het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 115, 115bis, 116 en 117 van de Programmawet van 30 december 1988;
- de artikelen 3, 4 en 5 van het koninklijk besluit van 14 maart 1997 houdende specifie-

ke tewerkstellingsbevorderende maatregelen voor de kleine en middelgrote ondernemin-
gen met toepassing van artikel 7, §2, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de 
werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, artikel 5, 
zoals ingevoegd bij wet van 25 januari 1999 en voor zijn wijziging bij wet van 2 augustus 
2002, de artikelen 3, 4 en 5 thans opgeheven bij wet van 24 december 2002;

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest bevestigt het vonnis a quo in al zijn onderdelen en verklaart zo-

doende de vordering van de eiser ongegrond en de tegenvordering van de verweerster ge-
grond, met veroordeling van de eiser tot terugbetaling aan de verweerster van een bedrag 
van 26.369,15 euro.

De beslissing dat de verweerster kan genieten van de bijdragevermindering bedoeld in 
de artikelen 115 en 115bis van de Programmawet van 30 december 1988 en 4 van het ko-
ninklijk besluit van 14 maart 1997 werd op de volgende overwegingen gestoeld:

"Er kan slechts sprake zijn van eenzelfde technische bedrijfseenheid als in de twee juri-
dische entiteiten tenminste een gemeenschappelijke persoon werkzaam is. Nadien dient te 
worden nagegaan of de activiteit uitgeoefend werd op dezelfde plaats of die activiteiten 
identiek gelijkaardig zijn en of het bedrijfsmateriaal of een gedeelte ervan hetzelfde is (zie 
Arbeidshof Antwerpen 25 oktober 2002, AR 2000898).

Het is voor de beoordeling van het sociaal criterium van 'eenzelfde technische bedrijfs-
eenheid' niet vereist dat deze over een tijdspanne van 12 kalendermaanden moet worden 
beoordeeld.

In casu staat reeds vast dat er geen fusie, splitsing, omzetting of opslorping van onder-
nemingen is geweest.

Eveneens staat vast dat de werknemer P.D.F.uit dienst was bij de NV Carrosserie De 
Linter vanaf juni 1997 (stuk 10 dossier van de verweerster) en hij opnieuw in dienst treedt 
bij (de verweerster) op 24 augustus 1998, dit is met een tussenperiode van meer dan 12 
kalendermaanden, derwijze dat voor hem de uitzondering van artikel 117, §2, van de pro-
grammawet, zijnde vervanging binnen de 12 kalendermaanden van indiensttreding niet 
van toepassing is.

Werknemer D.D.F. wordt echter wel op 3 november 1998 in dienst genomen door (de 
verweerster) daar waar hij binnen de 12 kalendermaanden nog tewerkgesteld was bij de 
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NV Carrosserie De Linter, met name werkte hij voor de NV tot 12 december 1997.
De hamvraag is of (de verweerster) eenzelfde bedrijfseenheid uitmaakt met de NV Car-

rosserie De Linter.
Het is belangrijk te noteren dat uit de stukken van het bundel wordt aangetoond dat van 

1983  (de  verweerster)  garage-uitbating  verrichtte  tot  1996  laatst  op  het  adres  Rans-
bergstraat, 9. (De verweerster) verkoopt de garage Ransbergstraat 9 met gebouw en appar-
tement en met verhuur van de garage-uitrusting in juni 1996 aan de NV. Deze NV zet de 
uitbating verder met de 2 arbeiders carrossiers van (de verweerster). P. en D. als carrossier 
(...) op het adres Ransbergstraat 9. De NV is in leiding en kapitaal volledig vreemd aan 
deze van (de verweerster). (De verweerster) blijft vanaf 1996 verder naast de NV bestaan 
doch verhuist de maatschappelijke zetel naar Ransbergstraat 29 en zij doet alleen nog ver-
koop van occasievoertuigen, zonder enig personeel in dienst en zonder garageactiviteit 
(nu de garage-uitrusting is verhuurd aan de NV op diens adres Ransbergstraat, 9).

In elk geval kan (de verweerster) gedurende de periode juni 1996 tot juli 1998 waar zij 
naast de NV bestond, niet als eenzelfde technische bedrijfseenheid worden aanzien aange-
zien (de verweerster) op een ander adres was, een andere activiteit uitoefende (geen gara-
ge en uitsluitend verkoop occasiewagens) en zonder personeel.

Uit de neergelegde stukken wordt het bewijs geleverd dat de NV Carrosserie De Linter, 
met onderscheiden aandeelhouders en onderscheiden bestuurders en dus vreemd aan (de 
verweerster) de garage met werkplaats, appartement en woning aankoopt van (de ver-
weerster) en de roerende goederen, met name alle garage-uitrusting huurt van (de ver-
weerster) (zie notariële akte en zie inventaris van deurwaarder met betrekking tot PV te-
ruggave gehuurde goederen).

(De verweerster) verandert dus haar maatschappelijke zetel verderop in de straat, en 
wijzigt haar activiteiten aangezien zij nu (bij gebrek aan garage-uitrusting) voortaan al-
leen occasiewagens verkoopt.

Het is  pas nadat (de verweerster) een gerechtelijke procedure in ontbinding van de 
huurovereenkomst van garage-uitrusting doorvoert (juni 1997) en de NV geen werkne-
mers meer in dienst heeft vanaf december 1997, en nadat een faling van de NV is tussen-
gekomen (juli 1998) waarbij (de verweerster) voorafgaandelijk de garage met werkplaats, 
appartement en woning terug in eigendom bij notariële akte van de NV aankoopt (maart 
1998), dat zij de garage opnieuw uitbatingklaar maakt met de gerecupereerde garage-uit-
rusting na enkele onderhoudswerken (mei 1998) en de zaak heropent (brieven rondge-
stuurd op 12 juli 1998).

In deze omstandigheden kan niet meer worden gesproken van eenzelfde technische be-
drijfseenheid.

De werknemer D.D.F. was reeds bijna 11 maanden werkloos na de NV (ontslag 12 de-
cember 1997) alvorens hij opnieuw tewerk werd gesteld door (de verweerster) op 3 no-
vember 1998 nadat deze zelf  pas de garage-uitbating opnieuw opstartte eind augustus 
1998. Ook voor P.D.F.was er reeds een onderbreking van juni 1997 tot augustus 1998 
vooraleer deze opnieuw tewerkgesteld werd door (de verweerster) in de nieuwe uitbating. 
Er is aan de filosofie van artikel 117, §2, Programmawet voldaan en sinds augustus 1998 
resp. november 1998 is er een meertewerkstelling van 2 arbeiders ten opzichte van juni 
1997 respectievelijk december 1997.

Uit de feitelijke gegevens blijkt duidelijk dat er een stopzetting en een onderbreking in 
de tijd van een aantal maanden is geweest in de uitoefening van de garage-uitbating en ga-
rageactiviteit tussen de NV en (de verweerster), derwijze dat niet kan worden gesproken 
van eenzelfde technische bedrijfseenheid. Het sociale criterium bestaat niet meer na een 
onderbreking meer dan 11 maanden en 13 maanden van de enige aldaar werkende arbei-
ders.
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Tevens kan niet worden betwist dat de activiteiten van (de verweerster) voor de hero-
pening van de garage, met name, verkoop van occasievoertuigen en geen garage-uitrus-
ting (was verhuurd) geen identieke of gelijkaardige activiteiten waren en trouwens verko-
pers als personeel vergt daar waar P. en D.D.F. carrossiers waren, typisch voor een gara-
ge-uitbating". (arrest, p.6 onderaan, t.e.m. p.9, bovenaan).

Grieven
1. De werkgever die, zoals de verweerster, voldoet aan de voorwaarden bepaald in arti-

kel 117, §1, van de Programmawet van 30 december 1988, kan, overeenkomstig de artike-
len 115, 115bis en 116 van diezelfde wet, aanspraak maken op een tijdelijke vermindering 
van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid ter bevordering van de tewerkstelling, 
voor de nieuw in dienst genomen werknemer die met een arbeidsovereenkomst voor on-
bepaalde tijd wordt aangenomen en die een netto-aangroei van het personeelsbestand uit-
maakt.

Overeenkomstig artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988, kan de 
in paragraaf 1 bedoelde werkgever evenwel niet genieten van de tijdelijke bijdragever-
mindering, voorzien in hoofdstuk VII van de Programmawet, indien de nieuw in dienst 
genomen werknemer een werknemer vervangt die in de loop van de twaalf kalendermaan-
den voorafgaand aan de indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam 
geweest is.

Deze bepaling heeft tot doel te vermijden dat een loutere wijziging van het juridisch 
statuut van de werkgever, zonder enige reële werkgelegenheidsschepping, recht geeft op 
het voordeel van de vermindering.

2. Ook voor een tweede of een derde nieuw in dienst genomen werknemer die de werk-
gever in dienst neemt met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd na 31 december 
1996, kan de werkgever, overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 14 maart 
1997  houdende  specifieke tewerkstellingsbevorderende  maatregelen voor  de kleine  en 
middelgrote ondernemingen met toepassing van artikel 7, §2, van de wet van 26 juli 1996 
tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurren-
tievermogen, genieten van een tijdelijke vermindering van werkgeversbijdragen.

De in artikel 4, §1, van voormeld koninklijk besluit van 14 maart 1997 bedoelde werk-
gever geniet, overeenkomstig artikel 5 van datzelfde koninklijk besluit, evenwel niet van 
de tijdelijke bijdragevermindering voorzien in paragraaf 2 van voormeld artikel 4, indien 
de nieuw in dienst genomen tweede of derde werknemer een werknemer vervangt die in 
de loop van de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan de indienstneming in dezelfde 
technische bedrijfseenheid werkzaam is geweest.

Uit deze bepaling volgt dat een nieuwe tweede en derde indienstneming geen recht 
geeft op de bedoelde bijdragevermindering wanneer zij niet gepaard gaat met enige reële 
bijkomende werkgelegenheidsschepping in dezelfde technische bedrijfseenheid.

3. Voor de toepassing van de artikelen 117, §2, van de Programmawet van 30 decem-
ber 1988 en 5 van het koninklijk besluit van 14 maart 1997 dient het bestaan van een tech-
nische bedrijfseenheid bepaald te worden aan de hand van sociale en economische crite-
ria, wat betekent dat moet worden nagegaan of de entiteit waarin de nieuw in dienst geno-
men eerste, tweede of derde werknemer wordt tewerkgesteld, sociaal en economisch ver-
weven is met de entiteit waarin, in de loop van de 12 maanden voorafgaand aan de in-
dienstneming van die respectievelijke werknemers, een werknemer werkzaam is geweest 
die hij vervangt.

Eerste onderdeel
De enkele omstandigheid dat de bedrijvigheid van de ene entiteit juridisch niet wordt 

voortgezet door de andere entiteit, belet niet dat die beide entiteiten dezelfde bedrijfseen-
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heid uitmaken, bepaald aan de hand van sociale en economische criteria.
Het loutere feit dat de bedrijvigheid van de ene entiteit tijdelijk wordt onderbroken of 

zelfs wordt stopgezet als gevolg van een faillissement, staat er niet aan in de weg dat die-
zelfde bedrijvigheid enige tijd later door een andere entiteit kan worden voortgezet binnen 
het kader van dezelfde technische bedrijfseenheid, bepaald in functie van sociale en eco-
nomische criteria.

Om tot het bestaan van eenzelfde technische bedrijfseenheid tussen twee entiteiten te 
kunnen besluiten,  is  niet  vereist  dat  er een ononderbroken bedrijvigheid wordt  aange-
toond, maar wel een voortzetting van de bedrijvigheid van de ene entiteit door de andere 
entiteit, ongeacht de tijdelijke stopzetting van die bedrijvigheid.

De notie "eenzelfde technische bedrijvigheid" vereist geen volstrekte continuïteit van 
de bedrijvigheid tussen beide entiteiten.

Het bestreden arrest stelt vast dat uit de feitelijke gegevens van de zaak duidelijk blijkt 
dat :

- de NV vanaf december 1997 geen werknemers meer in dienst heeft en de verweerster, 
voorafgaandelijk de faling van de NV (juli 1998), de garage met werkplaats, appartement 
en woning terug in eigendom heeft verworven in maart 1998, terwijl zij de garage op-
nieuw uitbatingklaar heeft gemaakt met de gerecupereerde garage-uitrusting na enkele on-
derhoudswerken (mei 1998) en de zaak heeft heropend (brieven rondgestuurd op 12 juli 
1998);

- er zodoende een stopzetting en een onderbreking in de tijd is geweest van een aantal 
maanden in de uitoefening van de garage-uitbating en garageactiviteit tussen de NV en de 
verweerster, derwijze dat niet kan worden gesproken van eenzelfde technische bedrijfs-
eenheid.

Spijts de vaststelling dat de verweerster, na enkele onderhoudswerken, de bedrijvigheid 
heeft voortgezet van de garage, oordeelde het bestreden arrest bijgevolg ten onrechte dat 
er geen sprake kan zijn van dezelfde technische bedrijfseenheid tussen de verweerster en 
de failliete NV op grond van de stopzetting en een onderbreking in de tijd van een aantal 
maanden in de uitoefening van de bedrijvigheid.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig op die gronden heeft kunnen oordelen 
dat er geen zelfde technische bedrijfseenheid bestond tussen de verweerster en de NV, 
dienvolgens niet wettig heeft kunnen beslissen dat de verweerster voor de indienstneming 
van D. en P.D.F.van de tijdelijke bijdragevermindering kan genieten (schending van de 
artikelen 115, 115bis, 116 en 117 van de Programmawet van 30 december 1988, 3, 4 en 5 
van het koninklijk besluit van 14 maart 1997).

Tweede onderdeel
Voor de toepassing van de artikelen 117, §2, van de Programmawet van 30 december 

1988 en 5 van het koninklijk besluit van 14 maart 1997 dient enkel rekening te worden 
gehouden met de bedrijvigheid die de entiteit uitoefent op het ogenblik van de indienstne-
ming van de nieuwe werknemers.

De bedrijvigheid die de entiteit heeft uitgeoefend voor de indienstneming van de werk-
nemers doet als zodanig niet ter zake voor het bepalen van de technische bedrijfseenheid.

Het feit dat er tussen de NV en de verweerster, gedurende de periode waarin de ver-
weerster naast de NV bestond, met name van juni 1996 tot juli 1998, geen zelfde techni-
sche bedrijfseenheid bestond, om reden dat de verweerster toen op een ander adres was 
gevestigd, een andere activiteit uitoefende (geen garage en uitsluitend verkoop occasiewa-
gens) en zonder personeel werkte, was derhalve geen relevant gegeven bij het beoordelen 
van de vraag of de verweerster nadien, op het ogenblik van de indienstneming van de 
nieuwe werknemers, toen hij de garage verder uitbaatte, dezelfde technische bedrijfseen-



2160 HOF VAN CASSATIE 12.11.07 - Nr. 545 

heid vormde met de NV (zie arrest, p.7, voorlaatste alinea).
Het bestreden arrest hechtte derhalve, bij de beoordeling van de technische bedrijfseen-

heid tussen de verweerster en de NV, ten onrechte belang aan het feit dat de verweerster 
geen identieke of gelijkaardige activiteiten heeft uitgeoefend voor de overname en hero-
pening van de garage, en zich met name bezighield met verkoop van occasievoertuigen, 
hetgeen verkopers als personeel vergde daar waar de Heren P. en D.D.F. carossiers waren, 
typisch voor een garage-uitbating (zie arrest, p.8, laatste alinea en p.9, eerste alinea).

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, in zoverre het voor het afwijzen van het bestaan 
van eenzelfde technische bedrijfseenheid tussen de verweerster en de NV, het feit in aan-
merking heeft genomen dat de verweerster andere activiteiten heeft uitgeoefend voor zij 
de garage heeft uitgebaat, zijn beslissing niet naar recht heeft verantwoord en niet wettig 
aan de verweerster het voordeel heeft kunnen toekennen van de tijdelijke bijdragevermin-
dering wat betreft de werknemers D. en P.D.F.(schending van de artikelen 115, 115bis, 
116 en 117 van de Programmawet van 30 december 1988, 3, 4 en 5 van het koninklijk be-
sluit van 14 maart 1997).

Derde onderdeel
Voor de toepassing van de artikelen 117, §2, van de Programmawet van 30 december 

1988 en 5 van het koninklijk besluit van 14 maart 1997 is vereist dat de nieuw in dienst 
genomen eerste, tweede of derde werknemer een werknemer vervangt die, in de loop van 
de 12 maanden voorafgaand aan de indienstneming, werkzaam is geweest binnen dezelfde 
technische bedrijfseenheid.

Het feit dat de nieuw in dienst genomen werknemer een werknemer vervangt die in de 
loop van de 12 maanden voorafgaand aan de indienstneming slechts gedurende een korte 
periode, weze het slechts voor één dag, werkzaam is geweest binnen dezelfde technische 
bedrijfseenheid, volstaat om te kunnen spreken van een "vervanging" in de zin van de arti-
kelen 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988 en 5 van het koninklijk be-
sluit van 14 maart 1997.

De vervanging door de nieuw in dienst genomen werknemer van een werknemer die 
sedert 11 kalendermaanden uit dienst is getreden van dezelfde technische bedrijfseenheid, 
weze het hemzelf, beantwoordt derhalve aan de notie van "vervanging" bedoeld in voor-
melde bepalingen.

De onderbreking in de tewerkstelling van meer dan 11 maanden bij deze vervanging 
heeft niet tot gevolg dat de sociale verwevenheid verdwijnt tussen beide entiteiten.

Het feit dat er gedurende een aantal maanden geen werknemers in dienst zijn van de 
technische bedrijfseenheid kan het voortbestaan van de technische bedrijfseenheid niet in 
het gedrang brengen (zie het eerste onderdeel).

Het bestreden arrest stelt vast:
- dat de Heer D.D.F. reeds bijna 11 maanden werkloos was na zijn ontslag op 12 de-

cember 1997 door de NV, alvorens hij op 3 november 1998 opnieuw tewerk werd gesteld 
in de garage door de verweerster, die hem als "tweede" werknemer in dienst had geno-
men;

- dat er, wat zijn indienstneming betreft, voldaan is aan de filosofie van artikel 117, §2, 
van de Programmawet van 30 december 1988, nu er sedert november 1998 een meerte-
werkstelling is bij de verweerster ten opzichte van december 1997 (ook aan de identieke 
filosofie van artikel 5 van het koninklijk besluit van 14 maart 1997 was zodoende vol-
daan);

- dat het sociale criterium niet meer bestaat na een onderbreking in de tewerkstelling 
van meer dan 11 maanden, wat het geval is voor D.D.F..
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Hieruit volgt dat het bestreden arrest, ofschoon het aanneemt dat de Heer D.D.F., bin-
nen  de  12  kalendermaanden  voorafgaand  aan  zijn  indienstneming  bij  de  verweerster, 
werkzaam is geweest in dezelfde garage, toen uitgebaat door de NV, niet wettig heeft 
kunnen oordelen dat er, wat hem betreft, geen sprake meer kan zijn van een tewerkstelling 
binnen dezelfde technische bedrijfseenheid op grond dat er meer dan 11 maanden zijn 
verlopen tussen beide tewerkstellingen en er zodoende aan het sociaal criterium niet meer 
kan worden voldaan (schending van de artikelen 3, 4 en 5 van het koninklijk besluit van 
14 maart 1997 en, voor zoveel als nodig, van de artikelen 115, 115bis, 1116 en 117 van de 
Programmawet van 30 december 1988).

Vierde en laatste onderdeel
In zijn aanvullende beroepsbesluiten had de eiser uitdrukkelijk opgeworpen dat de in-

dienstneming van P.D.F.gold als een vervanging van de Heer W.V.die in dezelfde techni-
sche bedrijfseenheid werkzaam was geweest binnen de 12 kalendermaanden voorafgaand 
aan de indienstneming van eerstgenoemde zodat aan de toepassingsvoorwaarden van arti-
kel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988 was voldaan en de bijdragever-
mindering niet kon worden toegepast voor die nieuw in dienst genomen eerste werknemer 
P. D.F..

"P.D.F.is uit dienst getreden op 31 mei 1997. Hij is opnieuw in dienst getreden op 24 
augustus 1998. P.D.F.kan aanzien worden als de vervanger van V.W. die tot 15.12.1997 
in dienst was van de N.V. Carrosserie De Linter;

Beide werknemers (D.F.) vervangen aldus een werknemer die in de loop van de 12 ka-
lendermaanden voorafgaand aan hun indienstneming in dezelfde technische bedrijfseen-
heid werkzaam is geweest;

(De eiser) wenst te benadrukken dat de identiteit van de werknemers geen rol speelt; 
men voert een loutere telberekening uit.

cfr. Arrest Arbeidshof Antwerpen van 25 oktober 2002:
'Terecht stelt (de eiser) dat niet specifiek moet aangetoond worden wie wie vervangt 

vermits het niet gaat om een vervangingsovereenkomst maar om een telberekening; de fi-
losofie van artikel 117, §2, en artikel 5 van het koninklijk besluit van 14 maart 1997 be-
staat er immers in een meer-tewerkstelling tot stand te brengen.

'Ten onrechte houdt de BVBA City Tax Europe voor dat, opdat artikel 117, §2, van de 
programmawet van 30 december 1988 en artikel 5 van het koninklijk besluit van 14 maart 
1997 van toepassing zouden zijn, de betrokken werknemers in dienst moeten geweest zijn 
van de BVBA City Tax Turnhout; het volstaat immers dat zij een werknemer[s] vervan-
gen die in dienst geweest is van de laatste genoemde vennootschap'" (p.2, vierde t.e.m. ze-
vende alinea).

Het bestreden arrest stelt vast dat:
- de Heer P.D.F.uit dienst was van de NV vanaf juni 1997 terwijl hij op 24 augustus 

1998 was aangeworven door de verweerster zodat er tussen beide tewerkstellingen een 
tussenperiode was van meer dan 12 kalendermaanden 'derwijze dat voor hem de uitzonde-
ring van artikel 117, §2, van de Programmawet, zijnde vervanging binnen de 12 kalender-
maanden van indiensttreding niet van toepassing is' (zie arrest, p.7, eerste alinea);

- er voor de Heer P.D.F.een onderbreking was van juni 1997 tot augustus 1998 vooral-
eer deze opnieuw tewerkgesteld werd door de verweerster in de nieuwe uitbating zodat 
aan de filosofie van artikel 117, §2, voldaan is en sinds augustus 1998 er een meertewerk-
stelling is ten opzichte van juni 1997 (zie arrest, p.8, vijfde alinea).

Zodoende oordeelde het bestreden arrest dat de Heer P.D.F.zichzelf niet heeft vervan-
gen binnen de 12 kalendermaanden voorafgaand aan zijn indienstneming bij de verweer-
ster, zonder te antwoorden op de conclusies van de eiser waarin was aangevoerd dat hij de 
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Heer W.V.had vervangen binnen de daartoe wettelijk voorziene termijn van 12 maanden 
voorafgaand aan zijn indienstneming binnen dezelfde technische bedrijfseenheid.

In de uiteenzetting van de feiten in het vonnis van de eerste rechter, waarnaar het be-
streden arrest verwees, werd, wat de Heer W.V. betreft, enkel vastgesteld dat hij, na de 
aankoop door de NV op 14 juni 1996 van de garage, met overname van het personeel, 
'spoedig tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid zou ontslagen worden door de NV' 
(p.3, derde alinea).

Deze louter feitelijke vaststelling houdt geen verwerping in van het hoger aangehaalde 
verweer dat de Heer P.D.F.de vervanger was van de Heer W.V.nu de eerste rechter niet 
preciseerde op welk ogenblik de Heer W.V.door de NV was ontslagen en bijgevolg niet 
kan worden nagegaan of de vervanging zich binnen of buiten de termijn van twaalf kalen-
dermaanden, voorafgaand aan de indienstneming van de Heer P. D.F., situeerde.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest zijn beslissing, dat de Heer P. D.F., als nieuw aan-
geworven eerste werknemer van de verweerster, geen werknemer heeft vervangen in de 
zin van artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988, niet regelmatig met 
redenen heeft omkleed door niet te antwoorden op de aangehaalde, pertinente besluiten 
van de eiser nopens de vervanging van de Heer W.V.(schending van artikel 149 van de 
Grondwet), minstens het Hof in de onmogelijkheid stelt om zijn toezicht uit te oefenen op 
de wettigheid van die beslissing nu de vaststellingen ontbreken nopens het tijdstip waarop 
de Heer W.V.door de NV werd ontslagen (schending van artikel 149 van de Grondwet).

In zoverre aan de afwijzing door het bestreden arrest van de eisers vordering betreffen-
de  de tewerkstelling van  de Heer  P.D.F.de  rechtsopvatting  ten grondslag  ligt  dat  een 
werknemer slechts zichzelf kan vervangen in de zin van artikel 117, §2, van de Program-
mawet van 30 december 1988, heeft het bestreden arrest zijn beslissing tenslotte evenmin 
naar  recht  verantwoord nu de identiteit  van de vervangen werknemer geen enkele rol 
speelt voor de toepassing van die bepaling (schending van de artikelen 115, 115bis, 116 
en 117 van de Programmawet van 30 december 1988).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Enig middel
Eerste onderdeel
Ontvankelijkheid
1. De verweerster werpt op dat het onderdeel niet ontvankelijk is omdat de be-

slissing waarbij  tot  de  afwezigheid van een zelfde technische  bedrijfseenheid 
wordt besloten, wettig verantwoord zou blijven door de vastgestelde afwezigheid 
van sociale verwevenheid tussen beide entiteiten.

Uit het antwoord op het derde onderdeel volgt dat de appelrechters niet wettig 
hebben beslist tot de afwezigheid van sociale verwevenheid, zodat het middel 
van niet-ontvankelijkheid in zoverre dient te worden verworpen.

2. De verweerster werpt voorts op dat het onderdeel niet ontvankelijk is omdat 
de beslissing dat de in het artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 decem-
ber 1988 voorziene uitsluiting niet kan worden toegepast wat betreft de bijdrage-
vermindering voor de werknemer P.  D.F.,  wettig verantwoord zou blijven op 
grond van het motief dat "P.D.F.niet vervangen werd in de loop van de twaalf 
kalendermaanden voorafgaand aan zijn indienstneming door de verweerster".

Uit  het  antwoord  op  het  vierde  onderdeel  volgt  dat  de  appelrechters  met 
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schending van het artikel 149 van de Grondwet hebben beslist dat P.D.F.geen 
werknemer verving, die in de loop van de twaalf kalendermaanden voorafgaand 
aan zijn indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam was, 
zodat het middel van niet-ontvankelijkheid dient te worden verworpen.

3. Voor het overige is het onderzoek van de gronden van niet-ontvankelijkheid 
niet te scheiden van het onderzoek van het onderdeel, zodat die gronden in zo-
verre niet kunnen worden aangenomen.

Het onderdeel zelf
4. Krachtens de bepalingen van de artikelen 115, 115bis en 116 van de Pro-

grammawet van 30 december 1988, kan de werkgever, die aan de voorwaarden 
bepaald in artikel 117, §1, van diezelfde wet voldoet, genieten van een tijdelijke 
vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid ter bevordering 
van de tewerkstelling voor de nieuw in dienst genomen werknemer die met een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangenomen en die een netto-
aangroei van het personeelsbestand uitmaakt.

Overeenkomstig artikel 117, §2, van de voormelde Programmawet, geniet de 
in paragraaf 1 bedoelde werkgever niet van de tijdelijke vermindering van de 
werkgeversbijdragen indien de nieuw in dienst genomen werknemer een werkne-
mer vervangt die in de loop van de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan de 
indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam is geweest.

Uit deze bepaling volgt dat een nieuwe indienstneming geen recht geeft op de 
bedoelde  bijdragevermindering wanneer  zij  niet  gepaard gaat  met  enige  reële 
werkgelegenheidsschepping in dezelfde technische bedrijfseenheid.

Voor de toepassing van artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 decem-
ber 1988 volstaat niet dat wordt vastgesteld dat "voldaan is aan de filosofie" van 
dit artikel, maar dient het bestaan van een technische bedrijfseenheid bepaald te 
worden op grond van sociale en economische criteria. Dit betekent dat nagegaan 
moet worden of de entiteit waarin de nieuw in dienst genomen werknemer wordt 
tewerkgesteld, sociaal en economisch verweven is met de entiteit waarin, in de 
loop van de twaalf maanden voorafgaand aan zijn indienstneming, een werkne-
mer werkzaam is geweest die hij vervangt.

De omstandigheid dat de uitoefening van een zelfde economische activiteit, na 
de stopzetting ervan door een entiteit, slechts na een onderbreking van enkele 
maanden door een andere entiteit wordt verder gezet, sluit het bestaan van een 
economische verwevenheid tussen beide entiteiten niet uit.

5. De appelrechters oordelen dat "uit de feitelijke gegevens (duidelijk) blijkt 
dat er een stopzetting en een onderbreking in de tijd van een aantal maanden is 
geweest in de uitoefening van de garage-uitbating en garageactiviteit tussen de 
NV en de BVBA, derwijze dat niet kan worden gesproken van een zelfde techni-
sche bedrijfseenheid".

6. Door op die grond tot de afwezigheid van een zelfde technische bedrijfseen-
heid te besluiten, wordt het artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 decem-
ber 1988 door de appelrechters geschonden.

Het onderdeel is gegrond. 
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Derde onderdeel.
Ontvankelijkheid
7. De verweerster werpt op dat het onderdeel niet ontvankelijk is omdat de be-

slissing waarbij  tot  de  afwezigheid van een zelfde technische  bedrijfseenheid 
wordt besloten, wettig verantwoord zou blijven door de vastgestelde afwezigheid 
van economische verwevenheid tussen beide entiteiten.

Uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat de appelrechters niet wettig 
hebben beslist tot de afwezigheid van economische verwevenheid, zodat het mid-
del van niet-ontvankelijkheid in zoverre dient te worden verworpen.

8. De verweerster werpt voorts op dat het onderdeel onduidelijk zou zijn om-
dat het de vereiste van de "vervanging" niet zou onderscheiden van de vereiste 
van het bestaan van een zelfde technische bedrijfseenheid.

De aldus opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid berust op een onvolle-
dige lezing van het onderdeel en kan dan ook niet worden aangenomen.

9. Voor het overige is het onderzoek van de gronden van niet-ontvankelijkheid 
niet te scheiden van het onderzoek van het onderdeel, zodat die gronden in zo-
verre niet kunnen worden aangenomen.

Het onderdeel zelf
10. Voor de toepassing van artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 de-

cember 1988 volstaat niet dat wordt vastgesteld dat "voldaan is aan de filosofie" 
van dit artikel, maar dient het bestaan van een technische bedrijfseenheid bepaald 
te worden op grond van sociale en economische criteria.

Wanneer de enige werknemers van de entiteit, die de economische activiteit 
verder zet, voorheen tewerkgesteld waren bij de entiteit, die deze economische 
activiteit aanvankelijk uitoefende, sluit de enkele omstandigheid dat er tussen de 
opeenvolgende tewerkstelling door de ene en de andere entiteit een tijdspanne 
verloopt, het bestaan van een sociale verwevenheid tussen de beide entiteiten niet 
uit.

11. De appelrechters stellen, met verwijzing naar de uiteenzetting der feiten 
door de eerste rechter, vast dat P.D.F.en D.D.F., die de ene tot juni 1997 en de 
andere tot 12 december 1997 in dienst waren van de NV Carrosserie De Linter, 
respectievelijk op 24 augustus 1998 en 3 november 1998 als enige werknemers 
in dienst traden van de verweerster.

Voorts oordelen zij dat "het sociale criterium (...) niet meer (bestaat) na een 
onderbreking (van) meer dan 11 maanden en 13 maanden (in de tewerkstelling) 
van de enige aldaar werkende arbeiders".

12. Door aldus te oordelen ten aanzien van D.D.F., schenden de appelrechters 
het artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988.

Het onderdeel is in zoverre gegrond. 
Vierde onderdeel
Ontvankelijkheid
13. De verweerster werpt op dat het onderdeel niet ontvankelijk is omdat de 

beslissing wettig verantwoord zou blijven op grond van de vaststelling door de 
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appelrechters dat beide entiteiten niet een zelfde technische bedrijfseenheid uit-
maken.

Uit het antwoord op het eerste en het derde onderdeel volgt dat de appelrech-
ters niet wettig hebben beslist tot de afwezigheid van een zelfde technische be-
drijfseenheid, zodat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden verwor-
pen.

Het onderdeel zelf
14. In zijn conclusie voor de appelrechters van 20 september 2005 voerde de 

eiser aan dat de werknemer P. D.F., die op 24 augustus 1998 opnieuw in dienst 
trad van de BVBA Linters Carrosseriebedrijf, te aanzien was als de vervanger 
van W.V., die tot 15 december 1997 in dienst was van de NV Carrosserie De 
Linter, en dat, voor de beoordeling van de vraag of P.D.F.aldus een werknemer 
verving, die in de loop van de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan zijn in-
dienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam was, de identiteit 
van de betrokken werknemers geen rol speelde.

15. De appelrechters oordelen, zonder dit verweer te beantwoorden, dat de 
"werknemer P.D.F.uit dienst was bij de NV Carrosserie  De Linter  vanaf juni 
1997 (...) en (...) opnieuw in dienst treedt bij de BVBA Linters Carrosseriebedrijf 
op 24 augustus 1998, dit is met een tussenperiode van meer dan 12 kalender-
maanden, derwijze dat voor hem de uitzondering van artikel 117, §2, van de pro-
grammawet (...) niet van toepassing is".

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven.
16. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden. 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

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

over. Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.

12 november 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Smetryns –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. Mortier, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. De Bruyn en van Eeckhoutte.

Nr. 546

2° KAMER - 13 november 2007

1º STEDENBOUW — SANCTIES - MOGELIJKHEID TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN 
REGULARISATIEVERGUNNING IN DE TOEKOMST - GEVOLG
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2º STEDENBOUW — SANCTIES - REGULARISATIEVERGUNNING IN BEHANDELING - GEVOLG

3º STEDENBOUW — SANCTIES - STRAFSANCTIE VOOR HET INSTANDHOUDEN VAN 
INBREUKEN - ARTIKEL 146, VIERDE LID, STEDENBOUWDECREET 1999 - RUIMTELIJK KWETSBARE 
GEBIEDEN - AGRARISCHE GEBIEDEN MET BIJZONDERE WAARDE EN ERMEE VERGELIJKBARE GEBIEDEN 
- LANDSCHAPPELIJK WAARDEVOL AGRARISCH GEBIED - TOEPASSING

1º De omstandigheid dat door het eventueel verkrijgen van een regularisatievergunning in 
de toekomst geen inbreuk meer zou bestaan, noch een strijdigheid van belangen, neemt  
niet  weg  dat  het  misdrijf  bestaat  en  de  rechter  vermag  de  straf  te  bepalen  zonder  
rekening te houden met een nog niet verkregen regularisatievergunning1. 

2º Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat een stedenbouwmisdrijf niet kan worden  
gestraft zolang niet is beslist over een regularisatieaanvraag2. 

3º Een landschappelijk waardevol agrarisch gebied waarin overeenkomstig artikel 15.4.6.1 
van  het  koninklijk  besluit  van  28  december  1972  betreffende  de  inrichting  en  de  
toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen, beperkingen gelden met  
het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen, en waarbij  
handelingen  en  werken  in  overeenstemming  met  de  in  grondkleur  aangegeven  
bestemming enkel mogen worden uitgevoerd voor zover zij de schoonheidswaarde van  
het  landschap niet  in  gevaar brengen,  geldt  als agrarisch gebied met  een bijzondere  
waarde  of  een  ermee  vergelijkbaar  gebied,  en  behoort  derhalve  tot  de  limitatief  
opgesomde  ruimtelijk  kwetsbare  gebieden,  zoals  bedoeld  in  artikel  146,  vierde  lid,  
Stedenbouwdecreet 19993.

(H. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0798.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Gent, correctionele kamer, van 4 mei 2007.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen 

aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De beslissing die, in toepassing van artikel 198bis Stedenbouwdecreet 1999 

de herstelvordering voorlegt aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, is geen 
eindbeslissing.

De cassatieberoepen tegen die beslissing zijn niet ontvankelijk.
Onderzoek van de middelen

1 Zie Cass., 4 juni 1996, AR P.95.0066.N, nr 206; Cass., 27 maart 2001, AR P.99.0551.N, nr 162. 
2 Zie Cass., 27 maart 2001, AR P.99.0551.N, nr 162. 
3 Zie Cass., 22 feb. 2005, AR P.04.1346.N, nr 109 met concl. procureur-generaal DE Swaef; Cass., 
13 sept. 2005, AR P.05.0479.N, nr 428; Cass., 2 mei 2006, AR P.05.1649.N, nr 250. 
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Eerste middel
Eerste onderdeel
2. De omstandigheid dat door het eventueel verkrijgen van een regularisatie-

vergunning in de toekomst geen inbreuk meer zou bestaan noch een strijdigheid 
van belangen, neemt niet weg dat het misdrijf bestaat en de rechter vermag de 
straf te bepalen zonder rekening te houden met een nog niet verkregen regulari-
satievergunning.

De beweerde tegenstrijdigheid bestaat niet.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
3. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.3.b EVRM: de appelrech-

ters hebben onterecht geoordeeld dat de behandeling van de zaak niet moet wor-
den uitgesteld totdat er een beslissing is over het regularisatieverzoek.

4. Geen enkele wettelijke bepaling schrijft  voor dat het stedenbouwmisdrijf 
waarvoor de eisers worden vervolgd, niet kan worden gestraft zolang niet is be-
slist over een regularisatieaanvraag.

In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
(...)
Tweede middel
Eerste onderdeel
7. Artikel 146, vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999 vermeldt onder de ruimte-

lijk kwetsbare gebieden onder meer de agrarische gebieden met bijzondere waar-
de en de ermee vergelijkbare gebieden.

8. Een landschappelijk waardevol agrarisch gebied waarin, overeenkomstig ar-
tikel 15.4.6.1. van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de 
inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen, be-
perkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschaps-
ontwikkeling te doen, en waarbij handelingen en werken in overeenstemming 
met de in grondkleur aangegeven bestemming enkel mogen worden uitgevoerd 
voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen, 
geldt als agrarisch gebied met bijzondere waarde of een ermee vergelijkbaar ge-
bied.

Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
9. Een landschappelijk waardevol agrarisch gebied, als agrarisch gebied met 

bijzondere waarde of een ermee vergelijkbaar gebied, behoort tot de limitatief 
opgesomde ruimtelijk kwetsbare gebieden van artikel  146, vierde lid,  Steden-
bouwdecreet 1999.

Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
10. Voor het overige worden de eisers niet vervolgd om "bepaalde beperkin-

gen [die] gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsont-
wikkeling te doen die niet gelden voor agrarisch gebied zonder meer", te hebben 
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overtreden, maar wegens het bouwen en instandhouden zonder vergunning in een 
volgens het gewestplan landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

13 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. M. Denys, Brussel.

Nr. 547

2° KAMER - 13 november 2007

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - VERBEURDVERKLARING - FACULTATIEVE BIJZONDERE 
VERBEURDVERKLARING - VERMOGENSVOORDELEN DIE NIET MEER IN HET VERMOGEN VAN DE 
VEROORDEELDE KUNNEN WORDEN AANGETROFFEN - SCHRIFTELIJKE VORDERING VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE - INHOUD

2º OPENBAAR MINISTERIE - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERBEURDVERKLARING - 
FACULTATIEVE BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - VERMOGENSVOORDELEN - 
VERMOGENSVOORDELEN DIE NIET MEER IN HET VERMOGEN VAN DE VEROORDEELDE KUNNEN 
WORDEN AANGETROFFEN - SCHRIFTELIJKE VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - INHOUD

3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID - 
STRAFVORDERING - VERBEURDVERKLARING - FACULTATIEVE BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - 
VERMOGENSVOORDELEN - VERMOGENSVOORDELEN DIE NIET MEER IN HET VERMOGEN VAN DE 
VEROORDEELDE KUNNEN WORDEN AANGETROFFEN - SCHRIFTELIJKE VORDERING VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE - RAMING VAN DE GELDWAARDE VAN DE VERMOGENSVOORDELEN - BEVOEGDHEID VAN 
DE RECHTER

4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - RECHT OP TEGENSPRAAK - 
STRAFVORDERING - VERBEURDVERKLARING - FACULTATIEVE BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - 
VERMOGENSVOORDELEN - VERMOGENSVOORDELEN DIE NIET MEER IN HET VERMOGEN VAN DE 
VEROORDEELDE KUNNEN WORDEN AANGETROFFEN - SCHRIFTELIJKE VORDERING VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE - RAMING VAN DE GELDWAARDE VAN DE VERMOGENSVOORDELEN

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.B - RECHT VAN VERDEDIGING - 
STRAFVORDERING - VERBEURDVERKLARING - FACULTATIEVE BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - 
VERMOGENSVOORDELEN - VERMOGENSVOORDELEN DIE NIET MEER IN HET VERMOGEN VAN DE 
VEROORDEELDE KUNNEN WORDEN AANGETROFFEN - SCHRIFTELIJKE VORDERING VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE - RAMING VAN DE GELDWAARDE VAN DE VERMOGENSVOORDELEN

6º STRAF — ANDERE STRAFFEN - VERBEURDVERKLARING - FACULTATIEVE BIJZONDERE 
VERBEURDVERKLARING - SCHRIFTELIJKE VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - 
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VERMOGENSVOORDELEN DIE NIET MEER IN HET VERMOGEN VAN DE VEROORDEELDE KUNNEN 
WORDEN AANGETROFFEN - RAMING VAN DE GELDWAARDE DOOR DE RECHTER - ONAANTASTBARE 
BEOORDELING - TOEZICHT VAN HET HOF - GRENZEN

7º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
VERBEURDVERKLARING - FACULTATIEVE BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - SCHRIFTELIJKE 
VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VERMOGENSVOORDELEN DIE NIET MEER IN HET 
VERMOGEN VAN DE VEROORDEELDE KUNNEN WORDEN AANGETROFFEN - RAMING VAN DE 
GELDWAARDE DOOR DE RECHTER - TOEZICHT VAN HET HOF - GRENZEN

8º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - 
VERBEURDVERKLARING - FACULTATIEVE BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - SCHRIFTELIJKE 
VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VERMOGENSVOORDELEN DIE NIET MEER IN HET 
VERMOGEN VAN DE VEROORDEELDE KUNNEN WORDEN AANGETROFFEN - RAMING VAN DE 
GELDWAARDE DOOR DE RECHTER - TOEZICHT VAN HET HOF - GRENZEN

1º,  2°,  3°,  4°  en  5°  Artikel  43bis,  Strafwetboek,  vereist  niet  dat  de  vordering  van  het  
openbaar ministerie schriftelijk de geldwaarde raamt, maar laat het integendeel aan de 
strafrechter  die geldwaarde te ramen; wanneer het openbaar ministerie de bijzondere 
verbeurdverklaring schriftelijk heeft gevorderd en indien de zaken niet kunnen worden 
gevonden in het vermogen van de veroordeelde, is de raming van de geldwaarde altijd in 
het debat voor de strafrechter1.

6º,  7°  en  8°  De  feitenrechter  raamt  onaantastbaar  de  geldwaarde  van  zaken  die  niet  
kunnen worden gevonden in  het  vermogen van de veroordeelde;  het  Hof  kan enkel 
nagaan  of  de  geraamde  geldwaarde  van  de  zaken  bedoeld  in  artikel  42,  3°,  
Strafwetboek, valt binnen de grenzen van de schriftelijke vordering van de procureur des  
Konings en betrekking heeft op de bewezen verklaarde misdrijven. 

(S. e.a. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. P.07.0929.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 23 mei 2007
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen 

aan. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)

1 Zie VERSTRAETEN R., "Enkele knelpunten inzake de 'kaalplukwet' van 19 december 2002", in "De 
wet  van  19  december  2002  tot  uitbreiding  van  de  mogelijkheden  tot  inbeslagneming  en 
verbeurdverklaring in strafzaken", DE SAMBLANX M., DE BIE B. en WAETRINCKX P., (red.), Antwerpen-
Oxford,  Intersentia,  2004,  130-132;  STESSENS G.  en  TRAEST P.,  "Meer  mogelijkheden  tot 
inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken. Een analyse van de wet van 19 december 2002 
tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken", RW., 
2003-2004, 1052-1053. 



2170 HOF VAN CASSATIE 13.11.07 - Nr. 547 

Vierde middel
8. Het middel voert schending aan van de artikelen 42, 1° en 3°, en 43bis 

Strafwetboek, 6.3.b EVRM en miskenning van het recht van verdediging: het 
openbaar ministerie heeft voor de uitgesproken verbeurdverklaringen die recht-
streeks uit de bewezen verklaarde misdrijven voortkomen, van telkens 3.000.000 
euro tegen de tweede en de derde eiser en van telkens 1.500.000 euro tegen de 
eerste en de vierde, niet of alleszins niet tot beloop van die bedragen gevorderd.

9. Krachtens artikel 43bis, eerste en tweede lid, Strafwetboek kan de rechter 
de bijzondere verbeurdverklaring toepasselijk op de zaken bedoeld in artikel 42, 
3°,  Strafwetboek slechts  uitspreken  voor  zover  de  procureur  des  Konings  dit 
schriftelijk heeft gevorderd en, indien de zaken niet kunnen worden gevonden in 
het  vermogen van de veroordeelde,  raamt de rechter  de geldwaarde ervan en 
heeft  de verbeurdverklaring betrekking op een daarmee overeenstemmend be-
drag.

10. Het voornoemde artikel 43bis Strafwetboek vereist niet dat de vordering 
van de procureur des Konings schriftelijk de geldwaarde raamt. Het laat het inte-
gendeel aan de strafrechter die geldwaarde te ramen.

11.  Wanneer  de  procureur  des  Konings  de  bijzondere  verbeurdverklaring 
schriftelijk heeft gevorderd en indien de zaken niet kunnen worden gevonden in 
het vermogen van de veroordeelde, is de raming van de geldwaarde altijd in het 
debat voor de strafrechter.

12. De feitenrechter raamt onaantastbaar de geldwaarde van zaken die niet 
kunnen worden gevonden in het vermogen van de veroordeelde. Het Hof kan en-
kel nagaan of de geraamde geldwaarde van de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, 
Strafwetboek valt binnen de grenzen van de schriftelijke vordering van de procu-
reur des Konings en betrekking heeft op de bewezen verklaarde misdrijven.

13. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- de procureur des Konings in zijn schriftelijke vordering voor de Correctione-

le Rechtbank te Antwerpen overeenkomstig de artikelen 42, 43bis en 505 Straf-
wetboek de verbeurdverklaring heeft gevorderd van:

? de goederen en waarden neergelegd onder de overtuigingsstukken 6983/97, 
6984/97 en 6985/97;

? de gelden op de rekening 4349 bij de Bank Max Fischer op naam van de 
vennootschap E&H Diamonds (974.026,06 € en 335.157 €);

? de geldwaarde (2.273.714,11 €) van illegaal verworven voordelen (telastleg-
ging A.I.a) "waarbij rekening werd gehouden met de (...) gevorderde verbeurd-
verklaring [wegens] het (...) misdrijf witwassen ([telastlegging] C.I)";

? de som van 1.899.313,36 € en 310.503,41 $, dit zijn overeenkomstig artikel 
505 Strafwetboek de voorwerpen van de misdrijven vermeld voor de telastleg-
gingen C.I en III.

- het openbaar ministerie voor het hof van beroep met betrekking tot de ver-
beurdverklaringen schriftelijk heeft aangevoerd:

1. "Wat het vermogensvoordeel betreft sub A.I stelt mijn ambt vast dat de zen-
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dingen naar Japan verzekerd werden voor een bedrag van 93.198.604 $. Verreke-
ning van de ontweken verbruiksbelasting zou een vermogensvoordeel opleveren 
van 2.687.008 €;"

2. "Ter aanvulling van de schriftelijke vordering van de procureur des Ko-
nings die hernomen wordt voor zover er niet wordt van afgeweken, laat het open-
baar ministerie het volgende gelden: het witgewassen vermogensvoordeel (vanaf 
20 mei 1995) bedraagt 1.905.366 €. Het facultatief te verbeuren vermogensvoor-
deel  rekening  houdend  met  de  verplichte  verbeurdverklaring  bedraagt  alsdan 
781.642 €".

14. De appelrechters oordelen dat:
- voor de feiten van zaak I, A.I.d en e, A.II, B en D (arrest blz. 49) de schuld 

van de eisers bewezen is en het illegale vermogensvoordeel "concreet [kan] wor-
den berekend op de waarde van de fictief geboekte betalingen zoals aangehouden 
in  de  telastleggingen  A.I.d  en  e".  Dit  vermogensvoordeel  bedraagt  bijgevolg 
280.269.056 frank (A.I.d) en 207.553.206 frank (A.I.e);

- voor de feiten van zaak I, A.I.a, A.I.b, A.I.c.1, A.III en C (arrest blz. 50), 
voor C er vrijspraak is, de andere telastleggingen bewezen zijn en dat het illegale 
vermogensvoordeel "minstens 100.000.000 frank bedraagt";

- de eisers uit de bewezen verklaarde misdrijven rechtstreeks aanzienlijke ver-
mogensvoordelen hebben verkregen, "met name het creëren van fictieve geld-
stromen en goederenvoorraden, die bovendien dienstig kunnen zijn in een wit-
wasoperatie";

- deze vermogensvoordelen niet in het vermogen van de veroordeelden kun-
nen worden gevonden;

- de inbeslaggenomen goederen in de plaats zijn gesteld van de vermogens-
voordelen;

- de appelrechters de bijzondere verbeurdverklaring ten laste van H S en M S 
ramen op telkens 3.000.000 € en voor M S en E S op telkens 1.500.000 €.

15. Uit het voornoemde volgt dat de raming van de geldwaarde van de zaken 
bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek in het debat was en dat de verbeurdver-
klaringen die de appelrechters hebben uitgesproken, vallen binnen de grenzen 
van de schriftelijke vordering van het openbaar ministerie en betrekking hebben 
op de bewezen verklaarde misdrijven.

Het middel kan niet worden aangenomen.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers in de kosten.
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13 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 548

2° KAMER - 13 november 2007

1º WEGVERKEER — ALLERLEI - ARTIKEL 56, ASLASTENDECREET - VERBOD VAN 
WEGDEKBESCHADIGING DOOR OVERLADING - MASSA OP DE GROND ONDER ÉÉN VAN DE ASSEN - 
OVERSCHRIJDING MET MEER DAN 5 PROCENT VAN HET BIJ GOEDKEURING VASTGESTELDE MAXIMUM - 
BEREKENING

2º VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER - 
WEGVERVOER - VOERTUIG - ARTIKEL 56, ASLASTENDECREET - VERBOD VAN 
WEGDEKBESCHADIGING DOOR OVERLADING - MASSA OP DE GROND ONDER ÉÉN VAN DE ASSEN - 
OVERSCHRIJDING MET MEER DAN 5 PROCENT VAN HET BIJ GOEDKEURING VASTGESTELDE MAXIMUM - 
BEREKENING

1º en 2° Artikel 56, eerste lid, Aslastendecreet, verbiedt het wegdek te beschadigen door 
zich met een voertuig op de openbare weg te bevinden waarvan de massa op de grond  
onder één van de assen het bij de goedkeuring vastgestelde maximum met meer dan vijf  
procent  overschrijdt;  de berekening van de overschrijding met vijf  procent mag enkel  
geschieden op de maximum toegelaten massa van de overladen as1. 

(PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE IEPER T. O.)

ARREST

(A.R. P.07.0956.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Ieper van 29 maart 2007.
De eiser voert in een memorie een grief aan. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF

1 De appelrechters oordelen dat er geen sprake was van een overschrijding met meer dan vijf procent 
van de bij de goedkeuring vastgestelde maximum toegelaten massa en beslissen tot de vrijspraak. Bij 
hun berekening vertrekken de appelrechters van de massa onder de overladen as, zoals die bij de 
weging van het voertuig werd vastgesteld. Daarop passen zij eerst de meettolerantie van vijf procent 
toe  van  artikel  32bis.1.4.3  van  het  koninklijk  besluit  van  15  maart  1968  houdende  algemeen 
reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun 
veiligheidstoebehoren moeten voldoen. Dit resultaat wordt dan vergeleken met de bij de goedkeuring 
vastgestelde maximaal toegelaten massa op deze as,  verhoogd met de door artikel  56, eerste lid, 
Aslastendecreet toegelaten overschrijding met 5 procent. Het Hof oordeelt dat deze berekeningswijze 
niet  kan  gevolgd  worden:  het  volstaat  volgens  het  Hof  dat  de  rechter  de  bij  de  goedkeuring 
vastgestelde maximaal toegelaten massa op de (overladen) as verhoogt met 5 procent en dit resultaat 
vergelijkt met het resultaat van de weging. 
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Beoordeling 
Ambtshalve middel 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 56, eerste lid, 57 en 58 decreet 19 december 1998 houdende be-

palingen tot begeleiding van de begroting 1999 (hierna: Aslastendecreet).
1. De verweerder werd vervolgd onder meer wegens telastlegging A:
Bij inbreuk op de artikelen 56, eerste lid, 57 en 58 Aslastendecreet spijts het 

verbod het  wegdek te  hebben beschadigd "door zich met een voertuig op de 
openbare weg te hebben bevonden waarvan de massa op de grond onder één van 
de assen het [bij] de goedkeuring vastgestelde maximum met meer dan vijf pro-
cent heeft overschreden".

2.  De  appelrechters  hebben  geoordeeld  dat  de  overlading  op  de  eerste  as 
slechts 299,50 kg was en dit door, vertrekkend van de vastgestelde massa (8.210 
kg) , daarvan 5 procent af te trekken. Dat resultaat (7.799,50 kg) vergelijken ze 
met de maximaal toegelaten massa op de eerste as (7.500 kg) om tot het resultaat 
te komen dat er slechts 3,99 procent overlading is op de eerste as.

3. De berekening van de overschrijding met vijf percent mag enkel geschieden 
op de maximum toegelaten massa van de overladen as (7.500 kg + 5 procent is 
7.875 kg).

De appelrechters hebben aldus hun beslissing met betrekking tot de telastleg-
ging A niet naar recht verantwoord.

4. Het zal de verwijzingsrechter behoren bij straftoemeting eventueel toepas-
sing te maken van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek

Middel 
5. Het middel dat enkel de vrijspraak voor de telastlegging A betreft, behoeft 

geen antwoord meer. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering wat de tenlast-

leggingen B en C betreft
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis wat de vrijspraak van de eiser voor de telast-

legging A betreft.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Veurne, 

zitting houdend in hoger beroep.

13 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
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gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. D. Cool, Veurne en F. Vandenbogaerde, Veurne.

Nr. 549

2° KAMER - 13 november 2007

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - VORDERING TOT HERSTEL VAN PLAATS IN DE 
VORIGE STAAT - AARD - VERJARING

2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - VORDERING TOT HERSTEL VAN PLAATS IN DE 
VORIGE STAAT - VERJARING - SCHORSING

3º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN - 
AANVANG - VOORTDUREND MISDRIJF - STEDENBOUW - INSTANDHOUDING VAN ONWETTIG 
OPGERICHTE BOUWWERKEN

4º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND 
MISDRIJF - VOORTDUREND MISDRIJF - STEDENBOUW - INSTANDHOUDING VAN ONWETTIG 
OPGERICHTE BOUWWERKEN - GEVOLGEN

5º STEDENBOUW — SANCTIES - INSTANDHOUDING VAN ONWETTIG OPGERICHTE 
BOUWWERKEN - VOORTDUREND MISDRIJF - VERJARING - TERMIJN - AANVANG

1º De vordering van de stedenbouwkundige inspecteur tot herstel in de vorige staat is een  
burgerlijke  rechtsvordering  volgend  uit  een  misdrijf,  zodat  deze  vordering,  
overeenkomstig artikel 26 Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, niet  
verjaart vóór de strafvordering1. (Art. 68, §1, Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996; 
Art. 49, §1, Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999; Art. 26, V.T.Sv.)

2º Wanneer de vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat voor de strafrechter  
tijdig is ingesteld, loopt de verjaring ervan niet meer totdat een in kracht van gewijsde  
gegane beslissing het geding beëindigd heeft2.  (Art. 2244, B.W.; Art. 68, §1, Gecoörd. 
Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996; Art. 49, §1, Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)

3º, 4° en 5° Het misdrijf van instandhouding van onwettig opgerichte bouwwerken duurt  
voort en de verjaring van de strafvordering neemt geen aanvang zolang aan de toestand  
die is ontstaan door de onwettig uitgevoerde werken, geen einde wordt gesteld onder  
meer door een herstel in de vorige toestand of door het verkrijgen van een regelmatige  
vergunning3.  (Art. 68, §1, Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996; Art. 49, §1, Decr. 
Vl. Parlement 18 mei 1999; Art. 26, V.T.Sv.)

(C.)

ARREST

(A.R. P.07.0961.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Cass., 13 mei 2003, AR P.02.1621.N, nr 291.
2 Ibid.
3 Ibid.



Nr. 549 - 13.11.07 HOF VAN CASSATIE 2175 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 
correctionele kamer, van 25 mei 2007. 

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. De vordering van de stedenbouwkundige inspecteur tot herstel in de vorige 

toestand is een burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf, zodat deze 
vordering, overeenkomstig artikel 26 Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering, niet verjaart vóór de strafvordering.

2. Wanneer de vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat voor de 
strafrechter tijdig is ingesteld, loopt de verjaring ervan niet meer totdat een in 
kracht van gewijsde gegane beslissing het geding beëindigd heeft. 

3.  Het  misdrijf  van  instandhouding  van  onwettig  opgerichte  bouwwerken 
duurt voort. De verjaring van de strafvordering neemt geen aanvang zolang aan 
de toestand die ontstaan is  door de onwettig uitgevoerde werken,  geen einde 
wordt gesteld onder meer door een herstel in de vorige toestand of door het ver-
krijgen van een regelmatige vergunning. 

Het onderdeel dat aanvoert dat alleen artikel 2262bis Burgerlijk Wetboek toe-
passelijk is, faalt naar recht. (Cass., 24 februari 2004)

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

13 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. W. Van der Gucht, Gent en L. Van der Gucht, Gent.

Nr. 550

2° KAMER - 13 november 2007

MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - EENHEID VAN OPZET - MISDRIJVEN DIE EEN 
BEDRIEGLIJK OPZET VEREISEN - MISDRIJVEN DIE ENKEL HET WETENS OVERTREDEN VAN 
WETSBEPALINGEN VEREISEN - TOEPASSING

De eenheid van misdadig opzet bedoeld in artikel 65, eerste lid, Strafwetboek kan worden  
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aangenomen voor zowel misdrijven die een bedrieglijk opzet vereisen, als misdrijven die  
de schuldvorm van wetens wetsbepalingen te overtreden vereisen1. 

(G. T. D.)

ARREST

(A.R. P.07.1092.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 13 juni 2007. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1. Het middel voert aan dat de appelrechters die de eiser schuldig achten aan 

de tenlasteleggingen A.II.2, ontdraging van activa van een gefailleerde vennoot-
schap, en C, misdrijven met betrekking tot de boekhouding van de ondernemin-
gen "zonder bedrieglijk opzet" maar "enkel wetens", ten onrechte oordelen dat 
deze feiten de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde misdadig 
opzet zijn en dan ook één strafbare gedraging vormen, zodat de verjaring van de 
strafvordering slechts een aanvang nam van het laatste gepleegde feit, zijnde 25 
november 1996, einddatum van de feiten van de tenlastelegging C.

2. De eenheid van misdadig opzet bedoeld in artikel 65, eerste lid, Strafwet-
boek kan worden aangenomen voor zowel misdrijven die een bedrieglijk opzet, 
als misdrijven die de schuldvorm van wetens wetsbepalingen te overtreden verei-
sen. 

Het middel dat berust op een onjuiste rechtsopvatting, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

13 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. A. Van Bogaert, Antwerpen.

1 Zie Cass., 15 dec. 1999, AR P.99.1188.F, nr 681; Cass., 9 maart 2005, AR P.04.1591.F, nr 145. 
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Nr. 551

2° KAMER - 13 november 2007

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN 
INFILTRATIE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID AAN DE 
HAND VAN HET VERTROUWELIJK DOSSIER - DOEL - GEVOLG

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BIJZONDERE 
OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID AAN DE 
HAND VAN HET VERTROUWELIJK DOSSIER - DOEL - GEVOLG

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — GEMIS AAN BELANG OF 
BESTAANSREDEN - FEITENRECHTER - BESLISSING OM DE REGELMATIGHEID VAN DE 
BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE ALSNOG TE LATEN CONTROLEREN - 
DOEL VAN DEZE CONTROLE - GEVOLG

4º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — GEMIS AAN BELANG OF 
BESTAANSREDEN - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE 
OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
ARREST WAARBIJ DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING ZICH BEVOEGD VERKLAART OM DIE 
CONTROLE UIT TE OEFENEN - DOEL VAN DEZE CONTROLE - GEVOLG

1º, 2°, 3° en 4° Niet ontvankelijk wegens gebrek aan belang is het cassatieberoep dat  
gericht is tegen de beslissing van de feitenrechter, waarbij het dossier naar het openbaar  
ministerie  wordt  verzonden teneinde de zaak voor  de bij  artikel  235ter  Wetboek van 
Strafvordering,  voorziene  controle  van  de  regelmatigheid  van  de  bijzondere  
opsporingsmethoden observatie en infiltratie bij de kamer van inbeschuldigingstelling aan  
te brengen, evenals het cassatieberoep dat gericht is tegen het arrest waarbij de kamer 
van  inbeschuldigingstelling  zich  bevoegd  verklaart  om  die  controle  uit  te  oefenen,  
aangezien de controle van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden 
observatie en infiltratie aan de hand van het vertrouwelijk dossier tot doel heeft het recht  
op  een  eerlijk  proces,  gewaarborgd  door  artikel  6  E.V.R.M.,  te  verzekeren  en  de  
verdachte dus tot voordeel strekt. (Art. 6, Verdrag Rechten van de Mens; Artt. 189ter en 
235ter, Sv.)

(D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.1190.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen I en II zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Be-

roep te Antwerpen, correctionele kamer, van 29 juni 2007.
De cassatieberoepen III zijn gericht de arresten van het Hof van Beroep te 

Antwerpen van 11 januari 2007 (correctionele kamer) en 8 februari 2007 (kamer 
van inbeschuldigingstelling).

De eiser I.1, tevens III.1, voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, 
een middel aan.

De overige eisers voeren geen middel aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. In zoverre zij gericht zijn tegen de beslissing van het arrest van 11 januari 

2007 waarbij het de zaak naar het openbaar ministerie verwijst teneinde haar bij 
de kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen met het oog op het uitoefe-
nen van de controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden 
observatie en infiltratie met toepassing van artikel 235ter Wetboek van Strafvor-
dering, zijn de cassatieberoepen van de eisers III bij gebrek aan belang niet ont-
vankelijk.

De bij artikel 235ter Wetboek van Strafvordering voorgeschreven controle van 
de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltra-
tie aan de hand van het vertrouwelijk dossier heeft immers tot doel het recht op 
een eerlijk proces, gewaarborgd door artikel 6 EVRM, te verzekeren en strekt de 
verdachte dus tot voordeel. 

2. In zoverre zij gericht zijn tegen de beslissing van het arrest van 8 februari 
2007 waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling zich bevoegd verklaart om de 
gevraagde controle over de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infil-
tratie uit te oefenen, zijn de cassatieberoepen van de eisers III om dezelfde reden 
niet ontvankelijk bij gebrek aan belang. 

Middel van de eiser I.1, tevens III.1
3. Het middel komt op tegen de beslissing van het arrest van 11 januari 2007 

waarbij het de zaak naar het openbaar ministerie verwijst teneinde haar bij de ka-
mer van inbeschuldigingstelling aan te brengen met het oog op het uitoefenen 
van de controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden obser-
vatie en infiltratie met toepassing van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering. 
Het heeft geen betrekking op de ontvankelijkheid van het cassatieberoep en be-
hoeft dus geen antwoord.

Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoepen.

13 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie  van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. P. Vandemeulebroucke, Antwerpen.
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Nr. 552

2° KAMER - 14 november 2007

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — DUUR, 
BEGIN EN EINDE - OP VERSTEK GEWEZEN EN NIET VOOR VERZET OPENSTAANDE BESLISSING - 
AANVANG VAN DE TERMIJN

Het  cassatieberoep tegen een bij  verstek gewezen doch niet  voor  verzet  openstaande  
beslissing, moet worden ingesteld vóór het verstrijken van de termijn van vijftien dagen,  
die ingaat na de dag van de betekening van de beslissing, ook al was de betekening niet  
aan de beklaagde in persoon gedaan1.

(W.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1041.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 27 maart 2007 in hoger be-

roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel. 
De eiser voert twee middelen aan in een memorie die op 16 juli 2007 op de 

griffie van het Hof is ingekomen.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Het bestreden vonnis verklaart het verzet van de eiser ongedaan om reden dat 

hij op de door hem vastgestelde terechtzitting niet is verschenen om de gegrond-
heid van zijn rechtsmiddel aan te tonen.

Het cassatieberoep tegen een beslissing die, zoals te dezen, bij verstek is ge-
wezen doch waartegen geen verzet openstaat, moet worden ingesteld vóór het 
verstrijken van de termijn van vijftien vrije dagen, die ingaat na de dag van de 
betekening van de beslissing, ook al was de betekening niet aan de persoon ge-
daan.

Het vonnis van 27 maart 2007 werd op 29 mei 2007 overeenkomstig artikel 37 
van het Gerechtelijk Wetboek betekend, namelijk door afgifte van het afschrift 
van het deurwaardersexploot op het politiecommissariaat van de plaats van bete-
kening en door de achterlating, aan de woonplaats van de eiser, van een bericht 
waarin hem kennis wordt gegeven van de aanbieding van het exploot en van de 
plaats waar hij het kon afhalen.

Daaruit volgt dat, aangezien de termijn op 30 mei 2007 is ingegaan, de eiser 
tot en met 14 juni 2007 cassatieberoep kon instellen.

Het cassatieberoep dat op 22 juni is ingesteld, is laattijdig en derhalve niet ont-
vankelijk.

Er is geen grond om acht te slaan op de memorie van de eiser die geen ver-

1 Cass., 14 jan. 1992, AR 5990, nr. 244. 
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band houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

14 november 2007 – 2° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. M. Reizer, Brussel.

Nr. 553

2° KAMER - 14 november 2007

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 67 — ARTIKEL 67TER - VERPLICHTING OM DE IDENTITEIT VAN DE BESTUURDER 
MEE TE DELEN - TOEREKENBAARHEID VAN HET MISDRIJF - RECHTSPERSOON

2º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — RECHTSPERSONEN - WEGVERKEER - 
ARTIKEL 67TER WEGVERKEERSWET - VERPLICHTING OM DE IDENTITEIT VAN DE BESTUURDER MEE 
TE DELEN

3º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 67 — ARTIKEL 67TER - VERPLICHTING OM DE IDENTITEIT VAN DE BESTUURDER 
MEE TE DELEN - VERMOEDEN VAN SCHULD

4º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 67 — ARTIKEL 67TER - TOEPASSING - VOORWAARDE

1º en 2° Miskenning van de verplichting om de identiteit van de bestuurder mee te delen 
die het Wegverkeersreglement heeft overtreden met een voertuig dat op naam van de 
rechtspersoon  is  ingeschreven,  als  bepaald  bij  artikel  67ter  Wegverkeerswet,  kan 
strafbaar  worden gesteld  ten  laste van de rechtspersoon voor  rekening  waarvan dat  
misdrijf werd gepleegd1. 

3º Door de personen die het aanwijst te verplichten om de identiteit van de bestuurder mee  
te delen die het Wegverkeersreglement heeft overtreden met een voertuig dat op naam  
van een rechtspersoon is ingeschreven, stelt artikel 67ter van de Wegverkeerswet geen 
vermoeden van schuld in tegen die bestuurder,  tegen de rechtspersoon of tegen zijn  
vertegenwoordigers. 

4º De toepassing van artikel 67ter Wegverkeerswet op de persoon die de identiteit niet  
heeft meegedeeld van de bestuurder die bij de begane overtreding is betrokken, is niet  
afhankelijk  van  de  vervolging  van  die  bestuurder,  aangezien  die  vervolging  wordt  
verhinderd door het verzuim dat bij de voormelde bepaling strafbaar wordt gesteld. 

(ATELIER P. SAUVAGE nv)

ARREST (vertaling)

1 G.W.Hof, 11 jan. 2007, arrest nr. 5/2007. 
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(A.R. P.07.1064.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 21 juni 2007 in hoger be-

roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers. 
De eiseres voert drie middelen aan in een memorie waarvan een eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel
Naar luid van artikel 5, eerste lid, van het Strafwetboek, is een rechtspersoon 

strafrechtelijk verantwoordelijk voor misdrijven die hetzij een intrinsiek verband 
hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belan-
gen, of die, naar blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn 
gepleegd.

Aangezien het voormelde artikel 5 in de regel op alle misdrijven van toepas-
sing is, voert het een verantwoordelijkheid in die eigen is aan de rechtspersonen, 
autonoom en onderscheiden van die van de natuurlijke personen die voor de 
rechtspersoon hebben gehandeld of dit hebben nagelaten.

Miskenning van de verplichting tot mededeling die bij artikel 67ter van de 
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer is bepaald, 
kan bijgevolg, in tegenstelling tot wat de eiseres aanvoert, strafbaar worden ge-
steld ten laste van de rechtspersoon voor rekening waarvan dat misdrijf werd ge-
pleegd.

Het middel faalt naar recht.
Over het tweede middel
Door de personen die het aanwijst te verplichten om de identiteit mee te delen 

van de bestuurder die het Wegverkeersreglement heeft overtreden met een voer-
tuig dat op naam van een rechtspersoon is ingeschreven, stelt artikel 67ter van de 
Wet van 16 maart 1968 geen vermoeden van schuld in tegen die bestuurder, te-
gen de rechtspersoon of tegen zijn vertegenwoordigers.

Het middel dat van een onjuiste juridische veronderstelling uitgaat, faalt naar 
recht.

Over het derde middel
De toepassing van artikel 67ter van de Wet betreffende de politie over het 

wegverkeer, veronderstelt dat de voormelde wet of zijn uitvoeringsbesluiten wer-
den overtreden, wat het vonnis, op grond van de telastlegging zoals zij in de dag-
vaarding is omschreven, vaststelt.

De toepassing daarentegen van artikel 67ter op de persoon die de identiteit van 
de betrokken bestuurder niet heeft meegedeeld, is niet afhankelijk van de vervol-
ging van die bestuurder, aangezien die vervolging wordt verhinderd door het ver-
zuim dat bij de voormelde bepaling strafbaar wordt gesteld.
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Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten. 

14 november 2007 – 2° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Ch. Halet, Luik en M.-F. Roumans, Luik.

Nr. 554

2° KAMER - 14 november 2007

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EÉN ENKELE STRAF 
DOOR DE EERSTE RECHTER WEGENS VERSCHILLENDE MISDRIJVEN UITGESPROKEN - IN HOGER 
BEROEP SLECHTS BEPAALDE MISDRIJVEN IN AANMERKING GENOMEN - HANDHAVING VAN DE DOOR DE 
EERSTE RECHTER UITGESPROKEN STRAF - GEVOLG - EENSTEMMIGHEID

2º STRAF — SAMENLOOP — EENDAADSE - RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EÉN 
ENKELE STRAF DOOR DE EERSTE RECHTER WEGENS VERSCHILLENDE MISDRIJVEN UITGESPROKEN - IN 
HOGER BEROEP SLECHTS BEPAALDE MISDRIJVEN IN AANMERKING GENOMEN - HANDHAVING VAN DE 
DOOR DE EERSTE RECHTER UITGESPROKEN STRAF - GEVOLG - EENSTEMMIGHEID

3º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EÉN ENKELE STRAF 
DOOR DE EERSTE RECHTER WEGENS VERSCHILLENDE MISDRIJVEN UITGESPROKEN - VRIJSPRAAK 
VOOR ÉÉN VAN DE TELASTLEGGINGEN - HANDHAVING VAN DE DOOR DE EERSTE RECHTER 
UITGESPROKEN STRAF - ARTIKEL 6, E.V.R.M.

4º STRAF — SAMENLOOP — EENDAADSE - RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EÉN 
ENKELE STRAF DOOR DE EERSTE RECHTER WEGENS VERSCHILLENDE MISDRIJVEN UITGESPROKEN - 
VRIJSPRAAK VOOR ÉÉN VAN DE TELASTLEGGINGEN - HANDHAVING VAN DE DOOR DE EERSTE 
RECHTER UITGESPROKEN STRAF - ARTIKEL 6, E.V.R.M.

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EÉN ENKELE STRAF 
DOOR DE EERSTE RECHTER WEGENS VERSCHILLENDE MISDRIJVEN UITGESPROKEN - VRIJSPRAAK 
VOOR ÉÉN VAN DE TELASTLEGGINGEN - HANDHAVING VAN DE DOOR DE EERSTE RECHTER 
UITGESPROKEN STRAF

1º en 2° Het gerecht in hoger beroep verzwaart de straf niet wanneer het, nadat de eerste  
rechter  om reden van eenheid van opzet  één enkele straf  had uitgesproken wegens  
verschillende misdrijven, deze straf handhaaft hoewel het nog slechts bepaalde van die  
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misdrijven in aanmerking neemt1. (Art. 211bis, Sv.)

3º,  4°  en  5°  Artikel  6  E.V.R.M.  verbiedt  niet  dat  het  gerecht  waar  het  hoger  beroep 
aanhangig  is  gemaakt  tegen  een  vonnis  dat  één  enkele  straf  wegens  verschillende 
telastleggingen uitspreekt, de door de eerste rechter uitgesproken straf handhaaft, terwijl  
het één van die telastleggingen niet bewezen verklaart. 

(W. T. G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1324.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 31 juli 2007 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
De eiser voert een middel aan in een brief waarvan een eensluidend verklaard 

afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvor-

dering :
Over het middel
Het middel verwijt het arrest dat het, na te hebben beslist dat één van de tien 

door de correctionele rechtbank tegen de eiser in aanmerking genomen tenlaste-
leggingen niet bewezen was, de gevangenisstraf van veertig maanden bevestigt 
die door de voormelde rechtbank is uitgesproken, zonder die strafverzwaring met 
redenen te omschrijven.

Er is geen strafverzwaring wanneer de appelrechter, nadat de eerste rechter om 
reden van eenheid van opzet één enkele straf had uitgesproken wegens verschil-
lende misdrijven, deze straf handhaaft hoewel hij nog slechts bepaalde van die 
misdrijven in aanmerking neemt.

Artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden verbiedt niet dat het gerecht waar het hoger beroep aan-
hangig is gemaakt tegen een vonnis dat één enkele straf wegens verschillende te-
lastleggingen uitspreekt, de door de eerste rechter uitgesproken straf handhaaft 
terwijl het één van die telastleggingen niet bewezen verklaart.

Het middel faalt naar recht.

Ambtshalve toezicht

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

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-
lijke rechtsvorderingen die door de verweerders tegen de eiser zijn ingesteld:
1 Cass., 6 jan. 2004, AR P.03.0797.N, nr. 2.
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De eiser voert geen bijzonder middel aan.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

14 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal.

Nr. 555

1° KAMER - 15 november 2007

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS - BENADEELDE - VORDERING - VOORWAARDE - VOORAFGAANDE 
VORDERING TEGEN AANSPRAKELIJKE - VERJARING - GEVOLG

De bepalingen krachtens welke het Fonds tegenover de benadeelden niet gehouden is tot  
vergoeding indien zij hun vordering tegen een der aansprakelijken hebben laten verjaren 
maken geen onderscheid naargelang de benadeelde een vordering  tegen het  Fonds 
instelt  vooraleer  of  nadat  zijn  vordering  tegen  een  van  de  aansprakelijke  daders  is  
verjaard1.(Artt.  18,  b  en  22,  2°,  K.B.  16  dec.  1981  houdende  inwerkingstelling  en 
uitvoering  van  de  artt.  49  en  50  Wet  9  juli  1975  betreffende  de  controle  der 
verzekeringsondernemingen)

(D. e.a. T. GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS)

ARREST

(A.R. C.06.0398.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 januari 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 22, 2°, van het koninklijk besluit van 11 juli 2003, houdende de vaststelling 

van de toelatingsvoorwaarden en de werking van het Belgisch Bureau en het Gemeen-
schappelijk Waarborgfonds;

- artikel 18.b van het koninklijk besluit van 16 december 1981, houdende inwerking-
stelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de 

1 Zie Cass., 13 sept. 2001, AR C.99.0103.N, nr. 461 (en de verwijzing in de voetnoot 1).
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controle der verzekeringsondernemingen, waarvan het opschrift bij koninklijk besluit van 
23 oktober 1995 werd gewijzigd in "koninklijk besluit houdende inwerkingstelling en uit-
voering van de artikelen 79 en 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen", zoals van kracht vooraleer het werd opgeheven bij artikel 
27 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende de vaststelling van de toelatings-
voorwaarden en de werking van het Belgisch Bureau en het Gemeenschappelijk Waar-
borgfonds.

Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Gent verklaart in het aangevochten arrest van 5 januari 2006 de 

door de eisers lastens de verweerder ingestelde vorderingen, ertoe strekkende de verweer-
der te horen veroordelen tot vergoeding van de schade geleden naar aanleiding van het 
verkeersongeval van 19 september 1990, ontvankelijk, doch ongegrond en wijst deze vor-
deringen af.

Het Hof van Beroep te Gent stoelt deze beslissing op volgende motieven:
"Artikel 22, 2°, van het koninklijk besluit van 11 juli 2003, voormalig artikel 18, b, van 

het koninklijk besluit van 16 december 1981, bepaalt dat het Gemeenschappelijk Motor-
waarborgfonds tegenover de benadeelden niet tot vergoeding gehouden is indien zij hun 
vordering tegen één der aansprakelijke daders hebben laten verjaren.

Bij  het tussenarrest  van 16 december 2004 werd geoordeeld dat uit het strafdossier 
blijkt dat het ongeval zich voordeed op een rijksweg waarvan de bewaring bij het Vlaams 
Gewest ligt. Tevens werd vastgesteld dat het Vlaams Gewest dient beschouwd te worden 
als een aansprakelijke, nu haar aansprakelijkheid op grond van artikel 1384, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek betrokken zou geweest zijn, mocht de vordering lastens haar niet 
verjaard zijn.

Aldus dient besloten te worden dat (de eisers en de heer D.) hun vordering tegen een 
aansprakelijke dader hebben laten verjaren en zij bijgevolg niet over een recht op vergoe-
ding lastens het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds beschikken.

De verwijzing van (de eisers en de heer D.) naar het arrest van 13 september 2001 van 
het Hof van Cassatie is niet ter zake dienend gezien dit enkel betrekking had op het verval 
van het recht op vergoeding wanneer de benadeelde zich er van onthouden heeft een vor-
dering tegen één der aansprakelijke daders in te stellen indien het Fonds hen hierom ver-
zoekt en niet op het laten verjaren van de vordering tegen één der aansprakelijke daders. 
In het arrest werd bovendien enkel gesteld dat de benadeelde niet verplicht is voorafgaan-
delijk  alle  rechtsmiddelen  uit  te  putten  tegen  de  vermoedelijke  daders  vooraleer  een 
rechtsvordering tegen het Fonds in te stellen, hetgeen geenszins belet dat het recht op ver-
goeding van de benadeelde verloren gaat wanneer hij zijn recht tegen één van de aanspra-
kelijke daders heeft laten verjaren.

Dat de verjaring tegen het Vlaams Gewest nog niet ingetreden was op het ogenblik dat 
de vorderingen tegen het Fonds werden ingesteld, is evenmin relevant. Vast staat immers 
dat (de eisers en de heer D.) hun vordering tegen het Vlaams Gewest hebben laten verja-
ren. Het feit dat zij voordien het Fonds hebben aangesproken, doet hier niet aan af.

Artikel 22, 2°, van het koninklijk besluit van 11 juli 2003, voormalig artikel 18, b, van 
het koninklijk besluit van 16 december 1981, interpreteren in de zin dat het Fonds enkel 
niet tot vergoeding gehouden is wanneer tegen haar een vordering wordt ingesteld op het 
ogenblik dat de vordering tegen één der aansprakelijke partijen reeds verjaard is, is strij-
dig met de bewoordingen van deze bepaling.

Het behoorde niet aan het Fonds als eerste het initiatief te nemen om het Vlaams Ge-
west te dagvaarden, noch de benadeelden hiertoe opdracht te geven.

De vraag of het Fonds kan worden aangesproken op grond van schade veroorzaakt 
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door een onbekend gebleven voertuig dan wel doordat geen enkele verzekeringsonderne-
ming tot vergoeding verplicht is om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder 
die het ongeval veroorzaakt, vrijuit gaat, is in de gegeven omstandigheden niet verder aan 
de orde.

De vorderingen van (de eisers en de heer D.) zijn bijgevolg ongegrond"(arrest, pp. 3-4).
Grieven
1. Naar luid van artikel 18.b van het koninklijk besluit van 16 december 1981, houden-

de inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, waarvan het opschrift bij konink-
lijk besluit van 23 oktober 1995 werd gewijzigd in "koninklijk besluit houdende inwer-
kingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffen-
de de controle der verzekeringsondernemingen", zoals van kracht vooraleer het werd op-
geheven bij artikel 27 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003, en artikel 22.2° van het 
koninklijk besluit van 11 juli 2003, houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaar-
den en de werking van het Belgisch Bureau en het Gemeenschappelijk Waarborgfonds, is 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds tegenover de benadeelden niet gehouden tot 
vergoeding indien zij hun vordering tegen één der aansprakelijke daders hebben laten ver-
jaren, daarvan afstand gedaan hebben of zich er van onthouden een vordering tegen hen in 
te stellen indien het Fonds hen hierom verzoekt.

2. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat deze bepalingen, overgenomen uit het koninklijk 
besluit van 5 januari 1957, niet tot doel hebben de benadeelde te verplichten een vorde-
ring tegen de dader van een door een motorrijtuig veroorzaakte ongeval in te stellen alvo-
rens hij voor een bijdrage vanwege het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds in aan-
merking komt. Deze bepalingen doelen op het geval dat er verschillende aansprakelijke 
daders zouden zijn, onder wie sommige buiten het toepassingsgebied van de WAM-wet 
vallen, zodat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds voor die daders niet gehouden 
is tot vergoeding.

Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds is ingevolge voornoemde bepalingen niet 
gehouden tot vergoeding van de benadeelde indien deze een vordering tegen het Gemeen-
schappelijk Motorwaarborgfonds instelt nadat zijn vordering tegen één van de aansprake-
lijke daders reeds is verjaard.

Deze bepalingen vinden evenwel geen toepassing, en het Gemeenschappelijk Motor-
waarborgfonds is derhalve wel tot vergoeding van de benadeelde gehouden, indien deze 
zijn vordering tegen het Fonds instelt alvorens zijn vordering tegen één van de aansprake-
lijke daders is verjaard.

Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds is derhalve gehouden tot vergoeding van 
de benadeelde die zijn vordering tegen het Fonds heeft ingesteld vooraleer zijn vordering 
tegen de aansprakelijke dader was verjaard, zelfs indien de benadeelde nadien een vorde-
ring tegen deze aansprakelijke instelt, op een ogenblik dat die vordering reeds is verjaard.

3. De artikelen 18.b van het koninklijk besluit van 16 december 1981 en 22.2° van het 
koninklijk besluit van 11 juli 2003 hebben tot doel het Gemeenschappelijk Motorwaar-
borgfonds, wanneer het door de benadeelde wordt aangesproken, de mogelijkheid te bie-
den zijn rechten veilig te stellen en aldus maatregelen te treffen om de eventuele uitoefe-
ning van zijn subrogratierecht veilig te stellen. Overeenkomstig artikel 80, §2, eerste lid, 
van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, opge-
heven bij artikel 12 van de wet van 22 augustus 2002, en artikel 19bis-14, §1, van de wet 
van 21 november  1989 betreffende de verplichte  aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, ingevoegd bij artikel 7 van de wet van 22 augustus 2002, treedt het Fonds 
immers, in de gevallen waarin de wet voorziet dat de benadeelde vanwege het Fonds ver-
goeding kan bekomen van de door een motorrijtuig veroorzaakte schade, in zoverre het de 
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benadeelde heeft vergoed, in de rechten van de benadeelde tegen de aansprakelijke perso-
nen en eventueel tegen hun verzekeraars.

Wanneer de benadeelde een vordering tot schadevergoeding tegen het Gemeenschap-
pelijk Motorwaarborgfonds instelt op een ogenblik dat de vordering van de benadeelde te-
gen de aansprakelijke reeds is verjaard, zal het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 
geen mogelijkheid meer hebben om, na vergoeding van de benadeelde, de subrogatoire 
vordering tegen de aansprakelijke in te stellen. Dit is de reden waarom de artikelen 18.b 
van het koninklijk besluit van 16 december 1981 en 22.2° van het koninklijk besluit van 
11 juli 2003 voorzien dat het Fonds in die hypothese niet tot vergoeding zal gehouden 
zijn.

4. Wanneer het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds aldus gehouden is tot vergoe-
ding van de schade naar aanleiding van een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig slip-
te op een mazoutvlek op de rijbaan en het Vlaamse Gewest als bewaarder van de rijbaan 
op grond van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is voor het 
ongeval, zal het Fonds na vergoeding van de benadeelde in diens rechten treden ten aan-
zien van het Vlaams Gewest.

Artikelen l8.b van het koninklijk besluit van 16 december 1981 en 22.2° van het ko-
ninklijk besluit van 11 juli 2003 hebben tot doel te vermijden dat de benadeelde een vor-
dering tot schadevergoeding tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds zou in-
stellen nadat zijn vordering tegen het Vlaamse Gewest reeds verjaard is, omdat het Fonds 
alsdan, na vergoeding van de benadeelde, geen subrogatoire vordering tegen het Vlaamse 
Gewest zal kunnen instellen.

Deze reglementaire bepalingen strekken er dus toe het Gemeenschappelijk Motorwaar-
borgfonds toe te laten, wanneer een vordering tot schadevergoeding wordt ingesteld, zijn 
rechten te vrijwaren door een vordering tegen het Vlaamse Gewest in te stellen of de be-
nadeelde aan te manen een vordering tegen het Vlaamse Gewest in te stellen.

Zoals hiervoren uiteengezet, vinden de artikelen 18.b van het koninklijk besluit van 16 
december 1981 en 22.2° van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 geen toepassing wan-
neer de benadeelde een vordering tot vergoeding tegen het Gemeenschappelijk Motor-
waarborgfonds instelt  vooraleer  zijn  vordering tegen het  Vlaamse Gewest  is  verjaard, 
zelfs indien hij nadien een vordering tegen het Gewest instelt op een ogenblik dat deze 
vordering reeds is verjaard, nu in die hypothese aan het Fonds geenszins de mogelijkheid 
werd ontnomen zijn rechten veilig te stellen.

5. Het hof van beroep beslist in het aangevochten arrest derhalve ten onrechte dat:
- de vordering van de eisers lastens de verweerder ongegrond is omdat zij hun vorde-

ring tegen een aansprakelijke derde - het Vlaamse Gewest - hebben laten verjaren en dat 
het feit dat de eisers een vordering tegen het Fonds hebben ingesteld vooraleer de verja-
ring van hun vordering tegen het Vlaamse Gewest was ingetreden, hieraan niet afdoet,

- artikel 22.2° van het koninklijk besluit van 11 juli 2003, voormalig artikel 18.b van 
het koninklijk besluit van 16 december 1981, interpreteren in de zin dat het Fonds enkel 
niet tot vergoeding gehouden is wanneer tegen haar een vordering wordt ingesteld op het 
ogenblik dat de vordering tegen één der aansprakelijke partijen reeds verjaard is, strijdig 
is met de bewoordingen van deze bepaling,

- het niet aan het Fonds behoorde als eerste het initiatief te nemen om het Vlaamse Ge-
west te dagvaarden, noch de benadeelden hiertoe opdracht te geven.

Door de vordering van eisers op grond van de in het middel aangehaalde motieven als 
ongegrond af te wijzen, schendt het hof van beroep aldus de artikelen 22.2° van het ko-
ninklijk besluit van 11 juli 2003, houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden 
en de werking van het Belgisch Bureau en het Gemeenschappelijk Waarborgfonds en 18.b 
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van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoe-
ring van de artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der ver-
zekeringsondernemingen,  waarvan  het  opschrift  bij  koninklijk  besluit  van  23  oktober 
1995 werd gewijzigd in "koninklijk besluit houdende inwerkingstelling en uitvoering van 
de artikelen 79 en 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekerings-
ondernemingen", zoals van kracht vooraleer het werd opgeheven bij artikel 27 van het ko-
ninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden 
en de werking van het Belgisch Bureau en het Gemeenschappelijk Waarborgfonds.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1.  Krachtens artikel  18.b van het koninklijk besluit van 16 december 1981 

houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van de wet 
van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, te dezen 
van toepassing tot dat het werd opgeheven bij artikel 27 van het koninklijk be-
sluit van 11 juli 2003, houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en 
de werking van het Belgisch Bureau en het Gemeenschappelijk Motorwaarborg-
fonds en krachtens artikel 22.2° van dit koninklijk besluit, is het Fonds tegenover 
de benadeelden niet gehouden tot vergoeding indien zij hun vordering tegen één 
der aansprakelijke hebben laten verjaren. 

2. Deze bepalingen maken geen onderscheid naargelang de benadeelde een 
vordering tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds instelt vooraleer of 
nadat zijn vordering tegen één van de aansprakelijke daders is verjaard.

3. Het middel dat aanvoert dat deze bepalingen geen toepassing vinden wan-
neer de benadeelde een vordering tot vergoeding tegen het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds instelt vooraleer zijn vordering tegen een van de aansprake-
lijke daders is verjaard, zelfs indien hij nadien een vordering tegen het Gewest 
instelt op een ogenblik dat deze vordering reeds is verjaard, omdat in die hypo-
these aan het Fonds geenszins de mogelijkheid werd ontnomen zijn rechten vei-
lig te stellen, faalt naar recht.

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

15 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Geinger en Maes.

Nr. 556

1° KAMER - 15 november 2007

HUUR VAN GOEDEREN — HUISHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
VERLENGING. ENZ) - OPZEGGING DOOR DE VERHUURDER - PERSOONLIJKE BETREKKING - 
NIET-VERWEZENLIJKING - VERGOEDING - VOORWAARDEN
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De huurder heeft slechts recht op vergoeding vanwege de verhuurder, wegens het niet  
verwezenlijken van de voorwaarden van diens persoonlijke betrekking van het goed of  
door  zijn  afstammelingen  binnen  de  gestelde  termijn,  als  het  huurcontract  eindigt  
ingevolge opzegging door de verhuurder. (Art. 3, §§1 en 2, Huurwet 20 feb. 1991)

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

ARREST

(A.R. C.06.0569.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 24 april 2006 gewezen door 

de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, zetelend in hoger beroep.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Artikel 3, §1, van de Woninghuurwet bepaalt dat elke huurovereenkomst 

bedoeld in artikel 1 wordt geacht te zijn aangegaan voor een duur van negen jaar.
Artikel 3, §2, eerste lid, van deze wet laat de verhuurder toe de huurovereen-

komst te allen tijde te beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn 
van zes maanden, indien hij voornemens is het goed persoonlijk en werkelijk te 
laten betrekken door zijn afstammelingen.

Artikel 3, §2, derde lid, van deze wet bepaalt dat het goed binnen een jaar na 
het verstrijken van de opzegging moet worden betrokken.

Artikel 3, §2, vierde lid, van deze wet bepaalt dat indien de verhuurder, zonder 
het bewijs te leveren van buitengewone omstandigheden, binnen de gestelde ter-
mijn en voorwaarden de betrekking van het goed niet verwezenlijkt, de huurder 
recht heeft op een vergoeding die gelijk is aan achttien maanden huur.

2. Uit deze bepalingen volgt dat de huurder slechts recht heeft op de vergoe-
ding bedoeld in artikel 3, §2, vierde lid, van de Woninghuurwet, als het huurcon-
tract eindigt ingevolge een opzegging door de verhuurder.

3. Het bestreden vonnis oordeelt dat:
- de eisers de huurovereenkomst hebben opgezegd op 23 december 2003 met 

een termijn van zes maanden die verstreek op 30 juni 2004;
- de huurovereenkomst tussen de eisers en de verweerster met onderling ak-

koord werd beëindigd op 31 mei 2004.
4. De appelrechters die oordelen dat de huurovereenkomst tussen de partijen 

in onderling akkoord overeenkomst is beëindigd, konden niet zonder schending 
van het in het middel aangehaalde wetsartikel, beslissen dat de verweerster recht 
had op de vergoeding waarvan sprake in artikel 3, §2, vierde lid, van de Woning-
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huurwet.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eisers veroordeelt tot beta-

ling aan de verweerster van een bedrag van 11.156,58 euro, te vermeerderen met 
de gerechtelijke interest vanaf 7 oktober 2004 en in zoverre het uitspraak doet 
over de kosten.

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Me-
chelen, zetelend in hoger beroep.

15 november 2007 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Waûters, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. Verbist en Lefebvre. 

Nr. 557

1° KAMER - 15 november 2007

1º PAULIAANSE RECHTSVORDERING - SCHULDEISERS - VERZET - WETTELIJKE 
BEPALING - AARD

2º VERDELING - SCHULDEISERS - VERZET - WETTELIJKE BEPALING - AARD

1º  en  2°  Artikel  882  van  het  Burgerlijk  Wetboek,  dat  het  recht  van  verzet  van  de  
schuldeisers tegen een verdeling bepaalt,  raakt de openbare orde niet  en is niet  van  
dwingend recht1. (Artt. 882 en 1167, B.W.)

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

ARREST

(A.R. C.06.0621.N  - C.06.0622.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 19 april 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres in de zaak C.06.0621.N voert in haar verzoekschrift een middel 

1 Zie Cass., 3 dec. 1999, AR C.96.0121.N, nr. 658, met concl. A.G. DE RIEMAECKER.
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aan.
De eiser in de zaak C.06.0622.N voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
A. De zaak C.06.0621.N
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 882, 1167, 1390, 1427 en 1430 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: "Ontvangt het hoger beroep en het incidenteel beroep, doch ver-

klaart beide ongegrond. Bevestigt dienvolgens het bestreden vonnis. Verwijst (de tweede 
verweerder) en (de eiseres) in de kosten van de procedure in hoger beroep, (...)".

op grond van de motieven op p. 3-4:
"1.1. Ingevolge artikel 1167 van het Burgerlijk Wetboek kunnen de schuldeisers in hun 

eigen naam opkomen tegen de handelingen die hun schuldenaar verricht heeft met be-
drieglijke benadeling van hun rechten.

Deze pauliaanse vordering is evenwel onderworpen aan een aantal voorwaarden, met 
name:

- de anterioriteit van de schuldvordering,
- de verarming van de schuldenaar en de benadeling van de schuldeiser, het bedrog van 

de schuldenaar,
- de medeplichtigheid of het medeweten van de derde betrokkene.
1.2. (De tweede verweerder) werpt, bij incidenteel beroep, de ontoelaatbaarheid op van 

de pauliaanse vordering met als argument dat de aangevochten rechtshandeling deel uit-
maakt van de akte voorafgaandelijk aan de echtscheiding door onderlinge toestemming 
en, nu deze overeenkomst een geheel vormt met de echtscheiding die van openbare orde 
is, deze niet kan aangevochten worden, voor zover de echtscheiding zelf niet wordt aange-
vochten. Gezien de echtscheiding in casu is overgeschreven is zij tegenstelbaar aan der-
den, zo stelt hij, met inbegrip van de thans aangevochten rechtshandeling.

1.3. Een pauliaanse vordering beoogt de niet-tegenstelbaarheid van een aangevochten 
rechtshandeling en herstel in natura of bij equivalent ten voordele van de schuldeiser. De 
pauliaanse vordering beoogt niet de herroeping van de hele regeling voorafgaand aan de 
echtscheiding door onderlinge toestemming of de nietigheid van de echtscheiding zelf. Er 
is dan ook geen enkel element van openbare orde dat zich tegen deze vordering verzet. De 
pauliaanse vordering is dan ook ontvankelijk".

Grieven
Op grond van de artikelen 1390, 1427 en 1430 van het Burgerlijk Wetboek heeft de 

echtscheiding de ontbinding tot gevolg van het tussen de echtelieden bestaande huwelijks-
stelsel, dewelke op haar beurt de vereffening en verdeling ten gevolge heeft van dat stel-
sel.

Krachtens het derde lid van voormeld artikel 1430 van het Burgerlijk Wetboek zijn de 
bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de vereffening en veiling en die van 
het Burgerlijk Wetboek betreffende de verdeling van nalatenschappen van overeenkomsti-
ge toepassing.

Artikel 1167, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de schuldeisers ook in 
hun eigen naam kunnen opkomen tegen de handelingen die hun schuldenaar verricht heeft 
met bedrieglijke benadeling van hun rechten.

Niettemin bepaalt het tweede lid van dit artikel dat, wat betreft hun recht vermeld in de 
titel "erfenissen" en "huwelijksvermogensstelsels", zij zich naar de aldaar voorgeschreven 
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regels moeten gedragen.
Artikel 882 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de schuldeisers van een deelge-

noot, om te beletten dat de verdeling met bedrieglijke benadeling van hun rechten ge-
schiedt, zich ertegen kunnen verzetten dat zij buiten hun aanwezigheid gedaan wordt en, 
dat zij het recht hebben om op eigen kosten in de verdeling tussen te komen.

Maar dit artikel bepaalt echter ook dat de schuldeisers niet kunnen opkomen tegen een 
voltrokken verdeling, behalve wanneer deze heeft plaats gehad buiten hen om en met een 
miskenning van een door hen gedaan verzet.

Uit de voorgaande wetsbepalingen volgt dat de schuldeisers van een medegerechtigde 
in een huwelijksvermogenstelsel de pauliaanse vordering bepaald in artikel 1167, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek niet kunnen uitoefenen tegen een buiten hen voltrokken 
verdeling, wanneer zij voordien tegen die verdeling geen verzet hebben gedaan, behalve 
wanneer de verdeling fictief blijkt of bedrieglijk werd voltrokken teneinde het in artikel 
882 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde verzet onmogelijk te maken.

Hieruit volgt dat de appelrechters, door te beslissen dat er geen enkel element is dat 
zich tegen de pauliaanse vordering van de eerste verweerder verzet, zonder vast te stellen 
dat de tussen de eiseres en de tweede verweerder tot stand gekomen verdeling van hun hu-
welijksvermogensstelsel fictief is of bedrieglijk voltrokken werd teneinde het in artikel 
882 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde verzet onmogelijk te maken, de aangehaalde ar-
tikelen schenden door de vordering van de eerste verweerder ontvankelijk te verklaren, 
omdat buiten de voormelde niet voorhanden zijnde gevallen de eerste verweerder dergelij-
ke vordering niet meer kan instellen tegen de tussen de eiseres en de tweede verweerder 
voltrokken verdeling. (schending van de artikelen 882, 1167, 1390, 1427 en 1430 van het 
Burgerlijk Wetboek).

(...) 
III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
Voeging
1. De zaken C.06.0621.N en C.06.0622.N zijn gericht tegen hetzelfde arrest. 

Zij dienen te worden gevoegd.
A De zaak C.06.0621.N 
Ontvankelijkheid
2. De verweerder sub 1 werpt op dat het middel nieuw en mitsdien niet ont-

vankelijk is.
3. Artikel 882 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de schuldeisers van een 

deelgenoot, om te beletten dat de verdeling met bedrieglijke benadeling van hun 
rechten geschiedt, zich ertegen kunnen verzetten dat zij buiten hun aanwezigheid 
gedaan wordt en, dat zij het recht hebben om op eigen kosten in de verdeling tus-
sen te komen.

Dit artikel bepaalt verder dat de schuldeisers niet kunnen opkomen tegen een 
voltrokken verdeling, behalve wanneer deze heeft plaats gehad buiten hen om en 
met miskenning van een door hen gedaan verzet.

Die bepaling raakt de openbare orde niet en is niet van dwingend recht.
4. De partijen hebben voor de appelrechters niet aangevoerd dat de pauliaanse 

vordering van de verweerder sub 1 niet ontvankelijk is omdat die verweerder niet 
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in de verdeling is tussengekomen of er geen verzet heeft tegen gedaan vóór die 
voltrokken was en de appelrechters hebben evenmin op eigen initiatief het artikel 
882 van het Burgerlijk Wetboek toegepast.

Het middel is nieuw en mitsdien niet ontvankelijk.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken C.06.0621.N en C.06.0622.N.
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt  de  eiseres  in  de  kosten  van  het  cassatieberoep  in  de  zaak 

C.06.0621.N.
Veroordeelt  de  eiser  in  de  kosten  van  het  cassatieberoep  in  de  zaak 

C.06.0622.N.

15 november 2007 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Waûters, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten:  
mrs. Wouters en Verbist. 

Nr. 558

1° KAMER - 16 november 2007

VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE ZAKEN - BELANG EN HOEDANIGHEID - 
ONTVANKELIJKHEID

De procespartij die voorhoudt titularis te zijn van een subjectief recht heeft, ook al wordt het  
betwist, belang en hoedanigheid om een vordering in rechte in te stellen; het onderzoek  
naar het bestaan of de draagwijdte van het ingeroepen subjectief recht betreft niet de  
ontvankelijkheid maar de gegrondheid van de vordering1. (Art. 17, Ger.W.)

(F.L. e.a T. F.L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0144.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 13 september 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan 

1 Cass., 26 feb. 2004, AR C.01.0402.N, nr. 106.
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dit arrest is gehecht voeren de eisers twee middelen aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Naar luid van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechtsvordering 

niet worden toegelaten, indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft 
om ze in te dienen.

De procespartij die beweert houder te zijn van een subjectief recht, heeft, ook 
al wordt dat recht betwist, het vereiste belang en de vereiste hoedanigheid om 
een rechtsvordering in te stellen.

Het onderzoek naar het bestaan of de draagwijdte van het door de eiser aange-
voerde subjectief recht valt niet onder het onderzoek naar de ontvankelijkheid 
maar onder dit naar de gegrondheid van de vordering.

Het arrest stelt vast, enerzijds, dat de eiser en de eerste eiseres de rechtsvoor-
ganger van de eerste twee verweerders alsook de derde en de vierde verweerster 
hadden gedagvaard teneinde  het  proces-verbaal  van de  algemene vergadering 
van 22 november 2001 van de vennootschap Sima nietig te doen verklaren en, 
anderzijds, dat die algemene vergadering het mandaat van afgevaardigd bestuur-
der van de eerste eiseres herroepen heeft.

Het oordeelt dat, "ook al zou mevrouw S. V. E. haar hoedanigheid van afge-
vaardigd bestuurder van de vennootschap Sima verloren hebben op de algemene 
vergadering van 4 mei 1998, zij die hoedanigheid teruggekregen heeft op 1 mei 
1999 of op zijn minst vanaf 2 mei 2000", en dat "(de eerste eiseres) bijgevolg op 
22 november 2001 niet meer de hoedanigheid van afgevaardigd bestuurder be-
zat".

Door op die grond de oorspronkelijke vordering van de eerste eiseres niet ont-
vankelijk te verklaren, schendt het arrest artikel 17 van het Gerechtelijk Wet-
boek.

In zoverre is het middel gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het  bestreden  arrest  in  zoverre  het  bij  de  uitspraak  over  zaak 

313/2002 van de algemene rol het hoger beroep van de verweersters gegrond 
verklaart, het vonnis van 7 januari 2002 tenietdoet en uitspraak doet over de kos-
ten.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eisers in de helft van de kosten en houdt de andere helft aan 

voor uitspraak daaromtrent door de feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
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16 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 559

1° KAMER - 16 november 2007

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN 
INBEGREPEN) - ANTWOORD OP HET VERWEERMIDDEL - GRENZEN

De rechter hoeft niet te antwoorden op het argument dat tot staving van een verweermiddel  
wordt aangevoerd maar dat geen afzonderlijk middel vormt1. (Art. 149, Gw. 1994)

(GESTION ET IMMEUBLES nv T. SOCIETE MOSANE DE CONSTRUCTION nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0205.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 26 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na te hebben vastgesteld dat "de naamloze vennootschap Terrains et Immeubles op 22 

augustus 1989 aan (...) (de verweerster) een koopoptie op (een) gebouw verleende tegen 
de prijs van 12.000.000 frank en dat die optie geldig was tot 15 september 1989 (...); dat 
in die koopoptie de volgende clausule is opgenomen: 'die optie is onderworpen aan de 
voorwaarde dat u de alleenverkoop van het kantoorgebouw dat u - of uw groep op de 
grond zult bouwen, tegen een commissieloon van 3 pct. (+ BTW) van de verkoopprijs ex-
clusief BTW en zonder de grond toevertrouwt aan Immobilière Ledoux, afdeling van (de 
eiseres)'; dat die optie op 15 september 1989 werd verlengd tot en met 19 september 1989; 
dat (de verweerster) gedurende de onderhandelingen zich het recht wilde voorbehouden 
om een ander persoon als werkelijke koper in zijn plaats te stellen en dat de naamloze 
vennootschap Terrains et Immeubles hiermee instemde; dat (de verweerster) en de naam-
loze vennootschap Terrains et Immeubles op 18 september 1989 de onderhandse koop-
overeenkomst ondertekenden waarin voormeld gebouw werd verkocht voor de prijs van 
9.500.000 frank; dat die overeenkomst een voorbehoud om een lastgever aan te wijzen be-
vat (...); dat (de verweerster) en de naamloze vennootschap Terrains et Immeubles dezelf-

1 Cass., 7 sept. 2004, AR P.03.0986.N, nr. 385.
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de dag een stuk, 'bijvoegsel' genaamd, ondertekenden dat in de volgende bewoordingen 
was gesteld: 'De (verweerster) (...) belast hierbij de Immobilière Ledoux (...) met de al-
leenverkoop van twee, op het terrein op te richten kantoorverdiepingen van ongeveer 416 
vierkante meter elk (...) die moeten worden verkocht tegen de door de (verweerster) of ge-
lijk welke derde vast te stellen prijs van ongeveer 28.000 frank per vierkante meter, zon-
der de grond en exclusief BTW, tegen een commissieloon exclusief BTW (thans 17 pct.) 
van 3 pct. van de verkoopprijs zonder grond en exclusief BTW, welk bedrag moet worden 
betaald bij de ondertekening van de voorlopige koopovereenkomsten Die commissie is 
verschuldigd wie de koper van die twee verdiepingen ook is",

en na te hebben beslist dat de verweerster "zich voor zichzelf en voor wie het zal beho-
ren ertoe verbonden heeft (de eiseres) te belasten met de litigieuze alleenverkoop; dat het 
vaststaat dat (de verweerster) verzuimd heeft die verbintenis over te dragen op de vereni-
ging zonder winstoogmerk Maison Syndicale F.G.T.B. onder last deze op haar beurt op te 
leggen aan de eventuele achtereenvolgende kopers; dat zij geen enkel geval van over-
macht opwerpt dat de niet-uitvoering van de overeenkomst van 18 september 1989 verant-
woordt, zodat die wanprestatie een fout oplevert en haar verplicht tot vergoeding van de 
schade van (de eiseres) die krachtens het beding ten behoeve van derden een rechtstreeks 
recht tegen haar bezit",

veroordeelt het arrest de verweerster om aan de eiseres het bedrag van 17.324,78 euro 
te betalen, berekend op basis van 832 vierkante meter aan 28.000 frank per vierkante me-
ter. 

Grieven
In haar conclusie van hoger beroep voerde de eiseres aan dat haar schade bestond in de 

derving van de commissie van drie pct. voor de alleenverkoop, die de verweerster - voor 
haar zelf of voor rekening van wie het zal behoren - zich verbonden had aan de eiseres toe 
te vertrouwen en dat die commissie moest worden berekend op basis van het bedrag van 
294.750.000 frank dat de prijs van de gebouwen was zoals die door Soficom Develop-
ment was geraamd. Zij voerde hiertoe de volgende redenen aan :

"Het bijvoegsel van 18 september 1989 preciseert: 'twee kantoorverdiepingen van on-
geveer 416 vierkante meter elk', dat is 832 vierkante meter in totaal, daar het laatste ont-
werp voor de F.G.T.B. op dat ogenblik twee kantoorverdiepingen volgens het vooront-
werp van architect J.-B. Courtois van 1989 omvatte; de ontwerpen en de eigenaars van de 
grond zijn achteraf nog veranderd en thans zijn uiteindelijk 2.875 vierkante meter kanto-
ren gebouwd en door het Waalse Gewest in gebruik genomen; de vermelding 'ongeveer' 
voor de in het bijvoegsel vermelde oppervlaktes geeft duidelijk aan dat de omvang van de 
verkoop kan evolueren teneinde haar met de realiteit te doen overeenstemmen wanneer de 
gebouwen eenmaal zullen opgericht zijn. Wat ten slotte de prijs betreft lag de in het bij-
voegsel vermelde waarde evenmin vast,  aangezien hiervoor eveneens 'ongeveer'  wordt 
vermeld, daar het evident is dat de waarde van kantoorgebouwen voortdurend verandert; 
wat betreft de omvang van de schade legt (de eiseres) derhalve onder haar stukken een ko-
pie neer van de erfpacht die op 3 november 2003 met het Waalse Gewest was overeenge-
komen en geregistreerd was op het hypotheekkantoor; (...) uit die pacht blijkt dat de waar-
de van het  gebouw is  vastgesteld  op een bedrag van 7.041.903 euro (of  284.069.660 
frank); door een aanpassing van de berekening op basis van de officiële waarde, die im-
mers blijkt uit de in een authentieke akte vermelde waarde, bedraagt de vergoeding 3 pct. 
x 7.041.903 euro = 211.257,09 euro (of 8.522.090 frank); dat toont de omvang van de 
door (de eiseres) geleden schade definitief en objectief aan".

Het arrest antwoordt niet op het bovenvermelde middel uit de conclusie van de eiseres 
volgens hetwelk het aantal vierkante meter en de prijs per vierkante meter, die in het bij-
voegsel worden vermeld, benaderende bedragen waren, zodat het hof (van beroep), ten-
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einde de prijs vast te stellen, diende rekening te houden met de werkelijk gebouwde op-
pervlakte van de kantoren en met de werkelijke prijs per vierkante meter.

Het arrest is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 
van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Na te hebben geoordeeld dat "(de eiseres), zonder de fout van (de verweerster) 

de in het bijvoegsel omschreven alleenverkoop zou hebben gekregen (...) aange-
zien er wel degelijk kantoren zijn gebouwd die door de vennootschap Soficom 
zijn verkocht", beslist het arrest dat "de rechter, om (de) schade (van de eiseres) 
te ramen, zich dient te houden (...) aan wat de partijen in (voornoemd) bijvoegsel 
hebben ingevoegd (,), namelijk de alleenverkoop van twee kantoorverdiepingen 
van ongeveer 416 vierkante meter elk, die moesten worden verkocht tegen de 
door (de eiseres) of gelijk welke derde vast te stellen prijs van ongeveer 28.000 
frank per vierkante meter tegen een commissieloon van drie pct. van 832 vier-
kante  meter  aan  28.000  frank  per  vierkante  meter,  dat  is  698.000  frank  (of) 
17.324,78 euro".

Aangezien het arrest op de conclusie van de eiseres volgens welke haar schade 
moest worden geraamd op drie procent van het bedrag van de opgerichte gebou-
wen, dat de vennootschap Soficom had geraamd op 294.750.000 frank, dat is 
8.842.500 frank, of 219.199,85 euro, antwoordt door ze tegen te spreken, hoefde 
het niet verder te antwoorden op genoemde conclusie die, door de bewoordingen 
van het litigieuze bijvoegsel te onderzoeken, niet een apart middel, maar een ar-
gument aanvoerde tot staving van het middel dat de eiseres uiteenzette in ver-
band met de raming van haar schade.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

16 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-gene-
raal met opdracht – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Simont.

Nr. 560

1° KAMER - 16 november 2007

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — 
(ON)MIDDELLIJKE OORZAAK - AANTASTING VAN DE GOEDE NAAM - NIEUWE AANTASTING 
- SCHADE - GEVOLG

De omstandigheid dat de goede naam van een persoon is aangetast sluit het oorzakelijk  
verband tussen een nieuwe aantasting van die goede naam en de eventueel  daaruit  
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voortvloeiende schade niet uit. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

(W. G. e.a. T. P.S. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0304.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 29 september 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren twee middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

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

- artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, 
opgemaakt te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij de wet van 15 mei 
1981;

- artikel 22 van de Grondwet;
- algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de oorspronkelijke vordering van de eiser ongegrond, 

wijst ze af, veroordeelt hem in de door hem gemaakte kosten van beide instanties alsook 
in de kosten van beide instanties van de verweerder. Het beslist aldus op de volgende 
gronden:

"Hoewel het (de verweerder) vrij stond te denken dat de rechtbank een verkeerde uit-
spraak had gedaan, kon hij die opinie niet staven door het als een feit voor te stellen dat 
M.D. op het eigendom van J.S. in vakantie was op een ogenblik dat laatstgenoemde in 
verdenking gesteld was, terwijl hij niet in staat was dat feit te bewijzen. 

Het blijkt immers uit de uittreksels uit het hier bedoelde artikel (...) dat de verweerder 
de stelling die hij verdedigt en die als zodanig niet kan worden bekritiseerd, herhaaldelijk 
en nadrukkelijk op dat feit steunt. Een dergelijke handelwijze vormt een zware fout".

maar:
"(De eiser) blijft evenwel in gebreke het oorzakelijk verband aan te tonen tussen de te-

gen (de verweerder) bewezen verklaarde fout en de aantasting van de eerbaarheid van 
M.D.

Zoals hij zelf eraan herinnert was een perscampagne gevoerd om twijfel te zaaien over 
de eerbaarheid van laatstgenoemde en dat niet over de wijze waarop zij haar onderzoek 
had geleid, maar over kwesties die geen enkel verband hielden met het debat, namelijk de 
wijze waarop zij zich voorbereid had op haar eerste verhoor door de parlementaire com-
missie en de problemen die haar echtgenoot had ondervonden naar aanleiding van een te-
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gen hem ingesteld strafonderzoek. Hij haalt als voorbeeld de verklaringen aan van sommi-
ge leden van de parlementaire onderzoekscommissie, het weekblad Télé-Ciné-Revue dat 
een deel van haar persoonlijke nota's had gepubliceerd, het artikel van P.B. van 22 januari 
1997, de voorlezing door journalist M.B. voor de televisiecamera's, van uittreksels uit de 
vertrouwelijke brief van de Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Luik aan de mi-
nister van Justitie.

Bijgevolg bestond zowel de materiële als de morele schade waarvoor M.D. vergoeding 
vordert, reeds op het ogenblik dat het hier bedoelde artikel op 14 januari 1998 verscheen. 
De tegen (de verweerder) bewezen verklaarde fout heeft dus op generlei wijze kunnen bij-
dragen tot het ontstaan ervan".

Grieven
Eerste onderdeel
Naar luid van de artikelen 22 van de Grondwet en 8 van het Verdrag tot bescherming 

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden heeft een ieder recht op be-
scherming van zijn privé-leven en zijn gezinsleven. Dat recht wordt tevens gewaarborgd 
door artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, 
dat de persoon bovendien beschermt tegen onwettige aantastingen van de eer en de goede 
naam.

Voor dergelijke aantastingen of inmengingen kan de dader ten aanzien van het slacht-
offer aansprakelijk gesteld worden op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Bur-
gerlijk Wetboek.

Het recht op bescherming van de eer en de goede naam, dat een bestanddeel is van het 
recht op eerbiediging van het privé-leven, maakt deel uit van de rechten van de persoon, 
die de wezenlijke kenmerken van de individualiteit van een persoon beschermen tegen de 
inmengingen door derden. Dat subjectief recht, dat aan een ieder wordt toegekend door 
het feit alleen dat hij die hoedanigheid bezit en dat bedoeld is om de integriteit van de li-
chamelijke, psychische en zedelijke eigenschappen van zijn persoon te verzekeren, is uni-
verseel, niet aan het vermogen gebonden, onoverdraagbaar en onverjaarbaar.

Uit het feit dat het recht op bescherming van de eer en de goede naam deel uitmaakt 
van de rechten van de persoon kan worden afgeleid dat elke aantasting van dat recht de 
houder ervan het recht geeft hiervoor vergoeding te eisen op grond van de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, ook al zou de eer van de betrokken persoon reeds op 
onrechtmatige wijze zijn aangetast in het verleden.

Uit de omstandigheid alleen dat een vroegere aantasting van de eer reeds was gebeurd 
en werd bestraft kan niet worden afgeleid dat een nieuwe onwettige aantasting van dat 
subjectief recht niet in oorzakelijk verband zou staan met de schade die daaruit voortvloeit 
voor de betrokken persoon.

Het bestreden arrest dat, na te hebben beslist dat de verweerder een zware fout had be-
gaan door het litigieuze artikel te schrijven en te publiceren, oordeelt dat die fout niet bij-
gedragen heeft tot het ontstaan van de schade van de rechtsverkrijgende van de eisers, op 
grond dat die schade er reeds was ten gevolge van een vroegere "perscampagne", terwijl 
een herhaaldelijke en indringende aantasting van de eer van persoon, wanneer ze als een 
fout wordt aangemerkt, noodzakelijk in oorzakelijk verband staat met de nieuwe schade 
die hieruit voor haar ontstaat, miskent de wettelijke begrippen oorzakelijk verband en te 
vergoeden schade (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek) 
alsook het begrip onrechtmatige aantasting van het privé-leven en het gezinsleven, de eer 
en de goede naam (schending van de artikelen 22 van de Grondwet, 8 van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en 17 van het In-
ternationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten).
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(...)
Tweede middel
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Het  arrest  beslist  dat  de verweerder,  door  een  artikel  te  schrijven  over  de 

rechtverkrijgende van de eisers en daarin herhaaldelijk en indringend te verwij-
zen naar een feit dat hij niet in staat was te bewijzen, een zware fout heeft be-
gaan. 

Het beslist dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen die fout en de door 
de rechtverkrijgende van de eisers geleden schade, aangezien een vroegere pers-
campagne reeds zijn eerbaarheid had aangetast. 

De omstandigheid dat de goede naam van een persoon is aangetast sluit het 
oorzakelijk  verband tussen een nieuwe aantasting van die goede  naam en de 
eventueel daaruit voortvloeiende schade niet uit.

Het arrest schendt de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
In zoverre is het onderdeel gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het  de oorspronkelijke vordering 

niet gegrond verklaart ten aanzien van de verweerder en niet ontvankelijk ten 
aanzien van de verweerster, en in zoverre het uitspraak doet over de kosten waar-
in de eiser is veroordeeld.

Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

16 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-gene-
raal met opdracht – Advocaten: mrs. Oosterbosch en Mahieu. 

Nr. 561

1° KAMER - 16 november 2007

RECHTSMISBRUIK - BEGRIP
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Rechtsmisbruik bestaat erin dat een recht wordt uitgeoefend op een wijze die kennelijk de  
grenzen van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en bedachtzaam  
persoon te buiten gaat1. (Art. 1134, B.W.)

(LES TUILERIES nv T. Mr. DELBART, Ch., in hoedanigheid van curator van het faillissement van de nv Metallographit)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0349.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 6 oktober 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, derde lid, 1724 en 1732 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk misbruik van recht verboden is en dat is 

neergelegd in artikel 1134, derde lid, van dat wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Nadat de eiseres, die eigenares was van een door Metallographit gehuurd goed, gevor-

derd had dat de verweerster in haar hoedanigheid van curator van de failliete vennoot-
schap, zou worden veroordeeld tot betaling van een bedrag van 2.575.973 frank ter ver-
goeding van de bijkomende schade die aan dat goed was berokkend doordat er na een on-
geval geen herstellingen waren verricht en er geen beveiligingsmaatregelen waren getrof-
fen,  zegt het arrest  voor recht  dat de eiseres  een schuldvordering van 42.571,13 euro 
(1.717.315 frank) in hoofdsom bezit op de curatoren van de vennootschap.

Na met name te hebben vastgesteld dat een door een chauffeur van de vennootschap 
Transports Van Der Bulck bestuurde vrachtwagen op 21 mei 1990 tegen het ijzeren ge-
binte van een loods die deel uitmaakte van het aan Metallographit verhuurde goed, gere-
den was en dit beschadigd had; dat laatstgenoemde op 21 september 1990 een bestek voor 
de herstellingen heeft gevraagd en dat de kostprijs hiervan is geraamd op 300.000 frank; 
dat de verzekeraar van Metallographit op 15 november 1990 liet weten dat "(de vennoot-
schap), om een verergering van de schade te voorkomen, herstellingen heeft uitgevoerd"; 
dat het op 19 februari 1991 overvloedig heeft gesneeuwd; dat kort nadien is vastgesteld 
dat de staat waarin de reeds beschadigde loods verkeerde verslechterd was, waardoor de 
stabiliteit van de aangebouwde loods gevaar liep, beslist het arrest aldus op de volgende 
gronden:

"Zoals de gerechtsdeskundige zegt is het verbazingwekkend dat Metallographit het be-
stek voor de herstellingen pas heeft gevraagd op 21 september 1990, dat is meer dan vier 
maanden na het ongeval. (De verweerster) die optreedt in de bovengenoemde hoedanighe-
den, vindt die termijn niet ongewoon, gelet op de tussenkomst van de verzekeraars en hun 
technische raadslieden, de uitvoering van een tegensprekelijk deskundigenonderzoek en 
de verlofperiode in de bouw. Hoewel die omstandigheden niet te verwaarlozen zijn, blijft 

1 Zie Cass., 6 jan. 2006, AR C.04.0358.F, nr.18.
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het toch een feit dat, afgezien van de op 29 mei 1990 aan de (eiseres) toegezonden fax, 
Metallographit blijkens het dossier niet het geringste initiatief genomen heeft om ervoor te 
zorgen dat voor 21 september 1990 bewarende maatregelen zouden worden getroffen, wat 
aantoont dat zij zich schuldig gemaakt heeft aan een nalatigheid die eveneens in oorzake-
lijk verband staat met de verergering van de schade. (De verweerster), in de hoedanighe-
den waarin zij optreedt, voert nochtans terecht aan dat de (eiseres) in haar hoedanigheid 
van verhuurster geen totale onverschilligheid aan de dag mocht leggen, zoals zij gedaan 
heeft, voor de staat waarin haar eigendom verkeerde na het ongeval. Het beginsel volgens 
hetwelk overeenkomsten te goeder trouw ten uitvoer moeten worden gebracht en dat ten 
grondslag ligt aan de leer van rechtsmisbruik in contracten, verbiedt onder meer een partij 
die de keuze heeft tussen verschillende mogelijkheden om haar recht met hetzelfde gun-
stig gevolg voor zichzelf uit te oefenen, de mogelijkheid te kiezen die de meeste schade 
berokkent aan de tegenpartij. Zij merkt weldoordacht op dat de (eiseres) zich op artikel 
1724 van het Burgerlijk Wetboek kon beroepen om de nodige werkzaamheden uit te voe-
ren en om de gemaakte kosten achteraf op de huurder te verhalen. In dat verband merkt zij 
op dat zij reeds op 29 mei 1990 de (eiseres) op de hoogte gebracht heeft van het incident 
(van 21 mei 1990) en dat het overgezonden attest, dat door de aangestelde van Transports 
Van Der Bulck is ondertekend, spreekt van een zware beschadiging van de loods. Zij her-
innert eraan dat (de eiseres), per omgaande, aan haar tegengeworpen heeft dat het aan haar 
stond 'alle gewenste maatregelen te treffen ten aanzien van de verantwoordelijke en diens 
verzekeraar opdat de herstellingen door hen ten laste zouden worden genomen of (haar) 
zouden worden terugbetaald'  en 'dat  zij  niet  tussenbeide diende te komen in een zaak 
waarin derden betrokken zijn'. Daaruit volgt dat, hoewel (de eiseres) krachtens de over-
eenkomst het recht heeft van de (verweerster,) in de hoedanigheden waarin zij optreedt, 
vergoeding te eisen voor de schade die het rechtstreekse gevolg is van de aanrijding van 
21 mei 1990 en voor die welke het gevolg is van het gebrek aan beveiligingsmaatregelen, 
dient er binnen dat kader rekening te worden gehouden met de nalatigheid van de (eiseres) 
die eveneens in oorzakelijk verband staat met de verergering van de schade. (De verweer-
ster) in de hoedanigheden waarin zij optreedt en (de eiseres) voeren terecht aan dat die 
verplichtingen welke uit hun contractuele betrekkingen voortvloeien, geen weerslag heb-
ben op het gedrag dat zij gerechtigd waren te verwachten van de derde die de fout heeft 
begaan waardoor schade aan het pand is berokkend en waarvoor hij vergoeding verschul-
digd is.

Wat betreft de herstelling van de schade die had kunnen worden voorkomen door het 
treffen van beveiligingsmaatregelen, onderzoekt de gerechtsdeskundige de wijze waarop 
had moeten gereageerd worden op de schade die door de botsing van de vrachtwagen was 
veroorzaakt. (...)  Hij omschrijft nauwkeurig hoe de schade die het gevolg was van de 
overvloedige sneeuwval van februari 1991 zich heeft voorgedaan. (...) Ook al lijdt het, ge-
let op het bovenstaande, geen twijfel dat de sneeuwval van februari 1991 de doorslagge-
vende factor was die tot de verergering van de schade heeft geleid en dat die verergering 
het gevolg is van de nalatigheid zowel van Metallographit als van de (eiseres), is het even-
eens boven alle twijfel verheven dat, zonder de op 21 mei 1990 begane fout van de aange-
stelde van Transports Van Der Bulck en zonder de fout die het gevolg is van de eigen to-
tale inertie waarvan laatstgenoemde blijk gegeven heeft ondanks haar verplichting tot ver-
goeding van de veroorzaakte schade, die schade, zoals ze zich heeft voorgedaan na febru-
ari 1991, zonder die fouten niet zou ontstaan zijn, zoals ze opgetreden is. Transports Van 
Der Bulck is dus eveneens aansprakelijk voor de schade die had kunnen voorkomen wor-
den door het treffen van beveiligingsmaatregelen. (...)

De (eiseres) en (de curatoren van de failliete vennootschap Transports Van Der Bulck) 
voeren bovendien aan dat, afgezien van de huurovereenkomst, Metallographit, naar luid 
van de brief van 15 november 1990 van Eagle Star, haar verzekeraar, zich uiteindelijk uit-
drukkelijk ertoe verbonden had de herstellingen uit te voeren en dat zij, door die verbinte-
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nis niet na te komen, een fout heeft begaan. (...) Er dient te worden opgemerkt dat Metal-
lographit nooit heeft aangevoerd dat zij niet op de hoogte gehouden werd van de stand 
van de besprekingen tussen haar verzekeraar en die van Transports Van Der Bulck. Afge-
zien van de omstandigheid dat de verzekeraar klaarblijkelijk de leiding van het geschil ge-
nomen had, wordt er niet aangevoerd dat Metallographit niet op de hoogte gebracht was 
van het initiatief van haar verzekeraar en dat zij zich hiertegen zou hebben verzet. Overi-
gens blijkt het tegendeel uit het aangetekend schrijven dat Metallographit op 21 februari 
1991 aan de (eiseres) richt en waarin zij een samenvatting geeft van de gebeurtenissen 
met daarin de weergave van de strekking van de verbintenis, vervat in voormeld schrijven 
van 15 november 1990. Die houding van Metallographit is ongetwijfeld verkeerd en staat 
in oorzakelijk verband met de verergering van de schade. Die verbintenis ontsloeg even-
wel noch Transports Van Der Bulck noch de (eiseres) van de verplichting om erop toe te 
zien dat die verbintenis werd nagekomen.

Wanneer de schade wordt veroorzaakt door samenlopende fouten, waaronder die van 
het slachtoffer, kunnen de schadeveroorzakers jegens het slachtoffer niet worden veroor-
deeld tot algehele vergoeding van de schade. Het staat aan de rechter te oordelen in hoe-
verre de fout van ieder van hen bijgedragen heeft tot de schade en op grond hiervan te be-
palen welk deel van de schade de schadeveroorzaker aan het slachtoffer verschuldigd is. 
(...) Wat betreft de schade die had kunnen worden voorkomen door het treffen van bevei-
ligingsmaatregelen, namelijk 2.575.973 frank, dient, gelet op het bovenstaande, (de eise-
res) een derde te dragen van de schade waarvoor zij vergoeding vordert. Wat betreft het 
overige gedeelte van die schade, zijn zowel (de verweerster) in de hoedanigheden waarin 
zij optreedt, enerzijds, als (de curatoren van de failliete vennootschap Transports Van Der 
Bulck), anderzijds, in de regel met toepassing van de equivalentieleer, gehouden tot alge-
hele vergoeding. Aangezien de vordering van de (eiseres) enkel gericht is tegen de (ver-
weerster) in de hoedanigheden waarin zij optreedt, zijn er geen gronden om laatstgenoem-
de in solidum te veroordelen met (de curatoren van de failliete vennootschap Transports 
Van Der Bulck)".

Grieven
Eerste onderdeel
Het misbruik van recht bij contracten veronderstelt dat een uit het contract ontstaan 

recht wel degelijk is uitgeoefend door de houder ervan en dat hij door de wijze waarop hij 
dat gedaan heeft schade heeft berokkend aan de andere partij. Volgens het bestreden arrest 
bestaat het door de eiseres gepleegde rechtsmisbruik op grond waarvan de vergoeding die 
de huurster verschuldigd is wegens de schade aan het gehuurde goed, met een derde moet 
worden verminderd, uitsluitend hierin dat de eiseres geen gebruik gemaakt heeft van de 
door artikel 1724 van het Burgerlijk Wetboek aan de verhuurder geboden mogelijkheid. 
Het arrest wijst geen enkele handeling aan waarbij de eiseres een recht zou hebben uitge-
oefend dat uit  de huurovereenkomst voortvloeit  en het wijst  evenmin erop dat aan de 
huurster schade is veroorzaakt. Door niettemin te beslissen dat de eiseres zich schuldig 
gemaakt heeft aan rechtsmisbruik waardoor de aan haar verschuldigde vergoeding diende 
te worden verlaagd, miskent het arrest derhalve het begrip misbruik van recht (schending 
van artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, alsook van het in die bepaling 
vastgelegde algemeen rechtsbeginsel) alsook de regel volgens welke de huurder aanspra-
kelijk is voor de beschadigingen aan de gehuurde zaak die gedurende zijn huurtijd ont-
staan (schending van artikel 1732 van het Burgerlijk Wetboek), en schendt het bovendien 
artikel 1724 van het Burgerlijk Wetboek door de verkeerde toepassing ervan.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
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Het in artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek vastgelegde beginsel krachtens 
hetwelk de overeenkomsten te goeder trouw ten uitvoer moeten worden gebracht 
verbiedt een partij misbruik te maken van een haar door de overeenkomst toege-
kend recht. Het rechtsmisbruik bestaat erin dat een recht wordt uitgeoefend op 
een wijze die kennelijk de grenzen van de normale uitoefening van dat recht door 
een voorzichtig en bedachtzaam persoon te buiten gaat.

Het arrest stelt vast dat de failliete vennootschap, die een aan de eiseres toebe-
horend industrieel gebouw huurde, zich uitdrukkelijk verbonden had tot herstel-
ling van dat gebouw dat door een voertuig was beschadigd, maar dat zij die ver-
bintenis niet was nagekomen.

Het  oordeelt  dat  "het  beginsel  volgens  hetwelk  overeenkomsten  te  goeder 
trouw ten uitvoer moeten worden gebracht en dat ten grondslag ligt aan de leer 
van rechtsmisbruik in contracten, een partij die de keuze heeft tussen verschillen-
de mogelijkheden om haar recht met hetzelfde gunstig gevolg voor zichzelf uit te 
oefenen, onder meer verbiedt de mogelijkheid te kiezen die de meeste schade be-
rokkent aan de tegenpartij" en dat de eiseres, om verergering van haar schade te 
voorkomen, "zich op artikel 1724 van het Burgerlijk Wetboek kon beroepen om 
de nodige werkzaamheden uit te voeren en om de gemaakte kosten achteraf op 
de huurder te verhalen".

Het arrest stelt niet vast dat de eiseres een recht heeft uitgeoefend dat voort-
vloeit uit de huurovereenkomst. Door zich alleen te baseren op het feit dat zij 
geen gebruik gemaakt heeft van de mogelijkheid om zelf de herstellingen te ver-
richten die ten laste van de huurster vielen,  verantwoordt  het arrest  niet naar 
recht zijn beslissing dat de eiseres misbruik van recht heeft gepleegd en dat zij 
een derde van haar schade dient te dragen.

Het onderdeel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over de 

ontvankelijkheid van de hogere beroepen en de vorderingen.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrech-

ter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

16 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-gene-
raal met opdracht – Advocaat: mr. T'Kint. 

Nr. 562
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3° KAMER - 19 november 2007

BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT - 
MISKENNING - BEGRIP

De bewijskracht van een akte wordt door de rechter miskend wanneer hij aan die akte een  
uitlegging geeft die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan1.  (Artt. 1319, 1320 en 
1322, B.W.)

(FORTIS BANK VERZEKERINGEN T. S. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0150.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 september 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
De zaak is bij beschikking van 8 oktober 2007 van de eerste voorzitter verwe-

zen naar de derde kamer.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres stelt volgend middel voor.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1134, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep dat de eiseres heeft ingesteld tegen het 

vonnis van 28 november 2003 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant niet-ontvan-
kelijk.

Het hof van beroep veroordeelt de eiseres, met bevestiging van het beroepen vonnis, 
om aan de verweerders een bedrag van 41.595,39 euro te betalen, vermeerderd met de 
moratoire interest tegen de wettelijke interestvoet vanaf 26 november 2001, datum van de 
ingebrekestelling, tot algehele betaling.

Het hof van beroep grondt die beslissing op de volgende redenen:
"Het begrip ongeval
Het wordt niet betwist dat het overlijden van de verzekerde het gevolg is van een val 

van de trap, zoals dit uit het strafdossier blijkt.
(De eiseres) verwijt de rechtbank het begrip ongeval uitgelegd te hebben op grond van 

de rechtspraak inzake arbeidsongevallen, terwijl het een ongeval betreft dat in het privé-
leven heeft plaatsgevonden.

Zodra de verzekeringspolis het ongeval echter omschrijft als elke gebeurtenis die het 
gevolg is van de plotselinge en toevallige werking van een uitwendige oorzaak buiten de 
wil van de verzekerde en vervolgens preciseert dat dit begrip door de verzekeraar uitge-
legd zal worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake arbeidsongevallen of on-
gevallen op de weg naar en van het werk, in de gevallen waarin die wetgeving haar uit-

1 Cass., 23 dec. 2002, AR S.02.0050.F, nr. 692, en de verwijzingen in de noot. 
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werking vindt, is het logisch dat dit begrip uitgelegd wordt op grond van de rechtspraak 
die op deze wetgeving betrekking heeft.

Dat is wat de eerste rechter terecht heeft gedaan. Het hof (van beroep) neemt zijn ter 
zake dienende redenen over".

Het hof van beroep, dat de redenen van de eerste rechter overneemt, beslist eveneens :
"Het begrip ongeval.
Het wordt niet betwist dat (de verweerders) wel degelijk begunstigden zijn in de zin 

van artikel IV van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis.
Zoals (de eiseres) preciseert, moeten de (verweerders), die tegen haar het recht op beta-

ling aanvoeren, krachtens de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek, (...) niet alleen het bewijs leveren van de schade en van de gebeur-
tenis die deze heeft veroorzaakt, maar moeten zij ook aantonen dat het verwezenlijkt risi-
co dat is welk de overeenkomst bepaalt en niet hieruit uitgesloten is.

Artikel 1 van de algemene voorwaarden van de polis 'rekeningverzekering' bepaalt het 
voorwerp en de omvang van de verzekering als volgt :

'Het doel van deze verzekering is de verzekerde te dekken tegen het risico van overlij-
den door ongeval, behalve dat door artikel III uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

(...)
Onder "ongeval" dient te worden verstaan elke gebeurtenis die het gevolg is van de 

plotselinge en toevallige werking van een uitwendige oorzaak buiten de wil van de verze-
kerde. Dit begrip zal door de verzekeraar geïnterpreteerd worden overeenkomstig de wet-
telijke bepalingen inzake arbeids- of arbeidswegongevallen in de gevallen waarin deze 
wetgeving haar uitwerking vindt'.

Er dient van meet af aan opgemerkt te worden dat geen van de in artikel III bepaalde 
uitsluitingsgronden (...) te dezen van toepassing zijn.

De partijen betwisten niet dat het overlijden van wijlen G.S. te wijten is aan een val van 
de trap, zoals uit het naar aanleiding daarvan opgemaakte strafdossier blijkt.

Hoewel het ongeval van de vader van de (verweerders) geen arbeidsongeval op de weg 
naar en van het werk is maar een ongeval dat hem in zijn privé-leven is overkomen, moet 
de in de algemene voorwaarden opgenomen omschrijving van het begrip ongeval uitge-
legd worden op grond van de ontwikkelingen die de rechtsleer en de rechtspraak wat dat 
betreft hebben doorgemaakt.

De rechtbank sluit zich immers aan bij het standpunt dat het Hof van Beroep te Brussel 
in een soortgelijke zaak heeft ingenomen : 'Dat het derde lid van artikel 1 van de verzeke-
ringspolis alleen de verwijzing naar de wettelijke bepalingen inzake arbeidsongevallen of 
ongevallen op de weg naar en van het werk uitsluit ingeval er, zoals te dezen, sprake is 
van een ongeval dat in het privé-leven heeft plaatsgevonden, zodat die bepaling niet belet 
dat de bestanddelen die het begrip ongeval in de zin van de polis en het begrip arbeidson-
geval met elkaar gemeen hebben, uitgelegd worden op grond, met name, van de rechtsleer 
en de rechtspraak inzake arbeidsongevallen".

De rechtsleer en de rechtspraak inzake arbeidsongevallen of ongevallen op de weg naar 
en van het werk erkennen nu net dat één van de essentiële kenmerken van het arbeidson-
geval hierin bestaat dat het te wijten is aan een uitwendige gebeurtenis die de getroffene 
overkomt; die uitwendige gebeurtenis kan een daad van de mens zijn.

Het is niet langer vereist dat er een plotselinge abnormale gebeurtenis plaatsvindt die 
rechtstreeks veroorzaakt wordt door een plotselinge en uitwendige macht buiten de wil 
van de getroffene. Het is voldoende dat er een plotselinge gebeurtenis plaatsvindt waarvan 
de oorzaak of één van de oorzaken vreemd is aan het organisme van de getroffene.
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De rechtspraak oordeelt dat een val op zich de plotselinge gebeurtenis kan zijn en niet 
ophoudt die gebeurtenis te zijn omdat zij veroorzaakt wordt door een deficiëntie van het 
organisme.

Te dezen vormt de val van de vader van de (verweerders) wel degelijk een oorzaak bui-
ten zijn wil.

Het maakt weinig uit dat de val van de vader van de (verweerders) zelf veroorzaakt 
werd door een deficiëntie van zijn organisme, zoals een gevoel van onpasselijkheid of een 
verstrooidheid.

Aangezien het overlijden van wijlen G.S. goed strookt met de definitie van het begrip 
ongeval in de zin van artikel 1 van de algemene polis 'rekeningverzekering', moet deze 
derhalve uitwerking vinden".

Grieven
1.1 De artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek verplichten de rechter 

de bewijskracht van de akten te eerbiedigen.
De bewijskracht van een akte wordt door de rechter miskend wanneer hij aan die akte 

een uitlegging geeft die volstrekt onverenigbaar is met de bewoordingen ervan.
1.2 Krachtens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek strekken alle overeenkomsten 

die wettig zijn aangegaan, degenen die deze hebben aangegaan, tot wet en kunnen zij niet 
herroepen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden door de wet 
erkend.

De rechter miskent de verbindende kracht van een overeenkomst en schendt artikel 
1134 van het Burgerlijk Wetboek indien hij de overeenkomst niet de gevolgen verleent 
die zij wettelijk tussen de partijen teweegbrengt.

1.3 Luidens artikel 149 van de Grondwet is elk vonnis met redenen omkleed.
Een beslissing die de feitelijke vaststellingen niet bevat die (het) Hof in staat stellen de 

hem toevertrouwde wettigheidstoetsing te verrichten, is niet regelmatig met redenen om-
kleed en schendt artikel 149 van de Grondwet.

2. Krachtens de algemene voorwaarden van de polis "rekeningverzekering", waarvan 
de tekst weergegeven wordt in het beroepen vonnis dat door het hof van beroep overgeno-
men wordt, strekt de verzekering ertoe de verzekerde tegen het risico op overlijden door 
ongeval te dekken.

Onder "ongeval" wordt overeenkomstig de algemene voorwaarden verstaan : "elke ge-
beurtenis die het gevolg is van de plotselinge en toevallige werking van een uitwendige 
oorzaak buiten de wil van de verzekerde. Dit begrip zal door de verzekeraar geïnterpre-
teerd worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake arbeids- of arbeidswegon-
gevallen in de gevallen waarin deze wetgeving haar uitwerking vindt".

Het ongeval is bijgevolg:
- een gebeurtenis,
- die het gevolg is van de plotselinge en toevallige werking van een uitwendige oorzaak 

buiten de wil van de verzekerde.
Er moet dus een onderscheid worden gemaakt tussen de gebeurtenis en de oorzaak van 

die gebeurtenis.
Om tot het bestaan van een ongeval te besluiten, is het niet voldoende dat er een uit-

wendige gebeurtenis buiten de wil van de verzekerde plaatsvindt. Er is pas sprake van een 
ongeval indien die gebeurtenis het gevolg is van een uitwendige oorzaak buiten de wil van 
de verzekerde.

De begunstigden van de verzekering die menen aanspraak te kunnen maken op de ver-
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zekeringsvergoeding omdat het overlijden van de verzekerde aan een ongeval te wijten is, 
moeten bijgevolg niet alleen aantonen dat het overlijden het gevolg is van een gebeurte-
nis, maar ook dat die gebeurtenis het gevolg is van een uitwendige oorzaak buiten de wil 
van de verzekerde.

3. Het hof van beroep beslist dat, hoewel het ongeval van de vader van de verweerders 
geen arbeidsongeval is evenmin als een ongeval op de weg naar en van het werk, maar 
een ongeval dat hem in zijn privé-leven is overkomen, het in de algemene voorwaarden 
omschreven begrip ongeval uitgelegd moet worden op grond van de ontwikkeling die dit 
begrip in de rechtsleer en de rechtspraak heeft doorgemaakt. De omstandigheid dat het 
derde lid van artikel 1 van de polis de verwijzing naar de "wettelijke bepalingen" inzake 
arbeidsongevallen of ongevallen op de weg naar en van het werk uitsluit in geval van een 
ongeval dat in het privé-leven plaatsvindt, belet volgens het hof van beroep niet dat "de 
gemeenschappelijke bestanddelen" van het begrip ongeval in de zin (van) de polis en van 
het begrip arbeidsongeval uitgelegd worden op grond van de rechtsleer en de rechtspraak 
inzake arbeidsongevallen.

Hoewel  het  hof  van beroep,  in  geval  van een ongeval  dat  in  het  privé-leven heeft 
plaatsgevonden, het begrip ongeval in de zin van de verzekeringspolis kan uitleggen op 
grond van wat er in de rechtsleer en in de rechtspraak over het begrip ongeval gezegd 
wordt met betrekking tot  arbeidsongevallen of ongevallen op de weg naar en van het 
werk, kan het hof het begrip ongeval in de zin van de verzekeringspolis zodoende echter 
geen uitlegging geven die niet verenigbaar is met de bewoordingen en de draagwijdte van 
de verzekeringspolis.

4.1 Het hof van beroep stelt vast dat de rechtsleer en de rechtspraak inzake arbeidson-
gevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk niet het bestaan vereisen van een 
plotselinge abnormale gebeurtenis die rechtstreeks veroorzaakt wordt door een plotselinge 
en uitwendige macht buiten de wil van de getroffene, maar dat het voldoende is dat er een 
plotselinge gebeurtenis plaatsvindt waarvan de oorzaak of één van de oorzaken vreemd is 
aan het organisme van de getroffene. Een val vormt op zich de plotselinge gebeurtenis en 
houdt niet op die gebeurtenis te zijn omdat zij veroorzaakt wordt door een deficiëntie van 
het organisme.

Om het bestaan van een arbeidsongeval aan te tonen, kan het letsel weliswaar niet uit-
sluitend te wijten zijn aan de lichamelijke toestand van de getroffene, maar het is niet ver-
eist dat de oorzaak of één van de oorzaken van de plotselinge gebeurtenis buiten het orga-
nisme van de getroffene te vinden moet zijn. Een val houdt bijgevolg niet op een plotse-
linge gebeurtenis te zijn in de zin van artikel 9 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971.

Het ongeval in de zin van de polis "rekeningverzekering" bestaat daarentegen in "elke 
gebeurtenis die het gevolg is van een plotselinge en toevallige werking van een uitwendi-
ge oorzaak buiten de wil van de verzekerde".

De gebeurtenis is bijgevolg slechts een ongeval wanneer het te wijten is aan een uit-
wendige oorzaak buiten de wil van de verzekerde. De gebeurtenis is geenszins een onge-
val indien hij niet veroorzaakt wordt door een uitwendige oorzaak maar door de lichame-
lijke toestand van de verzekerde.

4.2 Het hof van beroep beslist dat het overlijden van de vader van de verweerders is 
veroorzaakt door een val van de trap, dat de val op zich de plotselinge gebeurtenis vormt 
en dat niet ophoudt te zijn omdat die val veroorzaakt werd door een deficiëntie van het or-
ganisme, dat de val van de vader van de verweerders wel degelijk een uitwendige oorzaak 
buiten zijn wil vormt en dat het weinig uitmaakt dat de val van de vader van de verweer-
ders zelf is veroorzaakt door een deficiëntie van zijn organisme zoals een gevoel van on-
passelijkheid of een verstrooidheid. Het overlijden van de vader van de verweerders be-
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antwoordt aldus, volgens het hof van beroep, aan de omschrijving van het begrip ongeval 
in artikel 1 van de algemene voorwaarden van de polis "rekeningverzekering", die bijge-
volg uitwerking moet vinden.

Het hof van beroep, dat beslist dat het overlijden van de verzekerde te wijten is aan een 
ongeval in de zin van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis wanneer dat 
overlijden het gevolg is van een plotselinge gebeurtenis, zonder dat vereist is dat die ge-
beurtenis veroorzaakt moet zijn door een uitwendige oorzaak buiten de wil van de verze-
kerde, geeft bijgevolg aan de algemene voorwaarden van de polis "rekeningverzekering", 
en meer bepaald aan artikel 1 daarvan, een uitlegging die volkomen onverenigbaar is met 
de bewoordingen ervan en miskent derhalve de bewijskracht van die akte (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

5. De val van de vader van de verweerders vormt slechts een ongeval in de zin van de 
algemene voorwaarden van de verzekeringspolis indien die gebeurtenis het gevolg is van 
een plotselinge en toevallige werking van een uitwendige oorzaak buiten zijn wil, d.w.z. 
indien zij het gevolg is van een uitwendige oorzaak buiten zijn wil.

Het hof van beroep, dat de val van de verzekerde omschrijft als een plotselinge gebeur-
tenis en beslist dat het weinig uitmaakt dat die val veroorzaakt werd door een deficiëntie 
van zijn organisme zoals een gevoel van onpasselijkheid of een verstrooidheid, sluit dus 
niet uit dat de val veroorzaakt werd door een deficiëntie van het organisme van de verze-
kerde en stelt geenszins vast dat zij is veroorzaakt door een uitwendige oorzaak. Het hof 
van beroep onderzoekt geenszins wat de val veroorzaakt heeft.

De beslissing volgens welke de vader van de verweerders is getroffen door een ongeval 
in de zin van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis, is slechts naar recht 
verantwoord indien uit de beslissing blijkt dat zijn val te wijten is aan een uitwendige oor-
zaak. Wanneer de rechter beslist dat de val een ongeval is in de zin van de verzekerings-
polis, hoewel hij niet het gevolg is van een uitwendige oorzaak, dan verleent hij de verze-
keringspolis niet de gevolgen die zij wettig tussen de partijen teweegbrengt en miskent hij 
de verbindende kracht van de verzekeringsovereenkomst (schending van artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek).

Het hof van beroep, dat niet onderzoekt of de val van de vader van de verweerders is 
veroorzaakt door een deficiëntie van zijn organisme en geenszins vaststelt dat de val te 
wijten is aan een uitwendige oorzaak, stelt (het) Hof in de onmogelijkheid de wettigheid 
van die beslissing na te gaan en schendt bijgevolg artikel 149 van de Grondwet. Het hof 
van beroep miskent zodoende ook de verbindende kracht van de verzekeringsovereen-
komst (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Het arrest stelt vast dat artikel I, derde lid, van de polis van de "rekeningverze-

kering" die bij de eiseres is gesloten om de verzekerde te dekken tegen het risico 
van  overlijden  door  ongeval,  vermeldt  dat  "onder  'ongeval'  elke  gebeurtenis 
wordt verstaan die het gevolg is van de plotselinge en toevallige werking van een 
uitwendige oorzaak buiten de wil van de verzekerde" en dat "dit begrip door de 
verzekeraar geïnterpreteerd zal worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen 
inzake arbeids- of arbeidswegongevallen in de gevallen waarin deze wetgeving 
haar uitwerking vindt".

Terwijl het arrest beslist dat de val van de verzekerde, die zijn overlijden tot 
gevolg heeft gehad, een ongeval is dat hem in zijn privé-leven is overkomen, legt 
het arrest het begrip ongeval niettemin uit overeenkomstig de rechtspraak inzake 
de wetgeving op de arbeidsongevallen en beslist het dat de val "een uitwendige 
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oorzaak buiten de wil" van de verzekerde is, op grond dat "niet langer vereist is 
dat er een plotselinge (...) gebeurtenis plaatsvindt die rechtstreeks veroorzaakt 
wordt door een (...) uitwendige macht", dat "een val op zich de plotselinge ge-
beurtenis kan zijn en niet ophoudt die gebeurtenis te zijn omdat zij veroorzaakt 
wordt door een deficiëntie van het organisme" en dat "het weinig uitmaakt dat de 
val (van de verzekerde) zelf veroorzaakt werd door een deficiëntie van zijn orga-
nisme".

Het arrest, dat aldus weigert een onderscheid te maken tussen de gebeurtenis 
en de oorzaak ervan, geeft aan de voormelde contractuele bepaling een uitleg-
ging die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan, miskent aldus de be-
wijskracht van die bepaling en miskent de verbindende kracht van de overeen-
komst.

Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

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

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

19 november 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger en De Bruyn. 

Nr. 563

3° KAMER - 19 november 2007

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - 
ONDERHOUDSPLICHTIGE - TERUGVORDERING - FAMILIAAL ASPECT

Het  openbaar  centrum  voor  maatschappelijk  welzijn  moet,  in  de  regel,  vooraleer  een 
rechtsvordering  in  te  stellen  om  van  de  onderhoudsplichtige  de  voorgeschoten  
hospitalisatiekosten terug te vorderen, een sociaal onderzoek instellen naar het familiale  
aspect van de zaak1. (Art. 13, eerste lid, K.B. 9 mei 1984)

(M. e.a T. O.C.M.W. Elsene)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0587.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007; nr. 563;  art. 13, K.B. 9 mei 1984, na de wijziging ervan bij K.B. 8  
april 1987.
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Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 13 september 2004 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel. 

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 15 oktober 2007 ver-
wezen naar de derde kamer.

Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren twee middelen aan, waarvan het tweede gesteld is als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 577 en 590 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 98, §2, en 100bis, §§1 en 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betref-

fende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij de artikelen 8 
en 11 van het koninklijk besluit nr. 244 van 31 december 1983, artikel 100bis, §1, vóór de 
vervanging ervan bij de wet van 23 december 2005, en artikel 100bis, §2, vóór de wijzi-
ging ervan bij de programmawet van 9 juli 2004;

- de artikelen 7, 9, 3°, 13 (de laatste twee artikelen zoals gewijzigd bij het koninklijk 
besluit van 8 april 1987) en 18 (vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 3 
september 2004) van het koninklijk besluit van 9 mei 1984, ter uitvoering van artikel 13, 
tweede lid, 1°, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een be-
staansminimum, en artikel 100bis, §1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

- de artikelen 6.1, 8 en 13 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd 
bij de wet van 13 mei 1955;

- de artikelen 3, 7, 18, 24, 26 en 27 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, op-
gemaakt te New York op 20 november 1989 en goedgekeurd bij de wet van 25 november 
1991;

- de artikelen 13, 33, tweede lid, 37, 40, 144, 145, 146 en 159 van de Grondwet;
- algemeen rechtsbeginsel betreffende de scheiding der machten.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis veroordeelt de eisers, met bevestiging van het beroepen vonnis, 

om aan de verweerder een bedrag van 64.533 frank te betalen, omgezet in euro en ver-
meerderd met de interest vanaf de ingebrekestelling van 24 maart 1998, met de gerechte-
lijke interest en de kosten, op grond van alle redenen die hier als volledig weergegeven 
worden beschouwd, en meer bepaald op grond

"Dat uit (verweerders) beraadslaging van 28 mei 1998 blijkt dat er wel degelijk een so-
ciaal onderzoek is verricht vooraleer beslist is tegen (de eisers) de rechtspleging tot terug-
vordering in te leiden;

Dat de door de (verweerder) gevolgde rechtspleging regelmatig is".
Grieven
In hun conclusie in hoger beroep betoogden de eisers dat
"Artikel 13 van het koninklijk besluit van 9 mei 1984 ter uitvoering van artikel 13, 

tweede lid, 1°, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een be-
staansminimum, en van artikel 100bis, §1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffen-
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de de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, bepaalt dat, 'vooraleer te beslissen 
over de uitoefening van het verhaal, het openbaar centrum, voor zover nodig, een sociaal 
onderzoek instelt naar de financiële toestand van de onderhoudsplichtige en het familiale 
aspect van de zaak. Dit onderzoek is niet verplicht indien op basis van het sociaal dossier 
van de begunstigde blijkt dat er redenen van billijkheid kunnen ingeroepen worden om 
niet terug te vorderen of dat de kosten en inspanningen verbonden aan de terugvordering 
niet opwegen tegen het te verwachten resultaat';

Daar de (verweerder) overwoog het verhaal uit te oefenen, was hij bijgevolg verplicht 
een sociaal onderzoek in te stellen, zowel over de financiële toestand van de (eisers) als 
over het familiale aspect van de zaak. Er is nooit enig sociaal onderzoek ingesteld naar 
'het familiale aspect van de zaak';

Het spreekt voor zich dat indien deze verplichting was nagekomen, de (eisers) de pro-
blemen met hun dochter hadden kunnen doen vaststellen, de sociaal assistente hadden 
kunnen voorstellen verschillende specialisten te ontmoeten die hen in dit probleem bij-
staan, (hun dochter) en haar kinderen te ontmoeten, enz.;

De (verweerder) dient een dergelijk sociaal onderzoek nochtans te verrichten wanneer 
hij overweegt het verhaal uit te oefenen;

Dit verzuim van de (verweerder) in de rechtspleging heeft de rechten van de (eisers) 
ernstig aangetast, aangezien zij geen beroep hebben kunnen doen op dit middel, waarmee 
zij hun situatie veel beter dan met geschriften hadden kunnen toelichten;

Dergelijk verzuim moet beschouwd worden als een miskenning van het recht van ver-
dediging, aangezien de (eisers) een middel is ontzegd om zich te verdedigen en om hun 
middelen aan te voeren vooraleer de (verweerder) zijn beslissing zou nemen. Een dergelij-
ke miskenning van de rechten van de (eisers) maakt de volledige daaropvolgende rechts-
pleging onregelmatig".

Wat het familiale aspect van de zaak betreft, betoogden de eisers daarenboven dat het 
(openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn) met geen van de andere gegevens reke-
ning heeft gehouden op grond waarvan zij hem verzochten zich billijk op te stellen en niet 
het verhaal uit te oefenen dat in dit geval slechts facultatief was. Zo betoogden zij met 
name te hebben "aangevoerd hadden dat het langdurig verblijf van het kind in het zieken-
huis geen medische oorzaak had (het kind leed slechts aan diarree); de enige reden was de 
houding van (hun dochter), waardoor het ziekenhuispersoneel zich gedwongen zag haar 
de zorg over haar kind te ontzeggen. In tegenstelling tot (hun dochter) zijn de (eisers) da-
gelijks bij het kind op ziekenhuisbezoek gegaan; zij hebben voorgesteld het kind bij hen 
thuis op te vangen, maar zonder uitdrukkelijke toestemming van de moeder, die onbereik-
baar was, heeft het medisch personeel dit niet aanvaard; noch het ziekenhuis noch de (ver-
weerder), die van de situatie op de hoogte waren gebracht, hebben bij de instanties voor 
jeugdzorg de nodige stappen ondernomen om het kind voorlopig aan de (eisers) toe te ver-
trouwen".

Zij betoogden daarenboven dat "(zij) bij hun dochter, na haar terugkeer uit Engeland, 
erop (hadden) aangedrongen haar sociale situatie in orde te brengen, met name wat betreft 
de dekking van de ziektekosten; zij kunnen wat dit betreft niet aansprakelijk worden ge-
steld voor de nalatigheid van hun dochter".

Ze wezen ook op de buitensporige uitgaven die ze zich hebben moeten getroosten om-
wille  van  de  problemen  met  hun  aangenomen  kinderen  en  inzonderheid  met  (hun 
dochter), en dit opdat hun kinderen en kleinkinderen correct geholpen zouden worden; de 
hoge reiskosten, zowel voor hun dochter als voor hen, toen zij in het buitenland verbleef 
en zij haar moesten gaan opzoeken wanneer zij om hulp vroeg; de hoge kosten die de ge-
boorte van D. in Engeland teweegbrachten; de kosten voor de inrichting van hun huis om 
hen bij hun terugkeer op te vangen; de kosten voor de controle en de specialisten, enz. 
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Kortom, zij voerden aan dat zij "aanzienlijke bedragen betaald hebben om de problemen 
van hun kinderen op te lossen, in vergelijking met de uitgaven die ouders doorgaans voor 
hun kinderen doen".

Eerste onderdeel
Krachtens artikel 98, §2, van de wet van 8 juli 1976, is de verweerder in de regel ver-

plicht de kosten van de maatschappelijke dienstverlening krachtens een eigen recht te ver-
halen op de onderhoudsplichtigen van de begunstigde; luidens artikel 100bis, §2, kan hij 
slechts van de terugvordering afzien bij een individuele beslissing en om redenen van bil-
lijkheid die in de beslissing worden vermeld; luidens artikel 100bis, §1, van dezelfde wet, 
kan de Koning regels en voorwaarden vaststellen betreffende, met name, het verhaal op 
de onderhoudsplichtigen.

Op grond hiervan heeft de Koning, bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 mei 
1984, bepaald dat geen verhaal verplichtend moest worden uitgeoefend tegenover de on-
derhoudsplichtigen andere dan de echtgenoot en de ascendenten en descendenten in eerste 
graad. Het verhaal op andere schuldenaars, zoals de grootouders, die krachtens artikel 735 
van het Burgerlijk Wetboek ascendenten in tweede graad zijn, is bijgevolg niet verplich-
tend.

De Koning heeft in artikel 9, 2°, van dit koninklijk besluit tevens beslist dat het verhaal 
facultatief is wanneer het betrekking heeft op "de kosten van medische verzorging voor al 
wie  niet  in  regel  kan  gesteld  worden  met  de  verzekering  tegen  de  ziekte  en  de 
invaliditeit".

Artikel 13 van het koninklijk besluit van 9 mei 1984 verplicht het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn een sociaal onderzoek in te stellen dat ook verplicht "het fa-
miliale aspect van de zaak" belicht, terwijl artikel 18 verplicht om de beslissing met rede-
nen te omkleden wanneer het van het verhaal afziet, waarbij de motivering betrekking 
moet hebben op de concrete gegevens die dit verantwoorden.

Al wordt ervan uitgegaan dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn over 
een discretionaire bevoegdheid beschikt om af te zien van een facultatief verhaal, dan zou 
het beginsel van de scheiding der machten alleen tot gevolg hebben dat de rechtbanken 
van de rechterlijke orde niet over het opportuun karakter van de beslissing zouden kunnen 
oordelen. De administratieve akte op grond waarvan het openbaar centrum voor maat-
schappelijk welzijn van het verhaal weigert af te zien, blijft niettemin onderworpen aan 
het toezicht, door de rechterlijke orde, van haar interne en externe wettigheid. De perso-
nen aan wie die akte gericht is, beschikken dus krachtens de artikelen 6.1 en 8 van het 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, de 
grondwetsbepalingen en de bepalingen van het Verdrag inzake de rechten van het kind 
zoals ze in het middel vermeld worden, over het recht om die wettigheid te betwisten voor 
een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie, te dezen de rechtbank van eerste 
aanleg die in hoger beroep uitspraak doet en bevoegd is overeenkomstig de artikelen 577 
en 590 van het Gerechtelijk Wetboek.

De rechtbank moet dus, indien zij daartoe verzocht wordt, nagaan of het centrum voor 
maatschappelijk welzijn een onderzoek over het familiale aspect van de zaak heeft ge-
voerd, in het licht van de redenen van de wetgever om het verhaal facultatief te maken en 
van de vraag of de motivering van zijn beslissing de concrete gegevens bevat die deze be-
slissing verantwoorden.

Zoals uit bijlage 1 blijkt, heeft de verweerder tijdens de beraadslaging van 28 mei 1998 
alleen vastgesteld dat het kind D.M. in het ziekenhuis was opgenomen, dat het niet op re-
gelmatige wijze bij een ziekenfonds was aangesloten, dat de moeder de kosten niet ten 
laste kon nemen, dat de eisers geweigerd hadden deze te betalen, dat de moeder een totaal 
belastbaar inkomen had van 93.492 frank voor het aanslagjaar 1996, terwijl de eisers een 
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totaal belastbaar inkomen van 5.391.072 frank hadden voor het aanslagjaar 1994 en een 
totaal belastbaar inkomen van 4.127.623 frank voor het aanslagjaar 1997, en dat zij geen 
gevolg hebben gegeven aan de ingebrekestelling.

Die beslissing bevat aldus alleen redenen die verantwoorden 1°) dat de verweerder over 
een facultatief verhaalrecht beschikt; 2°) dat de rangorde bij de zoektocht naar de onder-
houdsplichtigen is nageleefd, aangezien de moeder van het kind de hospitalisatiekosten 
niet kan terugbetalen en, ten slotte, 3°) dat de eisers die kosten kunnen terugbetalen.

Zij bevat bijgevolg geen enkele reden over de familiale gegevens die het verhaal in 
concreto verantwoorden, niettegenstaande het facultatief karakter ervan.

Indien het bestreden vonnis zo moet worden uitgelegd dat het zich beperkt tot de vast-
stelling dat "er wel degelijk een sociaal onderzoek is verricht", en uitspraak weigert te 
doen over de inhoud van dit onderzoek ten aanzien van de vereisten van de artikelen 13 en 
18 van het koninklijk besluit van 9 mei 1984, dan schendt dat vonnis, dat weigert de ex-
terne en interne wettigheid van de beraadslaging van de (verweerder) van 28 mei 1998 te 
onderzoeken, zoals de eisers verzocht hadden, alle bepalingen en alle algemene rechtsbe-
ginselen die in het middel bedoeld worden, met uitzondering van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

Tweede onderdeel
Indien het bestreden vonnis zo moet worden uitgelegd dat het beslist dat het onderzoek 

de redenen bevat waarom het verhaal, hoewel facultatief, gelet op het familiale aspect ver-
antwoord is, dan leest dat vonnis in dat onderzoek wat er niet in staat en miskent het bij-
gevolg de bewijskracht ervan (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
Eerste onderdeel
Over het door de verweerder opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid: 

de wettelijke bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd, volstaan niet 
om tot vernietiging te kunnen leiden:

Het onderdeel verwijt de appelrechters geen gebrek aan motivering maar be-
toogt dat zij verzuimd hebben de externe en interne wettigheid van verweerders 
beraadslaging van 28 mei 1998 te onderzoeken.

De wettelijke bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd, volstaan, 
indien het middel gegrond is, om tot vernietiging van het bestreden vonnis te lei-
den.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Over de gegrondheid
Krachtens artikel 13, eerste lid, van het koninklijk besluit van 9 mei 1984 ter 

uitvoering van artikel 13, tweede lid, 1°, van de wet van 7 augustus 1974 tot in-
stelling van het recht op een bestaansminimum, en van artikel 100bis, §1, van de 
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappe-
lijk welzijn, bepaalt, in de versie die van toepassing is op het geschil, dat het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vooraleer te beslissen over de 
uitoefening van het verhaal, een sociaal onderzoek instelt naar de financiële toe-
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stand van de onderhoudsplichtige en het familiale aspect van de zaak.
Het bestreden vonnis, dat niet vaststelt dat het sociaal onderzoek ook betrek-

king heeft gehad op het familiale aspect van de beslissing van de verweerder om 
het verhaal uit te oefenen, schendt voormeld artikel 13, eerste lid.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting hou-

dende in hoger beroep.

19 november 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Gosseries – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, pro-
cureur-generaal – Advocaten: mrs. Draps en Mahieu. 

Nr. 564

3° KAMER - 19 november 2007

1º WERKLOOSHEID — ALLERLEI - TARIEF IN STRAFZAKEN - AKTE VAN RECHTSPLEGING - 
BEGRIP - FEDERALE POLITIE - CONTROLEVERSLAG

2º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - TARIEF IN STRAFZAKEN - 
AKTE VAN RECHTSPLEGING - MEDEDELING - AFSCHRIFT - AKTE VAN RECHTSPLEGING - BEGRIP - 
FEDERALE POLITIE - CONTROLEVERSLAG - WERKLOOSHEID

3º OPENBAAR MINISTERIE - TARIEF IN STRAFZAKEN - AKTE VAN RECHTSPLEGING - 
MEDEDELING - AFSCHRIFT - AKTE VAN RECHTSPLEGING - BEGRIP - FEDERALE POLITIE - 
CONTROLEVERSLAG - WERKLOOSHEID

1º, 2° en 3° Het controleverslag dat door de federale politie is opgesteld en zonder verdere 
rechtspleging is verzonden naar de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg,  
die het vervolgens aan de R.V.A. heeft medegedeeld, is geen akte van de rechtspleging  
wanneer op het ogenblik van die mededeling nog geen enkele rechterlijke overheid die  
wettelijk  met de uitoefening van de strafvordering is belast, van dit verslag of van de 
daarin vermelde feiten kennisgenomen had1.  (Art.  1380, tweede lid,  Ger.W.; Art.  125, 
K.B. 28 dec. 1950)

(R.V.A. T. I.)

1 Het arrest van het Hof doet geen uitspraak over de vraag of een dergelijk controleverslag al dan niet 
een akte van de rechtspleging is. M.b.t. de machtiging van de procureur-generaal bij  het hof van 
beroep, zie Cass., 23 jan. 1991, AR 8479, nr. 272; 25 maart 2003, AR P.02.1699.N, nr. 202. Vgl. 
thans art. 96, K.B. 27 april 2007 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, 
B.S. 25 mei 2007, 2de Ed., p. 28209.
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ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0053.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 maart 2006 gewezen door 

het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als volgt.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wet-

boek van Strafvordering;
- de artikelen 28quater, tweede lid, en 55 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1380, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen re-

glement op de gerechtskosten in strafzaken, gewijzigd door artikel 12 van het koninklijk 
besluit van 17 december 2003 tot bepaling van de bestemming van de archieven van de 
opgeheven militaire gerechten en tot vaststelling van verschillende maatregelen en wijzi-
gingen betreffende het College van Procureurs-generaal;

- artikel 6, §1, van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie (inge-
voegd bij artikel 190 van de programmawet van 22 december 1989).

Aangevochten beslissingen
Het arrest vernietigt, met bevestiging van het beroepen vonnis, de administratieve be-

slissing van 28 april 2004, op grond waarvan de eiser de verweerder op 26 januari 2004 
uitgesloten had van het voordeel van de werkloosheidsuitkeringen, de werkloosheidsuit-
keringen had teruggevorderd die voor de dag van 26 januari 2004 ten onrechte waren uit-
betaald en de verweerder met ingang van 3 mei 2004 voor een periode van vier weken van 
het recht op werkloosheidsuitkeringen had uitgesloten - en de kosten ten laste van de eiser 
laat, op de volgende gronden:

"V. Beoordeling
1. De onwettigheid van het doorsturen van het controleverslag
Uit de gegevens van het dossier blijkt dat de federale politie van Herve het controlever-

slag van 26 januari 2004 inzake (de verweerder) bij fax van 28 januari 2004 rechtstreeks 
aan de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft ver-
stuurd, die het op 2 februari 2004 heeft doorgestuurd naar het werkloosheidsbureau van 
Verviers. Deze fax lag aan de basis van het verhoor (van de verweerder) en van de admi-
nistratieve beslissing die in het kader van deze rechtspleging betwist wordt;

Het wordt niet betwist dat deze mededeling plaatsgevonden heeft zonder voorafgaande 
machtiging van de procureur-generaal;

a) De door (de eiser) aangevoerde wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsin-
spectie is op deze zaak niet van toepassing, aangezien het verslag door de politie en niet 
door de arbeidsinspectie is doorgestuurd;

b) Krachtens artikel 1380, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt de Ko-
ning de voorwaarden waaraan de mededeling of het afschift van akten van onderzoek en 
van rechtspleging in criminele, correctionele en tuchtzaken onderworpen is;



Nr. 564 - 19.11.07 HOF VAN CASSATIE 2217 

Artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen re-
glement op de gerechtskosten in strafzaken bepaalt dat in criminele, correctionele en poli-
tiezaken en in tuchtzaken geen uitgifte of afschrift der akten van onderzoek en rechtsple-
ging mag worden afgeleverd zonder uitdrukkelijke machtiging van de procureur-generaal 
bij het hof van beroep of van de auditeur-generaal, maar dat op hun verzoek echter aan de 
partijen en afgifte van de klacht, de aangifte, de bevelschriften en de vonnissen verstrekt 
wordt (eerste lid);

Die bepaling vloeit voort uit de regel van het geheim van het onderzoek, dat door de 
procureur-generaal beschermd wordt (Cass., 12 juni 1913,  Bull.  en Pas.,  1913, I,  322, 
concl. proc.-gen. Terlinden; Cass., 4 januari 1923, Bull. en Pas., 1923, I, 136; Cass., 11 ja-
nuari 1982, Bull. en Pas., 1982, I, 582; E. de le Court, "La communication des dossiers ré-
pressifs...", J.T., 1963, 503; H.D. Bosly, "Les sanctions en droit pénal social belge", Gent-
Leuven, 1979, 103; H.D. Bosly, "Secret de l'instruction et décision administrative en mati-
ère sociale", J.T.T., 1978, nr. 4, p. 333; Ph. Gérard, 'Observations sur le secret de l'instruc-
tion et le pouvoir d'enquête du bureau régional du chômage',  J.T.T., 1992, 289; Arbrb. 
Bergen, 6 mei 1988, J.T.T., 1988, 339 tot 342);

Hoewel het doorgestuurde controleverslag geen akte van onderzoek is, is het wel een 
akte van rechtspleging in de zin van voormeld artikel 125 van het koninklijk besluit van 
28 december 1950;

Zo heeft dit (arbeids)hof beslist dat de mededeling, door een rijkswachter, op eigen ini-
tiatief en zonder machtiging van het openbaar ministerie, van een niet in een proces-ver-
baal overgeschreven verslag aan de controledienst van het werkloosheidsbureau onwettig 
was, aangezien er geen strafonderzoek was ingesteld (Arbh. Luik, 2 juni 1995, Soc. Kron., 
1985, 151);

Zo is eveneens beslist dat de mededeling, door een veldwachter, aan het Rijksinstituut 
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering van in de uitoefening van zijn politieopdracht 
verkregen  inlichtingen,  zonder  machtiging  van  de  procureur-generaal,  onwettig  was 
(Arbh. Luik, 24 juni 2004, www. juridat.be);

Tevens is er geoordeeld dat de rijkswacht niet op eigen initiatief en zonder machtiging 
van het openbaar ministerie een verslag kon mededelen waarin de misdrijven van een 
werkloze gemeld werden (Arbh. Bergen, 20 april  1984,  J.T.T.,  1984, 440, opm. V.P.; 
Arbh. Bergen, 19 december 1991, Soc. Kron., 1992, 144; cf.  tevens Arbh. Bergen, 22 
april 1997, A.R. 13772; Arbh. Bergen, 7 juni 1996, A.R. 11243; Arbh. Bergen, 5 april 
1995, A.R. 10498);

c) De wet op het politieambt gaf de federale politie evenmin de toestemming om het 
controleverslag rechtstreeks aan het Ministerie van Arbeid door te sturen. Zoals het open-
baar ministerie immers terecht herhaalt in zijn advies (waarop de partijen niet geantwoord 
hebben), bestaat er geen enkel, in de ministerraad overlegd besluit waarin de Koning mel-
ding heeft gemaakt van andere overheden waaraan de politie inlichtingen betreffende per-
sonen kan doorsturen, dan die welke opgesomd worden in de artikelen 5 en 44/1, derde 
lid, van de voormelde wet (en het Ministerie van Tewerkstelling of (de eiser) komen hier 
niet in voor);

Uit de voorgaande gegevens volgt dat de rechtstreekse mededeling van het controlever-
slag onwettig was".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 6, §1, van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie be-

paalt dat alle diensten van de Staat, met inbegrip van de parketten en de griffies der hoven 
en van alle rechtscolleges, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de agglome-
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raties, de federaties van gemeenten, de gemeenten, de verenigingen waartoe ze behoren, 
en van de openbare instellingen die ervan afhangen, alsmede van alle openbare en mee-
werkende instellingen van sociale zekerheid, gehouden zijn aan de sociale inspecteurs, op 
hun verzoek, alle inlichtingen te geven, alsmede alle boeken, registers, documenten, schij-
ven, banden of gelijk welke andere informatiedragers ter inzage voor te leggen en uittrek-
sels, afschriften, afdrukken, uitdraaien, kopieën of fotokopieën ervan te verstrekken die 
deze laatsten nuttig achten voor het toezicht op de naleving van de wetgevingen waarmee 
zij belast zijn.

Alle voornoemde diensten, met uitzondering van de diensten van de Gemeenschappen 
en Gewesten, zijn gehouden die inlichtingen, uittreksels, afschriften, afdrukken, uitdraai-
en, kopieën of fotokopieën kosteloos te verstrekken.

Evenwel mogen de akten, stukken, registers, documenten of inlichtingen betreffende 
gerechtelijke procedures enkel worden meegedeeld met de uitdrukkelijke toelating van de 
procureur-generaal of de auditeur-generaal.

In zijn aanvullende conclusie in hoger beroep betoogde de eiser dat de controle van de 
federale politie niet door een rechterlijke overheid was voorgeschreven en dat er geen en-
kele gerechtelijke procedure was ingeleid, zodat de federale politie het controleverslag op 
regelmatige  wijze  naar  de  federale  overheidsdienst  Tewerkstelling,  Arbeid  en  Sociaal 
Overleg had doorgestuurd, overeenkomstig artikel 6, §1, van de wet van 16 november 
1972 betreffende de arbeidsinspectie, zonder dat de uitdrukkelijke machtiging van de pro-
cureur-generaal of van de auditeur-generaal vereist was.

De appelrechters verwerpen dit middel, op grond dat de wet van 16 november 1972 be-
treffende de arbeidsinspectie niet van toepassing is op deze zaak, aangezien het verslag 
van de federale politie "door de politie en niet door de arbeidsinspectie is doorgestuurd".

Artikel 6, §1, van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie, dat 
door de eiser in zijn conclusie wordt aangevoerd, verplicht alle diensten van de Staat 
evenwel om alle inlichtingen te geven en stukken voor te leggen.

De federale politie is een dienst van de Staat in de zin van de voormelde wetsbepaling 
en is dus gebonden door die verplichting.

Het arrest, dat beslist dat de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie 
niet van toepassing is op deze zaak, op grond dat het verslag van de federale politie door 
de politie en niet door de arbeidsinspectie is doorgestuurd, schendt artikel 6, §1, van de 
wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie.

Tweede onderdeel
Krachtens artikel 1380, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt de Koning 

aan welke voorwaarden de mededeling of het afschrift van akten van onderzoek en van 
rechtspleging in criminele, correctionele en politiezaken en in tuchtzaken is onderworpen.

Artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen re-
glement op de gerechtskosten in strafzaken bepaalt dat in criminele, correctionele en poli-
tiezaken en in tuchtzaken geen uitgifte of afschrift der akten van onderzoek en rechtsple-
ging mag worden afgeleverd zonder uitdrukkelijke machtiging van de procureur-generaal 
bij het hof van beroep.

In zijn aanvullende conclusie in hoger beroep betoogde de eiser dat de controle door de 
federale politie niet door een rechterlijke overheid was voorgeschreven en dat er geen en-
kele gerechtelijke procedure was ingeleid, zodat de federale politie haar verslag op regel-
matige wijze heeft verstuurd zonder machtiging van de procureur-generaal bij het hof van 
beroep.

Overeenkomstig artikel 55 van het Wetboek van Strafvordering, moet onder akten van 
rechtspleging alle handelingen worden verstaan die ertoe strekken de daders van misdrij-
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ven op te sporen, de bewijzen te verzamelen en de maatregelen te nemen die de rechtscol-
leges in staat moeten stellen met kennis van zaken uitspraak te doen en die samen het ge-
rechtelijk onderzoek vormen dat onder de leiding en het gezag van de onderzoeksrechter 
gevoerd wordt.

Een akte van rechtspleging in criminele, correctionele en politiezaken (en in tuchtza-
ken) is elke handeling op grond waarvan de strafvordering (of de tuchtvordering) voor de 
bevoegde rechterlijke (of tuchtrechtelijke) overheid ingesteld of voortgezet wordt.

Artikel 1 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wet-
boek van Strafvordering bepaalt dat de rechtsvordering tot toepassing van de straffen niet 
kan worden uitgeoefend dan door de ambtenaren die de wet daarmee belast.

Krachtens artikel 28quater, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, oefent de 
procureur des Konings de strafvordering uit op de wijze door de wet bepaald.

De federale politie is niet bevoegd om de strafvordering uit te oefenen.
Door een controleverslag op te stellen heeft de federale politie dus geen vervolgingen 

ten aanzien van de verweerder ingeleid en heeft zij niets bij een enkele rechterlijke over-
heid aanhangig gemaakt. Bijgevolg vormt het door de federale politie opgestelde controle-
verslag geen akte van rechtspleging.

Dit verslag is evenmin een akte van onderzoek, zoals het arrest vaststelt.
Het  arrest,  dat  beslist  dat  het  controleverslag  van  de  federale  politie  een  akte  van 

rechtspleging vormt in de zin van artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 
1950, en dat de mededeling van dit verslag, zonder machtiging van de procureur-generaal 
bij het hof van beroep, onregelmatig was, schendt de artikelen 1 van de wet van 17 april 
1878  houdende  de  voorafgaande  titel  van  het  Wetboek  van  Strafvordering,  28quater, 
tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, 1380, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek en 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen re-
glement op de gerechtskosten in strafzaken.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 1380, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt de 

Koning aan welke voorwaarden de mededeling of het afschrift van akten van on-
derzoek en van rechtspleging in criminele, correctionele en politiezaken en in 
tuchtzaken is onderworpen.

Artikel 125, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 december 1950 hou-
dende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken bepaalt dat in cri-
minele, correctionele en politiezaken geen uitgifte of afschrift der akten van on-
derzoek en rechtspleging mag worden afgeleverd zonder uitdrukkelijke machti-
ging van de procureur-generaal bij het hof van beroep.

Het arrest stelt vast dat de federale politie op 28 januari 2004 een door haar op 
26 januari 2004 opgesteld controleverslag "zonder verdere rechtspleging" heeft 
verstuurd naar de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg, die het vervolgens aan de eiser heeft medegedeeld, en waaruit de eiser, 
na verhoor van de verweerder, afgeleid heeft dat hij, als werkloze, op de dag van 
de controle een activiteit heeft uitgeoefend die uitsloot dat hij noch werk noch 
loon had, zonder dat hij daarvan vooraf op zijn controlekaart melding had ge-
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maakt.
Het arrest wijst erop dat "niet betwist wordt dat (de mededeling van het con-

troleverslag door de federale politie aan de administratieve overheid) plaatsge-
vonden heeft  zonder  voorafgaande machtiging van  de  procureur-generaal"  en 
verklaart  die  mededeling  vervolgens  onwettig,  op  grond  dat  "hoewel  (dit) 
(...)verslag geen akte van onderzoek is, het (...) een akte van rechtspleging in de 
zin van voormeld artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 
is".

Het arrest dat niet vaststelt dat een rechterlijke overheid die wettelijk met de 
uitoefening van de strafvordering belast is, op het ogenblik van die mededeling 
reeds van dit verslag of van de daarin vermelde feiten kennisgenomen had, ver-
antwoordt zijn beslissing om het als een akte van rechtspleging te omschrijven 
niet naar recht.

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

nietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 

de eiser in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

19 november 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-gene-
raal – Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 565

3° KAMER - 19 november 2007

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID - NIET 
GEREGISTREERDE AANNEMER - INHOUDING - STORTING - GEEN STORTING - R.S.Z. - BIJSLAG - 
AARD

2º STRAF — ALLERLEI - SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS - HOOFDELIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID - NIET GEREGISTREERDE AANNEMER - INHOUDING - STORTING - GEEN 
STORTING - R.S.Z. - BIJSLAG - AARD

1º en 2° Wie een beroep doet op een niet geregistreerde medecontractant, is verplicht bij  
iedere  betaling  die  hij  aan  die  medecontractant  doet,  15  pct.  van  het  door  hem 
verschuldigde  bedrag  in  te  houden  en  te  storten  aan  de  Rijksdienst  voor  Sociale 
Zekerheid volgens de door de Koning bepaalde modaliteiten,  en wie die storting niet  
verricht heeft, is aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een bijslag verschuldigd gelijk  
aan het dubbel van het te betalen bedrag; deze bijslag is geen straf maar een in het  
algemeen  belang  voorgeschreven  forfaitaire  vergoeding  tot  herstel  van  de  aan  de  
financiering  van de sociale  zekerheid  berokkende schade,  zodat  deze een burgerlijk  
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karakter heeft1. (Art. 30bis, §3, derde lid, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969) 

(D. T. R.S.Z.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0075.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 mei 2005 gewezen door 

het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 30bis, §3, inzonderheid eerste en derde lid, van de wet van 27 juni 1969 tot 

herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke ze-
kerheid der arbeiders, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1978 dat een afdeling 2bis in 
hoofdstuk 4 van die wet voegt, vóór de vervanging ervan bij het koninklijk besluit van 26 
december 1998;

- artikel 35, inzonderheid eerste lid, 3°, van dezelfde wet, zoals gewijzigd bij de wet 
van 4 augustus 1978, en vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 26 decem-
ber 1998;

- artikel 28 van het koninklijk besluit van 5 oktober 1978 tot uitvoering van de artike-
len 299bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en 30bis van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappe-
lijke zekerheid der arbeiders;

- de artikelen 3 en 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de 
wet van 13 mei 1955;

- artikel 14.1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, 
opgemaakt te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij de wet van 15 mei 
1980;

- de artikelen 10, 11, 144, 145 en 159 van de Grondwet;
-  algemene beginselen van het strafrecht,  volgens welke een administratieve sanctie 

met strafrechtelijk karakter in een redelijke verhouding moet staan tot het gedrag dat zij 
wil bestraffen.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest veroordeelt de eiser om aan de verweerder de socialezekerheids-

bijdragen  te  betalen  die  de  aannemer  hem verschuldigd  was,  alsook  een  bedrag  van 
660.720 frank als straf voor het feit dat hij, in weerwil van de hem bij artikel 30bis, §3, 
eerste lid, van de wet van 27 juni 1969 opgelegde verplichting, zoals dit artikel op het 
ogenblik van de feiten van toepassing was, verzuimd had 15 pct. van elk, aan de niet gere-
gistreerde aannemer betaald bedrag in te  houden en aan de verweerder te  betalen,  op 

1 Zie Cass., 8 mei 2000, AR S.98.0144.F, nr. 276, met concl. O.M.; vlg. G.W. Hof, 20 juni 2007, nr. 
86/2007, B.S. 3 aug. 2007, p. 41005; Socialezekerheidswet Werknemers 1969, zoals ze in 1996 van 
toepassing was.
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grond van alle redenen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, en inzon-
derheid op grond dat

"De (eiser), die parallellen trekt met de hoofdelijke aansprakelijkheid van de aanne-
mers, oordeelt dat het (arbeids)hof ook in zijn geval de door de (verweerder) opgelegde 
'sanctie' kon aanpassen op grond van het evenredigheidsbeginsel. Subsidiair vordert hij 
om aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen over de eerbiediging van het ge-
lijkheidsbeginsel;

Er bestaat echter een doorslaggevend onderscheid tussen de twee gevallen : terwijl de 
tekortkomingen van de aannemers met een strafsanctie bestraft worden, kunnen de aan 
(de eiser) verweten tekortkomingen niet met een strafsanctie bestraft worden. Artikel 35 
van de wet van 27 juni 1969 verklaart het feit dat op een niet geregistreerde aannemer een 
beroep wordt gedaan, immers niet strafrechtelijk strafbaar; in dit geval wordt alleen toe-
passing gemaakt van een beginsel van burgerlijk recht, de hoofdelijke aansprakelijkheid, 
en van een wettelijk bepaalde matiging, die bestaat in de beperking van die hoofdelijkheid 
tot 50 pct. van de totaalprijs van de werkzaamheden, exclusief belasting over de toege-
voegde waarde;

Het (arbeids)hof kan de aan (de eiser) opgelegde 'sanctie'  dus niet  aanpassen en de 
vraag omtrent het gelijkheidsbeginsel, naargelang burgerlijke dan wel strafvervolgingen 
zijn ingesteld, dringt zich niet op".

Grieven
In zijn conclusie in hoger beroep verzocht de eiser het arbeidshof subsidiair om zijn 

toezicht volledig uit te oefenen door de sanctie aan te passen, welke samengesteld is uit de 
som van 50 pct. van het bedrag van de werkzaamheden en het dubbel van het bedrag dat 
de opdrachtgever van elke betaling had moeten inhouden op grond van artikel 30bis, §3, 
van de wet van 27 juni 1969, d.i. een bedrag van 660.720 frank.

Krachtens artikel 30bis, §3, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969, is degene die een 
beroep doet op een niet geregistreerde aannemer, bij iedere betaling die hij aan die mede-
contractant doet, verplicht 15 pct. van het door hem verschuldigde bedrag in te houden en 
aan de verweerder te storten. Luidens het derde lid is de opdrachtgever die deze storting 
niet verricht heeft, aan de verweerder een bijslag verschuldigd gelijk aan het dubbel van 
het te betalen bedrag, onverminderd de toepassing van de sancties voorzien in artikel 35, 
eerste lid, 3°, van die wet. De Koning bepaalt onder welke voorwaarden deze bijslag ge-
heel of gedeeltelijk kan worden kwijtgescholden.

Artikel 28 van het koninklijk besluit van 5 oktober 1978, tot uitvoering van met name 
artikel 30bis, §3, derde lid, biedt de verweerder de mogelijkheid gehele vrijstelling van de 
bijslag te verlenen, wanneer de medecontractant en de onderaannemers geen schuldenaar 
zijn van bijdragen socialezekerheidsbijdragen en vrijstelling van 50 pct. van die bijslag te 
verlenen wanneer de niet-betaling het gevolg is van uitzonderlijke omstandigheden.

Krachtens artikel 35, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969, worden gestraft met ge-
vangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met een geldboete van 26 tot 500 frank, 
of met een van die straffen alleen, de personen bedoeld bij artikel 30bis, §3, die nalaten de 
verschuldigde sommen binnen de voorgeschreven termijn te storten.

Eerste onderdeel
Uit de artikelen 30bis, §3, eerste en derde lid, en 35, eerste lid, 3°, van de wet van 27 

juni 1969, blijkt dat de niet-naleving van de aan de medecontractant van een niet geregi-
streerd aannemer opgelegde verplichting om bij elke betaling 15 pct. van het door hem 
verschuldigde bedrag in te houden en dit bedrag aan de verweerder te storten, bestraft 
wordt met zowel een administratieve sanctie, bestaande in een bijslag gelijk aan het dub-
bel van het verschuldigde bedrag, en een strafsanctie.
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Het bestreden arrest, dat beslist dat "de aan (de eiser) verweten tekortkomingen niet 
met een strafsanctie bestraft kunnen worden", en uit deze omstandigheid afleidt dat de 
rechter "de aan (de eiser) opgelegde 'sanctie' dus niet kan aanpassen en de vraag omtrent 
het gelijkheidsbeginsel, naargelang burgerlijke dan wel strafvervolgingen zijn ingesteld, 
dringt zich niet op", schendt de artikelen 30bis, §3, inzonderheid derde lid, en 35, inzon-
derheid eerste lid, van de wet van 27 juni 1969.

Tweede onderdeel
Het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden moet krachtens de ar-

tikelen 10 en 11 van de Grondwet zonder discriminatie verzekerd worden. Deze rechten 
en vrijheden omvatten de waarborgen die voortvloeien uit de artikelen 144 en 145 van de 
Grondwet, de algemene beginselen van het strafrecht, de artikelen 3 en 6 van het Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en artikel 14.1 
van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, dat eenieder te-
gen wie een strafmaatregel genomen wordt, het recht geeft een onafhankelijke en onpartij-
dige rechter te verzoeken de straf te onderzoeken op de vraag of deze verenigbaar is met 
de vereisten van de internationale verdragen of van het interne recht, waarbij de rechter op 
grond van dit onderzoek inzonderheid nagaat of de sanctie niet buiten verhouding tot het 
misdrijf staat. Wat dat betreft doet het niet ter zake dat de rechter die gevraagd wordt dit 
onderzoek te verrichten, niet kennisgenomen heeft van de strafvervolgingen in de zin van 
het Belgisch recht. Hij moet op grond van die bepalingen van de Grondwet, van het Ver-
drag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, van het 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, alsook van artikel 159 
van de Grondwet, dat een verordenende bepaling is, de toepassing van onwettige wettelij-
ke en verordenende bepalingen weigeren.

De sanctie bepaald bij artikel 30bis, §3, derde lid, van de wet van 27 juni 1969, zoals 
zij in het litigieuze tijdperk van toepassing was, straft de personen die zich onttrokken 
hebben aan de bij het eerste lid van dit artikel opgelegde verplichting om 15 pct. in te hou-
den van elke factuur die aan een niet geregistreerde medecontractant betaald wordt en dit 
bedrag aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid te storten. Deze sanctie strekt er niet toe 
de aan het socialezekerheidsstelsel  berokkende schade te herstellen,  aangezien zij  ver-
schuldigd is zonder dat de aannemer enige schuld ten aanzien van de verweerder hoeft te 
hebben. Het bedrag van die sanctie kan hoog oplopen en hetzelfde verzuim kan daarenbo-
ven strafrechtelijk bestraft worden krachtens artikel 35 van de wet van 27 juni 1969.

Die sanctie heeft dus een overwegend strafrechtelijk karakter en heeft de aard van een 
strafsanctie in de zin van de algemene beginselen van het strafrecht, van de artikelen 3 en 
6 van het Europees Verdrag en van artikel 14.1 van het Internationaal Verdrag die in het 
middel bedoeld worden.

Hieruit kan worden afgeleid dat, krachtens de artikelen 10, 11, 144, 145 en 159 van de 
Grondwet, die bepalingen en de algemene beginselen van het strafrecht, iedere Belg het 
recht heeft bij een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie een onderzoek te 
vorderen omtrent de vraag of de bij artikel 30bis, §3, derde lid, bepaalde sanctie in ver-
houding staat tot het verzuim dat door die sanctie bestraft wordt.

Indien de artikelen 30bis, §3, inzonderheid eerste en derde lid, van de wet van 27 juni 
1969, en 28 van het koninklijk besluit van 5 oktober 1978, in die zin moeten worden uit-
gelegd dat zij de rechter niet toestaan dit evenredigheidsonderzoek te verrichten, met an-
dere woorden dat alleen de verweerder, met uitsluiting van de rechter, de bij artikel 30bis, 
§3, derde lid, bepaalde bijslag geheel of gedeeltelijk kan kwijtschelden, dan moeten de 
toepassing van die bepalingen geweigerd worden met toepassing van de bepalingen van 
de Grondwet, van het Europees Verdrag, van het Internationaal Verdrag en van de alge-
mene beginselen van het strafrecht, zoals zij in het middel bedoeld worden.
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Het bestreden arrest, dat de vordering van de verweerder om de eiser te veroordelen tot 
betaling van het bedrag bepaald in artikel 30bis, §3, van de wet van 27 juni 1969, volledig 
toewijst, maar weigert te onderzoeken of het bedrag van de sanctie in verhouding staat tot 
het verzuim, schendt bijgevolg de bepalingen van de Grondwet, van het Europees Ver-
drag, van het Internationaal Verdrag en de algemene beginselen van het strafrecht, zoals 
zij in het middel bedoeld worden. 

Derde onderdeel
Indien de bepalingen van de artikelen 30bis, §3, inzonderheid eerste en derde lid, van 

de wet van 27 juni 1969, en 28 van het koninklijk besluit van 5 oktober 1978 in die zin 
uitgelegd moeten worden dat zij de arbeidsgerechten dezelfde bevoegdheid verlenen als 
die waarover de verweerder beschikt om de bijslag te schrappen of te verminderen, dan 
schendt het bestreden arrest, dat de vordering van de verweerder om de eiser te veroorde-
len tot betaling van het bedrag bepaald in artikel 30bis, §3, van de wet van 27 juni 1969, 
volledig toewijst, maar weigert te onderzoeken of het bedrag van de sanctie in verhouding 
staat tot het verzuim, de voormelde bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede en derde onderdeel samen
Artikel 30bis, §3, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 

besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, zoals het op het geschil van toepassing is, bepaalt dat degene die een 
beroep doet op een niet geregistreerde medecontractant, bij iedere betaling die hij 
aan die medecontractant doet, verplicht is 15 pct. van het door hem verschuldig-
de bedrag, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, in te houden en aan 
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid te storten volgens de door de Koning be-
paalde modaliteiten.

Wie deze storting niet verricht, is luidens artikel 30bis, §3, derde lid, van de-
zelfde wet, in dezelfde versie, aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een bij-
slag verschuldigd gelijk aan het dubbel van het te betalen bedrag, onverminderd 
de toepassing van de sancties voorzien in artikel 35, eerste lid, 3°.

Die bijslag is geen straf maar een in het algemeen belang voorgeschreven for-
faitaire vergoeding tot herstel van de aan de financiering van de sociale zeker-
heid berokkende schade; hij heeft een burgerlijk karakter.

Beide onderdelen, die van het tegendeel uitgaan, falen naar recht.
De tot staving van het tweede onderdeel van het middel voorgestelde prejudi-

ciële vraag dient bijgevolg niet aan het Grondwettelijk Hof te worden gesteld.
Eerste onderdeel
Zoals het onderdeel betoogt, legt artikel 35, eerste lid, 3°, van de wet van 27 

juni 1969, de daarin bepaalde straffen op aan de in artikel 30bis, §3, bedoelde 
personen die nalaten de verschuldigde bedragen binnen de voorgeschreven ter-
mijnen te storten.

De omstandigheid dat de niet-betaling van die bedragen strafrechtelijk bestraft 
wordt, heeft niet tot gevolg dat de bijslag bedoeld in artikel 30bis, §3, derde lid, 
van die wet, zelf een strafrechtelijk karakter zou hebben.

Uit het antwoord op de andere twee onderdelen van het middel blijkt dat die 
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bijslag een burgerlijke herstelmaatregel is waarop het beginsel van evenredigheid 
van de straffen niet van toepassing is.

Het onderdeel, dat, al was het gegrond, niet tot vernietiging kan leiden, is bij-
gevolg zonder belang en derhalve niet ontvankelijk.

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

19 november 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – 
Advocaten: mrs. Draps en De Bruyn.

Nr. 566

3° KAMER - 19 november 2007

WERKLOOSHEID — ALLERLEI - CONTROLE - CONTROLEKAART - WERKLOZE - 
VERPLICHTINGEN - PERSOONLIJKE AARD - ADMINISTRATIEVE SANCTIE

Om werkloosheidsuitkering te kunnen genieten moet de werknemer m.n. in het bezit zijn  
van een controlekaart vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand tot de  
laatste dag van de maand en moet hij deze bij zich bewaren vóór de aanvang van de  
activiteit  waarvoor  hij  enig  loon  of  materieel  voordeel  ontvangt  dat  tot  zijn  
levensonderhoud of dat van zijn gezin kan bijdragen;  tevens moet hij  hiervan op zijn  
controlekaart  melding  maken  met  onuitwisbare  inkt  en  moet  hij,  op  straffe  van 
administratieve  sanctie,  die kaart  onmiddellijk  voorleggen bij  elke vordering  door een 
daartoe bevoegd persoon;  die verplichtingen van de werknemer zijn van persoonlijke  
aard1.  (Artt. 45, eerste lid, 2°, en 71, eerste lid, 5°, Werkloosheidsbesluit 1991; Art. 154, 
eerste lid, 2°, Werkloosheidsbesluit 1991)

(R.V.A. T. T.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.07.0040.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 januari 2007 gewezen 

door het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen

1 Cass., 13 maart 2000, AR S.99.0051.F, nr. 174; zie Cass., 23 dec. 2002, AR S.01.0130.F, nr. 690; 
Werkloosheidsbesluit 1991, in de versie vóór K.B. 29 juni 2000.
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- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 44, 45, 71, eerste lid, 5°, en 154, eerste lid, 2° (artikel 154, eerste lid, 2°, 

zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 29 juni 
2000, in werking getreden op 1 augustus 2000), van het koninklijk besluit van 25 novem-
ber 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, dat het hoger beroep van de eiser op dat punt ongegrond verklaart, 

vernietigt eisers administratieve beslissing van 27 april 2000, in zoverre deze de verweer-
der, bij wijze van administratieve sanctie, voor een periode van zes weken uitsluit van het 
genot van de werkloosheidsuitkeringen, op de volgende gronden:

"Artikel 154 van het koninklijk besluit van 25 november 1991, zoals het op het tijdstip 
van de feiten van toepassing was, bepaalt dat 'de werkloze die onverschuldigde uitkerin-
gen heeft of kan ontvangen, van het genot van de uitkeringen uitgesloten wordt gedurende 
ten minste vier en ten hoogste zesentwintig weken, doordat hij (...) 2° zich niet gedragen 
heeft naar de bepalingen van artikel 71, eerste lid, 5°, voor zover hij op het ogenblik van 
de vordering een activiteit verricht bedoeld in artikel 45';

Het wordt niet betwist dat de werknemer zijn controlekaart op het ogenblik van de vor-
dering niet heeft kunnen voorleggen en dat hij op dat ogenblik een in artikel 45 bedoelde 
activiteit verrichtte;

Aangezien de werknemer echter de dag waarop hij gewerkt heeft en alle volgende da-
gen van de maand op zijn stempelkaart geschrapt heeft en zijn controlekaart heeft inge-
diend,  ziet  het  (arbeids)hof  niet  in  hoe  hij  onverschuldigde  werkloosheidsuitkeringen 
heeft ontvangen of heeft kunnen ontvangen. De administratieve sanctie is te dezen niet 
van toepassing, aangezien voor de toepassing van de sanctie vereist is dat er onverschul-
digde werkloosheidsuitkeringen zijn ontvangen of konden zijn ontvangen".

Grieven
Om uitkeringen te kunnen genieten moet de werkloze zonder arbeid en zonder loon 

zijn (artikel 44 van het koninklijk besluit van 25 november 1991).
Als arbeid wordt onder meer beschouwd, de activiteit verricht voor een derde, waar-

voor de werknemer enig loon of materieel voordeel ontvangt dat tot zijn levensonderhoud 
of dat van zijn gezin kan bijdragen (artikel 45, eerste lid, 2°, van datzelfde koninklijk be-
sluit).

Daarenboven moet de werknemer, om werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten, 
krachtens artikel 71 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 voldoen aan alle 
voorwaarden voor de toekenning van werkloosheidsuitkeringen, waaronder:

"1° in het bezit zijn van een controlekaart vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag 
van de maand tot de laatste dag van de maand en deze bij zich bewaren;

(...) 3° zijn controlekaart invullen met onuitwisbare inkt overeenkomstig de richtlijnen 
verstrekt door de Rijksdienst;

4° voor de aanvang van de activiteit bedoeld in artikel 45, hiervan melding maken op 
zijn controlekaart met onuitwisbare inkt;

5° zijn controlekaart onmiddellijk voorleggen bij elke vordering door een daartoe be-
voegd persoon."

Er bestaat geen enkele uitzondering op de regel volgens welke de werkloze steeds in 
het bezit van zijn kaart moet zijn, zodat hij ze onmiddellijk kan voorleggen wanneer een 
persoon die bevoegd is om de controle te verrichten, hierom vraagt; de werknemer die 
zijn kaart vóór de aanvang van de arbeid bij zijn uitbetalingsinstelling indient, zal deze in 
geval van controle niet kunnen voorleggen en voldoet dus niet aan één van de voorwaar-
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den voor de toekenning van de werkloosheidsuitkeringen.
Krachtens artikel 154, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, 

zoals het op het tijdstip van de feiten van toepassing was, wordt van het genot van de uit-
keringen uitgesloten gedurende ten minste vier en ten hoogste zesentwintig weken, "de 
werkloze die onverschuldigde uitkeringen heeft of kan ontvangen, doordat hij (...) 2° zich 
niet gedragen heeft naar de bepalingen van artikel 71, eerste lid, 5°, voor zover hij op het 
ogenblik van de vordering een activiteit verricht bedoeld in artikel 45".

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

- de verweerder een activiteit in de zin van artikel 45 van het koninklijk besluit van 25 
november 1991 verrichtte op het ogenblik dat hij, door een daartoe bevoegd persoon, ge-
vorderd werd zijn controlekaart voor te leggen;

- hij zijn controlekaart op het ogenblik van die vordering niet onmiddellijk heeft voor-
gelegd;

- hij in januari 2000 onverschuldigde werkloosheidsuitkeringen ontvangen heeft, omdat 
de werkloze, zoals het arrest vaststelt, "bij gebrek aan controlekaart op het ogenblik dat 
hem gevraagd wordt deze voor te leggen, niet voor de gehele maand werkloosheidsuitke-
ringen kan genieten".

Het arrest stelt vast dat de werkloze die niet in het bezit is van zijn controlekaart wan-
neer hem gevraagd wordt deze voor te leggen, geen werkloosheidsuitkeringen voor de ge-
hele maand kan genieten en dat de verweerder in deze situatie verkeert, aangezien hij voor 
die  maand onverschuldigde werkloosheidsuitkeringen ontvangen heeft  doordat  hij  zijn 
controlekaart niet heeft kunnen voorleggen toen hem dit gevraagd werd, maar beslist niet-
temin dat de sanctie bedoeld in artikel 154, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 25 
november 1991 niet van toepassing is, op grond dat, "aangezien de werknemer echter de 
dag waarop hij gewerkt heeft en alle volgende dagen van de maand op zijn stempelkaart 
geschrapt heeft en zijn controlekaart heeft ingediend, het (arbeids)hof niet inziet hoe hij 
onverschuldigde werkloosheidsuitkeringen heeft ontvangen of heeft kunnen ontvangen".

Het arrest dat, enerzijds, met toepassing van artikel 154 van het koninklijk besluit van 
25 november 1991 beslist dat de verweerder is uitgesloten van het genot van de werkloos-
heidsuitkeringen omdat hij  onverschuldigde werkloosheidsuitkeringen heeft  ontvangen, 
en, anderzijds, dat "het (arbeids)hof niet inziet hoe hij onverschuldigde werkloosheidsuit-
keringen heeft ontvangen of heeft kunnen ontvangen", is gegrond op tegenstrijdige rede-
nen en is bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van 
de Grondwet).

Het arrest, dat beslist dat de sanctie bepaald in artikel 154, eerste lid, 2°, van het ko-
ninklijk besluit van 25 november 1991 niet van toepassing is, hoewel de verweerder, vol-
gens de vaststellingen van het arrest, voor de betrokken maand onverschuldigde werkloos-
heidsuitkeringen ontvangen heeft, doordat hij niet heeft voldaan aan de voorwaarde voor 
de toekenning van werkloosheidsuitkeringen, met name het bij de vordering onmiddellijk 
voorleggen van zijn controlekaart overeenkomstig artikel 71, eerste lid, 5°, van datzelfde 
koninklijk besluit, schendt alle in het middel bedoelde bepalingen van het koninklijk be-
sluit van 25 november 1991.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Om werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten,  moet de werknemer vol-

doen aan de verplichtingen die opgesomd worden in artikel 71, eerste lid, van het 
koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglemente-
ring.
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Eén van die bij artikel 71, eerste lid, 1°, bepaalde verplichtingen, is die vol-
gens welke de werknemer in het bezit moet zijn van een controlekaart vanaf de 
eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand tot de laatste dag van de maand 
en deze bij zich moet bewaren.

Die bepaling impliceert dat de werknemer in het bezit moet zijn van die con-
trolekaart en deze elke dag van de maand, vanaf de eerste werkloosheidsdag, bij 
zich moet dragen om voor die maand werkloosheidsuitkeringen te kunnen genie-
ten.

Wanneer, bijgevolg, de werknemer in de loop van een dag tijdens die periode 
zijn controlekaart niet onmiddellijk kan voorleggen bij de vordering door een 
daartoe bevoegd persoon, overeenkomstig artikel 71, eerste lid, 5°, kan hij in de 
loop van die maand geen werkloosheidsuitkeringen genieten.

Artikel 154, eerste lid, 2°, van datzelfde koninklijk besluit, zoals het op de fei-
ten van toepassing is, bepaalt dat de werkloze die onverschuldigde uitkeringen 
heeft of kan ontvangen, gedurende de daarin bepaalde periode van het genot van 
de uitkeringen uitgesloten wordt doordat hij zich niet gedragen heeft naar de be-
palingen van artikel 71, eerste lid, 5°, voor zover hij op het ogenblik van de vor-
dering een activiteit verricht bedoeld in artikel 45.

Het bestreden arrest dat vaststelt dat (de verweerder) op 27 januari 2000 "zijn 
controlekaart op het ogenblik van de vordering" door een bevoegd persoon "niet 
heeft kunnen voorleggen", terwijl "hij een in artikel 45 bedoelde activiteit ver-
richtte", oordeelt dat "de werkloze, bij gebrek aan controlekaart op het ogenblik 
dat hem gevraagd wordt deze voor te leggen, niet voor de gehele maand werk-
loosheidsuitkeringen kan genieten" en beslist om "de administratieve beslissing 
(te bevestigen), in zoverre ze (de verweerder) van 1 (...) tot 27 januari 2000 van 
het genot van de werkloosheidsuitkeringen uitsluit en de terugbetaling van de tij-
dens die  periode (...)  onverschuldigd (...)  ontvangen werkloosheidsuitkeringen 
beveelt".

Het arrest, dat die administratieve beslissing vernietigt in zoverre ze de ver-
weerder, met toepassing van voormeld artikel 154, eerste lid, 2°, voor een perio-
de van zes weken uitsloot van het genot van de werkloosheidsuitkeringen, terwijl 
het vaststelt dat de verweerder van 1 tot 27 januari 2000 onverschuldigde werk-
loosheidsuitkeringen  ontvangen  heeft  doordat  hij  zijn  controlekaart  niet  heeft 
kunnen voorleggen overeenkomstig artikel 71, eerste lid, 5°, schendt die bepalin-
gen van het koninklijk besluit van 25 november 1991. 

Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het bestreden arrest,  in zoverre het  de administratieve beslissing 

vernietigt die de verweerder, bij wijze van sanctie, voor een periode van zes we-
ken uitsluit van het genot van de werkloosheidsuitkeringen.

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

Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 
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de eiser in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

19 november 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-gene-
raal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 567

2° KAMER - 20 november 2007

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - STRAFWET - UITVOERINGSBESLUIT - 
WIJZIGING - TERUGWERKENDE KRACHT

2º STRAF — ALLERLEI - WERKING IN DE TIJD - STRAFWET - UITVOERINGSBESLUIT - 
WIJZIGING - TERUGWERKENDE KRACHT

3º MISDRIJF — ALLERLEI - STRAFWET - WERKING IN DE TIJD - UITVOERINGSBESLUIT - 
WIJZIGING - GEVOLG

4º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 15.1 - 
RETROACTIVITEITSREGEL - TOEPASSING

1º, 2° en 3° Artikel 2, tweede lid, Strafwetboek, vindt geen toepassing wanneer een vroeger  
besluit  wordt  vervangen door  een later  besluit  dat  genomen werd  ter  uitvoering  van 
dezelfde wet als het vroegere besluit, zonder dat de wet zelf gewijzigd werd; de feiten die  
ingevolge het vroegere besluit  strafbaar waren ten tijde waarop ze werden gepleegd,  
blijven strafbaar, zelfs indien ze ingevolge het latere besluit, genomen ter uitvoering van  
dezelfde wet die niet werd gewijzigd, ten tijde van de uitspraak geen strafbaar feit meer  
opleveren1.

4º Artikel 15.1, derde zin, I.V.B.P.R., heeft enkel voor gevolg dat de beklaagde retroactief  
aanspraak kan maken op een gunstiger regime dan datgene dat van toepassing was ten  
tijde van het plegen van het ten laste gelegde feit, wanneer uit de nieuwe regeling blijkt  
dat het inzicht van de wetgever omtrent de strafwaardigheid van dit feit is gewijzigd2.

(D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.1109.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Gent, correctionele kamer, van 13 juni 2007. 
De eerste eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan.

1 Cass., 10 dec. 1991, AR 4910, nr 193; 21 feb. 1995, AR P.93.1119.N, nr 103 en 30 april 2002, AR 
P.00.1767.N, nr 263. 
2 Cass., 26 feb. 2002, AR P.00.1034.N, nr 129. 
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De tweede eiseres voert geen middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Tweede onderdeel
1. Het onderdeel voert aan dat wanneer de bijzondere wet naast het vastleggen 

van de strafmaat, enkel "de overtreding van de besluiten ter uitvoering van de 
wet" als omschrijving van het misdrijf bevat (zgn. blanco-strafwet), terwijl het 
uitvoeringsreglement de concrete delictsinhoud omschrijft,  een minder strenge 
reglementering ten tijde van het vonnis vergeleken met die ten tijde van het mis-
drijf steeds de beklaagde ten goede moet komen met toepassing van artikel 2, 
tweede lid, Strafwetboek, om reden van het "evolutief" karakter van die regle-
mentering, overeenstemmend met de "ontwikkeling der opvattingen". 

2. Artikel 2, tweede lid, Strafwetboek is enkel toepasselijk wanneer de wet ten 
tijde van het vonnis verschilt van de wet ten tijde van het misdrijf. Deze bepaling 
vindt geen toepassing wanneer een vroeger besluit wordt vervangen door een la-
ter besluit dat genomen werd ter uitvoering van dezelfde wet als het vroegere be-
sluit, zonder dat de wet zelf gewijzigd werd. De feiten die ingevolge het vroegere 
besluit strafbaar waren ten tijde waarop ze werden gepleegd, blijven strafbaar, 
zelfs indien ze ingevolge het latere besluit, genomen ter uitvoering van dezelfde 
wet die niet werd gewijzigd, ten tijde van de uitspraak geen strafbaar feit meer 
opleveren.

3. Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, bestaat er geen wettelijke bepa-
ling noch een algemeen rechtsbeginsel dat bepaalt dat de uitvoeringsreglementen 
van een "blanco-strafwet" uit het bijzonder strafrecht beantwoorden aan de notie 
van een "evolutieve" reglementering, aan te passen aan de "ontwikkeling der op-
vattingen", met toepassing van artikel 2, tweede lid, Strafwetboek tot gevolg. 

Het onderdeel faalt naar recht. 
Eerste onderdeel 
4. Het onderdeel voert aan dat ook bij ontstentenis van een uitdrukkelijk wet-

telijke bepaling, elke mildere reglementering ter uitvoering van de blanco straf-
norm ten tijde van de uitspraak hoe dan ook krachtens de retroactiviteitsregel be-
paald in artikel 15.1, derde zin, IVBPR, dat rechtstreeks toepasselijk is in de in-
terne rechtsorde, ten gunste van de beklaagde moet worden toegepast. 

5. Voormelde verdragsrechtelijke bepaling heeft enkel voor gevolg dat de be-
klaagde retroactief aanspraak kan maken op een gunstiger regime dan datgene 
dat van toepassing was ten tijde van het plegen van het ten laste gelegde feit, 
wanneer uit de nieuwe regeling blijkt dat het inzicht van de wetgever omtrent de 
strafwaardigheid van dit feit is gewijzigd.

6. Vermits dergelijk inzicht niet blijkt bij een latere meer gunstige uitvoerings-
reglementering zonder wijziging van de strafwet zelf, leidt de niet-toepassing van 
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voormelde retroactiviteitsregel niet tot een schending van de aangehaalde ver-
dragsbepaling.

Het onderdeel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
7. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

20 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. M. De Boel, Gent. 

Nr. 568

2° KAMER - 20 november 2007

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - VERWITTIGING VAN BEKLAAGDE VAN DE STRAFFEN DIE KUNNEN 
WORDEN UITGESPROKEN

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - KENNISGEVING AAN BEKLAAGDE VAN 
STRAFFEN DIE KUNNEN WORDEN UITGESPROKEN

1º en 2° Noch artikel 6.3, E.V.R.M., noch het algemeen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging, noch artikel 1, Koninklijk Besluit nr 22 van 24 oktober 1934, noch artikel 195,  
Wetboek  van  Strafvordering,  vereisen  dat  een  beklaagde  wordt  verwittigd  van  de 
precieze straffen die tegen hem zullen kunnen worden uitgesproken1.

(D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.1173.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 21 juni 2007.
De eiser I voert in een memorie een middel aan. 
De eiser II voert in een memorie een middel aan. 
De eiser III voert in een memorie drie middelen aan. 
De eisers IV voeren geen middel aan. 
De vermelde memories zijn aan dit arrest gehecht. 

1 Zie Cass., 30 mei 2006, AR P.06.0185.N, nr 296. 
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Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Enig middel van de eiser I
2. Het middel voert schending aan van:
- artikel 6 EVRM;
- artikel 1 koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934, zoals gewijzigd bij 

wet van 2 juni 1998;
- artikel 195 Wetboek van Strafvordering;
- het algemeen rechtsbeginsel betreffende de eerbiediging van het recht van 

verdediging.
Eerste onderdeel
3. Het onderdeel stelt dat uit de stukken van de rechtspleging niet blijkt dat het 

openbaar ministerie gevorderd had of de eiser uitgenodigd werd zich over het 
hem opgelegde beroepsverbod van 10 jaar te verdedigen, zodat de veroordeling 
tot deze straf niet naar recht is verantwoord. 

4. Artikel 6.3 EVRM bepaalt de rechten die eenieder heeft, die wegens een 
strafbaar feit wordt vervolgd. De in dit artikel vernoemde rechten waarborgen het 
recht  van verdediging. Zo verleent artikel 6.3.a EVRM de beklaagde volgend 
recht:

"onverwijld, in een taal welke hij verstaat, op de hoogte te worden gesteld van 
de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldigingen".

Deze verdragsbepaling vereist evenwel niet dat de beklaagde wordt verwittigd 
van de precieze straffen die tegen hem zullen kunnen worden uitgesproken.

5. Artikel 1 koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934, zoals gewijzigd bij 
wet van 2 juni  1998, en artikel 195 Wetboek van Strafvordering vereisen dit 
evenmin.

6. Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging vereist dat de 
beklaagde vooraf in bijzonderheden kennis wordt gegeven van het misdrijf dat 
hem ten laste wordt gelegd. Het vereist niet dat hem vooraf kennis wordt gege-
ven van de facultatieve straffen of de maat ervan die tegen hem kunnen worden 
uitgesproken.

Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
7. Het onderdeel voert aan dat het bestreden arrest het tegen de eiser uitge-

sproken beroepsverbod niet wettig motiveert omdat de overweging "teneinde re-
cidive te vermijden" betrekking heeft op vijf beklaagden in het algemeen en die 
motivering evenmin de duur van de maatregel verantwoordt. 

8. De motivering overeenkomstig artikel 195, tweede lid, Wetboek van Straf-
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vordering, wanneer de wet de rechter daartoe vrije beoordeling overlaat, van de 
keuze van de straf of maatregel en de rechtvaardiging van de duur ervan kan te-
zelfdertijd worden gegeven door dezelfde reden. 

Evenmin belet niets dat deze reden voor vijf verschillende beklaagden dezelf-
de is.

9. Met de reden die het bestreden arrest geeft motiveert dit het tegen de eiser 
uitgesproken beroepsverbod en de duur ervan. 

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...) 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

20 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Verbist, P. Engels, Antwerpen, J. Dams, Antwerpen en T. De-
caigny, Antwerpen.

Nr. 569

2° KAMER - 20 november 2007

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - TOEPASSING

2º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14 - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - TOEPASSING

3º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - ARTIKEL 14, I.V.B.P.R. - TOEPASSING

4º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - 
ARTIKEL 14, I.V.B.P.R. - TOEPASSING

1º, 2°, 3° en 4° De artikelen 6.1, E.V.R.M., en 14, I.V.B.P.R., zijn niet van toepassing op de  
strafuitvoeringsrechtbank1. 

1 De  rechtspraak  van  het  Hof  is  gevestigd  in  de  zin  dat  artikel  6,  E.V.R.M.,  niet  geldt  in  de 
strafuitvoering  nu  in  deze  procesfase  immers  reeds  uitspraak  over  de  gegrondheid  van  de 
vervolgingen werd gedaan. (Cass., 10 okt. 2007, AR P.07.1362.F en 6 nov. 2007, AR P.07.1463.N). 
Indien  in  het  kader  van  de  strafuitvoering  disciplinaire  sancties  werden  opgelegd,  die  aan  het 
criterium  van  strafvervolging  beantwoorden,  zou  er  wel  ruimte  voor  toepassing  van  artikel  6, 
E.V.R.M.,  kunnen  zijn  (C.  VAN DEN WYNGAERT,  Strafrecht,  strafprocesrecht  & internationaal  
strafrecht,  Antwerpen,  Maklu, 2006, 625).  Deze auteur  stelt  dat,  waar  artikel  6,  E.V.R.M., geen 
toepassing vindt op de commissies VI, hetzelfde zal gelden voor de strafuitvoeringsrechtbanken (C. 
VAN DEN WIJNGAERT, o.c., 626; Cass., 7 maart 2000, AR P.99.1894.N, nr 159). Volgens A. MASSET is 
de toepassing van artikel 6, E.V.R.M., voor de strafuitvoeringsrechtbanken evenmin een uitgemaakte 
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(B.)

ARREST

(A.R. P.07.1528.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de Strafuitvoeringsrecht-

bank te Gent, van 19 oktober 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 6.1 EVRM en 14 IVBPR: 

zowel ter rechtszitting als in het vonnis geeft de strafuitvoeringsrechtbank blijk 
van vooringenomenheid en miskent zij de subjectieve onpartijdigheidsplicht.

2. De artikelen 6.1 EVRM en 14 IVBPR zijn van toepassing op de gerechten 
die uitspraak doen over de burgerlijke rechten en verplichtingen van de burger of 
over de gegrondheid van de tegen hem ingestelde strafvordering.

De strafuitvoeringsrechtbank doet daarover geen uitspraak.
In zoverre het middel schending van de artikelen 6 EVRM en 14 IVBPR aan-

voert, faalt het naar recht.
3. Een strafuitvoeringsrechtbank geeft geen blijk van vooringenomenheid door 

de enkele omstandigheid dat zij op grond van het verleden van de veroordeelde 
en de feitelijke omstandigheden op het ogenblik van haar vonnis, een oordeel uit-
spreekt over de vermoedelijke toekomst van de strafuitvoering en de plannen van 
de veroordeelde niet geloofwaardig acht.

zaak (La publicité du prononcé des jugements du tribunal de l'application des peines; l'impossible 
solution,  noot  onder  Cass.,  24  juli  2007,  J.L.M.B.,  2007,  1503).  De  gevallen  waarin 
strafuitvoeringsmaatregelen of strafuitvoeringsmodaliteiten aan de orde blijken te zijn geweest in de 
rechtspraak van het E.H.R.M., betreffen in feite de interne rechtspositie van de gedetineerde doch 
niet  de externe rechtspositie.  Dit  is  het  geval  in  E.H.R.M.,  11 jan.  2005,  Musumeci  t.  Italië  en 
E.H.R.M., 30 okt. 2003, Ganci t. Italië. In de mate waarin het E.H.R.M., beslist dat artikel 6, ook van 
toepassing is in de uitvoeringsfase, bleek dat enkel om burgerlijke zaken te gaan (zie daarover ook: J. 
MEESE, De duur van het strafproces. Onderzoek naar de termijn waarbinnen een strafprocedure moet 
of  mag  worden  afgehandeld,  Brussel,  Larcier,  2006,  nr  368,  die  wél  een  opening  laat  voor  de 
strafuitvoeringsrechtbanken). Ook KUTY komt tot een vergelijkbaar besluit (F. KUTY, Justice pénale et  
procès équitable, Vol. I, Brussel, Larcier, 2006, 72-73). Hij verwijst bovendien naar een arrest van 
het Hof van cassatie van 24 feb. 2004 (P.03.1652.N, nr 99) waarin werd beslist dat ten gevolge van 
de vordering van de procureur des Konings, bedoeld in artikel 10, van de Wet van 23 mei 1990, 
inzake  de  overbrenging  tussen  Staten  van  de  gevonniste  personen,  en  strekkende  tot  het  zien 
aanpassen van de in het buitenland uitgesproken straf aan die welke in de Belgische wet is bepaald 
voor  een  misdrijf  van  dezelfde  aard,  de  rechtbank  niet  oordeelt  over  de  gegrondheid  van  een 
ingestelde strafvervolging in de zin van artikel 6, E.V.R.M., maar enkel over de eventuele aanpassing 
van een reeds in het buitenland uitgesproken straf of maatregel met het oog op een verdere uitvoering 
ervan in België. 
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In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
4. Voor het overige vraagt het middel een onderzoek van feiten waarvoor het 

Hof niet bevoegd is.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk. 
Tweede middel
5. Het middel dat formeel een motiveringsgebrek aanvoert, komt in werkelijk-

heid geheel op tegen de feitelijke beoordeling van het bestaan van tegenaanwij-
zingen door de rechter.

Het middel is niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

20 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. J. Millen, Tongeren.

Nr. 570

2° KAMER - 21 november 2007

WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 15 - KRUISEN - VERPLICHTING - 
VOORWAARDEN

De krachtens  artikel  15.2,  tweede lid,  Wegverkeersreglement  opgelegde verplichting  te 
vertragen en, zo nodig, te stoppen om de tegemoetkomende weggebruikers doorgang te 
verlenen, blijft bestaan zelfs als er theoretisch voldoende ruimte is om te kruisen1. 

(W. T. C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0846.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 20 april 2007 in hoger be-

roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hoei. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

1 Cass., 29 sept. 2000, AR C.97.0229.N, nr. 503. 
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Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de tegen de 

eiser ingestelde strafvordering:
Over het middel
De eiser werd met name schuldig verklaard aan telastlegging C, die erin be-

staat om met overtreding van artikel 15.2, eerste lid, van het Wegverkeersregle-
ment, te hebben nagelaten, als bestuurder van een voertuig op de openbare weg, 
bij het kruisen van een andere weggebruiker, een voldoende zijdelingse afstand 
te laten en, zo nodig, naar rechts uit te wijken.

(...)
Tweede onderdeel
De eiser voert aan dat het tegenstrijdig is om te vermelden dat, enerzijds, "de 

stilstaande tractor, rechts van de door de [eiser] gevolgde richting, maar weinig 
uitstak over de rijbaan, waarvan de breedte ruim voldoende bleef om het kruisen 
toe te laten" en, anderzijds, "dat de [eiser], die de aanwezigheid had vastgesteld 
van een hindernis vóór hem, krachtens artikel 15.2, tweede lid, van het Wegver-
keersreglement verplicht was om te vertragen en zo nodig te stoppen om door-
gang te verlenen aan de tegemoetkomende weggebruiker [...]".

Het vonnis bevat de aangevoerde tegenstelling niet. De verplichting om te ver-
tragen en zo nodig te stoppen om de tegemoetkomende weggebruikers doorgang 
te verlenen, die bij het voormelde artikel 15.2, tweede lid, is bepaald, blijft be-
staan zelfs als er theoretisch voldoende ruimte is om te kruisen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

21 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaten:  mrs. N. Evrard, Luik en J.-Y. Evrard, Luik.
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2º EUROPESE UNIE — ALLERLEI - JEUGDBESCHERMING - JEUGDBIJSTAND - DUITSTALIGE 
GEMEENSCHAP - GERECHTELIJKE JEUGDBIJSTAND - JEUGDRECHTBANK - BESLISSING - 
MINDERJARIGE TOEVERTROUWD AAN ÉÉN VAN BEIDE OUDERS - VERORDENING BRUSSEL II - 
TOEPASSING

3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — ALLERLEI - EUROPESE UNIE - VERORDENING 
BRUSSEL II - OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID - GEWONE VERBLIJFPLAATS VAN HET KIND IN 
EEN LIDSTAAT - AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ HET BEVOEGDE GERECHT VAN DIE LIDSTAAT - 
WIJZIGING VAN DE VERBLIJFPLAATS VAN HET KIND NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT - GEVOLG

4º EUROPESE UNIE — ALLERLEI - VERORDENING BRUSSEL II - OUDERLIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID - GEWONE VERBLIJFPLAATS VAN HET KIND IN EEN LIDSTAAT - 
AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ HET BEVOEGDE GERECHT VAN DIE LIDSTAAT - WIJZIGING VAN 
DE VERBLIJFPLAATS VAN HET KIND NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT - GEVOLG

1º en 2° De Verordening Brussel II is van toepassing in het kader van de gerechtelijke  
jeugdbijstand, geregeld bij Decreet van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap van 
20 maart 1995 over jeug bijstand, wanneer de getroffen maatregel erin bestaat om de  
jongere aan één van beide ouders toe te vertrouwen1.  (Artt.  1.1, 2, 2.7 en 8, E.E.G.-
Verordening nr 2201/2003 van de Raad van 27 nov. 2003 betreffende de bevoegdheid en 
de  erkenning  en  tenuitvoerlegging  van  beslissingen  in  huwelijkszaken  en  inzake  de 
ouderlijke verantwoordelijkheid)

3º en 4° Wanneer bij een bevoegd gerecht van een lidstaat van de Europese Unie een  
zaak van ouderlijke verantwoordelijkheid voor een kind aanhangig is gemaakt, blijft dat  
gerecht  bevoegd  ook  als  het  kind  in  de  loop  van  de  rechtspleging  een  gewone  
verblijfplaats  in  een andere  lidstaat  verkrijgt;  om de zaak  naar  een gerecht  van die  
andere lidstaat te verwijzen, dient het gerecht waar de zaak aanhangig is gemaakt, de 
samenwerkingsprocedure toe te passen die bij artikel 15 van de Verordening Brussel II is  
bepaald. (Artt. 1.1, 2, 2.7, 8, 9 en 15, E.E.G.-Verordening nr 2201/2003 van de Raad van 
27 nov.  2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning  en tenuitvoerlegging  van 
beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid)

(T. T. W.)

Conclusie van de Heer Advocaat-generaal Loop :
1) Voorafgaande rechtspleging.
a) Op 9 maart 2005 heeft de procureur des Konings te Eupen de zaak van J.W., geboren 

te Malmedy op 28 november 1994, bij de jeugdrechtbank aanhangig gemaakt, op grond 
van de artikelen 27, §1 en 3, 28, 29 en 30 van het Decreet van 20 maart 1995 van de Raad 
van de Duitstalige Gemeenschap.

De vader van het kind, R.W., was in Duitsland gedomicilieerd, te Königswinter, de 
moeder, M.T., was met het kind in België gedomicilieerd, in Sankt-Vith.

b) Bij vonnis van 20 december 2006 heeft de Jeugdrechtbank te Eupen het kind voor de 
duur van twee jaar alleen aan de vader toevertrouwd, met toepassing van artikel 28, 13° 
van  het  voormelde  decreet.  De  rechtbank  heeft  een  omgangsrecht  voor  de  moeder 
vastgelegd, samen met een begeleiding door de dienst voor rechtsbijstand; zij heeft een 
psycholoog met een deskundigenonderzoek belast voor de verdere omgangsmodaliteiten 
tussen  de  moeder  en  het  kind,  en  heeft  de  heropening  van  het  debat  bevolen  op  21 
november 2007.

c) Ten gevolge van moeilijkheden bij de uitoefening van het omgangsrecht heeft de 
moeder op 16 mei 2007, via het openbaar ministerie, om een nieuwe tussenkomst van de 
jeugdrechter  verzocht.  De  vader  heeft  gevraagd  dat  de  zaak  naar  het  “Amtsgericht” 

1 Zie concl. O.M.
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(Duitse rechtbank van eerste aanleg) te Königswinter zou worden verwezen, waar hij de 
zaak ondertussen aanhangig had gemaakt.

d) Bij beschikking van 23 mei 2007 heeft de jeugdrechter te Eupen zich niet bevoegd 
verklaard en de zaak naar het “Familiengericht” bij het “Amtsgericht” te Königswinter 
verwezen.

e) De moeder en het openbaar ministerie hebben tegen deze beschikking hoger beroep 
ingesteld.

f) In hoger beroep heeft de advocaat-generaal voor de bevoegdheid van de Belgische 
gerechten geconcludeerd, op grond dat de bij het vonnis van 20 december 2006 bevolen 
maatregel een maatregel is van huisvesting voor ten hoogste twee jaar, welke de ouders 
niet  kunnen wijzigen,  evenmin als  een burgerlijke rechtbank op verzoek van één van 
beiden en op grond dat de Jeugdrechtbank te Eupen haar rechtsmacht niet volledig heeft 
uitgeoefend.

Subsidiair  heeft  hij  voorgesteld  om  eerst,  met  toepassing  van  artikel  56,  2°, 
Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003, via de centrale 
autoriteit, contact op te nemen met het Familiengericht te Königswinter, met het oog op 
een eventuele hervatting van het geding.

g) Bij arrest van 29 juni 2007 heeft de Jeugdkamer van het Hof van Beroep te Luik het 
beroepen vonnis bevestigd, op grond dat de bij artikel 9 van de Verordening (EG) nr. 
2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 bepaalde voorwaarden, verenigd zijn.

h) De moeder heeft op 11 juli 2007 tegen dat arrest cassatieberoep ingesteld.
i) De eiseres voert geen middel aan.
2) Rechtsonderzoek.
a)  De  zaak  werd  door  de  procureur  des  Konings  bij  de  Jeugdrechtbank  te  Eupen 

aanhangig gemaakt in het kader van de gerechtelijke bijstand die in de artikelen 26 tot 30 
van het Decreet van de Raad van de Duitstalige gemeenschap van 20 maart 1995 over 
jeugdbijstand, is geregeld.

Een  dergelijke  tussenkomst  is  gerechtvaardigd  wanneer  een  dwangmaatregel 
noodzakelijk lijkt2. Met toepassing van artikel 62 van de Wet van 8 april 1965 betreffende 
de jeugdbescherming, zijn de wettelijke bepalingen inzake de vervolging in strafzaken op 
die procedures van gerechtelijke bescherming van toepassing. De jeugdrechtbank waarbij 
de  zaak  door  de  procureur  des  Konings,  met  toepassing  van  artikel  27,  §1,  van  het 
voormelde decreet aanhangig is gemaakt,  kan één van de maatregelen uitspreken,  die 
voorkomt op de limitatieve lijst van artikel 28 van het decreet.

Zij  kan  met  name de  jongere  aan  een  erkend  pleeggezin,  aan  een  geschikte  open 
inrichting of uitzonderlijk en onder bepaalde voorwaarden, aan een geschikte gesloten 
inrichting toevertrouwen. Krachtens artikel 28, 13°, kan zij eveneens “de jongere voor ten 
hoogste twee jaar slechts aan één der ouders toevertrouwen”.

Dat is wat de Jeugdrechtbank te Eupen te dezen, bij vonnis van 20 december 2006, 
heeft  beslist.  Met  toepassing  van  artikel  30,  tweede  lid,  van  het  decreet,  kon  deze 
maatregel nog worden verlengd met termijnen die de initieel bepaalde termijn niet mogen 
overschrijden.

b) Te allen tijde kan de jeugdrechtbank, op verzoek van de jongere, van zijn wettelijke 
vertegenwoordiger,  van  de  dienst  voor  gerechtelijke  jeugdbijstand,  van  het  parket  of 
ambtshalve, de maatregel opheffen of door een andere maatregel vervangen. De nieuwe 
maatregel loopt af, de dag waarop de maatregel die hij vervangt zou zijn verstreken. De 
zaak blijft dus voor de volledige duur van de maatregel bij de jeugdrechtbank aanhangig.

2 Art. 27, §1, Decreet van 20 maart 1995.
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c) De Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende 
de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken 
en  inzake  de  ouderlijke  verantwoordelijkheid,  voorziet  in  regels  betreffende  de 
bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen inzake “ouderlijke 
verantwoordelijkheid”, m.a.w. alle rechten en verplichtingen die ingevolge een beslissing, 
van rechtswege of bij een rechtsgeldige overeenkomst aan een natuurlijke persoon of aan 
een rechtspersoon zijn toegekend met betrekking tot de persoon of het vermogen van een 
kind, met inbegrip van het gezagsrecht en het omgangsrecht3.

Deze verordening is met name, ongeacht de aard van het gerecht, van toepassing op 
burgerlijke zaken betreffende de toekenning, de uitoefening, de overdracht, de beperking 
of  de  beëindiging  van  de  ouderlijke  verantwoordelijkheid,  die  onder  andere  het 
gezagsrecht  en  het  omgangsrecht  raakt,  maar  ook  de  plaatsing  van  het  kind  in  een 
pleeggezin of in een inrichting4.

Het  begrip  “burgerlijke  zaken”  is  dus  ruim omschreven en,  zelfs  als  een specifiek 
probleem van ouderlijke verantwoordelijkheid behoort tot het “publiek recht” in de zin 
van intern  recht,  bijvoorbeeld  de plaatsing  van  een kind  in  een  pleeggezin  of  in  een 
inrichting, blijft de Verordening toepasselijk5.

In  zoverre  is  de  Verordening dus van toepassing in  het  kader  van de gerechtelijke 
jeugdbijstand, die bij Decreet van de Raad van de Duitstalige gemeenschap van 20 maart 
1995 over jeugdbijstand, is geregeld.

d) Het basisbeginsel van de Verordening is dat het meest aangewezen forum inzake 
ouderlijke verantwoordelijkheid het gerecht is van de lidstaat waar het kind zijn gewone 
verblijfplaats heeft6.

Het probleem van de bevoegdheid wordt beoordeeld op het ogenblik dat de zaak bij het 
gerecht aanhangig wordt gemaakt.

Eens de zaak bij het bevoegde gerecht aanhangig werd gemaakt, blijft het in principe 
bevoegd ook als het kind in de loop van de rechtspleging een gewone verblijfplaats in een 
andere lidstaat verkrijgt. Een latere wijziging van de gewone verblijfplaats van het kind 
heeft op zichzelf geen wijziging van de bevoegdheid tot gevolg7. 

e) Er zijn evenwel omstandigheden waarin, bij wijze van uitzondering, het gerecht waar 
de zaak aanhangig was gemaakt (gerecht van oorsprong) niet het best geplaatst is om de 
zaak te behandelen. Artikel 15 van de Verordening (EG) nr. 2201/2003 staat in dat geval 
het  gerecht  van  oorsprong  toe  om de  zaak  naar  een  andere  lidstaat  te  verwijzen,  op 
voorwaarde dat dit in het belang van het kind gebeurt8.

De verwijzing kan met name op verzoek van één van de partijen gebeuren.
Krachtens de Verordening (EG) nr. 2201/2003, kan verwezen worden als het kind een 

“bijzondere band” heeft met de andere lidstaat, met name wanneer het kind een gewone 
verblijfplaats  in  die  andere  lidstaat  heeft  gekregen  nadat  de  zaak  bij  het  gerecht  van 
oorsprong aanhangig is gemaakt of wanneer het de gewoonlijke verblijfplaats van een 
drager van de ouderlijke verantwoordelijkheid betreft.

Beide gerechten moeten evenwel ervan overtuigd zijn dat een verwijzing in het belang 
is van het kind. De rechters moeten samenwerken om te bepalen of deze voorwaarde is 

3 Art. 2, 7°, Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003.
4 Artt. 1, 1°, b, en 2, a en d, Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003.
5 Guide pratique pour l’application du nouveau règlement Bruxelles II, Communautés européennes, 
2005, p. 10.
6 Art. 8, 1°, Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003.
7 Guide pratique pour l’application du nouveau règlement Bruxelles II, op.cit, p. 15.
8 Guide pratique pour l’application du nouveau règlement Bruxelles II, op.cit, p. 23.
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vervuld.
Daartoe kan het gerecht waar een verzoek tot verwijzing aanhangig is gemaakt, zijn 

uitspraak aanhouden en de partijen uitnodigen om een verzoek voor het gerecht van de 
andere lidstaat in te dienen, ofwel het gerecht van de andere lidstaat vragen om de zaak 
over  te  nemen.  Indien  laatstgenoemd  gerecht  zijn  bevoegdheid  afwijst  of  indien  het, 
binnen een termijn van zes maanden nadat de zaak aldaar aanhangig is gemaakt, deze 
bevoegdheid niet aanvaardt, blijft het gerecht van oorsprong bevoegd en moet het zijn 
bevoegdheid uitoefenen9.

De gerechten van de betrokken lidstaten zij dus gehouden om, hetzij rechtstreeks, hetzij 
door  tussenkomst  van  de  centrale  autoriteiten,  samen te  werken  met  het  oog  op  een 
verwijzing.

f)  Te dezen werd de zaak op 9 maart  2005 geldig bij  de Jeugdrechtbank te Eupen 
aanhangig gemaakt, in het kader van de rechtshulp die bij het decreet van de Raad van de 
Duitstalige Gemeenschap is geregeld, op een tijdstip waar het betrokken minderjarig kind 
nog bij zijn moeder in Sankt-Vith in België was gedomicilieerd.

De Jeugdrechtbank te Eupen die bij vonnis van 20 december 2006 beslist heeft om het 
uitsluitend gezagsrecht van het kind, met toepassing van artikel 28, 13° van het voormelde 
decreet,  voor twee jaar aan de vader toe te vertrouwen,  een deskundigenonderzoek te 
bevelen over de omgangsmodaliteiten tussen de moeder en het kind en de heropening van 
het debat te bevelen op 21 november 2007, had haar rechtsmacht niet volledig uitgeoefend 
en was nog steeds bevoegd toen zij, bij beschikking van 23 mei 2007, zich onbevoegd 
heeft  verklaard  en  de  zaak  naar  het  “Familiengericht”  bij  het  “Amtsgericht”  te 
Königswinter in Duitsland heeft verwezen.

De wijziging van verblijfplaats van het kind nadat de zaak bij de Jeugdrechtbank te 
Eupen aanhangig is gemaakt, had op zich geen bevoegdheidswijziging tot gevolg.

De Jeugdrechtbank te Eupen en, bijgevolg, het Hof van Beroep te Luik, kamer van 
inbeschuldigingstelling, konden zich dus niet onbevoegd verklaren uitsluitend op grond 
dat het kind thans zijn “officiële verblijfplaats” in Duitsland heeft en zij konden de zaak 
niet  naar een Duits  gerecht verwijzen zonder  eerst  de samenwerkingsprocedure toe  te 
passen die bij artikel 15 van de Verordening (EG) nr. 2201/2003 is bepaald.

Door het  arrest  van onbevoegdheid van de Jeugdrechtbank te  Eupen te  bevestigen, 
schendt het bestreden arrest de artikelen 2, 3, 6, 27, §1, 28, 13°, en 30 van het Decreet van 
de Raad van de Duitstalige gemeenschap van 20 maart 1995 over jeugdbijstand en, door 
de beslissing tot verwijzing van de zaak naar het Familiengericht bij het Amtsgericht te 
Königswinter (Duitsland) te bevestigen, schendt het de artikelen 1, 2, 8, 9 en 15 van de 
Verordening (EG) nr.  2201/2003 van de Raad van 27 november  2003 betreffende de 
bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en 
inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1347/2000.

Er moet een ambtshalve middel in die zin worden aangewend.
Conclusie: Vernietiging met verwijzing. 

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1193.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het in het Duits gestelde cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 juni 

9 Guide pratique pour l’application du nouveau règlement Bruxelles II, op.cit, p. 24.
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2007 in diezelfde taal gewezen door het Hof van Beroep te Luik, jeugdkamer.
De eerste voorzitter van het  Hof heeft  bij  een beschikking van 6 augustus 

2007 beslist dat de rechtspleging vanaf de terechtzitting in het Frans zou worden 
gevoerd.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft een conclusie neergelegd. 
Op de terechtzitting van 21 november 2007 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe 

verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Raymond Loop geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het ambtshalve aangevoerde middel dat de schending aanvoert van de ar-

tikelen 1, 2, 8, 9 en 15 van de Verordening (EG) van de Raad van 27 november 
2003 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslis-
singen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid (Veror-
dening Brussel II) en 2, 3, 6, 27, §1, 28, 13°, en 30 van het Decreet van de Raad 
van de Duitstalige Gemeenschap van 20 maart 1995 over jeugdbijstand:

1. De Verordening Brussel II stelt met name de regels vast betreffende de be-
voegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen inzake ouderlijke 
verantwoordelijkheid, welke artikel 2, 7°, omschrijft als alle rechten en verplich-
tingen  die  ingevolge  een  beslissing,  van  rechtswege  of  bij  een  rechtsgeldige 
overeenkomst aan een natuurlijke persoon of aan een rechtspersoon zijn toege-
kend met betrekking tot de persoon of het vermogen van een kind. De term om-
vat onder meer het gezagsrecht en het omgangsrecht.

2.  Krachtens  artikel  1,  1 en 2,  van de voormelde verordening is  deze met 
name, ongeacht de aard van het gerecht, van toepassing op burgerlijke zaken be-
treffende de toekenning, de uitoefening, de overdracht, de beperking of de ontne-
ming van de ouderlijke verantwoordelijkheid. Deze zaken hebben onder meer be-
trekking op het gezagsrecht en het omgangsrecht, alsook op de plaatsing van het 
kind in een pleeggezin of in een inrichting. De omstandigheid dat het specifieke 
probleem van de ouderlijke verantwoordelijkheid tot het publiek recht in de zin 
van het intern recht kan behoren, staat de toepassing van deze verordening niet in 
de weg.

Zij is aldus toepasselijk in het kader van de gerechtelijke jeugdbijstand, gere-
geld bij  Decreet van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap van 20 maart 
1995 over jeugdbijstand, wanneer de getroffen maatregel erin bestaat om de jon-
gere aan één van beide ouders toe te vertrouwen.

3. Naar luid van artikel 8.1 van de voormelde verordening zijn ter zake van de 
ouderlijke  verantwoordelijkheid  de  gerechten  bevoegd van  de  lidstaat  op  het 
grondgebied waarvan het kind zijn gewone verblijfplaats heeft op het tijdstip dat 
de zaak bij het gerecht aanhangig wordt gemaakt.

In afwijking van deze bepaling schrijft artikel 9.1 voor dat wanneer een kind 
legaal van een lidstaat naar een andere lidstaat verhuist en aldaar een nieuwe ge-
wone verblijfplaats verkrijgt, de gerechten van de vorige gewone verblijfplaats 
van het kind gedurende een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de ver-
huizing, hun bevoegdheid behouden tot wijziging van een in die lidstaat vóór de 
verhuizing van het kind gegeven beslissing betreffende het omgangsrecht indien 
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de persoon die ingevolge die beslissing het omgangsrecht heeft zijn gewone ver-
blijfplaats behoudt in de lidstaat  van de vorige gewone verblijfplaats van het 
kind.

4. Wanneer de zaak bij een bevoegd gerecht aanhangig werd gemaakt, blijft 
dat bevoegd ook als het kind in de loop van de rechtspleging een gewone ver-
blijfplaats in een andere lidstaat verkrijgt.

Volgens de in artikel 15 gestelde voorwaarden evenwel, kunnen de gerechten 
van een lidstaat die bevoegd zijn om ten gronde over een zaak te beslissen, in-
dien naar hun inzicht een gerecht van een andere lidstaat waarmee het kind een 
bijzondere band heeft beter in staat is de zaak te behandelen, in het belang van 
het kind het gerecht van een andere lidstaat verzoeken zijn bevoegdheid uit te oe-
fenen.

5. Daaruit volgt dat nadat de zaak bij de bevoegde rechtbank van een lidstaat 
aanhangig is gemaakt, de verandering van verblijfplaats van het kind naar een 
andere lidstaat niet van rechtswege aanleiding geeft tot een overdracht van de be-
voegdheid aan een gerecht van die andere Staat.

6. Op 9 maart 2005 heeft de procureur des Konings de zaak op grond van de 
artikelen 27, §§1 en 3, 28, 29 en 30 van het voormelde decreet, bij de Jeugdrecht-
bank te Eupen aanhangig gemaakt.

7. Bij vonnis van 20 december 2006 heeft de voormelde rechtbank de uitslui-
tende uitoefening van ouderlijk gezag over het kind, voor de duur van twee jaar 
toevertrouwd aan de verweerder, zijn vader. Het heeft ook de voorwaarden be-
paald voor een omgangsrecht van de eiseres, de moeder van het kind, gepaard 
gaande met een begeleiding door de dienst voor rechtsbijstand, en heeft een des-
kundigenonderzoek bevolen. Het heeft ten slotte de heropening van het debat op 
21 november 2007 vastgesteld.

8. Bij beschikking van 23 mei 2007 heeft de voormelde rechtbank, nadat zij 
heeft  vastgesteld dat  de  gewone verblijfplaats  van het  kind al  meer dan drie 
maanden bij de verweerder in Duitsland was, zich onbevoegd verklaard en de 
zaak verwezen naar het "Familiengericht" van het "Amtsgericht" te Königswin-
ter. 

9. De eerste rechter die zijn rechtsmacht niet volledig had uitgeoefend kon 
zich niet onbevoegd verklaren om reden dat het kind al meer dan drie maanden 
een gewone verblijfplaats in Duitsland heeft. Om de zaak naar een Duits gerecht 
te verwijzen diende hij immers de samenwerkingsprocedure toe te passen die bij 
artikel 15 van de Verordening Brussel II is bepaald.

10. Door het beroepen vonnis te bevestigen op grond dat, aangezien het kind 
sinds de maand augustus  2005 een "officiële  woonplaats" in Duitsland heeft, 
krachtens artikel 9.1 van de voormelde verordening uitsluitend de Duitse gerech-
ten bevoegd zijn, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht. 

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
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nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik, jeugdkamer, anders samen-

gesteld.

21 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 572

2° KAMER - 21 november 2007

1º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - BESLISSING - MOTIVERING - OVERBLIJVEND GEDEELTE VAN DE 
STRAF - DUUR - IN AANMERKINGNEMING VAN DE PROEFTIJD

2º STRAFUITVOERING - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - BESLISSING - MOTIVERING - OVERBLIJVEND GEDEELTE VAN DE 
STRAF - DUUR - IN AANMERKINGNEMING VAN DE PROEFTIJD

3º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - BESLISSING - OVERBLIJVEND GEDEELTE VAN DE STRAF - 
TENUITVOERLEGGING - VERDERE PROCEDURE - TOEPASSELIJKE BEPALINGEN

4º STRAFUITVOERING - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - BESLISSING - OVERBLIJVEND GEDEELTE VAN DE STRAF - 
TENUITVOERLEGGING - VERDERE PROCEDURE - TOEPASSELIJKE BEPALINGEN

5º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS - VERMELDINGEN

6º STRAFUITVOERING - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS - VERMELDINGEN

1º en 2° De strafuitvoeringsrechtbank verantwoordt wettig haar beslissing om de totaliteit  
van  de  straf  die  op  het  ogenblik  van  de  toekenning  van  de  voorwaardelijke 
invrijheidstelling  nog  moest  worden  ondergaan,  andermaal  ten  uitvoer  te  leggen,  
wanneer  zij  bij  de  herroeping  van  de  voorwaardelijke  invrijheidstelling  van  de 
veroordeelde,  rekening  houdt  met  het  geheel  van de periode van de proeftijd  die  is 
verstreken. (Art. 68, §5, tweede lid, Wet Strafuitvoering)

3º  en  4°  Wanneer  de  voorwaardelijke  invrijheidstelling  werd  herroepen  en  de  
strafuitvoeringsrechtbank  de  tenuitvoerlegging  heeft  bevolen  van  de  straf  van  
vrijheidsberoving  die  de  veroordeelde  nog  moet  ondergaan,  wordt  de  latere  
toekenningsprocedure van een nieuwe voorwaardelijke invrijheidstelling geregeld door de  
artikelen 47 tot 58 van de Wet van 17 mei 2006. (Artt. 47 tot 58, en 68, §5, tweede lid, 
Wet Strafuitvoering)

5º  en  6°  De strafuitvoeringsrechtbank die  de  voorwaardelijke  invrijheidstelling  herroept,  
moet in zijn vonnis de datum bepalen waarop de veroordeelde een nieuw verzoek kan 
indienen of deze waarop de directeur een nieuw advies moet uitbrengen. (Artt. 57 en 68, 
§5, tweede lid, Wet Strafuitvoering)

(F.)
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1529.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 24 oktober 2007 door de 

Strafuitvoeringsrechtbank te  Luik op verwijzing gewezen ingevolge het  arrest 
van het Hof van 10 oktober 2007. 

De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-
dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Jocelyne Bodson heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het eerste middel
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat de eiser op 

de terechtzitting van de strafuitvoeringsrechtbank het voorwerp van zijn oproe-
ping heeft betwist en heeft betoogd dat het volledige dossier hem niet gedurende 
vier dagen ter beschikking was gesteld zoals hij aanvoert dat had moeten gebeu-
ren.

Aangezien deze grieven niet voor het eerst voor het Hof kunnen worden aan-
gevoerd, is het middel niet ontvankelijk.

Over het tweede middel
Eerste onderdeel
De eiser verwijt het vonnis geen rekening te houden met de periode van de 

proeftijd die goed is verlopen.
In zoverre het onderdeel kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling van de 

feitenrechter, waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
Krachtens artikel 68, §5, tweede lid, van de Wet van 17 mei 2006 betreffende 

de externe rechtspositie van de veroordeelden, bepaalt de strafuitvoeringsrecht-
bank ingeval van herroeping van een voorwaardelijke invrijheidstelling, het ge-
deelte van de vrijheidsstraf dat de veroordeelde nog moet ondergaan, rekening 
houdend met de periode van de proeftijd die goed is verlopen en met de inspan-
ning die de veroordeelde heeft geleverd om de voorwaarden te respecteren die 
hem waren opgelegd.

Het vonnis oordeelt dat de eiser geen enkele inspanning heeft geleverd om de 
hem opgelegde voorwaarden na te leven en situeert diens gebrek aan tastbare 
medewerking "nagenoeg van bij de aanvang van de maatregel". Door aldus reke-
ning te houden met het geheel van de proeftijd die is verstreken, verantwoordt 
het wettig zijn beslissing om de totaliteit van de straf die op het ogenblik van de 
toekenning van de voorwaardelijke invrijheidstelling nog moest worden onder-
gaan, andermaal ten uitvoer te leggen.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
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De eiser verwijt het vonnis het voormelde artikel 68, §5, tweede lid, te schen-
den door de datum waarop de directeur van de strafinrichting een nieuw advies 
zal uitbrengen, op één jaar te stellen, vanaf zijn wederopsluiting, ofschoon deze 
bepaling niet in de mogelijkheid voorziet om een dergelijke modaliteit vast te 
leggen.

Wanneer de voorwaardelijke invrijheidstelling werd herroepen en de strafuit-
voeringsrechtbank de tenuitvoerlegging heeft bevolen van de straf van vrijheids-
beroving die de veroordeelde nog moet ondergaan, wordt de latere toekennings-
procedure van een nieuwe voorwaardelijke invrijheidstelling geregeld door de ar-
tikelen 47 tot 58 van de Wet van 17 mei 2006.

Daaruit volgt dat met toepassing van het eerste lid van artikel 57 van die wet, 
de strafuitvoeringsrechtbank die de voorwaardelijke invrijheidstelling herroept, 
in zijn vonnis de datum moet bepalen waarop de veroordeelde een nieuw verzoek 
kan indienen of deze waarop de directeur een nieuw advies moet uitbrengen.

Aangezien de eiser correctionele vrijheidsstraffen van in totaal meer dan vijf 
jaar uitzit, heeft de rechtbank krachtens het tweede lid van deze bepaling dat in 
dat geval in een termijn van maximaal een jaar voorziet, zijn beslissing wettig 
verantwoord.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

21 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. N. Lequeux, Aarlen.

Nr. 573

2° KAMER - 21 november 2007

VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - WETTIGHEID - 
TOETSING - ONDERZOEKSGERECHTEN - BEVOEGDHEID

De onderzoeksgerechten die een bevel tot aanhouding op zijn wettigheid moeten toetsen  
zijn bevoegd om een onvolledige grond aan te vullen of een foutieve grond te verbeteren  
betreffende de feitelijke omstandigheden van de zaak en die welke eigen zijn aan de  
persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde, waarvan de vermelding bij artikel 16, §5,  
tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis, zoals gewijzigd bij de Wet van 31 mei 2005, is  
voorgeschreven1. (Art. 16, §5, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

1 Zie Cass., 16 maart 2005, AR P.05.0313.F, nr. 166, met concl. O.M.
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(S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1621.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 november 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het tweede middel
De onderzoeksgerechten die een bevel tot aanhouding op zijn wettigheid moe-

ten toetsen, zijn bevoegd om een onvolledige grond aan te vullen of een foutieve 
grond te verbeteren, betreffende de feitelijke omstandigheden van de zaak en die 
welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde, waarvan de 
vermelding bij artikel 16, §5, tweede lid, van de Wet betreffende de Voorlopige 
Hechtenis, is voorgeschreven.

De wet van 31 mei 2005 bestraft het ontbreken in het bevel tot aanhouding 
van de vermelding betreffende de feitelijke omstandigheden van de zaak en die 
welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de verdachte, met de invrijheidstel-
ling van de inverdenkinggestelde.

Het middel dat aanvoert dat artikel 16, §5, tweede lid, zoals gewijzigd bij de 
Wet van 31 mei 2005, de onderzoeksgerechten verbiedt om de in deze bepaling 
bedoelde vermeldingen van het bevel tot aanhouding aan te vullen of te verbete-
ren, faalt naar recht.

Over het eerste middel
In zijn appelconclusie voerde de eiser de onregelmatigheid aan van het bevel 

tot aanhouding dat tegen hem is uitgevaardigd op grond dat de onderzoeksrechter 
daarin de omstandigheden niet vermeldt welke eigen zijn aan de persoonlijkheid 
van de inverdenkinggestelde, waarvan de vermelding bij het voormelde artikel 
16, §5, tweede lid, is voorgeschreven. Het middel verwijt het arrest dat verweer 
niet te beantwoorden.

Het bevel tot aanhouding stelt vast, zonder ze te vermelden, dat die omstan-
digheden bestaan en dat ze de voorlopige hechtenis wettigen.

Het bestreden arrest stelt vast "dat er ernstige redenen bestaan om te vrezen 
dat [de eiser], zo hij in vrijheid wordt gesteld, nieuwe misdaden of wanbedrijven 
zou plegen, rekening houdende, met name, met het feit dat hij eerstdaags voor de 
correctionele rechtbank moet verschijnen voor gelijkaardige feiten die dateren 
van 2004".
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Met deze overweging vullen de appelrechters de ontoereikende redengeving 
aan van het bevel tot aanhouding en dienden zij bijgevolg niet te antwoorden op 
het door de eiser aangevoerde verweer dat irrelevant is geworden.

Het middel verwijt het arrest ook dat het niet antwoordt op het in een conclu-
sie aangevoerde verweer volgens welk "niet blijkt dat de aan [de eiser] ten laste 
gelegde feiten kunnen worden gelijkgesteld met een belemmering van iemands 
artistieke of literaire eigendom, nu het dossier hoe dan ook niet van enig onder-
zoek in die zin getuigt".

Het arrest stelt in de plaats van de beschuldiging die in het bevel tot aanhou-
ding is vermeld, deze van "inbreuk op de rechten van de houder van een waren- 
of  dienstmerk,  uitvindersbrevet,  aanvullend  beschermingscertificaat,  kwekers-
recht, tekening of model".

Om reden van deze beslissing werd het verweer dat door de eiser is aange-
voerd irrelevant en dienden de appelrechters daar bijgevolg niet op te antwoor-
den.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

21 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. F. Blanmailland, Brussel. 

Nr. 574

1° KAMER - 22 november 2007

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - B.T.W.-SCHULD - DWANGBEVEL 
- VOORAFGAAND VERZOEK OM TE BETALEN BINNEN EEN BEPAALDE TERMIJN - GEVOLG

De  omstandigheid  dat,  voorafgaand  aan  de  kennisgeving  van  een  dwangbevel  tot  
invordering  van B.T.W.-schulden,  aan de belastingplichtige  een betalingsbericht  werd  
verstuurd met  het  verzoek om te betalen binnen een bepaalde termijn,  heeft  niet  tot  
gevolg  dat  de  opeisbaarheid  van  de  belastingschuld  wordt  opgeschort  zolang  deze  
termijn niet is verstreken en staat evenmin eraan in de weg dat de met de invordering 
belaste ambtenaar het dwangbevel uitvaardigt teneinde de verjaring te stuiten.  (Art. 85, 
§§1 en 2, W.B.T.W., zoals het van toepassing was vóór de wet van 28 dec. 1992)

(J. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST
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(A.R. F.05.0006.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 november 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede onderdeel
2. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 159 van de Grondwet 

en 2 en 3 van de wet motivering bestuurshandelingen alsook miskenning van de 
algemene  rechtsbeginselen  van  behoorlijk  bestuur,  het  fair-play  beginsel,  het 
zorgvuldigheidsbeginsel, het beginsel patere legem quem ipse fecisti en het recht 
van verdediging: het dwangbevel is uitgevaardigd in strijd met artikel 85 van het 
BTW-Wetboek en moet nietigverklaard worden, en is minstens conform artikel 
159 van de Grondwet niet toepasselijk; het bestuur heeft door het verzenden van 
een verzoek te betalen binnen de maand de minnelijke fase verder gezet; het be-
stuur heeft de minnelijke fase onterecht niet gerespecteerd, zodat het bestreden 
arrest de bewijskracht van dat proces-verbaal en van het dwangbevel miskent.

3. Inzoverre het onderdeel de miskenning van de bewijskracht van de dwang-
bevelen aanvoert, is het niet ontvankelijk omdat het de op die grief betrekking 
hebbende wetsbepalingen niet als geschonden aanvoert.

4. Bij gebrek aan voldoening van de belasting, interest, administratieve geld-
boeten en toebehoren, vaardigt de met de invordering belaste ambtenaar overeen-
komstig artikel 85, §1, BTW-Wetboek, een dwangbevel uit waarvan aan de be-
lastingplichtige kennisgeving wordt gedaan bij een ter post aangetekende brief. 
Krachtens artikel 85, §2, van hetzelfde wetboek, heeft de kennisgeving van het 
dwangbevel onder meer de stuiting van de verjaring en het lopen van de moratoi-
re interest tot gevolg en maakt zij het mogelijk dat de inschrijving wordt geno-
men van de wettelijke hypotheek als bedoeld in artikel 88.

De omstandigheid dat voorafgaand aan dit dwangbevel aan de belastingsplich-
tige een betalingsbericht werd verstuurd met het verzoek om te betalen binnen 
een bepaalde termijn, heeft niet tot gevolg dat de opeisbaarheid van de belasting-
schuld wordt opgeschort zolang deze termijn niet is verstreken en staat evenmin 
eraan in de weg dat de met invordering belaste ambtenaar het dwangbevel uit-
vaardigt ten einde de verjaring te stuiten overeenkomstig artikel 85, §2.

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting faalt in zoverre naar 
recht.

5. Het onderdeel herneemt voor het overige het verweer dat voor de appel-
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rechters werd gevoerd zonder nader te preciseren hoe het bestreden arrest, dat dit 
verweer heeft beantwoord en verworpen, de aangewezen bepalingen en beginse-
len zou schenden.

Het onderdeel is inzoverre niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

22 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. J. Everaerts, Hasselt en Claeys Boúúaert. 

Nr. 575

1° KAMER - 22 november 2007

1º CASSATIEBEROEP — BELASTINGZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET 
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - ONDERTEKENING

2º INKOMSTENBELASTINGEN — VOORZIENING IN CASSATIE - 
AANSLAGPROCEDURE - VORM - ONDERTEKENING

3º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — 
BEWIJSVOERING — ALGEMEEN - AKTE - HERKWALIFICERING DOOR DE 
BELASTINGADMINISTRATIE - VOORWAARDEN

1º en 2° Inzake inkomstenbelastingen moeten het verzoekschrift in cassatie en de memorie 
van  antwoord  van  de  belastingplichtige  in  elk  geval  door  een  advocaat  worden  
ondertekend en neergelegd, terwijl het verzoekschrift in cassatie van de Belgische Staat  
door  een  ambtenaar  van  een  belastingadministratie  mag  worden  ondertekend  en  
neergelegd1. (Artt. 378 en 379, W.I.B. 1992)

3º Op grond van artikel 344, §1, van het W.I.B. (1992) kan de administratie der directe  
belastingen  aan  een  verrichting  die  op  kunstmatige  wijze  in  afzonderlijke  akten  is  
opgesplitst, in haar geheel een nieuwe kwalificatie geven die verschilt van de kwalificatie  
die door de partijen werd gegeven aan elke afzonderlijke akte wanneer zij vaststelt dat de  
akten uit economisch oogpunt dezelfde verrichting betreffen; zij kan de belasting vestigen 
op grond van die nieuwe kwalificatie, tenzij de belastingplichtige het bewijs levert dat de  
oorspronkelijke  verrichting  beantwoordt  aan  rechtmatige  financiële  of  economische 
behoeften;  de administratie  kan evenwel  slechts  tot  herkwalificatie  van de verrichting  
overgaan indien de nieuwe kwalificatie gelijksoortige niet-fiscale rechtsgevolgen heeft als  
het  eindresultaat  van de door  de  partijen  gestelde rechtshandelingen2.  (Art.  344,  §1, 
W.I.B. 1992)

(BELGISCHE STAAT Minister van Financiën T. D. en V.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1 Zie Cass., 9 maart 2006, AR nr F.04.0052.N, www.cass.be, met concl. O.M.; Cass., 16 nov. 2006, 
AR F.05.0068.F, www.cass.be, met concl. adv.-gen. HENKES.
2 Zie de concl. van het O.M. 
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1. Verweerders in cassatie kochten samen met de N.V. New Agir op 26 december 1996 
en op 31 december 1998 telkens een appartement in het Brusselse. De blote eigendom van 
deze  appartementen  werd  aangekocht  door  verweerders  in  cassatie,  terwijl  het 
vruchtgebruik van deze appartementen door de N.V. New Agir werd aangekocht voor een 
periode van 1O jaar.

Volgens  de  belastingadministratie  was  de  normale  gang  van  zaken  geweest  dat 
verweerders  in  cassatie  de  volle  eigendom van  de  appartementen  kochten  om daarna 
krachtens een huurovereenkomst het persoonlijk genot ervan aan de N.V. New Agir over 
te dragen. Op grond van artikel 344, §1, W.I.B. (1992) ging de administratie over tot de 
herkwalificatie van de akten van aankoop als zijnde een aankoop in volle eigendom door 
verweerders, gevolgd door een verhuring aan de N.V. New Agir. Derhalve werden de 
door  de  NV  New  Agir  betaalde  sommen  beschouwd  als  vooruitbetaalde  huur  en 
huurlasten voor de periode van de akte (10 jaar) en gebeurde er een herkwalificatie van de 
huur  in  beroepsinkomsten  overeenkomstig  artikel  32  van  het  Wetboek  van  de 
Inkomstenbelastingen 1992. 

Het Hof van beroep oordeelde bij het bestreden arrest dat bij deze herkwalificatie de 
juridische gevolgen van de door verweerders tot stand gebrachte rechtshandelingen niet 
werden gerespecteerd, zodat artikel 344, §1, door het bestuur ten deze verkeerdelijk werd 
toegepast.

2.  In  hun  memorie  van  antwoord  werpen  verweerders  op  dat  het  cassatieberoep 
uitgaande  van  de  Gewestelijke  directeur  der  directe  belastingen  te  Brugge  niet 
ontvankelijk is nu ingevolge artikel 378 van het W.I.B. (1992) de Belgisch Staat in fiscale 
zaken slechts een ontvankelijk cassatieberoep kan instellen indien het verzoekschrift door 
een advocaat of een advocaat bij het Hof van Cassatie wordt ondertekend.

In de verantwoording bij het regeringsamendement dat aan de grondslag ligt van artikel 
378 W.I.B. (1992) wordt uitdrukkelijk gesteld dat “de mogelijkheid voor de administratie 
der directe belastingen om zonder een beroep te doen op een advocaat voorziening in  
cassatie in te stellen door het ontwerp uitgebreid (wordt) tot de verschillende soorten van 
belastingen. De fiscale administratie kan voortaan cassatieberoep instellen zonder een  
beroep te moeten doen op een advocaat. Deze regel, die thans reeds in het W.I.B. (1992)  
voorkomt,  wordt  voortaan (…) ook in de overige fiscale wetboeken (…) opgenomen.” 
(Verslag SUYKENS en MEUREAU, Parl. St., Kamer, 1997-98, nr. 1341/23, 19-2O, en 35).

Het is precies vanuit deze optiek dat in de verschillende belastingwetboeken telkens de 
bepaling  werd  ingevoegd volgens  dewelke  het  verzoekschrift  voor  de  eiser  door  een 
advocaat ‘mag’ ondertekend en neergelegd worden.

Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 378 W.I.B. (1992) blijkt zodoende dat 
het woord “mag” in die bepaling strikt dient te worden geïnterpreteerd zodat de eiser in 
cassatie over  de mogelijkheid beschikt beroep te doen op een advocaat zonder daartoe 
verplicht te zijn.

Ik verwijs in dit verband naar mijn schriftelijke conclusie bij het arrest van Uw Hof van 
9 maart 2OO6 in de zaak F.O4.OO52.N (zie www.cass.be; zie tevens Cass., 16 november 
2006, A.R. F.O5.OO68.F, www.cass.be, met concl. adv.-gen. Henkes).

Bovendien volgt uit artikel 379 van het W.I.B. (1992) dat de Belgische Staat in elke 
fase  van een geschil  betreffende de toepassing van een belastingwet  rechtsgeldig  kan 
worden  vertegenwoordigd  door  een  ambtenaar  van  de  belastingadministratie  die  in 
persoon verschijnt in naam van de Staat.

Het  komt  bijgevolg  logisch  voor  dat  inzake  inkomstenbelastingen  de 
belastingambtenaren  ook  cassatieberoep  kunnen  instellen  zonder  de  bijstand  van  een 
advocaat of een advocaat bij het Hof van Cassatie.
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Er  bestaat  dan  ook  aanleiding  toe  de  door  verweerders  opgeworpen  grond  van 
onontvankelijkheid van het cassatieberoep te verwerpen. 

3. In het  enig middel voert eiser aan dat uit artikel 344, §1, W.I.B. (1992) en uit de 
wetsgeschiedenis van deze bepaling “volgt dat enkel de kwalificatie van een akte niet  
tegenwerpbaar aan het belastingbestuur kan worden gemaakt en dat het belastingbestuur  
die akte slechts een andere kwalificatie kan geven dan door de juridische gevolgen van  
die akte te respecteren.”

Eiseres stelt verder dat uit het arrest van Uw Hof van 4 november 2OO5 tevens blijkt 
dat  de  feitenrechter  moet  onderzoeken  of  de  gevolgen  van  de  nieuw gekwalificeerde 
verrichting en die van de oorspronkelijk gekwalificeerde verrichting ‘gelijksoortig’ zijn 
(‘similaires’ volgens de oorspronkelijke Franse tekst van dat arrest).

Door in het bestreden arrest ervan uit te gaan dat de gevolgen verbonden aan de door 
partijen gegeven kwalificatie van de akte identiek moeten zijn aan deze verbonden aan de 
door  de  administratie  in  de  plaats  gestelde  kwalificatie,  terwijl  Uw  Hof  enkel  een 
gelijksoortigheid  van  de  juridische  gevolgen  vereist  en  door  niet  in  concreto  de 
gelijksoortigheid van de rechtsgevolgen van de oorspronkelijk gekwalificeerde akte en de 
door  het  belastingbestuur  geherkwalificeerde  akte  te  onderzoeken,  schendt  het  arrest 
volgens eiser artikel 344, §1, W.I.B. (1992). 

4. Voorliggende problematiek moet gezien worden tegen het onderscheid dat er in het 
Belgisch fiscaal recht bestaat tussen de verboden belastingontduiking of simulatie en de 
toegelaten belastingontwijking.

In  de  conclusie  voorafgaand  aan  het  arrest  van  Uw Hof  van  8  juni  2OO1 inzake 
ASSURHY t/ de BELGISCHE STAAT (A.R. nr. F.99.O111.N, www.cass.be) kreeg ik 
reeds de gelegenheid de aandacht te vestigen op de vaststaande rechtspraak van Uw Hof 
volgens  dewelke  er  geen  sprake  is  van  verboden  simulatie  en  derhalve  van 
belastingontduiking wanneer  de  partijen,  om de meest  voordelige  belastingregeling te 
genieten,  gebruik  makend  van  de  vrijheid  van  overeenkomst,  zonder  evenwel  enige 
wettelijke  verplichting  te  schenden,  handelingen  verrichten  waarvan  zij  alle  gevolgen 
aanvaarden, ook al zijn die handelingen niet de meest normale (Cass., 6 juni 1961 inzake 
Brepols,  Pas.,  1961,  I.  1O82)  en  ook  al  worden  zij  enkel  en  alleen  verricht  om de 
belastingdruk te verminderen (Cass., 22 maart 199O, A.C., 1989-9O, p. 948, nr. 44O).

Dit laatste cassatiearrest – in de fiscale literatuur bekend onder de benaming Au Vieux 
St.-Martin – schepte, aldus de voorbereidende werken (Gedr. St.,  Senaat,  1992-93, nr. 
762-1,  2)  uiteindelijk  het  klimaat  dat  leidde  tot  de  totstandkoming  van  de  anti-
rechtsmisbruikbepaling van artikel 344, §1, van het W.I.B. 1992.

Bij de toenmalige staatssecretaris (Gedr. St., Kamer, 199O-91, nr. 1366-6, 16-17; Gedr.  
St.,  Kamer, 199O-91, nr. 1641- 1O, 55) en de Minister van Financiën (MAYSTADT Ph., 
“Pour un civisme fiscal”, J.D.F., 1991, 13) groeide de overtuiging dat bepaalde juridische 
constructies die louter om fiscale doeleinden zijn opgezet, doch niet in strijd zijn met de 
Brepols-doctrine,  moesten  kunnen  worden  bestreden  door  specifieke  wetsbepalingen 
waardoor deze constructies  aan de economische werkelijkheid zouden kunnen worden 
getoetst.

Dit leidde tot de invoering van artikel 344 W.I.B. 1992 door artikel 16 van de Wet van 
22 juni 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen (B.S., 26 juli 1993).

5.  Krachtens  deze  bepaling  kan  aan  de  Administratie  der  directe  belastingen  niet 
worden tegengeworpen, de juridische kwalificatie door de partijen gegeven aan een akte 
alsook aan afzonderlijke akten die een zelfde verrichting tot stand brengen, wanneer de 
administratie door vermoedens of door andere in artikel 340 van dit Wetboek vermelde 
bewijsmiddelen vaststelt  dat  die  kwalificatie  tot  doel  heeft  de  belasting  te  ontwijken, 
tenzij  de  belastingplichtige  bewijst  dat  die  kwalificatie  aan  rechtmatige  financiële  of 
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economische behoeften beantwoordt.
Artikel 344, §1, W.I.B. 1992 strekt er aldus toe maneuvers te bestrijden die erin bestaan 

via rechtsgeldige, niet-gesimuleerde juridische combinaties de belasting te ontwijken. Het 
heeft tot doel dat oneigenlijke kwalificaties – oneigenlijk in de zin dat de kwalificatie van 
één  of  meer  rechtshandelingen  die,  al  zijn  ze  regelmatig  gesteld,  er  uitsluitend  toe 
strekken  de  belasting  te  ontwijken  –  niet  aan  de  Administratie  kunnen  worden 
tegengeworpen.

“Het  is  dus  slechts  bij  afwezigheid van enige  inbreuk  op  de  wet  dat  de  algemene 
ontwijkingsbepaling  zich  kan  ontplooien”  (DELANOTE M.,  ‘Belastingontduiking  en 
belastingontwijking: het Belgische anti-misbruikconcept in Europees perspectief”, T.F.R., 
september 2OO4, nr. 266, p. 725).

De toepassing van artikel 344, §1, W.I.B. (1992) impliceert zodoende geen overtreding 
van het W.I.B. 1992. De rechtsleer is in die zin gevestigd (JACOBS F., bespreking van 
Rb. Brugge, 26 september 2OO2, Fiscale Koerier,  2OO3, 274-275; LION P.,  “Artikel 
344,  §2 van het  W.I.B.  1992: een papieren tijger”,  A.F.T.,  1995,  341-342;  SMET P., 
Handboek roerende voorheffing, Kalmthout, Biblo, 2OO3, 471-472, 1228).

In  de  rechtsleer  wordt  terecht  opgemerkt  dat  de  invoering  van  deze  anti-
misbruikbepaling geenszins betekent dat het niet langer mogelijk is dat de contracterende 
partijen  kiezen  voor  de  minst  belaste  weg3.  Ter  gelegenheid  van  de parlementaire 

3 AFSCHRIFT, T., L’évitement licite de l’impôt et la réalité juridique, Brussel, Larcier, 2003, r.p.
BAVINCK, C., “Richtige heffing en fians legis”, NJB, 1985, 1171; COOLS, A., “Vruchtgebruik en huur”, 

NJW, 2006, 386-391; COOPMAN, B. en MISSOUL, M., « Artikel 344, §1 van het WIB 1992 is geen 
passe-partout », in Fiscaal Praktijkboek 2005-2006. Directe belastingen, Mechelen, Kluwer, 2005, 
1-60; DENYS, L.A. en BOUWEN, A., “Fiscaal mijlpaalarrest van het Arbitragehof: 24 november 2004 
–  een  keerpunt  in  de  theorie  van  de  minst  belaste  weg.  Hergeboorte  van  de  economische 
werkelijkheidsleer”, T.F.R., 2005, 436-442; FAES, P., “De grondwettigheid van de algemene anti-
rechtsmisbruikbepaling. Twee stellingen en een synthesestelling”, T.F.R., 2005, 431-435.

FAES, P., Het rechtsmisbruik in fiscale zaken of de keuze van de minst belaste weg op het vlak van  
de inkomstenbelastingen na de wet van 22 juli 1993. Een commentaar op artikel 344, §1 W.I.B.  
1992,  Gent,  Mys  en  Breesch,  1994,  43  e.v.;  GEPPAART,  C.,  “Over  het  toepassen  van  fiscale 
rechtsnomen op een feitelijke grondslag”,  A.F.T., 1994, 83-88; IJZERMAN, R.,  Het leerstuk van de  
wetsontduiking in het belastingrecht, Deventer, Kluwer, 1990, r.p.; LAUREYS, T., “Vruchtgebruik”, 
in  Fiscale  studies.  2004,  Gent,  De  Boeck  &  Larcier,  2004,  37  e.v.;  MOSER,  K., 
“Vruchtgebruikconstructies  onder  herkwalificatievuur:  twee recente  vonnissen  uit  Antwerpen”, 
T.F.R., 2003, 333-341; PEETERS, B. en WUSTENBERGHS, T.,  Kapitaalvorming van vennootschappen.  
Registratierechten  en  BTW,  Diegem,  Ced  Samson,  2001,  p.  356,  nr.  471;  SPRUYT,  E.,  “Anti-
rechtsmisbruikbepaling  in  het  Wetboek  der  Registratie-  en  successierechten”,  in  Fiscaal 
Praktijkboek 1994-1995. Indirecte belastingen, MAECKELBERGH, W. (ed.), 1-14; VAN CROMBRUGGE, 
De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblo, 2005, 32; VAN CROMBRUGGE, S., 
“De invoering van het leerstuk van fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht”, 
TRV, 1993, 271-286; VAN DER BRUGGEN, E., “Artikel 344, §1 WIB/92 – Misbruik van juridische 
vormgeving”, T.F.R., 1994, 57-77.

VAN GOMPEL, J., “Het onderscheid naar Belgisch intern fiscaal recht tussen inbreng en geldlening”, 
T.F.R., 2003, (p. 723), p. 738, nr. 96; VANISTENDAEL, F., “De wettelijkheid van de herkwalifikatie 
van akten of de fraus legis leer in het belastingrecht”,  A.F.T., 2005, nr. 2, 1-3; VANISTENDAEL, F., 
“De olifant in de porseleinwinkel”,  A.F.T., 2003, 161-163; VAN KEIRSBILCK, M., commentaar bij 
Arbitragehof, nr. 188/2004 van 24 november 2004,  Fiscale Koerier, 2004, 734-753; VAN SCHIE, 
P.M.  e.a.,  Hoofdlijnen  van  het  Nederlands  belastingrecht,  Deventer,  Kluwer,  1999,  370-371; 
VERSTAPPEN, J.,  Erfpacht, opstal en vruchtgebruik, in  Bibliotheek Fiscaal Recht, Brussel, Larcier, 
2004, 88-99; WILLEMS, R. en DE MEUE, K., “Herkwalificatie moet juridische realiteit respecteren”, 
Fisc.  Act.,  2005,  nr.  33,  1-3;  WUSTENBERGHS,  T.,  “Registratierechten:  anti-misbruikbepaling  in 
(inter)nationale context”, T.F.R., 2005, 207-219; WUSTENBERGHS, T., “Het Arbitragehof over artikel 
344, §1 WIB 1992: weinig nieuws onder de zon” (bespreking van Arbitragehof, 24 november 
2004), A.F.T., 2005, nr. 3, p. 2.
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voorbereiding van de wet van 22 juli 1993 werd er overigens meermaals op gewezen dat 
artikel 344, §1, W.I.B. (1992) geen afbreuk doet aan “de keuze van de minst belaste weg” 
(Parl. St., Senaat, 1992-93, nr. 762-1, p. 2). 

Wel volstaat  het in tegenstelling tot  de gekende Brepols-doctrine niet  meer om alle 
rechtsgevolgen  van  de  gekozen  rechtshandeling  te  aanvaarden,  omdat  de 
belastingplichtige, in geval van toepassing van de anti-rechtsmisbruikbepaling door het 
bestuur, moet aantonen dat de keuze voor een welbepaalde akte of rechtshandeling niet 
louter  door  fiscale  motieven  is  ingegeven,  maar  ook  beantwoordt  aan  rechtmatige 
financiële of economische behoeften.

6.  De  draagwijdte  van  de  anti-rechtsmisbruikbepaling  is  tijdens  de  parlementaire 
voorbereiding als  volgt  toegelicht:  “Het is  de  taak van de wetgever  op te treden om  
slagkracht te ontnemen aan constructies die abnormaal worden geacht (….). De derde  
manier  van  optreden  ligt  tenslotte  vervat  in  het  ontworpen  artikel  :  juridische  
kwalificaties die alleen maar gebruikt  worden om de belasting te ontwijken,  zijn  niet  
langer  toegestaan.  Volgens  de  Minister  is  het  ontworpen  artikel  niet  bedoeld  voor 
belastingfraude noch voor bepaalde vormen van belastingontwijking zoals onthouding en  
substitutie. De nieuwe wettelijke regeling ligt nog altijd in de lijn van het beginsel van de  
belasting  volgens  de  juridische  realiteit  en  voert  geenszins  de  belasting  volgens  de 
economische realiteit  in.  Volgens de Minister  moet  de gegeven juridische kwalificatie  
echter  beantwoorden  aan  geldige  economische  motieven.  Het  artikel  beoogt  alleen  
onrechtmatig gebruik van het fiscaal recht onmogelijk te maken door te bepalen dat de  
kwalificatie die door de partijen gegeven wordt aan een handeling die tot doel heeft de  
belasting te vermijden, niet meer tegengeworpen kan worden aan de Administratie. (…).  
Volgens het huidige recht is het nodig maar ook voldoende dat de partijen, wanneer een  
akte gekwalificeerd is,  er alle gevolgen van aanvaarden, ook al is de juridische vorm 
ervan niet de meest gewone en ook al is ze tot stand gekomen met als enige doel een  
vermindering van de fiscale last.  Voor de rechtmatigheidscontrole wordt thans,wat de  
methode  betreft,  uitgegaan  van  de  juridische  omschrijving  van  hoog  naar  laag,  met  
andere woorden: van de handeling tot de gevolgen die eruit voortvloeien voor de partijen  
volgens de toepassing van het gemeenrecht. 

Door de nieuwe wetsbepaling, die de juridische omschrijving buiten beschouwing laat, 
zal die controle in de andere richting worden uitgevoerd. De controleur zal voortaan van 
de feiten kunnen uitgaan met een vraag: om de akte te kwalificeren moet hij weten welke 
de gevolgen zijn van de operatie die hij vaststelt vanuit de feiten en welk het nagestreefde 
doel was.

De ratio legis van de nieuwe bepaling is de Administratie in staat te stellen ervoor te 
zorgen dat de belasting gegrondvest wordt op de normale juridische kwalificatie van de 
verrichting tussen de partijen. De strijd moet dus worden aangeboden tegen juridische 
constructies.

Dit brengt ons ertoe twee hypothesen te formuleren:
- ofwel komt de verrichting tot stand via een enkele akte. Als aan die akte meer dan één 

juridische kwalificatie kan worden gegeven, wat in de praktijk vrij uitzonderlijk lijkt, dan 
zal  de  Administratie  het  recht  hebben  te  kiezen  voor  de  kwalificatie  die  de 
belastinggrondslag herstelt wanneer de door de partijen gekozen kwalificatie alleen tot 
doel heeft de belasting te ontwijken.

-  Ofwel  komt  de  verrichting  tot  stand  door  twee  of  meer  afzonderlijke  of 
opeenvolgende  akten.  De  Administratie  zal  belasting  kunnen  heffen  door  aan  de 
verrichtingen een juridische kwalificatie te geven die los staat van die gegeven aan elke 
afzonderlijke  akte  wanneer  de  Administratie  vaststelt  dat  deze  akten  uit  economisch 
oogpunt dezelfde verrichting betreffen. Dat is de Engelse doctrine van de “step by step” 
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waardoor  een  verrichting  fiscaal  in  zijn  totaliteit  kan  worden  beschouwd  door  de 
kunstmatige  verdelingen  op  te  heffen,  zodat  alleen  rekening  wordt  gehouden  met  de 
verrichting die de partijen werkelijk willen” (Parl. St., Senaat, 1992-1993, nr. 762-2, p. 
37-38).

7. Het Arbitragehof oordeelde dat artikel 344, §1 W.I.B. 1992 in overeenstemming is 
met de Grondwet (zie Arbitragehof, nr. 188/2004 van 24 november 2004; nr. 26/2005 van 
2  februari  2005  en  nr.  60/2005  van  16  maart  2005).  De  juiste  draagwijdte  van  die 
rechtspraak is omstreden (zie hierover L.A. DENYS en A. BOUWEN, “Fiscaal mijlpaalarrest 
van het Arbitragehof: 24 november 2004 – een keerpunt in de theorie van de minst belaste 
weg.  Hergeboorte van de economische werkelijkheidsleer”,  T.F.R.,  2005,  436-442;  P. 
FAES, “De grondwettigheid van de algemene anti-rechtsmisbruikbepaling. Twee stellingen 
en een synthesestelling”, T.F.R., 2005, 431-435).

In randnummer B.3.3 van zijn arrest van 24 november 2004 (nr. 188/2004) bracht het 
Arbitragehof artikel 344, §1 W.I.B. 1992 in verband met de leer van de wetsontduiking. 
In dit randnummer staat te lezen dat “(de Administratie) moet aantonen dat de toestand,  
waarin de belastingplichtige zich, ter ontwijking van de belasting, door middel van zijn  
juridische constructie  heeft  gebracht,  de volgens de administratie  door de fiscale  wet  
beoogde toestand zo dicht  benadert dat  doel en strekking van de wet zouden worden 
miskend indien die toestand fiscaal niet op dezelfde wijze werd behandeld.” 

Die definitie is in overeenstemming te brengen met de omschrijving die de Hoge Raad 
geeft aan de  fraus legis  in het Nederlandse belastingrecht (zie bv. Hoge Raad, 26 mei 
1926,  NJ, 1926, 723 geciteerd door GEPPAART, Ch.P.A., “Over het toepassen van fiscale 
rechtsnormen op een feitelijke grondslag”,  A.F.T.,  1994,  (83), 87: de door de partijen 
geschapen rechtstoestand komt zozeer aan de door  de wet aan belasting onderworpen 
toestand nabij, dat doel en strekking van die wet zouden worden miskend, indien de in 
fraudem legis gepleegde handeling der partijen niet evenzeer als de in de wet voorziene 
verrichting door de belasting werd getroffen; Hoge Raad, 11 juni 1986, BNB, 1986, 283, 
overweging 4.3). 

Indien er naar Nederlands recht sprake is van een handeling of van handelingen die een 
fraudem  legis uitmaken,  wordt  de  gekozen  vormgeving  zodanig  geconverteerd  dat 
belastingheffing  kan  plaatsvinden  in  overeenstemming  met  doel  en  strekking  van  de 
desbetreffende  bepalingen  van  de  belastingwet.  In  geval  van  fraus  legis kan  de 
desbetreffende  rechtshandeling  worden  weggedacht  of  kan  de  rechter  de  gewraakte 
rechtshandeling ook converteren in een andere rechtshandeling welke wel door de wet 
wordt bestreken. (C.B. BAVINCK, “Richtige heffing en fraus legis”,  N.J.B., 1985, (1171), 
1174).

8. Auteur VAN CROMBRUGGE is van oordeel dat met artikel 344, §1 W.I.B. 1992 de leer 
van de wetsontduiking werd ingevoerd in het Belgisch fiscaal recht. Zulks mag echter niet 
leiden tot een misverstand: de keuze van een belastingplichtige voor de minst belaste weg 
(m.a.w. voor een welbepaalde akte of rechtshandeling met voordelige fiscale gevolgen) 
blijft  (in  zekere  mate)  overeind op  voorwaarde  dat  die  keuze niet  door  louter  fiscale 
motieven is ingegeven, maar ook beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische 
behoeften  (S.  VAN CROMBRUGGE,  “De  invoering  van  het  leerstuk  van  fraus  legis  of  
wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht”, TRV, 1993, 271-286).

De meeste auteurs ontkennen echter dat de Belgische wetgever met artikel 344,  §1 
W.I.B. 1992 de leer van de wetsontduiking naar Nederlands model heeft ingevoerd. Onder 
meer  auteur  FAES  wijst  erop  dat  artikel  344,  §1,  WIB  1992,  dat  de  niet-
tegenwerpbaarheid van de juridische kwalificatie centraal stelt, wezenlijk afwijkt van het 
Nederlandse  voorbeeld  waarin  rechtshandelingen  niet  enkel  kunnen  worden 
geconverteerd in  andere  rechtshandelingen maar  tevens kunnen worden genegeerd (P. 
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FAES,  “De  grondwettigheid  van  de  algemene  anti-rechtsmisbruikbepaling.  Twee 
stellingen en een synthesestelling”, T.F.R., 2005, 431-435).

De draagwijdte van artikel 344, §1 WIB 1992 zou er in die optiek enkel toe strekken de 
met ontwijkingsopzet gehanteerde juridische kwalificatie inefficiënt te maken, met dien 
verstande dat het niet gaat om onder het mom van de normale juridische kwalificatie een 
kwalificatie in de plaats te stellen die de door de partijen beoogde rechtsgevolgen, andere 
dan  de  fiscale  rechtsgevolgen,  niet  zou  eerbiedigen.  Herkwalificatie  is  m.a.w.  enkel 
mogelijk indien de juridische gevolgen (andere dan de fiscale gevolgen) van de door de 
partijen  gestelde  handeling  worden  geëerbiedigd:  de  in  de  plaats  gestelde  akte  of 
rechtshandeling  moet  dezelfde  niet  fiscale  rechtsgevolgen  opleveren  als  diegene  die 
werden beoogd met de door de partijen initieel gestelde akte of rechtshandeling (P. FAES, 
l.c., 433-434; T. AFSCHRIFT,  L’évitement licite de l’impôt et la réalité juridique, Brussel, 
Larcier, 2003, 453, nr. 595).

9. Voor een dergelijke zienswijze, die tot gevolg heeft dat artikel 344, §1 WIB 1992 
geen toepassing inhoudt van het leerstuk van de fraus legis zijn ook argumenten terug te 
vinden in de parlementaire voorbereiding: “Het gekozen procédé heeft de verdienste dat  
het in ons belastingrecht geen nieuwe juridische fictie doet ontstaan. Het gaat er immers 
niet om aan rechtshandelingen een kwalificatie mee te geven die ze niet hebben, maar  
alleen om de administratie in staat te stellen, voor handelingen waarvoor verschillende  
kwalificaties  mogelijk  zijn,  te  voorkomen  dat  haar  een  onterechte  kwalificatie  wordt  
tegengeworpen, die met name beoogt de belasting te omzeilen” (Parl. St., Kamer, 1992-
93, nr. 1072/8, p. 99). 

1O. Een te strikte interpretatie van artikel 344, §1 WIB 1992 heeft tot gevolg dat de 
fiscus slechts over een weinig efficiënt instrument beschikt om belastingontwijking tegen 
te gaan en zal uiteindelijk elke concrete toepassing van die bepaling in de weg staan (zie 
nader : F. VANISTENDAEL, F., “De wettelijkheid van de herkwalifikatie van akten of de fraus 
legis leer in het belastingrecht”, A.F.T., 2005, nr. 2, 1-3).
11. In een arrest van 4 november 2005 (A.R. nr. F.04.0056.F, met concl. adv.-gen. 
Henkes, www.cass.be) besliste het Hof dat de herkwalificatie van een akte op grond van 
artikel 344, §1 WIB 1992 slechts mogelijk is indien de nieuwe kwalificatie de juridische 
gevolgen van de akte respecteert: “Qu’il découle de ce texte, comme des travaux 
préparatoires de la loi du 22 juillet 1993 qui a introduit cette disposition dans le Code des 
impôts sur les revenus 1992, que seule la qualification d’un acte peut être rendue 
inopposable a l’administration et que celle-ci ne peut, partant, lui donner une autre 
qualification qu’en respectant les effets juridiques de cet acte. Attendu que l’arrêt énonce 
que l’article 344, §1er « ne prévoit pas d’identité des effets juridiques entre l’opération 
requalifiée et l’opération présentée au fisc. Qu’ en s’abstenant de vérifier si les effets de 
l’opération nouvellement qualifiée et ceux de l’opération étaient similaires, l’arrêt ne 
justifie pas légalement sa décision de faire application de l’article 344, §1er»4.

In een eerder arrest van 21 april 2005 oordeelde Uw Hof dat een constructie van huur en 
onderhuur kon geherkwalificeerd worden tot huur (Cass., 21 april 2005, A.R. nr. 
F.03.0065.N, www.cass.be).

4 Vrij vertaald als volgt: “Dat uit die tekst, alsook uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 
22 juli  1993 die voornoemde bepaling in het  W.I.B. (1992) heeft ingevoegd, volgt dat  alleen de 
kwalificatie van een akte aan de belastingadministratie niet kan worden tegengeworpen en dat zij, 
bijgevolg, de kwalificatie slechts met inachtname van de rechtsgevolgen van die akte kan wijzigen; 
Overwegende  dat  het  arrest  vermeldt  dat  artikel  344,  §1,  “niet  bepaalt  dat  de  opnieuw 
gekwalificeerde verrichting dezelfde rechtsgevolgen moet hebben als de verrichting die aan de fiscus 
wordt voorgelegd;” Dat het arrest, doordat het niet nagaat of de opnieuw gekwalificeerde verrichting 
en de oorspronkelijk gekwalificeerde soortgelijke gevolgen hadden, zijn beslissing om artikel 344, 
§1, toe te passen, niet naar recht verantwoordt.” (www.cass.be).

http://www.cass.be/


2256 HOF VAN CASSATIE 22.11.07 - Nr. 575 

12. Uit voormelde rechtspraak blijkt dat de feitenrechter die geroepen wordt zich uit te 
spreken over  de toepassing van de anti-rechtsmisbruikbepaling in  een concrete  casus, 
moet nagaan of de gevolgen van de nieuw gekwalificeerde verrichting en die van de door 
de belastingplichtige doorgevoerde verrichting ‘gelijksoortig’ zijn (‘similaires’ volgens de 
oorspronkelijke Franse tekst van uw hoger geciteerd arrest van 4 november 2OO5). De 
door  de  belastingadministratie  vooropgestelde  kwalificatie  moet  immers  ‘voldoende 
aansluiten’  bij  de  juridische  transacties  die  de  belastingplichtige  heeft  aangegaan  (F. 
VANISTENDAEL, “De olifant in de porseleinwinkel”, A.F.T., 2003, 162).

13.  Auteur F. VANISTENDAEL leidt  uit  het  arrest  van Uw Hof van 4 november 2OO5 
evenwel ten onrechte af dat de regel dat de herkwalificatie van een akte betekent dat de 
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke  verrichting moeten gerespecteerd worden,  door 
Uw Hof zeer strikt  wordt geïnterpreteerd.  De auteur stelt  dat  in die zaak de minieme 
verschuiving in de participatie van de aandeelhouders “voor het Hof reden genoeg was 
om aan te nemen dat de herkwalificatie van wederinkoop naar dividend niet toegelaten  
was,  omdat  bij  een  dividenduitkering  uiteraard  de  onderlinge  aandelenverhoudingen  
volstrekt ongewijzigd zouden blijven.” (F. VANISTENDAEL, “Artikel 344, §1: cassatie stelt 
orde op zaken”, A.F.T., 2OO6, 1-2)

In die zaak heeft Uw Hof evenwel niet onderzocht of de bedoelde herkwalificatie al dan 
toegelaten  was  gelet  op  de  zeer  minieme  verschuiving  in  de  participatie  van  de 
aandeelhouders  die  met  deze herkwalificatie  gepaard ging.  Uw Hof  heeft  er  zich toe 
beperkt het bestreden arrest te vernietigen precies omdat het niet nagaat of de opnieuw 
gekwalificeerde  verrichting  en  de  oorspronkelijke  verrichting  soortgelijke  gevolgen 
hadden.

14.  De appèlrechters oordelen in casu vooreerst  dat artikel 344,  §1,  van het W.I.B. 
(1992)  vereist  dat  de  (rechts)gevolgen  verbonden  aan  de  door  de  partijen  gegeven 
kwalificatie  van  de  akte  identiek  moeten  zijn  aan  deze  verbonden  aan  de  door  de 
administratie in de plaats gestelde kwalificatie.

Eiser  in  cassatie  kan  worden  gevolgd  waar  hij  voorhoudt  dat  dit  standpunt  te 
verregaand is nu enkel een gelijksoortigheid van de juridische gevolgen vereist wordt.

Eiser in cassatie gaat er evenwel van uit dat de appelrechters tevens nagelaten hebben 
“in  concreto  de  gelijksoortigheid  van  de  rechtsgevolgen  van  de  oorspronkelijk  
gekwalificeerde  akte  en  de  door  het  belastingbestuur  geherkwalificeerde  akte  te  
onderzoeken”. 

Uit de volledige motivering van het bestreden arrest blijkt evenwel dat de appelrechters 
die toets wel degelijk hebben doorgevoerd.

Het  Hof  van  Beroep  heeft  inderdaad  vastgesteld  dat  de  administratie  in  casu  een 
vruchtgebruik  in  een  huur  heeft  geherkwalificeerd  en  vervolgens  heeft  het  Hof  van 
Beroep de rechtsgevolgen van een vruchtgebruik vergeleken met de rechtsgevolgen van 
een huur.  Het hof  stelde  ter zake het  volgende vast:  “Te dezen heeft  de  in de plaats  
gestelde  kwalificatie  van  huur  i.p.v.  de  door  de  partijen  gekozen  kwalificatie  van  
vruchtgebruik niet dezelfde gevolgen. De vervanging van vruchtgebruik door huur kan  
niet gebeuren zonder aan de juridische gevolgen te raken. De eigendomsverhouding werd  
aanzienlijk gewijzigd. De juridische relatie tussen de derde verkoper en de vennootschap  
wordt  eveneens  genegeerd.  Bovendien  zijn  vruchtgebruik  en  huur  twee  aparte  
rechtsfiguren met onderscheiden rechten en verplichtingen.”

Uit deze redengeving blijkt dat het hof van beroep de verschillen tussen vruchtgebruik 
en huur in een breed perspectief heeft  bekeken en zowel de eigendomsverhouding, de 
juridische relatie tussen de derde koper en de vennootschap, en de onderscheiden rechten 
en verplichtingen van beide rechtsfiguren in overweging heeft genomen. Zulks toont aan 
dat  het  hof  van beroep in  het  bestreden arrest  wel  degelijk  oog heeft  gehad voor  de 



Nr. 575 - 22.11.07 HOF VAN CASSATIE 2257 

‘gelijksoortigheid’ van de rechtsgevolgen verbonden aan vruchtgebruik en huur.
Het middel berust op dit punt op een onvolledige lezing van het bestreden arrest, en 

mist dienvolgens feitelijke grondslag.
Ofschoon het hof van beroep ten deze is uitgegaan van het verkeerd principe dat de 

rechtsgevolgen  verbonden  aan  de  door  de  partijen  gegeven  kwalificatie  van  de  akte 
identiek moeten  zijn  aan  deze  verbonden  aan  de  door  de  administratie  in  de  plaats 
gestelde kwalificatie, bestaat er m.i. hoe dan ook geen aanleiding toe om het bestreden 
arrest te vernietigen, nu de bestreden beslissing rechtens verantwoord blijft op grond van 
de hoger geciteerde redengeving waaruit blijkt dat de appelrechters de ‘gelijksoortigheid’ 
van bedoelde rechtsgevolgen wel degelijk heeft getoetst.

In  dit  verband  weze  opgemerkt  dat  ook  de  rechtsleer  ervan  uitgaat  dat  de 
rechtsgevolgen van huur en vruchtgebruik niet gelijksoortig zijn zodat herkwalificatie niet 
mogelijk is  (F.  VANISTENDAEL, “De olifant  in de porseleinwinkel”,  A.F.T.,  2OO3, 
161-163; F. VANISTENDAEL, “De wettelijkheid van de herkwalificatie van akten of de  
fraus  legis  leer  in  het  belastingrecht”,  A.F.T.,  2OO5,  nr.  2,  1-3;  K.  MOSER, 
“Vruchtgebruikconstructies  onder  herkwalificatievuur:  twee  recente  vonnissen  uit  
Antwerpen”, T.F.R., 2OO3, 336; A. COOLS, “Vruchtgebruik en huur”, NJW, 2OO6, 388, 
nr. 17)

Besluit: VERWERPING.

ARREST

(A.R. F.06.0028.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 september 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd. 
II. FEITEN
De feiten kunnen blijkens het arrest worden samengevat als volgt.
Bij notariële akte verleden op 26 december 1996 hebben verweerders de blote 

eigendom gekocht van een appartement in de Résidence P. aan de Sylvain Du-
puislaan nr. (...) te Anderlecht. In dezelfde akte kocht de NV New Agir (waarvan 
de verweerders de enige aandeelhouders zijn) het vruchtgebruik van dat apparte-
ment. Er werd overeengekomen dat het vruchtgebruik van de NV New Agir een 
einde zou nemen na 10 jaar te rekenen van de datum van de akte. Daarnaast 
mocht de houdster van het vruchtgebruik op haar kosten aan het onroerend goed 
verbeteringen doen die evenwel na beëindiging van het  vruchtgebruik zonder 
enige vergoeding aan de verweerders toekwamen. De houdster van het vruchtge-
bruik is er contractueel toe verplicht de noodzakelijke en zelfs de grote herstel-
lingen te doen en moet de jaarlijkse lasten dragen.

De totale koopprijs bedroeg 105.602,64 euro waarvan de verweerders een be-
drag van 21.120,53 euro betaalden voor de blote eigendom en de NV New Agir 
84.482,11 euro voor het vruchtgebruik.

Voor de aanslagjaren 1997 en 1998 werd de verweerders een bericht van wij-
ziging overgemaakt waarbij door de eiser toepassing werd gemaakt van artikel 
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344, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en de notariële akte 
houdende aankoop van de blote eigendom en van het vruchtgebruik van boven-
vermeld appartement werd geherkwalificeerd in de aankoop in volle eigendom 
door de verweerders met verhuring aan de NV New Agir. De eiser ging ervan uit 
dat loutere belastingmotieven aan de grondslag lagen van de te herkwalificeren 
akte en stelde dat door van de normale verrichtingen af te wijken (aankoop in 
volle eigendom en verhuur) de verweerders de belastbaarheid van de huurinkom-
sten, respectievelijk geherkwalificeerde beroepsinkomsten wilden ontlopen. Der-
halve werden de door de NV New Agir betaalde sommen beschouwd als vooruit-
betaalde huur en huurlasten voor de periode van de akte (10 jaar) en gebeurde er 
een herkwalificatie van de huur in beroepsinkomsten overeenkomstig artikel 32 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

Op 31 december 1998 hebben de verweerders op dezelfde wijze een apparte-
ment aangekocht in de Froissartstraat (...) te Brussel (de verweerders verwierven 
de blote eigendom en de NV New Agir het vruchtgebruik). Om dezelfde redenen 
als voor de aanslagjaren 1997 en 1998 werd door de eiser tot herkwalificatie 
overgegaan. Ook deze akte werd door de eiser geherkwalificeerd in een aankoop 
in volle eigendom door de verweerders gevolgd door een verhuring aan de NV 
New Agir.

III. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 344, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), zoals van toe-

passing voor de aanslagjaren 1997, 1998 en 1999.
Aangevochten beslissingen
Na de kwestieuze vruchtgebruikconstructie als bewezen belastingontwijking te hebben 

verklaard en te hebben vastgesteld dat de gestelde rechtshandelingen zich binnen de eco-
nomische sfeer situeert, stelt het bestreden arrest dat verweerders enkel aan de herkwalifi-
catie kunnen ontsnappen dan door het tegenbewijs te leveren dat de juridische kwalificatie 
beantwoordt aan de rechtmatige financiële en economische behoeften.

De Belgische Staat onderschrijft deze conclusie van het hof (van beroep) evenals de 
overweging  dat  volgens  de  redengeving  onder  punt  B.3.5.  van  het  arrest  nummer 
188/2004 van het Arbitragehof van 24.11.2004 (B.S. 11.1.2005) de verweerders dienen te 
verantwoorden waarom zij hebben gekozen voor de door de administratie verworpen juri-
dische kwalificatie en niet voor de kwalificatie die de administratie verdedigt.

Het bestreden arrest vervolgt echter dat artikel 344, §1, van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen (1992) slechts mogelijk is indien de juridische gevolgen van de ge-
stelde rechtshandeling worden geëerbiedigd. Met andere woorden moeten de gevolgen 
verbonden aan de door de partijen gegeven kwalificatie van de akte identiek (...) zijn aan 
deze verbonden aan de door de administratie in de plaats gestelde kwalificatie.

Te dezen heeft de in de plaats gestelde kwalificatie van huur i.p.v., de door de partijen 
gekozen  kwalificatie  van  vruchtgebruik  niet  dezelfde  gevolgen.  De  vervanging  van 
vruchtgebruik door huur kan niet gebeuren zonder aan de juridische gevolgen te raken. De 
eigendomsverhouding werd aanzienlijk gewijzigd. De juridische relatie tussen de derde 
verkoper en de vennootschap wordt eveneens genegeerd. Bovendien zijn vruchtgebruik en 
huur twee aparte rechtsfiguren met onderscheiden rechten en verplichtingen.

Anders dan de eerste rechter is het hof (van beroep) van oordeel dat de betwiste akten 
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niet voor verschillende kwalificaties vatbaar zijn. Artikel 344, §1, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1992) laat het beginsel van de keuze van de minst belaste weg, het 
burgerrechtelijk principe van de contractvrijheid en het beginsel dat de belasting de reali-
teit treft (en niet de economische realiteit) onverkort bestaan.

Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep derhalve gegrond.
Grieven
Artikel 344, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) luidt: "Aan de 

administratie der directe belastingen kan niet worden tegengeworpen, de juridische kwali-
ficatie door de partijen gegeven aan een akte alsook aan afzonderlijke akten die een zelfde 
verrichting tot stand brengen, wanneer de administratie door vermoedens of door andere 
in artikel 340 vermelde bewijsmiddelen vaststelt dat die kwalificatie tot doel heeft de be-
lasting te ontwijken, tenzij de belastingplichtige bewijst dat die kwalificatie aan rechtmati-
ge, financiële of economische behoeften beantwoorden".

Zoals het Hof van Cassatie in zijn arrest van 21 april 2005 (rolnummer F.03.0065.F) 
stelt, laat die wetsbepaling de administratie toe een verrichting in haar geheel te herkwali-
ficeren die op kunstmatige wijze in afzonderlijke akten is opgesplitst, teneinde de verrich-
ting die partijen in werkelijkheid tot stand hebben gebracht, te belasten.

In uw arrest van 4 november 2005 (rolnummer F.04.0056.F) heeft het Hof van Cassatie 
eveneens gesteld dat uit de tekst van artikel 344, §1, van het Wetboek van de Inkomsten-
belastingen (1992) zoals uit de parlementaire voorbereidingen van de wet van 22 juli 1993 
die deze bepaling in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) heeft ingevoegd, 
volgt dat enkel de kwalificatie van een akte niet tegenwerpbaar aan het belastingbestuur 
kan worden gemaakt en dat het belastingbestuur die akte slechts een andere kwalificatie 
kan geven dan door de juridische gevolgen van die akte te respecteren.

Uit dat laatste arrest blijkt eveneens dat de feitenrechter moet onderzoeken of de gevol-
gen van de nieuw gekwalificeerde verrichting en die van de oorspronkelijk gekwalificeer-
de verrichting gelijksoortig ("similaires" volgens de oorspronkelijke Franse tekst van het 
arrest van 4 november 2005) zijn.

Door in het bestreden arrest ervan uit te gaan dat de gevolgen verbonden aan de door 
partijen gegeven kwalificatie van de akte identiek (...) moeten zijn aan deze verbonden 
aan de door de administratie in de plaats gestelde kwalificatie, terwijl het Hof van Cassa-
tie enkel een gelijksoortigheid van de juridische gevolgen vereist en door niet in concreto 
de gelijksoortigheid van de rechtsgevolgen van de oorspronkelijk gekwalificeerde akte en 
de door het belastingbestuur geherkwalificeerde akte te onderzoeken, schendt het bestre-
den arrest het artikel 344, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) zoals 
van toepassing voor de aanslagjaren 1997, 1998 en 1999.

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De verweerders voeren aan dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is op 

grond van artikel 378 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992). Zij 
zijn van oordeel dat de Belgische Staat in fiscale zaken slechts een ontvankelijk 
cassatieberoep kan instellen indien het verzoekschrift door een advocaat of een 
advocaat bij het Hof van Cassatie werd ondertekend en neergelegd.

2. Artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt onder meer dat het ver-
zoekschrift waarbij het cassatieberoep wordt ingesteld, zowel op het afschrift als 
op het origineel door een advocaat bij het Hof van Cassatie is ondertekend. In af-
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wijking van deze bepaling bepaalt artikel 378 van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen (1992), zoals vervangen door de wet van 27 december 2004, dat 
het verzoekschrift houdende cassatieberoep en het antwoord op het cassatiebe-
roep door een advocaat mag worden ondertekend en neergelegd. Hieruit volgt 
dat inzake inkomstenbelastingen het  verzoekschrift in cassatie en de memorie 
van antwoord van de belastingplichtige in elk geval door een advocaat moeten 
worden ondertekend en neergelegd. 

3. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 379 van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen (1992) kan inzake de geschillen betreffende de toepassing 
van de belastingwet, de verschijning in persoon in naam van de Staat gedaan 
worden door elke ambtenaar van de belastingadministratie.

4. Uit deze wetsbepaling volgt dat de Belgische Staat in elke fase van een ge-
schil betreffende de toepassing van een belastingwet rechtsgeldig wordt verte-
genwoordigd door een ambtenaar van de belastingadministratie. Bijgevolg mag 
inzake  inkomstenbelastingen  het  verzoekschrift  in  cassatie  van  de  Belgische 
Staat door een ambtenaar van een belastingadministratie worden ondertekend en 
neergelegd.

Het middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep kan niet worden 
aangenomen.

Het middel zelf
5. Krachtens artikel 344, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 

(1992), kan aan de administratie der directe belastingen niet worden tegengewor-
pen, de juridische kwalificatie door de partijen gegeven aan een akte alsook aan 
afzonderlijke akten die een zelfde verrichting tot stand brengen, wanneer de ad-
ministratie door vermoedens of door andere in artikel 340 van dit Wetboek ver-
melde bewijsmiddelen vaststelt dat die kwalificatie tot doel heeft de belasting te 
ontwijken, tenzij de belastingplichtige bewijst dat die kwalificatie aan rechtmati-
ge financiële of economische behoeften beantwoordt.

6. Op grond van die wetsbepaling kan de administratie der directe belastingen 
aan een verrichting die op kunstmatige wijze in  afzonderlijke  akten is  opge-
splitst, in haar geheel een nieuwe kwalificatie geven die verschilt van de kwalifi-
catie die door de partijen werd gegeven aan elke afzonderlijke akte wanneer zij 
vaststelt dat de akten uit economisch oogpunt dezelfde verrichting betreffen. Zij 
kan de belasting vestigen op grond van die nieuwe kwalificatie, tenzij de belas-
tingplichtige het bewijs levert dat de oorspronkelijke verrichting beantwoordt aan 
rechtmatige financiële of economische behoeften.

De administratie kan evenwel slechts tot herkwalificatie van de verrichting 
overgaan indien de nieuwe kwalificatie gelijksoortige niet-fiscale rechtsgevolgen 
heeft als het eindresultaat van de door de partijen gestelde rechtshandelingen.

7. De appelrechters stellen in feite vast dat de in de plaats gestelde kwalificatie 
van huur in de plaats van de door de partijen gekozen kwalificatie van vruchtge-
bruik niet dezelfde gevolgen heeft, dat de eigendomsverhouding aanzienlijk ge-
wijzigd werd en dat de juridische relatie tussen de derde verkoper en de vennoot-
schap eveneens genegeerd wordt.
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Zij oordelen op grond hiervan dat de betwiste akten niet voor verschillende 
kwalificaties vatbaar zijn zodat artikel 344, §l, van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen (1992) niet kan worden toegepast.

8. Het arrest verantwoordt aldus zijn beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep. 
Veroordeelt de eiser in de kosten.

22 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-
ter –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Thijs,  advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. M. 
Maus, Brugge. 

Nr. 576

1° KAMER - 22 november 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — ALGEMEEN - 
BERICHT VAN WIJZIGING - DOOR HET BESTUUR NA TE LEVEN TERMIJN VAN ÉÉN MAAND - 
BEREKENING

Om  na  te  gaan  of  de  belastingadministratie  bij  het  vestigen  van  de  aanslag  na  de  
verzending  van  een  bericht  van  wijziging  de  termijn  van  één  maand  heeft  laten 
verstrijken,  dient  het  tijdstip  van de vestiging  van de aanslag  in  aanmerking  worden 
genomen, en niet  het  tijdstip waarop de instructie  tot  de wijzigende aanslag naar de  
mechanografische  dienst  werd  gestuurd1.  (Art.  251,  derde lid,  W.I.B.  1964;  Art.  346, 
derde lid, W.I.B. 1992)

(BELGISCHE STAAT Minister van Financien T. V. en V.)

ARREST

(A.R. F.06.0046.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 november 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF

1 Zie Cass., 12 jan. 1989, AR F.903.F, AC., 1988-89, nr 282.
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Beoordeling 
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 259, 1°, en 260 van het 

Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964): het arrest oordeelt onterecht dat 
de vestiging van de supplementaire aanslag op 17 december 1992 enkel is ge-
schied om aan de onvermijdelijke verjaring van de aanslag te ontsnappen; de ver-
trekdatum voor die eventuele verjaring is immers niet de dag waarop de aanslag 
is gevestigd (17 december 1992) maar de dag waarop het bestuur de instructie tot 
vestiging van een supplementaire aanslag op naam van de verweerders naar zijn 
mechanografische dienst heeft verstuurd (24 november 1992). 

2.  Krachtens  artikel  251,  derde  lid,  Wetboek van  de  Inkomstenbelastingen 
(1964) mag de aanslag niet worden gevestigd voordat de termijn van een maand 
na de verzending van het bericht van wijziging is verstreken.

Om na te gaan of deze termijn werd in acht genomen dient het tijdstip van de 
vestiging van de aanslag in aanmerking worden genomen.

3.  Het middel dat  ervan uitgaat dat  voor de toepassing van deze bepaling, 
moet worden rekening gehouden met het tijdstip waarop de instructie tot de wij-
zigende aanslag naar de mechanografische dienst werd gestuurd, faalt naar recht.

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

22 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Claeys Boúúaert en P. Coessens, Brussel.

Nr. 577

1° KAMER - 22 november 2007

1º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — AANSLAG EN 
INKOHIERING - UITVOERBAAR VERKLAARD KOHIER - TENUITVOERLEGGING - GRENZEN

2º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — AANSLAG EN 
INKOHIERING - INKOHIERING OP NAAM VAN EEN VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA - GEVOLGEN

1º Inzake inkomstenbelastingen kan het uitvoerbaar verklaarde kohier in de regel slechts  
ten uitvoer worden gelegd tegen de bij name in dat kohier vermelde belastingschuldige of  
belastingschuldigen;  de  tenuitvoerlegging  van  het  kohier  tegen  andere  personen  is 
slechts mogelijk wanneer zulks voortvloeit uit het systeem van de wet1.  (Art. 133, K.B. 
Uitvoering W.I.B. 1992)

2º Inzake inkomstenbelastingen kan het kohier dat enkel ten name van een vennootschap 
onder firma is gevestigd, ten uitvoer worden gelegd tegen de hoofdelijk aansprakelijke 
vennoten onder firma2. (Art. 133, K.B. Uitvoering W.I.B. 1992)

1 Zie de concl. van het O.M.
2 Ibid.
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(BELGISCHE STAAT Minister van Financiën T. L.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk THIJS :
1. De betwisting in deze zaak betreft de vraag of een kohier dat gevestigd is op naam 

van een VOF tegen de vennoten onder firma kan vervolgd worden.
De ontvanger der belastingen legde een vereenvoudigd beslag onder derden in handen 

van  een  schuldenaar  van  een  vennoot  onder  firma  (verweerster),  met  het  oog  op  de 
invordering  van  een  belastingschuld  van  de  vennootschap  onder  firma  waarvan  de 
beslagene vennoot is. In de desbetreffende notificatie werd uitdrukkelijk vermeld dat de 
beslaglegging gesteund werd op artikel 204 W. Venn., hetwelk voorziet dat de vennoten 
onder firma hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle verbintenissen van de vennootschap. 
Verweerster verzette zich daartegen omdat het kohier haar naam niet vermeldt. Zij kreeg 
in eerste aanleg en in hoger beroep gelijk.

De Belgische Staat heeft een voorziening in cassatie ingesteld.
2. Inzake de invordering van inkomstenbelastingen beschikt eiser over de mogelijkheid 

zichzelf  een uitvoerbare titel te verschaffen zonder voorafgaand een beroep te moeten 
doen op de rechter.

Inzake  de  inkomstenbelastingen  wordt  de  uitvoerbare  titel  verleend  door  de 
uitvoerbaarverklaring van het kohier door de daartoe bevoegde ambtenaar. 

Het kohier  dat uitvoerbaar is  verklaard,  kan als zodanig ten uitvoer  worden gelegd 
lastens de met name in het kohier vermelde belastingschuldige, zonder enige rechterlijke 
machtiging of beslissing.

Daarnaast  is  het  kohier  ook  uitvoerbaar  tegen  derden  wanneer  een  wetsbepaling 
uitdrukkelijk in die mogelijkheid voorziet (E. DIRIX, Overzicht van rechtspraak; Beslag 
en collectieve schuldenregeling 1997-2001, T.P.R., 2002, nr. 33 en 132; G. DE LEVAL, 
Traité des saisies, 1988, p. 481).

Voorbeelden daarvan zijn:
- art. 295 W.I.B. (1964), thans art. 394 W.I.B. (1992), dat tenuitvoerlegging toestaat ten 

laste van de niet in het kohier vermelde echtgenoot: “de belasting of het gedeelte van de  
belasting in verband met de inkomsten van een van de echtgenoten en de op zijn naam  
ingekohierde voorheffing mogen, ongeacht het aangenomen huwelijksvermogensstelsel… 
op  al  de  eigen  en  de  gemeenschappelijke  goederen  van  beide  echtgenoten  worden  
verhaald.”

- art. 396 W.I.B. (1992): “In geval van overlegging van het in artikel 395 bedoelde 
bewijsstuk mag de invordering van de onroerende voorheffing, ingekohierd op naam van  
de vroegere eigenaar van een onroerend goed dat van titularis is veranderd, krachtens 
hetzelfde  kohier  worden  voortgezet  ten  laste  van  de  werkelijke  schuldenaar  van  de 
belasting.”

- art. 399 W.I.B. (1992): “De invordering van de belasting gevestigd ten name van de  
vennoten of  leden van vennootschappen en verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid 
kan rechtstreeks ten laste van de burgerlijke vennootschap of vereniging worden vervolgd 
(…)”.

3. Daarnaast kan de vraag worden gesteld of een kohier op naam van een rechtspersoon 
ook kan vervolgd worden tegen derden die hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de 
schulden van rechtspersoon.

In casu lag een uitvoerbaar verklaard kohier voor gevestigd op naam van een V.O.F..
Betwist werd dat dit kohier ook de basis kon vormen voor tenuitvoerlegging lastens een 

vennoot onder firma, wiens naam niet in het kohier was opgenomen.
Volgens eiser is zulks wel mogelijk en steunt deze verhaalsmogelijkheid op artikel 204 
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Venn. W., dat voorziet dat de vennoten onder firma hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle 
verbintenissen van de vennootschap, alsmede op de artikelen 1203 t.e.m. 1212 van het 
Burgerlijk Wetboek, die de draagwijdte bepalen van de hoofdelijkheid in de verhouding 
tussen de schuldeiser van een hoofdelijke verbintenis en de medeschuldenaren.

Ook de bijzondere aard van de vennootschap onder firma heeft voor gevolg dat een 
kohier gevestigd op naam van de vennootschap uitvoerbaar is jegens de vennoten. De 
persoonlijkheid van de V.O.F. en haar vennoten is immers dermate vermengd, dat bijv. 
het faillissement van de vennootschap ook het faillissement van de vennoten impliceert 
(Cass. 17 juni 1976, R.W., 1976-77, 2141; Cass. 15 dec. 1938, Pas., 1938, I, 383).

Zoals gezegd werd het standpunt van eiser echter niet gevolgd door de beslagrechter, 
noch door de appelrechter in hoger beroep.

Volgens  de  appelrechter  kan  enkel  worden  overgegaan  tot  gedwongen  uitvoering 
lastens een vennoot onder firma wanneer een uitvoerbare titel lastens deze vennoot in 
persoon voorhanden is. Een kohier enkel gevestigd op naam van de V.O.F. kan volgens de 
appelrechter bijgevolg geen titel, noch grondslag vormen voor tenuitvoerlegging lastens 
de hoofdelijk aansprakelijke vennoot. 

Het  arrest  oordeelt  dat  “de  in  artikel  204  Venn.  W.  opgenomen  hoofdelijke 
aansprakelijkheid de schuldeiser niet van de vereiste een afzonderlijke titel te bekomen 
ten aanzien van de voorgehouden hoofdelijk gehouden vennoten.”

4. Het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag, dat ten deze het voorwerp uitmaakt van 
betwisting, wordt geregeld door o.m. artikel 164 van het K.B./W.I.B. (1992).

Krachtens  deze  bepaling  kan  de  ontvanger  der  belastingen,  bij  een  ter  post 
aangetekende  brief,  uitvoerend  beslag  onder  derden  leggen  op  de  aan  een 
belastingschuldige verschuldigde of toebehorende sommen en zaken, tot beloop van het 
bedrag,  geheel  of  gedeeltelijk,  dat  door  deze  laatste  verschuldigd  is  uit  hoofde  van 
belastingen, voorheffingen, belastingverhogingen, nalatigheidsintresten, boeten en kosten 
van vervolging of tenuitvoerlegging.

Fundamentele vraag is ten deze dan ook of de hoofdelijk aansprakelijke vennoot van 
een  V.O.F.  als  een belastingschuldige kan  worden  beschouwd  ten  aanzien  van  de 
belastingen die ingekohierd worden op naam van de V.O.F..

Uit  het  gegeven dat  de  vennoten onder  firma hoofdelijk  aansprakelijk  zijn  voor  de 
vennootschapsschulden, waardoor zij ook persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling 
van de belastingschulden ingekohierd op naam van de V.O.F., volgt dat deze vennoten de 
hoedanigheid van belastingschuldige toekomt.

Dit standpunt vindt steun in een arrest van Uw Hof van 16 september 2004, waarin Uw 
Hof omtrent het bezwaarrecht van een vennoot van een coöperatieve vennootschap, het 
volgende overwoog:

“Overwegende dat artikel 366 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zo-
als het van toepassing is op het geschil, bepaalt dat de belastingplichtige tegen de te zij-
nen name gevestigde aanslag, opcentiemen, verhogingen en boeten inbegrepen, schrifte-
lijk bezwaar kan indienen bij de bevoegde directeur van de belastingen;

Dat de vennoot van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid 
ingevolge artikel 141, §3, van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, 
persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk is voor de schulden van de vennootschap;

Dat de vennoot, aangezien hij persoonlijk gehouden is tot betaling van de aanslag die  
ten name van de coöperatieve vennootschap is gevestigd, in de zin van voornoemd artikel  
366 de belasting verschuldigd is en bijgevolg het recht heeft om een bezwaarschrift in te  
dienen tegen de aanslag die ten name van die vennootschap is gevestigd”.
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(Cass. 16 sept. 2004, A.R. nr. F.03.0063.F,  www.cass.be; F.J.F., 2004, afl. 10, 1018; 
J.L.M.B., 2005, afl. 3, 125; T.F.R., 2005, afl. 285, 677)

Uw Hof erkende bijgevolg het bezwaarrecht van de vennoot van een “coöperatieve 
vennootschap” gelet op het feit dat de vennoot persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk is 
voor de aanslag ingekohierd op naam van de vennootschap, niettegenstaande de naam van 
de vennoot  niet  voorkwam op het  kohier.  Uw Hof oordeelde aldus dat  de  hoofdelijk 
aansprakelijke vennoot van een coöperatieve vennootschap een belastingschuldige is in de 
zin van artikel 366 W.I.B. (1992).

Hoewel  in  geciteerd  cassatiearrest  louter  sprake  is  van  een  “coöperatieve 
vennootschap”, gaat eiser er in zijn voorziening terecht van uit dat de uitspraak van Uw 
Hof  mutatis  mutandis ook kan toegepast worden op alle  handelsvennootschappen met 
rechtspersoonlijkheid waar vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle verbintenissen 
van de vennootschap, zoals dit onder meer het geval is voor een V.O.F..

Nu uit deze rechtspraak aldus volgt dat de hoofdelijk aansprakelijke vennoot van een 
V.O.F.  wel  degelijk  als  belastingschuldige  te  beschouwen  is  ten  aanzien  van  de 
belastingen die ingekohierd worden op naam van de V.O.F., is ten deze voldaan aan de 
toepassingsvoorwaarden van hoger vermeld artikel 164 van het KB./W.I.B. (1992).

5. Als men aanneemt dat een vennoot van een V.O.F. de belasting gevestigd op naam 
van de V.O.F. als belastingplichtige kan betwisten, is zulks een logisch gevolg van het 
gegeven  dat  het  kohier  gevestigd  op  naam  van  de  vennootschap  ook  een  titel  van 
uitvoering vormt lastens die vennoot-belastingschuldige.

Indien aanvaard wordt dat een vennoot als belastingschuldige bezwaar kan indienen 
tegen een aanslag gevestigd op naam van de vennootschap, dan dient eveneens rekening 
te  worden  gehouden  met  zijn  hoedanigheid  van  belastingschuldige  voor  wat  de 
invordering van die aanslag betreft.

6. Ook gezaghebbende auteurs inzake beslagrecht als DE LEVAL en DIRIX zijn kennelijk 
de mening toegedaan dat het kohier op naam van een persoon uitvoerbaar is ten aanzien 
van de andere hoofdelijke schuldenaars (G. DE LEVAL, o.c., p. 480-481; E. DIRIX en K. 
BROECKX, “Beslag” in A.P.R., Story, 2001, p. 195, nr. 305).

Zij geven immers als voorbeelden van gevallen waarin het kohier tegen derden kan 
worden uitgevoerd, naast de hoger besproken artikelen 394, 396 en 399 W.I.B. (1992), 
ook de artikelen 402 en 458 van dat wetboek ( cfr. de vroegere artt. 299bis en 348 W.I.B. 
(1964)).

Artikel  402,  §1,  W.I.B.  (1992)  bepaalt  dat  de  opdrachtgever  die  voor  werken  in 
onroerende  staat  een  beroep  doet  op  een  aannemer  die  niet  geregistreerd  is  op  het 
ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling 
van de belastingschulden van zijn medecontractant.

Artikel  458  W.I.B.  (1992)  bepaalt  anderzijds  dat  personen  die  als  daders  of 
medeplichtigen van misdrijven bedoeld in de artikelen 449 tot 452 werden veroordeeld, 
hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de ontdoken belasting.

Beide artikelen voorzien dus in de hoofdelijke aansprakelijkheid van derden voor de 
betaling  van  belastingschulden  ingekohierd  op  naam  van  de  belastingschuldige.  In 
tegenstelling tot de hoger besproken artikelen 394, 396 en 399 van het W.I.B. (1992), 
voorzien  deze  bepalingen  evenwel  niet  uitdrukkelijk  in  de  mogelijkheid  om  de 
belastingschulden op de goederen van de hoofdelijk aansprakelijke derde te verhalen.

Het  standpunt  dat  het  kohier  uitvoerbaar  is  tegen  hoofdelijk  aansprakelijke  derden 
wordt bijgetreden door andere auteurs (E. ORLANDO, noot onder Rb. Brussel, 28 november 
2001,  R.G.C.F.,  p.  43;  B.  VANERMEN,  “Principes  inzake  invordering  van  directe 
belastingen”,  in  Fiscaal  Executierecht,  E.  DIRIX en  P.  TAELMAN (eds),  Intersentia, 

http://www.cass.be/
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Antwerpen, 2003, 32, nr. 52).
Ook een vonnis van de Beslagrechter te Dendermonde acht het kohier uitvoerbaar tegen 

een  hoofdelijk  gehouden  vennoot  (Beslagr.  Dendermonde,  18  februari  2005,  A.R. 
04/37/A, onuitgegeven)3.

Ook Uw Hof blijkt in een recent arrest van 14 juni 2007 dit standpunt te hebben ge-
volgd4.

7. Uit het bovenstaande volgt dat het bestreden arrest eiser niet wettig heeft kunnen 
veroordelen  tot  opheffing  van  het  vereenvoudigd  fiscaal  derdenbeslag  dat  hij  lastens 
verweerster  in  handen van  de ING Bank had gelegd,  noch  eiser  wettig  heeft  kunnen 
veroordelen tot betaling van schadevergoeding wegens tergend en roekeloos beslag en 
wegens het onzorgvuldig instellen van hoger beroep.

Het middel komt dan ook gegrond voor.
Besluit: VERNIETIGING.

ARREST

(A.R. F.06.0053.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1200, 1203 t.e.m. 1212, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1494 en 1539 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 15, 17 en 189 van het koninklijk besluit van 30 november 1935 houdende 

de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen(boek I, titel IX van het Wetboek 
van Koophandel), voor zijn opheffing bij wet van 7 mei 1999 (W. Venn.);

- de artikelen 201, 203 en 204 van het Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999 
(W. Venn.);

- artikel 133, in het bijzonder het eerste lid, 164 en 165 van het koninklijk besluit van 
27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992);

- artikel 366 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992).
Aangevochten beslissingen

3 Het Franse Hof van Cassatie lijkt een andere mening te zijn toegedaan. In een arrest van 19 mei 
1998 overwoog dat Hof het  volgende: “Mais attendu que toute exécution forcée implique que le  
créancier soit muni d’un titre exécutoire à l’égard de la personne même qui doit exécuter, et que le  
titre  délivré  à  l’encontre  d’une  société  n’emporte  pas  le  droit  de  saisir  les  biens  des  associés,  
fussent-ils tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, à défaut de titre exécutoire pris  
contre eux".
4 Cass.  14 juni  2007, A.R. nr.  F.06.0044.F,  www.cass.be,  met concl.  Adv.-gen.  Henkes, waarin 
geoordeeld werd als volgt: “L’arrêt, qui considère qu’“aucune disposition du Code des impôts sur  
les revenus ne prévoit la possibilité de recouvrir l’impôt des sociétés sur la base d’un rôle exécutoire  
établi au nom de la société coopérative contribuable, à charge d’un tiers personne physique, en 
l’espèce un débiteur solidaire en vertu du droit des sociétés », ne justifie pas légalement sa décision".

http://www.cass.be/
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Het bestreden arrest bevestigt het vonnis van de eerste rechter in zoverre dit vonnis ei-
ser veroordeelde:

- tot de onmiddellijke opheffing van het beslag, en bij gebrek aan vrijwillige opheffing, 
voor recht zegt dat het tussen te komen vonnis geldt als opheffing binnen de 24 uur vol-
gend op de betekening;

- tot terugbetaling van alle in beslag genomen sommen, verhoogd met de nalatigheids-
interest voorzien door artikel 418 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992);

- tot betaling van de kosten, veroorzaakt door het beslag, te vermeerderen met de nala-
tigheidsinterest voorzien door artikel 418 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1992);

- tot betaling van een schadevergoeding van 1.250 euro wegens tergend en roekeloos 
beslag, met dien verstande dat deze vergoeding thans ook geldt voor het onzorgvuldig in-
stellen van hoger beroep;

- tot betaling van de kosten van het geding;
Het bestreden arrest oordeelde dat de hoofdelijke aansprakelijkheid die in artikel 204 

van het Wetboek van Vennootschappen ligt besloten geen afbreuk doet aan de regel inza-
ke uitvoering dat slechts kan worden overgegaan tot een gedwongen uitvoering lastens 
een debiteur wanneer een uitvoerbare titel lastens hem in persoon voorhanden is, tenzij de 
fiscale wet in een afwijking voorziet, wat in casu volgens het arrest niet het geval was, zo-
dat het dwangschrift dat enkel op naam van de V.O.F. was ingekohierd geen titel, noch 
grondslag kon vormen voor tenuitvoerlegging ten aanzien van de verweerster, gelet op de 
afzonderlijke rechtspersoonlijkheid van de V.O.F.:

"De discussie in hoger beroep is beperkt tot - in hoofdorde - de al dan niet noodzaak bij 
tenuitvoerlegging van een afzonderlijke titel ten aanzien van de vennoot van een V.O.F.

Het standpunt van de eerste rechter dient te worden bijgetreden waar deze onder meer 
oordeelt dat het gegeven dat de vennoten van een V.O.F. krachtens artikel 204 van het 
Wetboek van Vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle verbintenissen van 
de vennootschap, geen afbreuk doet aan de basisregel inzake uitvoering dat slechts kan 
worden overgegaan tot een gedwongen uitvoering lastens een debiteur, in casu de vennoot 
van een V.O.F., wanneer een uitvoerbare titel lastens deze vennoot in persoon voorhanden 
is. Evenzeer terecht wordt aldaar het onderscheid benadrukt tussen de schuldenaars van de 
V.O.F. in wiens handen een vereenvoudigd derdenbeslag kan worden gelegd, en de schul-
denaar van een vennoot van de V.O.F.

Waar te dezen enkel een dwangschrift ingekohierd op naam van de V.O.F. voorhanden 
is, en het niet betwist is dat dergelijke inkohiering niet is gebeurd ten aanzien van huidige 
(de verweerster) noch een expliciete titel (bv. vonnis) voorhanden is, is dergelijke inko-
hiering ten aanzien van de V.O.F. onvoldoende als titel en grondslag van tenuitvoerleg-
ging  ten  aanzien  van  huidige  (de  verweerster)  als  vennoot,  gelet  op  de  afzonderlijke 
rechtspersoonlijkheid.

De  in  artikel  204  Venn.  W.  opgenomen  hoofdelijke  aansprakelijkheid  ontheft  de 
schuldeiser niet van de vereiste een afzonderlijke titel te bekomen ten aanzien van de 
voorgehouden hoofdelijk gehouden vennoten. De tekst van artikel 203 van het Wetboek 
van Vennootschappen doet hieraan niets af, wel integendeel nu dit artikel precies de ver-
oordeling van de V.O.F. veronderstelt voorafgaandelijk aan de 'persoonlijke veroordeling' 
en aldus zeker het bekomen van een titel ten aanzien van de vennoten in persoon niet uit-
sluit.

Of nog een betwisting mogelijk is door de vennoot van de betalingsvordering is in het 
kader van onderhavige beslagprocedure niet aan de orde.

Evenmin of een bezwaar door de vennoot kan worden aangetekend en de in dit verband 



2268 HOF VAN CASSATIE 22.11.07 - Nr. 577 

aangehaalde rechtspraak die geen uitsluitsel biedt inzake de tenuitvoerlegging.
De door (de eiser) vooropgestelde voorbeelden die een ruimere tenuitvoerlegging toela-

ten ten aanzien van derden zijn evenmin vergelijkbaar met huidige casus. Aldus inzake de 
hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever die beroep doet op een niet geregi-
streerde aannemer, alwaar artikel 404 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 
uitdrukkelijk voorziet dat het (verdubbeld) verschuldigd bedrag als administratieve boete 
'ten name van de opdrachtgever (wordt) ingekohierd', hetgeen precies wel een uitvoerbare 
titel veronderstelt lastens deze aanvankelijke derde, quod non in casu.

Ook het verhaal inzake onroerende voorheffing bij overdracht van het goed is geregeld 
door een expliciete bepaling die alhier niet voorhanden is, met name artikel 396 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 dat de voortzetting voorziet 'krachtens het-
zelfde kohier' lastens de werkelijke schuldenaar van de belasting.

Een dergelijke norm is alhier niet voorhanden, terwijl artikel 204 van het Wetboek van 
Vennootschappen duidelijk niet dezelfde draagwijdte heeft.

Gelet op hetgeen voorafgaat zijn de middelen inzake de toepassing van artikel 1409 
e.v. niet langer aan de orde.

(De eiser) werd in het bestreden vonnis veroordeeld tot een - in billijkheid geraamde - 
schadevergoeding  wegens  tergend  en  roekeloos  (vereenvoudigd  derden-)  beslag  van 
1.250,00 euro.

Er werd in deze aanleg een aanvullende eis geformuleerd wegens tergend en roekeloos 
hoger beroep.

De eerste rechter veroordeelde terecht (de eiser) tot schadevergoeding nu deze in de 
concrete omstandigheden heeft gehandeld in strijd met hetgeen een zorgvuldig en zorg-
zaam procesvoerder in dezelfde omstandigheden zou hebben gedaan. Het hof (van be-
roep) weerhoudt het toegekende bedrag evenwel als passende en afdoende vergoeding 
voor het beslag en het hoger beroep samen.

Het feit dat het optreden van (de eiser) kadert binnen haar taak de constitutionele beta-
lingsverplichting die op alle rijksinwoners rust te laten doorgaan, ontheft haar niet van 
haar verplichting terzake zorgvuldig te handelen en dit met name slechts over te gaan tot 
executie aan de hand van een uitvoerbare titel ten overstaan van degene lastens wie beslag 
gelegd wordt.

Gelet op hetgeen voorafgaat kan het hoger beroep enkel met betrekking tot de omvang 
van de schadevergoeding worden ingewilligd".

Grieven
1. Hoofdelijkheid tussen schuldenaars houdt in dat zij verplicht zijn tot een en dezelfde 

zaak, zodat ieder voor het geheel kan worden aangesproken en de betaling door een van 
hen gedaan, de overige schuldenaars jegens de schuldeiser bevrijdt (artikel 1200 van het 
Burgerlijk Wetboek).

De verhouding tussen de schuldeiser en de hoofdelijk gehouden schuldenaren wordt 
geregeld in de artikelen 1203 t.e.m. 1212 van het Burgerlijk Wetboek.

Zo bepaalt artikel 1203 van het Burgerlijk Wetboek dat de schuldeiser van een hoofde-
lijke verbintenis van de schuldenaars degene kan aanspreken die hij verkiest, zonder dat 
deze het voorrecht van schuldsplitsing tegen hem kan inroepen.

Vervolgingen gericht tegen een van de schuldenaars beletten de schuldeiser anderzijds 
niet,  ook tegen de overigen vervolgingen in te stellen (artikel 1204 van het Burgerlijk 
Wetboek).

Vervolgingen tegen een van de hoofdelijke schuldenaars stuiten de verjaring ten aan-
zien van allen (artikel 1206 van het Burgerlijk Wetboek), terwijl de eis tot betaling van in-
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trest tegen een van de hoofdelijke schuldenaars, de intrest ook doet lopen ten aanzien van 
de overige schuldenaars (artikel 1207 van het Burgerlijk Wetboek).

Een hoofdelijke medeschuldenaar die door de schuldeiser wordt vervolgd, kan over-
eenkomstig artikel 1208 van het Burgerlijk Wetboek alle excepties inroepen die uit de 
aard van de verbintenis voortvloeien, en alle welke hem eigen zijn, alsook die welke aan 
alle medeschuldenaars gemeen zijn.

2. De vennootschap onder firma (V.O.F.) is een vennootschap die wordt aangegaan tus-
sen hoofdelijk aansprakelijke vennoten en die tot doel heeft een burgerlijke activiteit of 
een handelsactiviteit uit te oefenen (artikel 201 Wetboek van Vennootschappen, artikel 15 
Wetboek van Vennootschappen).

De vennoten onder firma zijn overeenkomstig artikel 204 Wetboek van Vennootschap-
pen (artikel 17 Wetboek van Vennootschappen) hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbin-
tenissen van de vennootschap en kunnen bijgevolg persoonlijk worden veroordeeld op 
grond van verbintenissen van de vennootschap.

Ingevolge artikel 203 Wetboek van Vennootschappen (artikel 189 Wetboek van Ven-
nootschappen) dient de veroordeling van de vennootschap deze persoonlijke veroordeling 
evenwel vooraf te gaan, gebeurlijk in hetzelfde vonnis te worden uitgesproken, teneinde 
tegenstrijdige beslissingen te vermijden.

Ofschoon de vennoten onder firma en de vennootschap onderscheiden rechtssubjecten 
zijn vloeit hun persoonlijkheid, krachtens de aard van de vennootschap onder firma, prak-
tisch samen.

Het feit, bijvoorbeeld, dat het faillissement van de vennootschap ook het faillissement 
van de vennoten impliceert, illustreert de verknochtheid tussen beide vermogens.

3. Een uitvoerbaar verklaard kohier vormt inzake directe belastingen een uitvoerbare ti-
tel in de zin van de artikelen 1494 en 1539 van het Gerechtelijk Wetboek die de Admini-
stratie zichzelf verschaft om lastens de belastingschuldigen de betaling van de belastingen 
in te vorderen op straffe van tenuitvoerlegging door beslag.

Het kohier dat uitvoerbaar werd verklaard, kan zonder tussenkomst van de rechter ten 
uit voer worden gelegd lastens elke belastingschuldige die tot de betaling van de ingeko-
hierde belastingen is gehouden (artikel 133 KB Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1992)).

Krachtens artikel 164 KB Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 kan de ontvan-
ger der belastingen, bij een ter post aangetekende brief, uitvoerend beslag onder derden 
leggen op de aan een belastingschuldige verschuldigde of toebehorende sommen en za-
ken, tot beloop van het bedrag, geheel of gedeeltelijk, dat door deze laatste verschuldigd 
is uit hoofde van belastingen, voorheffingen, belastingverhogingen, nalatigheidsinteres-
ten, boeten en kosten van vervolging of tenuitvoerlegging.

4. De vennoot die hoofdelijk aansprakelijk is voor alle schulden van de vennootschap, 
is ook persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de belastingschulden die lastens de 
vennootschap werden ingekohierd.

Ingevolge deze hoofdelijke aansprakelijkheid voor de belastingschulden van de ven-
nootschap verwerft de hoofdelijk aansprakelijke vennoot de hoedanigheid van belasting-
schuldige.

Deze hoedanigheid van belastingschuldige verschaft de vennoot het recht om een be-
zwaarschrift in te dienen tegen de aanslag die ten name van de vennootschap is gevestigd.

Tegenover het recht van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten om de op naam van de 
vennootschap gevestigde aanslag te betwisten, staat evenwel de mogelijkheid voor eiser 
om de belastingschuld van de vennootschap lastens die vennoten in te vorderen op grond 
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van het kohier dat enkel op naam van de vennootschap is gevestigd.
Dit kohier is zodoende uitvoerbaar jegens een vennoot die weliswaar niet in het kohier 

werd opgenomen, doch die, op grond van gemeenrechtelijke bepalingen, als een belas-
tingschuldige in de zin van artikel 133 KB Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 
moet worden beschouwd en die in die mate ook geacht moet worden door het kohier te 
zijn geviseerd dat enkel op naam van de vennootschap is gevestigd.

Het kohier dat enkel ten name van een V.O.F is gevestigd, kan bijgevolg als basis die-
nen voor tenuitvoerlegging en beslag lastens de hoofdelijk aansprakelijke vennoten onder 
firma gelet op hun hoedanigheid van belastingschuldige die voortvloeit uit de artikelen 
204 Wetboek van de Vennootschappen (artikel 17 Wetboek van de Vennootschappen), 
1203 t.e.m. 1212 van het Burgerlijk Wetboek, alsook uit de bijzondere aard van de ven-
nootschap onder firma, waardoor de vennoten persoonlijk gehouden zijn tot betaling van 
de in het kohier opgenomen belastingschulden van de V.O.F.

De beslissing dat het dwangschrift, ingekohierd op naam alleen van de V.O.F., onvol-
doende is als titel en grondslag voor tenuitvoerlegging ten aanzien van de verweerster als 
vennoot, en dat lastens de verweerster een afzonderlijke titel is vereist, in persoon, om 
haar op grond van artikel 204 Wetboek van de Vennootschappen (artikel 17 Wetboek van 
de Vennootschappen) te kunnen aanspreken tot betaling van de belastingschulden die las-
tens de vennootschap werden ingekohierd, is bijgevolg niet naar recht verantwoord.

5. Hieruit volgt dat het bestreden arrest de eiser niet wettig heeft kunnen veroordelen 
tot opheffing van het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag dat hij lastens de verweerster in 
handen van de ING Bank had gelegd, noch de eiser wettig heeft kunnen veroordelen tot 
betaling van een schadevergoeding wegens tergend en roekeloos beslag en wegens het on-
zorgvuldig instellen van hoger beroep (schending van alle artikelen aangehaald in de aan-
hef van het middel).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Het uitvoerbaar verklaarde kohier kan in de regel slechts ten uitvoer worden 

gelegd tegen de bij name in dat kohier vermelde belastingschuldige of belasting-
schuldigen.

De tenuitvoerlegging van het kohier tegen andere personen is slechts mogelijk 
wanneer zulks voortvloeit uit het systeem van de wet.

2. De vennoten onder firma zijn persoonlijk hoofdelijk gehouden tot de belas-
tingen verschuldigd door de vennootschap onder firma en gelden als belasting-
schuldigen die gerechtigd zijn om een bezwaarschrift in te dienen tegen de aan-
slag, opcentiemen, verhogingen en boeten inbegrepen, die ten name van de ven-
nootschap is gevestigd. Deze aanslag kan tegen de vennoten onder firma ten uit-
voer worden gelegd.

3. De appelrechters die oordelen dat het kohier ten name van de vennootschap 
onder firma niet kan ten uitvoer worden gelegd tegen de vennoten onder firma en 
op die gronden de opheffing bevelen van het ten laste van de verweerster gelegde 
vereenvoudigd derdenbeslag, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond. 
Dictum 
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
nietigde arrest.

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

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

22 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. De Bruyn en L. Vanheeswijck, Brussel.

Nr. 578

1° KAMER - 22 november 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - AANSLAGPROCEDURE - INVORDERING OP DE 
EIGEN GOEDEREN VAN DE ECHTGENOOT VAN DE BELASTINGPLICHTIGE - UITZONDERINGSSTELSEL - 
BEWIJSLAST - VERMOEDEN VAN ONVERDEELDHEID VAN ARTIKEL 1468, LID 2, B.W. - 
DRAAGWIJDTE

Om zijn goederen te kunnen onttrekken aan het verhaal van de belastingontvanger dient de  
echtgenoot van de belastingplichtige vooreerst aan te tonen dat die goederen hem eigen  
zijn krachtens het huwelijksvermogensstelsel en vervolgens dat die eigen goederen op 
één van de vier in de artikelen 394, §1, van het W.I.B. (1992) vermelde onverdachte  
wijzen in zijn bezit zijn gekomen; het vermoeden van artikel 1468, tweede lid, van het  
B.W., dat slechts uitsluitsel geeft over het onverdeeld karakter van goederen, is daartoe  
op zich onvoldoende. (Art. 1468, tweede lid, B.W.; Art. 394, §1, W.I.B. 1992; Art. 295, §1, 
W.I.B. 1964)

(C. T. BELGISCHE STAAT Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.06.0081.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 maart 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1468 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 394, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992).
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest "Ontvangt het hoger beroep, doch verklaart het ongegrond. Beves-

tigt dienvolgens de bestreden beschikking. Verwijst (de eiseres) in de kosten van de pro-
cedure in hoger beroep, in hoofde van (de verweerder) begroot op 237,98 euro rechtsple-
gingsvergoeding".

Op grond van het motief:
"Uit de neergelegde uittreksels valt af te leiden dat er inderdaad op de rekening 610-

4063770-46 eigen inkomsten van (de eiseres) worden gestort, met name en onder meer 
haar loon.

Bij gebrek aan een volledig overzicht kan evenwel niet nagegaan worden of de in be-
slag genomen gelden uitsluitend afkomstig zijn van eigen inkomsten of voldoen aan de 
criteria van artikel 394 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992). Van de an-
dere rekeningen worden geen of slechts uiterst summiere gegevens voorgebracht, zodat 
ook hier het door de wet vereiste bewijs niet is geleverd. De overige stukken (waaronder 
de brief van notaris Van Cauwelaert) bevestigen dat er wellicht eigen inkomsten of gelden 
uit een nalatenschap zijn of geweest zijn, maar bewijzen geenszins dat de saldi op de reke-
ningen die voorwerp zijn van het beslag daaruit uitsluitend zijn samengesteld.

Met de eerste rechter dient dan ook vastgesteld te worden dat (de eiseres) niet slaagt in 
het wettelijk vereiste bewijs, zodat haar verzet als ongegrond moet afgewezen worden".

Grieven
De eiseres heeft in een regelmatig genomen verzoekschrift tot hoger beroep, neerge-

legd ter griffie van het Hof van Beroep te Antwerpen op 9 juni 2004, opgeworpen dat de 
eiseres gehuwd is onder het stelsel van de volledige scheiding van goederen en dat het 
kwestieuze beslag werd gelegd uit hoofde van belastingschulden van haar echtgenoot.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest zijn beslissing om het kwestieuze beslag in zijn 
geheel te handhaven niet wettig verantwoordt door enkel te beslissen dat "met de eerste 
rechter dient (...) vastgesteld te worden dat (de eiseres) niet slaagt in het wettelijke (door 
artikel 394 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992)) vereiste bewijs, zodat 
haar verzet als ongegrond moet afgewezen worden", nu het gegeven dat de eiseres er niet 
in slaagt het door artikel 394 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) ver-
eiste bewijs te leveren geenszins impliceert dat alle beslagen goederen zouden toebehoren 
aan haar echtgenoot die de eigenlijke belastingschuldige is.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...)
Tweede middel
4. Luidens artikel 1468, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, worden, wan-

neer de echtgenoten gehuwd zijn onder scheiding van goederen, de roerende goe-
deren waarvan niet wordt bewezen dat ze eigendom zijn van een der echtgeno-
ten, beschouwd als onverdeeld tussen de echtgenoten.

5. Krachtens de te dezen toepasselijke artikelen 295, §1, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1964) en 394, §1, van het Wetboek van de Inkomsten-
belastingen (1992), mag elk gedeelte van de belasting in verband met de onder-
scheiden inkomsten van de echtgenoten alsook de voorheffing ingekohierd op 
naam van één van hen,  ongeacht  het  aangenomen huwelijksvermogensstelsel, 
worden vervolgd op al de eigen en de gemeenschappelijke goederen van beide 
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echtgenoten.
Het gedeelte van de belasting in verband met de inkomsten van één van de 

echtgenoten, die hem eigen zijn op grond van zijn huwelijksvermogensstelsel, 
alsook de roerende voorheffing en de bedrijfsvoorheffing, ingekohierd op naam 
van één van hen, mogen evenwel niet worden vervolgd op de eigen goederen van 
de andere echtgenoot wanneer deze laatste aantoont:

1° dat hij ze bezat vóór het huwelijk;
2° of dat zij voortkomen van een erfenis of van een schenking door een andere 

persoon dan zijn echtgenoot;
3° of dat hij ze heeft verworven door middel van fondsen die voortkomen van 

de realisatie van dergelijke goederen;
4° of dat hij ze heeft verkregen met inkomsten die eigen zijn op grond van zijn 

huwelijksvermogensstelsel.
6. Om zijn goederen te kunnen onttrekken aan het verhaal van de belastingont-

vanger dient de echtgenoot van de belastingplichtige vooreerst aan te tonen dat 
die goederen hem eigen zijn krachtens het huwelijksvermogensstelsel en vervol-
gens dat die eigen goederen op één van de vier in de artikelen 295, §1 en 394, §1, 
vermelde onverdachte wijzen in zijn bezit zijn gekomen.

7. Het vermoeden van artikel 1468, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, 
geeft uitsluitsel over het onverdeeld karakter van goederen. Het toont evenwel 
niet aan dat die goederen op een van de vier in de artikelen 295, §1, van het Wet-
boek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 394, §1, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1992), vermelde onverdachte wijzen in bezit van de echt-
genoot van de belastingplichtige gekomen zijn. Op grond van dit vermoeden al-
leen kan de echtgenoot van de belastingplichtige geen goederen onttrekken aan 
het verhaal van de belastingontvanger.

8. Het middel, dat ervan uitgaat dat het vermoeden van artikel 1468, tweede 
lid, van het Burgerlijk Wetboek op zich voldoende is om de echtgenoot van de 
belastingplichtige toe te laten zijn aandeel in de onverdeelde goederen te onttrek-
ken aan het verhaal van de belastingontvanger, faalt naar recht.

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

22 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Wouters en Claeys Boúúaert.

Nr. 579

1° KAMER - 22 november 2007
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INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - AANSLAGPROCEDURE - ALGEMEEN VOORRECHT 
- DRAAGWIJDTE

Het  algemeen  voorrecht  op  de  inkomsten  en  de  roerende  goederen  van  de 
belastingplichtige  waarover  de  Schatkist  beschikt  voor  de  invordering  van de directe  
belastingen en van de voorheffingen, stelt haar in de mogelijkheid om derdenverzet te 
doen  in  een  procedure  waarin  een  onroerend  goed  van  de  belastingplichtige  het  
voorwerp van het geschil uitmaakt.  (Art. 1122, tweede lid, 3°, Ger.W.; Artt. 422 en 423, 
laatste lid, W.I.B. 1992; Art. 19, in fine, Hypotheekwet)

(BELGISCHE STAAT Minister van Financiën T. B. e.a.)

ARREST

(A.R. F.06.0120.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 11 april 2005 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 17, 18, 1122, in het bijzonder het tweede lid, 3°, 1128, 1129 en 1577 van 

het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 422, 423, 425, 426, 427, 433 tot en met 442 van het Wetboek van Inkom-

stenbelastingen (1992);
- de artikelen 423 en 427 zowel voor als nà de wijziging bij koninklijk besluit van 12 

december 1996;
- de artikelen 7, 8, 19, in fine, en 81 van de Hypotheekwet van 16 december 1851.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van de eiser ontoelaatbaar en bevestigt 

de bestreden vonnissen van 8 juli 1997 en 11 mei 1999 van de vrederechter te Zandhoven.
Het bestreden vonnis oordeelt dat de eerste rechter terecht heeft beslist dat het derden-

verzet van de eiser tegen het vonnis van 8 juli 1997 van de vrederechter te Zandhoven niet 
ontvankelijk is, overwegende dat: (p. 9-10) "De eerste rechter verklaarde het derdenverzet 
van de (eiser) tegen het vonnis van 8 juli 1997 onontvankelijk met verwijzing naar artikel 
1122 van het Gerechtelijk Wetboek dat stelt dat geen derdenverzet kan worden ingesteld 
door schuldeisers, behalve wanneer hun schuldenaar bedrog heeft gepleegd of waanneer 
zij zich kunnen beroepen op een hypotheek, een voorrecht of enig ander recht dat buiten 
hun schuldvordering ligt.

Er wordt niet betwist dat de (eiser) op het ogenblik van het vonnis van 8 juli 1997 geen 
hypothecaire schuldeiser meer was van (de vierde verweerster), nu een hypothecaire zui-
vering had plaatsgevonden. In deze omstandigheden is evenmin een vorm van bedrog van 
de schuldenaar (de vierde verweerster) in de zin van artikel 1122 van het Gerechtelijk 
Wetboek ten aanzien van de (eiser) bewezen.

De (eiser) beroept zich op een voorrecht, minstens een wettelijke hypotheek ten aan-
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zien van (de tweede verweerster) wegens belastingsschulden, ingeschreven in de registers 
van de hypotheekbewaarder op 20 oktober 1997.

De Schatkist  heeft  voor de invordering van directe belastingen en voorheffingen in 
hoofdsom, intresten en kosten een algemeen voorrecht en dit op de inkomsten en roerende 
goederen van alle aard van haar schuldenaar.

De (eiser) kan zich als schuldeiser dus niet beroepen op dit voorrecht op inkomsten en 
roerende goederen, teneinde derdenverzet aan te tekenen inzake de tegenstelbaarheid aan 
(de eerste verweerder) van de inbreng van de percelen bouwland door (de tweede ver-
weerster) in de (derde verweerster).

De eerste rechter oordeelde terecht met verwijzing naar artikel 1577 van het Gerechte-
lijk Wetboek dat de hypotheek slechts vanaf de dag van de inschrijving (20 oktober 1997) 
door de (eiser) kon ingeroepen worden, terwijl het vonnis waartegen derdenverzet dateert 
van 8 juli 1997. (...)

De eerste rechter heeft dan ook terecht geoordeeld dat het derdenverzet van de (eiser) 
niet ontvankelijk was overeenkomstig artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek.

De rechtbank dient dan ook niet verder in te gaan op de argumenten die ten gronde 
worden aangevoerd door deze procespartij".

Grieven
Luidens artikel 1122, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek kan ieder die niet be-

hoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussen gekomen, der-
denverzet doen tegen een, zij het voorlopige, beslissing die zijn rechten benadeelt en die 
gewezen is door een burgerlijk gerecht, of door een strafgerecht in zover dit over burger-
lijke belangen uitspraak heeft gedaan.

Het rechtsmiddel van derdenverzet kan evenwel niet worden ingesteld door schuldei-
sers, behalve wanneer hun schuldenaar bedrog heeft gepleegd of wanneer zij zich kunnen 
beroepen op een hypotheek, een voorrecht of enig ander recht dat buiten hun schuldvorde-
ring ligt (artikel 1122, tweede lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek).

Eerste onderdeel
Voor de invordering van de directe belastingen en van de voorheffingen in hoofdsom 

en opcentiemen, van de intresten en van de kosten, beschikt de eiser over een algemeen 
voorrecht op de inkomsten en op de roerende goederen van alle aard van de belasting-
schuldige, met uitzondering van schepen en vaartuigen (artikel 422, WIB 1992).

Luidens artikel 423, laatste lid, WIB 1992 is de aanwending bij voorrang, vermeld in 
artikel 19, in fine, Hypotheekwet, ook van toepassing op de belastingen en voorheffingen 
vermeld in het WIB 1992.

Wanneer niet de gehele waarde van de onroerende goederen is opgebruikt voor de be-
voorrechte of hypothecaire schuldvorderingen, dan kan bijgevolg, overeenkomstig artikel 
19, in fine, Hypotheekwet, het nog verschuldigde gedeelte van de prijs bij voorrang wor-
den aangewend tot voldoening van de schuldvorderingen van de eiser die bevoorrecht zijn 
op alle roerende goederen.

Het roerend voorrecht van artikel 422 WIB 1992 kan derhalve, krachtens de artikelen 
423, laatste lid, WIB 1992 en 19, in fine, Hypotheekwet, ook uitwerking krijgen bij de uit-
winning van onroerende goederen en verschaft de eiser bijgevolg in die zin belang en hoe-
danigheid om derdenverzet aan te tekenen tegen een beslissing waarin onroerende goede-
ren van een belastingschuldenaar het voorwerp uitmaken van een betwisting die tot uit-
winning van die onroerende goederen aanleiding kan geven voor zover deze beslissing de 
belangen van de eiser schaadt (cf. de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek).

De beslissing van 8 juli 1997 van de vrederechter te Zandhoven, waarbij de verkoop 
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van de percelen bouwland door de vierde verweerster aan de tweede verweerster en de 
daaropvolgende inbreng van deze percelen door de tweede verweerster bij de derde ver-
weerster,  niet-tegenstelbaar werd verklaard aan de eerste verweerder wegens pauliaans 
bedrog, benadeelt de rechten van de eiser in zoverre door deze beslissing onroerende goe-
deren worden onttrokken aan het onderpand van zijn schuldenaar (artikelen 7, 8 Hypo-
theekwet) waarop hij als bevoorrechte schuldeiser krachtens de artikelen 422, 423 WIB 
1992 en 19, in fine, Hypotheekwet, rechtmatige aanspraken kan laten gelden, met name 
wanneer er bij de uitwinning van die onroerende goederen een saldo overblijft nadat de 
bevoorrechte of hypothecaire schuldvorderingen zijn voldaan.

Hieruit volgt dat het bestreden vonnis niet wettig tot de onontvankelijkheid van het der-
denverzet van de eiser heeft kunnen besluiten op grond van de vaststelling dat de eiser 
zich als schuldeiser niet kan beroepen op een voorrecht tegenover de tweede verweerster 
(schending van de artikelen 17, 18, 1122, in het bijzonder het tweede lid, 3°, van het Ge-
rechtelijk Wetboek, 422, 423 WIB 1992, 7, 8 en 19, in fine, Hypotheekwet).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. De eerste verweerder werpt de niet-ontvankelijkheid op van het onderdeel: 

het onderdeel is nieuw.
De eiser heeft in zijn appelconclusies aangevoerd dat hij een voorrecht geniet 

op de goederen van de tweede verweerster op grond van de artikelen 422 en 423 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992). Artikel 423, laatste lid, 
van dat wetboek bepaalt dat de aanwending bij voorrang, vermeld in artikel 19 in 
fine van de Hypotheekwet van 16 december 1851, van toepassing is op de belas-
tingen en voorheffingen vermeld in dit wetboek.

De eiser heeft aldus aanspraak gemaakt op zijn algemeen roerend voorrecht op 
het saldo van de verkoopprijs van de onroerende goederen van de tweede ver-
weerster, na betaling van de bijzondere bevoorrechte en hypothecaire schuldvor-
deringen.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
2. Krachtens artikel 1122, tweede lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, kan 

geen  derdenverzet  worden  ingesteld  door  schuldeisers,  behalve  wanneer  hun 
schuldenaar bedrog heeft gepleegd of wanneer zij zich kunnen beroepen op een 
hypotheek, een voorrecht of enig ander recht dat buiten de schuldvordering ligt.

Om derdenverzet te kunnen instellen dient de bevoorrechte schuldeiser niet 
aan te tonen dat zijn voorrecht of enig ander recht effectief uitwerking zal heb-
ben.

3. Krachtens artikel 422 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) 
beschikt de Schatkist voor de invordering van de directe belastingen en van de 
voorheffingen over een algemeen voorrecht op de inkomsten en de roerende goe-
deren van de belastingplichtige.

Op grond van de artikelen 423, laatste lid, van hetzelfde wetboek en 19 in fine 
van de Hypotheekwet van 16 december 1851, kan de Schatkist dit voorrecht ook 
laten gelden.
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4. Uit de samenhang van voornoemde bepalingen volgt dat het voorrecht van 
artikel 422 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) de Schatkist in 
de mogelijkheid stelt om derdenverzet te doen in een procedure waarin een on-
roerend goed van een belastingplichtige het voorwerp van het geschil uitmaakt.

5. Uit het bestreden arrest blijkt dat het vonnis waartegen derdenverzet werd 
gedaan, betrekking had op onroerende goederen, namelijk landbouwgronden die 
toebehoorden aan de vierde verweerster en door haar werden verkocht aan de 
tweede verweerster, die ze op haar beurt inbracht in de derde verweerster.

6. Gelet op de mogelijkheid dat de eiser zijn voorrecht kon laten gelden ten 
aanzien van het saldo van de verkoopprijs van de onroerende goederen waarover 
het vonnis waartegen derdenverzet uitspraak deed, konden de appelrechters niet 
naar recht beslissen dat de eiser als schuldeiser geen beroep kon doen op zijn al-
gemeen voorrecht teneinde derdenverzet aan te tekenen inzake de tegenstelbaar-
heid aan de eerste verweerder van de inbreng van percelen bouwland door de 
tweede verweerster in de derde verweerster.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
7. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden. 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dit het hoger beroep van de eiser 

ontoelaatbaar verklaart en de eiser veroordeelt tot de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

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

aan de feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Me-

chelen, in hoger beroep.

22 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. De Bruyn en Geinger.

Nr. 580

1° KAMER - 23 november 2007

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - MIDDEL TEGEN DE 
REGELMATIGHEID VAN DE SAMENSTELLING VAN DE RECHTBANK - BESTREDEN BESLISSING NAAR 
RECHT VERANTWOORD - ONTVANKELIJKHEID

Het belang van het middel dat opkomt tegen de regelmatigheid van de samenstelling van 
de rechtbank die het bestreden vonnis heeft gewezen, kan niet in het gedrang komen 
door  de  omstandigheid  dat  de  beslissing  van dat  vonnis  om het  hoger  beroep  niet-



2278 HOF VAN CASSATIE 23.11.07 - Nr. 580 

ontvankelijk te verklaren, naar recht verantwoord zou zijn. 

(V. T. VIVIUM nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0493.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 26 april 2006 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 774, 779, inzonderheid eerste lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart eisers hoger beroep niet-ontvankelijk, waarbij de recht-

bank op dat ogenblik anders was samengesteld dan op 14 december 2005, bij het wijzen 
van het vonnis, vóór de heropening van het debat.

Grieven
Volgens artikel 779,  eerste lid,  van het Gerechtelijk Wetboek kan het vonnis enkel 

worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters en moeten dezen alle zittingen 
over de zaak hebben bijgewoond, een en ander op straffe van nietigheid.

Dat vereiste is ook van toepassing in hoger beroep, krachtens artikel 1042 van het Ge-
rechtelijk Wetboek.

Daaruit volgt dat na een beslissing die genomen is overeenkomstig artikel 774 van het 
Gerechtelijk Wetboek en die de heropening van het debat beveelt over een voorwerp dat 
die beslissing bepaalt, op zulkdanige wijze dat het gaat om de voortzetting, over dat punt 
van het vorige debat, de daaropvolgende beslissing die uitspraak doet over de vordering 
gewezen moet worden door de rechters die de vorige zittingen hebben bijgewoond, of bij 
ontstentenis daarvan, door een zetel waarvoor het debat in zijn geheel is hervat.

In dit geval echter is het vonnis van 26 april 2006 gewezen door andere magistraten 
(Mevrouw Van Damme, voorzitter, Mevrouwen Boon en Vandenhouten, rechters) dan dat 
van 14 december 2005 waarbij de heropening van het debat werd bevolen (uitgesproken 
door Mevrouw Van Damme, voorzitter, Mevrouwen Boon en Grégoire, rechters) en uit 
het zittingsblad van 21 maart 2006, datum waarop de zaak werd gepleit, blijkt geenszins 
dat het debat, na de heropening ervan, in zijn geheel zou zijn hervat.

Nochtans, zowel voor als na de heropening van het debat, betrof de aan de rechtbank 
voorgelegde vraag de ontvankelijkheid van het hoger beroep, eerst in het licht van de be-
roepstermijn, en vervolgens in het licht van de vormvereisten van de akte van hoger be-
roep, zoals die zijn vastgelegd bij artikel 1057 van het Gerechtelijk Wetboek. Het dictum 
van het bestreden vonnis van 26 april 2006 verklaart trouwens het hoofdberoep van de ei-
ser niet-ontvankelijk nadat het had vastgesteld dat de voorschriften van artikel 1057 van 
het Gerechtelijk Wetboek, naar zijn oordeel, niet waren nageleefd.

Hieruit volgt bijgevolg dat het bestreden vonnis, aangezien het niet is gewezen door de-
zelfde magistraten als het vonnis dat de heropening van het debat beval, terwijl het even-
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wel ging om de voortzetting van het debat over dezelfde kwestie van de ontvankelijkheid 
van het hoger beroep, de artikelen 774, 779, inzonderheid eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek schendt, en dus ook, artikel 1042 van dat wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Over de door de verweerster tegen het middel opgeworpen grond van niet-ont-

vankelijkheid: het middel vertoont geen belang:
Het belang van het middel dat opkomt tegen de regelmatigheid van de samen-

stelling van de rechtbank die het bestreden vonnis heeft gewezen, kan niet in het 
gedrang komen door de omstandigheid dat de beslissing van dat vonnis om het 
hoger beroep niet-ontvankelijk te verklaren, naar recht verantwoord zou zijn.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat  de uitspraak daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, 

zitting houdende in hoger beroep.

23 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten:  
mrs. Wouters en Maes.

Nr. 581

1° KAMER - 23 november 2007

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — BURGERLIJKE 
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - ADVOCAAT - HOEDANIGHEID VAN RAADSMAN VAN EEN 
PARTIJ EN VAN EEN MAGISTRAAT VAN DE ZETEL IN EEN ANDERE ZAAK

De door de eiser aangevoerde omstandigheid dat de raadsman van de tegenpartij in de  
zaak waarin hij  een raadsheer bij  het  Hof van Beroep te Luik wil  wraken,  tevens de  
raadsman van die raadsheer is in het kader van een beroep tot nietigverklaring dat hij  
voor de Raad van State heeft ingesteld tegen de benoeming van een andere magistraat  
in het ambt van procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, is  
van dien aard dat zij bij de partijen en derden een gewettigde verdenking doet ontstaan  
over de geschiktheid van die raadsheer om op onpartijdige wijze uitspraak te doen. 

(D. inzake D. T. G.)
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ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0549.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een met redenen omklede, door mrs. Marc Gilson en Adrien Masset, advo-

caten bij de balie van Verviers, ondertekende akte die op 6 november 2007 ter 
griffie van het Hof van het Hof van Beroep te Luik is neergelegd, vraagt de ver-
zoeker de wraking van mevrouw X, raadsheer in dat hof.

Laatstgenoemde heeft op 8 november 2007 de bij artikel 836, tweede lid, van 
het  Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring afgelegd waarin zij  haar 
weigering om zich te onthouden motiveert.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De eiser voert aan dat de raadsman van de tegenpartij in de zaak waarin hij 

raadsheer X wil wraken tevens de raadsman van die raadsheer is in het kader van 
het beroep tot nietigverklaring dat zij voor de Raad van State heeft ingesteld te-
gen de benoeming van een andere magistraat in het ambt van procureur des Ko-
nings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik.

De door de eiser aangevoerde omstandigheid is van dien aard dat zij bij de 
partijen en derden een gewettigde verdenking doet ontstaan over de geschiktheid 
van raadsheer X om op onpartijdige wijze uitspraak te doen.

Er bestaat grond tot wraking.
Het verzoek is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Beveelt dat raadsheer X niet zal deelnemen aan de berechting van het zaak die 

op  de  algemene  rol  van  het  hof  van  beroep  is  ingeschreven  onder  nummer 
200/CO/702.

Verwijst de zaak naar het anders samengestelde Hof van Beroep te Luik.
Stelt de gerechtsdeurwaarder Jean-Marc Devosse, Dries 7, te Watermaal-Bos-

voorde aan om het arrest ten verzoeke van de griffier binnen achtenveertig uren 
te betekenen.

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

23 november 2007 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Storck, voorzitter – 
Andersluidende conclusie1 van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaten:  mrs. M. 
Gilson, Verviers en A. Masset, Verviers. 

1 Het O.M. was van oordeel dat de door de eiser aangevoerde omstandigheid niet van aard is een 
dergelijke verdenking te doen ontstaan. 
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Nr. 582

3° KAMER - 26 november 2007

1º OVEREENKOMST — EINDE - HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST - WIJZE VAN 
BEËINDIGING - TIJDSTIP

2º KOOPHANDEL. KOOPMAN - ZELFSTANDIG HANDELSAGENT - 
HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST - WIJZE VAN BEËINDIGING - TIJDSTIP

3º KOOPHANDEL. KOOPMAN - ZELFSTANDIG HANDELSAGENT - 
HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST - KENNISNAME VAN ERNSTIGE TEKORTKOMING - GEVOLG

1º en 2° De partij die de handelsagentuurovereenkomst op grond van artikel 19, eerste lid  
van de wet van 13 april 1995 beëindigt, dient niet terstond bij de kennisname van de 
feitelijke gegevens te beslissen dat deze een verdere samenwerking onmogelijk maken,  
op voorwaarde dat zijn handelwijze niet kan uitgelegd worden als een afstand van recht.  
(Art.19, eerste lid Wet van 13 april 1995) 

3º  De verdere uitvoering van de overeenkomst, na de kennisname van de als ernstige  
tekortkoming aangevoerde feiten binnen de in artikel 19, tweede lid, gestelde termijn,  
sluit  niet  noodzakelijk  uit  dat  de  verdere  samenwerking  definitief  onmogelijk  was 
geworden. (Art.19, eerste lid Wet van 13 april 1995) 

(KRIS DECRAENE bvba e.a. T. DELECTRUM bvba e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0601.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 mei 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 19 oktober 2007 ver-

wezen naar de derde kamer.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 19, eerste lid, van de wet van 13 april 1995 betreffende de handels-

agentuurovereenkomst bepaalt dat elke partij, onverminderd alle schadeloosstel-
lingen, de overeenkomst zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn 
kan beëindigen, wanneer uitzonderlijke omstandigheden elke professionele sa-
menwerking tussen de principaal en de handelsagent definitief onmogelijk ma-
ken of wanneer de andere partij ernstig tekort komt in haar verplichtingen. Vol-
gens het tweede lid kan de overeenkomst niet meer worden beëindigd zonder op-
zegging of voor het verstrijken van de termijn, wanneer het feit ter rechtvaardi-
ging hiervan sedert ten minste zeven werkdagen bekend is aan de partij die zich 
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hierop beroept.
2. De uitzonderlijke omstandigheden bedoeld in artikel 19, eerste lid, moeten 

van dien aard zijn dat zij de verdere samenwerking definitief onmogelijk maken. 
Dit betekent dat deze omstandigheden de contractuele verhouding zodanig ver-
storen dat zij niet langer kan worden voortgezet.

3. De partij die de overeenkomst op grond van voormeld artikel 19, eerste lid, 
beëindigt, dient krachtens het tweede lid niet terstond bij de kennisname van de 
feitelijke gegevens te beslissen dat deze een verdere samenwerking onmogelijk 
maken, op voorwaarde dat de handelwijze van die partij niet kan worden uitge-
legd als een afstand van recht.

De verdere uitvoering van de overeenkomst, na de kennisname van de als ern-
stige tekortkoming aangevoerde feiten binnen de in artikel 19, tweede lid, gestel-
de termijn, sluit derhalve niet noodzakelijk uit dat de verdere samenwerking defi-
nitief onmogelijk was geworden.

4. Het arrest stelt vast dat:
- D. op 13 november 2001 om 6 uur 's morgens de sleutels diende af te geven;
- hij daarna om 7.10 uur nog aan een werfvergadering deelnam;
- hij daarna met de garagist V. is meegereden naar de keuring;
- hij dezelfde dag de handelsagentuurovereenkomst beëindigde op grond van 

beweerde ernstige tekortkomingen.
5. De appelrechters oordelen dat, zelfs al heeft de gedwongen afgifte van de 

sleutels een vertrouwensbreuk teweeggebracht, dit feit niet van aard blijkt te zijn 
geweest om elke professionele samenwerking onmiddellijk onmogelijk te maken, 
nu door de eiseres nog verdere prestaties werden verricht.

Door aldus te oordelen, zonder vast te stellen dat deze handelwijze van de ei-
seres kan worden uitgelegd als een afstand van recht, schenden de appelrechters 
artikel 19 van de wet van 13 april 1995.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over:

- de vordering van de eerste eiseres tegen de eerste verweerster tot betaling 
van een schadevergoeding en uitwinningsvergoeding;

- de vordering van de eerste verweerster tegen de eerste eiseres tot betalen van 
een concurrentievergoeding;

- de kosten.

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

Houdt de kosten aan en laat de betwisting daaromtrent aan de feitenrechter 
over.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

26 november 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Verbist.

Nr. 583

2° KAMER - 27 november 2007

1º INTERNATIONALE VERDRAGEN - EUROPESE UNIE - 
SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST - ARTIKEL 71 - DRAAGWIJDTE

2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGINSEL "NON BIS IN IDEM" - EUROPESE UNIE 
- SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST - ARTIKEL 54 - ARTIKEL 71 - DRAAGWIJDTE

3º INTERNATIONALE VERDRAGEN - EUROPESE UNIE - 
SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST - ARTIKEL 54 - BEGINSEL "NON BIS IN IDEM" - 
TOEPASSING - CRITERIUM

4º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGINSEL "NON BIS IN IDEM" - EUROPESE UNIE 
- SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST - ARTIKEL 54 - TOEPASSING - CRITERIUM

5º INTERNATIONALE VERDRAGEN - EUROPESE UNIE - 
SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST - ARTIKEL 54 - BEGINSEL "NON BIS IN IDEM" - BEGRIP 
'DEZELFDE FEITEN' - FEITEN VERBONDEN DOOR HETZELFDE MISDADIG OPZET - GEVOLG

6º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGINSEL "NON BIS IN IDEM" - EUROPESE UNIE 
- SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST - ARTIKEL 54 - BEGRIP 'DEZELFDE FEITEN' - FEITEN 
VERBONDEN DOOR HETZELFDE MISDADIG OPZET - GEVOLG

1º en 2° De verwijzing in artikel 71 Schengenuitvoeringsovereenkomst naar de bestaande  
verdragen van de Verenigde Naties mag niet aldus worden begrepen dat zij in de weg 
staat  aan  de  toepassing  van  het  in  artikel  54  Schengenuitvoeringsovereenkomst  
neergelegde beginsel ne bis in idem1 2.  (Artt. 54 en 71, Overeenkomst van 19 juni 1990 
ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985)

3º  en  4°  Het  relevante  criterium  voor  de  toepassing  van  het  in  artikel  54  
Schengenuitvoeringsovereenkomst neergelegde beginsel ne bis in idem is de gelijkheid  
van  materiële  feiten,  te  begrijpen  als  het  bestaan  van  een  geheel  van  feiten  die  
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, onafhankelijk van de juridische kwalificatie van 
deze feiten of van het beschermde rechtsbelang3.  (Art. 54, Overeenkomst van 19 juni 
1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985)

5º en 6° De omstandigheid dat de bevoegde nationale rechterlijke instantie vaststelt dat 
verschillende feiten verbonden zijn door hetzelfde misdadig opzet volstaat op zich niet  
om  die  feiten  aan  te  merken  als  'dezelfde  feiten'  in  de  zin  van  artikel  54  
Schengenuitvoeringsovereenkomst4.  (Art.  54,  Overeenkomst  van  19  juni  1990  ter 
uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985; Art. 65, Sw.)

1 H.v.J., 9 maart 2006, C-436/04, Jur. H.v.J., 2006, I, 2351. 
2 H.v.J., 18 juli 2007, C-367/05, Jur. H.v.J., 2007, I, ...
3 Ibid.
4 Ibid.
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(G. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.0583.N)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 19 maart 1999.
De cassatieberoepen II, III en IV zijn gericht tegen het arrest van het Hof van 

Beroep te Gent, correctionele kamer, van 15 maart 2005. 
De eiseres IV voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee midde-

len aan. 
De eiseres I, II en III voeren geen middel aan.  
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
Advocaat-generaal Timperman heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING 
Het Hof heeft bij arrest van 6 september 2005 de uitspraak over de cassatiebe-

roepen opgeschort tot het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bij 
wijze van prejudiciële beslissing over de twee hierna volgende vragen uitspraak 
zal hebben gedaan: 

“Moet artikel 54 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990, 
gelezen in samenhang met artikel 71 van die overeenkomst, aldus worden uitge-
legd dat strafbare feiten bestaande in het in Nederland verwerven, hebben gehad 
en/of hebben overgedragen van geldsommen in buitenlandse valuta, afkomstig 
uit de handel in verdovende middelen (waarvoor vervolgd en veroordeeld in Ne-
derland als opzetheling, met inbreuk op artikel 416 Wetboek van Strafrecht), die 
verschillend zijn van de strafbare feiten bestaande in het in België omzetten bij 
wisselkantoren, van geldsommen afkomstig uit de handel in verdovende midde-
len, die in Nederland werden ontvangen (vervolgd in België als heling en andere 
verrichtingen met betrekking tot zaken die uit een misdrijf voorkomen, met in-
breuk op artikel 505 Strafwetboek) ook als ‘dezelfde feiten’ in de zin van het 
vermelde artikel 54 te beschouwen zijn wanneer de rechter vaststelt dat zij door 
eenheid van opzet verbonden zijn en aldus juridisch één feit opleveren?”

Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord:
“Moet aan het begrip ‘kan niet worden vervolgd ter zake van dezelfde feiten’ 

uit artikel 54 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst, die uitleg worden gege-
ven dat wanneer onder ‘dezelfde feiten’ ook dienen te worden begrepen verschil-
lende feiten die door eenheid van opzet verbonden zijn en aldus één feit opleve-
ren, dit inhoudt dat een beklaagde voor het misdrijf van witwassen in België niet 
meer vervolgbaar wordt zodra hij voor andere feiten, gepleegd met eenzelfde op-
zet, veroordeeld werd in Nederland, ongeacht alle andere feiten die binnen die-
zelfde tijdsruimte werden gepleegd, maar die pas na het onherroepelijk buiten-
lands vonnis in België aan het licht zullen komen en/of vervolgd worden, dan 
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wél of in dit geval de feitenrechter deze andere feiten bijkomend kan bestraffen, 
rekening houdend met  de reeds uitgesproken straffen,  behoudens indien deze 
hem voor een juiste bestraffing van al de misdrijven voldoende lijken, en zonder 
dat het geheel van de straffen uitgesproken het maximum van de zwaarste straf 
mag te boven gaan?”

Op de eerste vraag verklaart het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-
schappen (tweede kamer) bij arrest van 18 juli 2007, voor recht:

“Artikel 54 van de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen 
van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland 
en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffen-
de de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke gren-
zen, ondertekend te Schengen (Luxemburg) op 19 juni 1990, moet aldus worden 
uitgelegd dat: 

- het relevante criterium voor de toepassing van dit artikel de gelijkheid van 
de materiële feiten is, begrepen als het bestaan van een geheel van feiten die on-
losmakelijk met elkaar verbonden zijn, onafhankelijk van de juridische kwalifi-
catie van deze feiten of van het beschermde rechtsbelang; 

- verschillende feiten, met name bestaande in, enerzijds, het in een overeen-
komstsluitende staat voorhanden hebben van geldsommen afkomstig uit handel 
in verdovende middelen, en anderzijds het omzetten in wisselkantoren in een an-
dere overeenkomstsluitende staat van geldsommen die eveneens afkomstig zijn 
uit dergelijke handel, niet als ‘dezelfde feiten’ in de zin van artikel 54 van de 
Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord zijn aan te merken enkel 
op grond dat de bevoegde nationale rechterlijke instantie vaststelt dat die feiten 
door hetzelfde misdadig opzet verbonden zijn; 

- het aan die nationale instantie staat om te beoordelen of de mate van gelijk-
heid en van verbondenheid van alle feitelijke omstandigheden die moeten wor-
den vergeleken, van dien aard is dat gelet op bovengenoemd relevant criterium 
kan worden vastgesteld dat het om ‘dezelfde feiten’ in de zin van artikel 54 van 
de Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord gaat”.

Het Hof van Justitie heeft verder geoordeeld dat gelet op het antwoord op deze 
eerste vraag, de tweede vraag niet meer hoefde te worden beantwoord. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel 
1. Zowel het beroepen vonnis als het bestreden arrest gaan ervan uit dat de ei-

seres  zich  niet  kan  beroepen  op  artikel  54  Schengenuitvoeringsovereenkomst 
daar met toepassing van artikel 71 van dezelfde overeenkomst en artikel 36.2.a.i 
en ii van het Enkelvoudig Verdrag van de Verenigde Naties inzake de verdoven-
de  middelen,  opgemaakt  op  30  maart  1961 te  New-York,  naar  analogie  met 
drugsdelicten  zelf,  de  daarmee verband houdende witwaspraktijken  in  België 
dienen aangezien te worden als afzonderlijke feiten, en dit niettegenstaande de 
eenheid van opzet tussen de in België gepleegde witwasdelicten en dezelfde mis-
drijven gepleegd in Nederland. 
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2. Uit het arrest van het Hof van Justitie blijkt evenwel dat de verwijzing in ar-
tikel 71 Schengenuitvoeringsovereenkomst naar de bestaande verdragen van de 
Verenigde Naties niet aldus mag worden begrepen dat zij in de weg staat aan de 
toepassing van het in artikel 54 Schengenuitvoeringsovereenkomst neergelegde 
beginsel ne bis in idem. 

In zoverre het bestreden arrest op die grond de eiseres veroordeelt, is het niet 
naar recht verantwoord.

3.   Voor het overige laten de vaststellingen van de appelrechters met betrek-
king tot het bestaan van een eenheid van opzet tussen de in België gepleegde wit-
wasdelicten en dezelfde misdrijven gepleegd in Nederland niet toe te oordelen in 
welke mate deze feiten al of niet kunnen worden aangemerkt als “dezelfde feiten” 
in de zin van artikel 54 Schengenuitvoeringsovereenkomst, zoals uitgelegd door 
het Hof van Justitie. 

Het middel is gegrond. 
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 15 maart 2005 in zoverre de eiseres N. K. 

wordt veroordeeld. 
Verwerpt de cassatieberoepen van G. G. en M. V.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest. 
Laat de kosten van het cassatieberoep van N. K. ten laste van de Staat. 
Veroordeelt G. G. en M. V. tot de kosten van hun cassatieberoepen.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

27 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. De Baets en R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 584

2° KAMER - 27 november 2007

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - HEROPENING 
VAN HET DEBAT - GERECHTELIJK WETBOEK - TOEPASSING

2º VOOGDIJ - MINDERJARIGE - VERTEGENWOORDIGING VAN DE MINDERJARIGE IN RECHTE ALS 
EISER - KLACHT MET BURGERLIJKE PARTIJSTELLING VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - BIJZONDERE 
MACHTIGING DOOR DE VREDERECHTER - DOEL

3º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - MINDERJARIGE - VERTEGENWOORDIGING VAN 
DE MINDERJARIGE IN RECHTE ALS EISER - KLACHT MET BURGERLIJKE PARTIJSTELLING VOOR DE 
ONDERZOEKSRECHTER - BIJZONDERE MACHTIGING DOOR DE VREDERECHTER - MACHTIGING SLECHTS 
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VERLEEND IN DE LOOP VAN HET GEDING - GEVOLG

1º De bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de heropening van het debat  
zijn niet van toepassing in strafzaken1 2. (Artt. 772 en 773, Ger.W.)

2º De machtiging verleend aan de voogd met toepassing van artikel 410, §1, 7e, Burgerlijk 
Wetboek,  om  klacht  met  burgerlijke  partijstelling  neer  te  leggen,  beoogt  enkel  de  
bescherming van de belangen van de minderjarige. (Art. 410, §1, 7e, B.W.; Art. 63, Sv.)

3º Het enkele feit dat de machtiging verleend aan de voogd met toepassing van artikel 410,  
§1, 7e, Burgerlijk Wetboek, om klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen, slechts  
in  de  loop  van  het  geding  is  gegeven  en  de  vrederechter  daardoor  de  steeds  
neergelegde klacht met burgerlijke partijstelling bekrachtigt, belet de derde waartegen die  
burgerlijke partijstelling is gericht, geenszins zich tegen de beschuldiging te verdedigen  
en  levert  geen  miskenning  van  het  vermoeden  van  onschuld  op.  (Art.  6.3,  Verdrag 
Rechten van de Mens; Art. 410, §1, 7e, B.W.; Art. 63, Sv.)

(D. T. D.)

ARREST

(A.R. P.07.1117.N)

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

sel, correctionele kamer, van 13 juni 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf grieven aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Grief B
1. De bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de heropening van 

het debat zijn niet van toepassing in strafzaken.
2. De artikelen 410, §1, 7°, en 412, §1, 7°, Burgerlijk Wetboek, zijn vreemd 

aan de heropening van het debat.
3. In zoverre de grief schending aanvoert van de voormelde artikelen van het 

Burgerlijk Wetboek en van artikel 772 Gerechtelijk Wetboek, faalt hij naar recht.
4. De grief preciseert niet welke algemene beginselen van de strafvordering 

het arrest miskent.
In zoverre is de grief onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.
5.  In strafzaken oordeelt  de rechter  onaantastbaar  over de noodzaak en de 

raadzaamheid van de heropening van het debat.
In zoverre de grief opkomt tegen dit oordeel, is hij evenmin ontvankelijk. 

1 Zie: Cass., 20 juli 1982, AC., 1981-1982, nr 664; Cass., 16 jan. 2002, AR P.01.0948.F, nr 30; Cass., 
14  feb.  2001,  AR  P.00.1350.F,  P.00.1353.F,  P.00.1363.F,  nr  91;  Cass.,  13  april  2005,  AR 
P.05.0263.F, nr 221.
2 Zie: "Verslag van het Hof van Cassatie 2005", blz. 188. 
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(...)
Grief D
10. De machtiging verleend aan de voogd met toepassing van artikel 410, §1, 

7°, Burgerlijk Wetboek om klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen, 
beoogt enkel de bescherming van de belangen van de minderjarige. Het enkele 
feit dat die machtiging slechts in de loop van het geding is gegeven en de vrede-
rechter daardoor de reeds neergelegde klacht met burgerlijke partijstelling be-
krachtigt, belet de derde waartegen die burgerlijke partijstelling is gericht, geens-
zins zich tegen de beschuldiging te verdedigen en levert geen miskenning van het 
vermoeden van onschuld op.

De grief faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek
14. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet genomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

27 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. M. Smout, Brussel.

Nr. 585

2° KAMER - 27 november 2007

BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
ONOPZETTELIJK DODEN EN ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN LICHAMELIJK LETSEL - BEWIJSLAST 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - BEWIJSLAST VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - OMVANG

Ingevolge  de  bewijslast  in  strafzaken,  moet  het  openbaar  ministerie  bewijzen  dat  de  
beklaagde  die  wordt  vervolgd  wegens  de  misdrijven  van  de  artikelen  418  tot  420  
Strafwetboek, een fout heeft begaan waardoor iemand werd gedood of waardoor iemand  
letsels heeft opgelopen; in voorkomend geval moet de burgerlijke partij die op grond van 
de artikelen 1382 en 1383, Burgerlijk Wetboek, schadevergoeding vordert, bewijzen dat 
de beklaagde een fout heeft begaan en dat tussen de fout en de schade een oorzakelijk 
verband bestaat. (Art. 6.2, Verdrag Rechten van de Mens; Art. 14.2, I.V.B.P.R.; Artt. 1382 
en 1383, B.W.; Artt. 418 tot 420, Sw.)

(B. e.a. T. MERCATOR VERZEKERINGEN nv)

ARREST

(A.R. P.07.1131.N)
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Cor-

rectionele Rechtbank te Brugge van 22 juni 2007.
De eiser B. voert in een memorie een middel aan. Hij doet ook zonder berus-

ting afstand van zijn cassatieberoep in zoverre dit gericht is tegen de beslissingen 
waarbij het bestreden vonnis hem veroordeelt tot betaling van een voorschot aan 
de verweerders Mercator Verzekeringen nv, L M, M-A P, M S en V V en waar-
bij het bestreden vonnis deskundigenonderzoeken beveelt.

De eisers Mercator Verzekeringen nv, M S en M D voeren in een memorie 
een middel aan.

De eisers L M, P M en M-A P voeren in een memorie een middel aan.
De memories zijn aan dit arrest gehecht.
De eiseres V V voert geen middel aan. Zij doet zonder berusting afstand van 

haar cassatieberoep in zoverre dit gericht is tegen de beslissingen waarbij het be-
streden vonnis haar veroordeelt tot betaling van een voorschot aan de verweer-
ders Mercator Verzekeringen nv, L M, M-A P en M S en waarbij het bestreden 
vonnis D B veroordeelt tot betaling van een voorschot aan haar.

Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel van D B
Eerste onderdeel
1. Krachtens de artikelen 6.2 EVRM en 14.2 IVBPR , wordt eenieder die we-

gens een strafbaar feit  wordt vervolgd, voor onschuldig gehouden, totdat  zijn 
schuld volgens de wet bewezen is.

Ingevolge de bewijslast in strafzaken, moet het openbaar ministerie bewijzen 
dat de beklaagde die wordt vervolgd wegens de misdrijven van de artikelen 418 
tot 420 Strafwetboek, een fout heeft begaan waardoor iemand werd gedood of 
waardoor iemand letsels heeft opgelopen. In voorkomend geval moet de burger-
lijke partij die op grond van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek scha-
devergoeding vordert, bewijzen dat de beklaagde een fout heeft begaan en dat 
tussen de fout en de schade een oorzakelijk verband bestaat.

2. Het bestreden vonnis oordeelt dat:
- niet bewezen is dat de eiser B, in zijn hoedanigheid van burgemeester van D. 

persoonlijk wist dat het kruispunt van de [ ... ] steenweg en de [ ... ] straat gevaar-
lijk was;

- van de burgemeester mocht worden verwacht dat hij aan de bevoegde ambte-
naren opdracht zou geven om onveilige verkeerssituaties op het grondgebied van 
zijn gemeente op te sporen, deze te signaleren en zelf via de nodige uitvoerings-
maatregelen te verhelpen of via een aanvullend reglement van de gemeenteraad 
of zonodig het aan andere bevoegde overheden te signaleren;
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- de eiser niet bewijst dat hij ter zake enige inspanning heeft gedaan, zodat dit 
verzuim de fout is die hem, persoonlijk, in de uitoefening van zijn ambt dient te 
worden toegerekend.

3. Met de voornoemde redenen legt het bestreden arrest de eiser een bewijslast 
op die op het openbaar ministerie of de burgerlijke partijen rust.

De appelrechters hebben aldus de artikelen 6.2 EVRM en 14.2 IVPBR ge-
schonden.

Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
4. Het onderdeel dat niet tot cassatie zonder verwijzing kan leiden, behoeft 

geen antwoord.
Omvang van de cassatie
5.  De vernietiging van de beslissingen over de aansprakelijkheid van D B, 

leidt tot de vernietiging van de beslissingen over de burgerlijke rechtsvorderin-
gen van de burgerlijke partijen tegen hem en tegen V V, behoudens in zoverre 
deze laatste aansprakelijk is verklaard, zelfs als de cassatieberoepen tegen die be-
slissingen thans niet ontvankelijk zijn en er zonder berusting afstand van de cas-
satieberoepen tegen die beslissingen is gedaan.

Overige middelen
6. De middelen van de burgerlijke partijen die niet tot ruimere cassatie kunnen 

leiden, behoeven geen antwoord.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering tegen V V.
7. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dit uitspraak doet op de strafvorde-

ring tegen D B en over de burgerlijke rechtsvorderingen tegen hem en tegen V V, 
behoudens in zoverre deze laatste aansprakelijk wordt verklaard.

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

deeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiseres V V in de kosten van haar cassatieberoep.
Laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Kortrijk, 

zitting houdende in hoger beroep.

27 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Geinger, Nelissen Grade, Maes en van Eeckhoutte. 
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Nr. 586

2° KAMER - 27 november 2007

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — ALGEMEEN 
- SCHADEVERHINDEREND KARAKTER VAN EEN CONTRACTUELE, WETTELIJKE OF REGLEMENTAIRE 
VERPLICHTING - CRITERIUM

Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit niet uit dat  
de schade in de zin van artikel 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij wanneer 
blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te  
verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van degene die zich  
ertoe verbonden heeft of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten1.(Artt. 
1382 en 1383, B.W.)

(H. T. DE POST nv)

ARREST

(A.R. P.07.1181.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 21 juni 2007.
De eiser voert in een memorie, die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert aan dat de verweerster wegens de door de eiser gepleegde 

misdrijven geen persoonlijke schade heeft geleden daar de gelden die het voor-
werp van die misdrijven zijn, geen eigendom van de verweerster waren en deze 
laatste die gelden aan de rechtmatige eigenaar heeft terugbetaald in uitvoering 
van een contractuele verbintenis.

2. Hij die door zijn schuld aan een ander schade berokkent, is krachtens de ar-
tikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek verplicht die schade integraal te ver-
goeden. Dit houdt in dat de benadeelde teruggeplaatst wordt in de toestand waar-
in hij zich zou hebben bevonden indien de daad waarover hij zich beklaagt, niet 
was gesteld.

Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit 
niet uit dat schade in de zin van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek 
ontstaat, tenzij wanneer blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, 
de wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie definitief voor reke-
ning moet blijven van degene die zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge 
de wet of het reglement moet verrichten.

3. Hieruit volgt dat de enkele omstandigheid dat hij die gelden in bewaring 

1 Cass., 19 feb. 2001, AR C.99.0014.N, nr 97; Zie: Cass., 20 feb. 2001, AR P.98.1629.N, nr 101.
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heeft, de bewaargever in uitvoering van een contractuele verbintenis terugbetaalt 
wanneer een derde zich deze gelden bedrieglijk eigen maakt, niet uitsluit dat de 
bewaarder daardoor schade lijdt.

Het middel faalt in zoverre naar recht.
4. Voor het overige voert de eiser een motiveringsgebrek aan zonder te preci-

seren waarin dit bestaat.
In zoverre is het middel onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk
Ambtshalve onderzoek
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

27 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. K. Beirnaert, Antwerpen.

Nr. 587

2° KAMER - 27 november 2007

1º STRAFVORDERING - INLICHTINGEN VERSTREKT DOOR DE FISCALE ADMINISTRATIE OP 
VERZOEK VAN DE RECHTERLIJKE OVERHEID IN HET RAAM VAN EEN STRAFONDERZOEK - INSTELLEN 
VAN STRAFVERVOLGINGEN DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE - MACHTIGING VAN DE GEWESTELIJK 
DIRECTEUR

2º STRAFVORDERING - FISCAAL MISDRIJF - INSTELLEN VAN STRAFVERVOLGINGEN DOOR HET 
OPENBAAR MINISTERIE - VOORWAARDE - NIET NAKOMEN VAN DE VOORWAARDE - GEVOLG

3º STRAFVORDERING - INSTELLEN VAN STRAFVERVOLGINGEN DOOR HET OPENBAAR 
MINISTERIE - GEMEENRECHTELIJK MISDRIJF - STRAFVORDERING INGESTELD OP GROND VAN 
INLICHTINGEN REGELMATIG GEVRAAGD AAN DE FISCALE ADMINISTRATIE - MACHTIGING VAN DE 
GEWESTELIJK DIRECTEUR

1º De ambtelijke machtiging vermeld in artikel 29, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, 
is niet vereist wanneer de fiscale ambtenaar overeenkomstig artikel 337, tweede lid, WIB 
1992,  in  het  raam van een strafonderzoek,  op  verzoek  van de rechterlijke  overheid,  
inlichtingen verstrekt die zij nodig heeft voor de uitvoering van de haar opgedragen taak.  
(Art. 29, tweede lid, Sv.; Artt. 337, tweede lid, en 460, §2, W.I.B. 1992)

2º  Het  openbaar  ministerie  kan  slechts  vervolgingen  instellen  voor  fiscale  misdrijven  
waarvan  het  ten  gevolge  van een klacht  of  een aangifte  van een fiscaal  ambtenaar 
kennis heeft gekregen, voor zover die ambtenaar daarvoor de machtiging had gekregen 
waarvan sprake in artikel 29, tweede lid, Wetboek van Strafvordering; indien de vereiste  
machtiging niet is verleend, is de vervolging niet ontvankelijk1.  (Art. 29, tweede lid, Sv.; 

1 Zie: Cass., 6 juni 1995, AR P.94.0167.N, nr 276.
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Art. 460, §2, W.I.B. 1992)

3º  Artikel  460,  §2,  WIB  1992,  is  niet  toepasselijk  op  de  vervolging  voor  een 
gemeenrechtelijk misdrijf  op grond van inlichtingen die de Procureur des Konings zelf  
regelmatig aan de fiscale administratie heeft gevraagd2. (Art. 29, tweede lid, Sv.; Art. 460, 
§2, W.I.B. 1992)

(D. e.a. T. FOD Financiën, Geschillencel directe belastingen)

ARREST

(A.R. P.07.1254.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 juni 2007.
De eiser I voert in een memorie drie middelen aan. 
De eiser II voert in een memorie drie middelen aan. 
De eiser III voert in een memorie twee middelen aan. 
De eiser IV voert in een memorie twee middelen aan. 
De eiser VI voert in een memorie een middel aan. 
De eisers VII.1 en VII.2 voeren in een memorie vier middelen aan. 
De vermelde memories zijn aan dit arrest gehecht.
De eisers V.1, V.2, V.3, V.4 en VIII voeren geen middel aan. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel van de eiser II
12.  Het middel voert schending aan van de artikelen 29, tweede lid, Wetboek 

van Strafvordering , 460, §2, en 337 WIB 1992.
Het middel stelt dat artikel 29, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, zoals 

van kracht op 4 december 1998, en artikel 460, §2, WIB 1992 waaraan artikel 
337, tweede lid, WIB 1992 geen afbreuk doet, vereisen dat wanneer feiten, die 
naar luid van de belastingwetten strafbaar zijn en waarvan de gerechtelijke over-
heid nog geen kennis heeft, aan deze laatste ter kennis worden gebracht, steeds 
een machtiging is vereist zoals bedoeld in artikel 29, tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering. Het middel argumenteert dat er anders over oordelen, ertoe leidt 
dat het beschermingsmechanisme van het Wetboek van Strafvordering en artikel 
460, §2, WIB 1992 zonder meer kan worden omzeild, hetgeen deze bepalingen 
volstrekt zou uithollen. 

13. Door het vereiste van een ambtelijke machtiging, vermeld in artikel 29, 
tweede lid, Wetboek van Strafvordering, behoudt de wet het oordeel over de ge-

2 Zie: Cass., 22 juni 2004, AR P.04.0397.N, nr 347.
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pastheid van  de  kennisgeving  aan  de  gerechtelijke  overheid voor  aan hogere 
ambtenaren van de fiscale administraties om de belastingplichtigen te bescher-
men tegen mogelijke willekeur van lagere ambtenaren. 

Dergelijke ambtelijke machtiging is maar vereist voor de kennisgeving die de 
fiscale ambtenaar uit eigen beweging doet.  Dit  is  niet  het  geval  wanneer hij, 
overeenkomstig artikel 337, tweede lid, WIB 1992, in het raam van een strafon-
derzoek, op verzoek van de rechterlijke overheid, deze inlichtingen verstrekt die 
zij nodig heeft voor de uitvoering van de haar opgedragen taak.

Uiteraard mag een ambtelijke klacht of aangifte door een fiscaal ambtenaar 
die daartoe geen machtiging heeft, niet ingekleed worden als een verstrekken van 
inlichtingen op vraag van de gerechtelijke overheid. Indien de rechter dit vast-
stelt, moet hij de vervolging die daarop zou zijn gegrond, overeenkomstig artikel 
460, §2, WIB 1992 niet ontvankelijk verklaren.

14. Wanneer de procureur des Konings de fiscale administratie overeenkom-
stig artikel 337, tweede lid, WIB 1992 om inlichtingen verzoekt in verband met 
een wel bepaalde strafzaak, is de administratie verplicht de gevraagde en ter zake 
dienende inlichtingen te verstrekken ook al maakt ze hierdoor andere feitelijke 
gegevens bekend dan deze die de procureur des Konings reeds bekend waren. 

Niets belet de procureur des Konings voor fiscale misdrijven die hij toevallig 
op grond van een regelmatige vraag om inlichtingen aan de fiscale administratie 
heeft vernomen, zij het van fiscale ambtenaren die geen ambtelijke machtiging 
voor een klacht of aangifte hadden, vervolgingen wegens witwassen in te stellen.

Het middel faalt naar recht.
(...)
Eerste middel van de eiser IV
Tweede onderdeel
26. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 29, tweede lid, Wet-

boek van Strafvordering, 337 en 460, §2, WIB 1992.
27. Artikel 29, tweede lid, Wetboek van Strafvordering vereist voor de kennis-

geving door fiscale ambtenaren aan de procureur des Konings van feiten die een 
fiscaal misdrijf kunnen opleveren, een voorafgaande machtiging van de geweste-
lijke directeur onder wie zij ressorteren. 

Dergelijke voorafgaande machtiging is niet vereist voor de fiscale ambtenaren 
die op last van de procureur des Konings inlichtingen verstrekken als bedoeld in 
artikel 337 WIB 1992. Integendeel, de administratie is gehouden deze inlichtin-
gen te verstrekken, ook al moet zij zo doen blijken dat het om een ander fiscaal 
misdrijf gaat. 

28. Overeenkomstig artikel 460, §2, WIB 1992 kan het openbaar ministerie 
slechts vervolgingen instellen voor fiscale  misdrijven waarvan het  tengevolge 
van een klacht of een aangifte van een fiscaal ambtenaar kennis heeft gekregen, 
voor zover die ambtenaar daarvoor de machtiging had gekregen waarvan sprake 
in artikel 29, tweede lid, Wetboek van Strafvordering. Indien de vereiste machti-
ging niet is verleend, is de vervolging niet ontvankelijk. 



Nr. 587 - 27.11.07 HOF VAN CASSATIE 2295 

Artikel 460, §2, WIB 1992 is evenwel niet toepasselijk op de vervolging voor 
een gemeenrechtelijk misdrijf  op grond van inlichtingen die de procureur des 
Konings zelf regelmatig aan de fiscale administratie heeft gevraagd.

Het onderdeel faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
49. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten in de kosten van hun respectieve cassatiebe-

roepen.

27 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. B. Coopman, Brussel, R. Verstraeten, Brussel, F. Koning, Brussel, 
H. Van Bavel, Brussel, Verbist, F. Marneffe, Antwerpen, P. Waeterinckx, Antwerpen en 
B. Spriet, Turnhout.

Nr. 588

2° KAMER - 27 november 2007

UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BETROKKENE IN HECHTENIS GENOMEN DOOR 
DE ONDERZOEKSRECHTER - NIEUW EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL UITGEVAARDIGD LOPENDE DE 
PROCEDURE - NIEUW AANHOUDINGSBEVEL UITGAANDE VAN DEZELFDE AUTORITEIT LASTENS 
DEZELFDE BETROKKENE VOOR ANDERE, EVENTUEEL GELIJKAARDIGE FEITEN - GEVOLG

De  omstandigheid  dat  de  onderzoeksrechter  op  grond  van  een  vorig  Europees 
aanhoudingsbevel  reeds de hechtenis  heeft  bevolen,  staat niet  eraan in de weg dat,  
lopende de procedure, bij het uitvaardigen door de bevoegde autoriteit van een nieuw 
Europees  aanhoudingsbevel  ten  laste  van  dezelfde  betrokkene  wegens  andere  -  
eventueel gelijkaardige - feiten, deze opnieuw door de onderzoeksrechter moet worden  
verhoord,  en  over  de  hechtenis  en  het  eventueel  bestaan  van  kennelijke  
weigeringsgronden met betrekking tot deze nieuwe feiten moet worden beslist. (Artt. 3 tot 
6, 11, 14, §1, 16, §4, en 31, §1, Wet 19 dec. 2003)

(J.)

ARREST

(A.R. P.07.1628.N)

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

sel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 12 november 2007. 
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De eiser voert geen middel aan. 
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
1. Op 12 september 2007 heeft de hoofdofficier van Justitie te Essen (Duits-

land) ten laste van de eiser een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd, ge-
stoeld op een bevel tot aanhouding van 10 september 2007, van het Ambtsgericht 
Essen, wegens ten laatste eind april 2007 samen met anderen gepland hebben on-
rechtmatig handel  te  drijven in  cocaïne  in  niet-geringe hoeveelheden met  ar-
beidsverdeling en op lange termijn, alsook betrokkenheid bij elf vastgestelde fei-
ten van leveringen van cocaïne in de periode van april 2007 tot en met augustus 
2007. 

2. Op 21 oktober 2007 heeft de onderzoeksrechter te Brussel op grond van 
voormeld Europees aanhoudingsbevel en na verhoor van de eiser, een beschik-
king afgeleverd waarbij betrokkene in hechtenis werd geplaatst. De zaak werd 
opgeroepen voor de terechtzitting van de raadkamer van 30 oktober 2007. 

3. Op 24 oktober 2007 heeft de hoofdofficier van Justitie te Essen (Duitsland) 
ten laste van de eiser een nieuw Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd, ge-
stoeld op een nieuw bevel tot aanhouding van 24 oktober 2007 van het Ambtsge-
richt Essen, wegens uiterlijk in april 2007 samen met anderen gepland hebben 
onrechtmatig handel te drijven in cocaïne in niet-geringe hoeveelheden met ar-
beidsverdeling en op lange termijn, alsook betrokkenheid bij zeven vastgestelde 
feiten van leveren van cocaïne in de periode van 11 mei 2007 tot 20 oktober 
2007, met verzoek om de overlevering van de eiser voor deze nieuwe feiten bij-
komend te benaarstigen.

4. Ten gevolge hiervan heeft het openbaar ministerie op de rechtszitting van 
de raadkamer van 30 oktober 2007 niet alleen de uitvoerbaarheid van het Euro-
pees Aanhoudingsbevel van 12 september 2007 gevorderd maar ook dit van 24 
oktober 2007, "dat (...) een bijkomend aanhoudingsbevel (...) betreft - met verta-
ling - met uitbreiding van de in het eerste aanhoudingsbevel vermelde feiten". 

5. Bij beschikking van 20 oktober 2007 heeft de raadkamer enkel het Euro-
pees aanhoudingsbevel van 12 september 2007 uitvoerbaar verklaard.

6. Op het hoger beroep van het openbaar ministerie heeft het bestreden arrest 
de beroepen beschikking bevestigd, "met dien verstande dat de uitvoerbaarheid 
van het aanhoudingsbevel afgeleverd op 12 september 2007 dient gehandhaafd te 
worden  met  uitbreiding  tot  het  bijkomend  aanhoudingsbevel  van  24  oktober 
2007".

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3 tot 6, 11, 14, §1, 16, §4, en 31, §1, Wet Europees Aanhou-

dingsbevel.
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7.  Krachtens  artikel  11  Wet  Europees  Aanhoudingsbevel  beslist  de  onder-
zoeksrechter over de hechtenis van de betrokken persoon binnen vierentwintig 
uur na zijn effectieve vrijheidsbeneming, na hem vooraf in kennis te hebben ge-
steld van: 

1° het bestaan en de inhoud van het Europees aanhoudingsbevel;
2° de mogelijkheid in te stemmen met zijn overlevering aan de uitvaardigende 

rechterlijke autoriteit;
3° zijn recht een advocaat en een tolk te kiezen. 
De  onderzoeksrechter  hoort  de  betrokken  persoon  omtrent  zijn  eventuele 

hechtenis, en de opmerkingen die hij terzake formuleert. 
Na het verhoor kan de onderzoeksrechter gelasten dat de betrokkene op grond 

van het Europees aanhoudingsbevel en rekening houdend met de daarin en de 
door betrokkene vermelde feitelijke omstandigheden in hechtenis wordt geplaatst 
of blijft. 

Hij kan eveneens bevelen dat de persoon in vrijheid wordt gesteld onder voor-
waarden of mits betaling van een borgsom, in welk geval hij zich ervan moet 
vergewissen dat de persoon ter beschikking van het gerecht blijft. 

8. Krachtens artikel 14, §1, Wet Europees Aanhoudingsbevel beslist de onder-
zoeksrechter  tot  de niet-tenuitvoerlegging van het  Europees aanhoudingsbevel 
ingeval een kennelijke weigeringsgrond op grond van de artikelen 3 tot 6 bestaat. 

9. Uit die bepalingen volgt dat de onderzoeksrechter weliswaar niet meer oor-
deelt over de aflevering van een aanhoudingsbevel dat reeds door de uitvaardi-
gende rechterlijke autoriteit, bedoeld in artikel 2 van de Wet Europees Aanhou-
dingsbevel, is uitgevaardigd. Dit neemt niet weg hij moet oordelen over het in 
hechtenis nemen of houden dan wel of een kennelijke weigeringsgrond daartoe 
bestaat.

10. Het in de artikelen 16, §4, en 31, §1, Wet Europees Aanhoudingsbevel 
vervatte specialiteitsbeginsel vereist dat de waarborgen van de artikelen 11 en 14 
voor de betrokkene gelden voor elk feit waarvoor de overlevering zal plaats heb-
ben. De weigeringsgronden van de artikelen 3 en 6 van voormelde wet betreffen 
immers niet alleen de persoon, maar kunnen ook betrekking hebben op een be-
paald feit. 

11. De omstandigheid dat de onderzoeksrechter op grond van een vorig Euro-
pees aanhoudingsbevel reeds de hechtenis heeft bevolen, staat niet eraan in de 
weg dat bij het uitvaardigen door de bevoegde autoriteit van een nieuw Europees 
aanhoudingsbevel ten laste van dezelfde betrokkene wegens andere - eventueel 
gelijkaardige - feiten, deze opnieuw door de onderzoeksrechter moet worden ver-
hoord, en over de hechtenis en het eventueel bestaan van kennelijke weigerings-
gronden met betrekking tot deze nieuwe feiten moet worden beslist. 

12. De omstandigheid dat de raadkamer op grond van artikel 16, §1, 3°, Wet 
Europees Aanhoudingsmandaat de feiten bepaalt en op grond van artikel 31 van 
deze wet na de overlevering van de betrokken persoon aan de uitvaardigende 
Staat over de overlevering voor bijkomende feiten beslist, doet hieraan niets af. 

13. De beslissing van de appelrechters dat de uitvoerbaarheid van het aanhou-
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dingsbevel afgeleverd op 12 september 2007 dient uitgebreid te worden tot het 
bijkomend aanhoudingsbevel van 24 oktober 2007 zonder tussenkomst van de 
onderzoeksrechter, is niet naar recht verantwoord. 

Ambtshalve onderzoek van de overige beslissingen
14. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit beslist dat de uitvoerbaarheid van 

het aanhoudingsbevel afgeleverd op 12 september 2007 dient uitgebreid te wor-
den tot het bijkomend aanhoudingsbevel van 24 oktober 2007. 

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer 

van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld. 

27 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Goethals –  Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal.

Nr. 589

2° KAMER - 28 november 2007

1º INTERNATIONALE VERDRAGEN - EUROPESE UNIE - 
SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST - ARTIKEL 54 - MISDRIJVEN GEPLEEGD EN BERECHT OP 
HET RESPECTIEVE GRONDGEBIED VAN TWEE LIDSTATEN - EENHEID VAN OPZET - GEVOLG

2º EUROPESE UNIE — ALLERLEI - SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST - ARTIKEL 54 
- MISDRIJVEN GEPLEEGD EN BERECHT OP HET RESPECTIEVE GRONDGEBIED VAN TWEE LIDSTATEN - 
EENHEID VAN OPZET - GEVOLG

3º STRAF — SAMENLOOP — EENDAADSE - SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST - 
ARTIKEL 54 - MISDRIJVEN GEPLEEGD EN BERECHT OP HET RESPECTIEVE GRONDGEBIED VAN TWEE 
LIDSTATEN - EENHEID VAN OPZET - GEVOLG

4º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - DESKUNDIGENVERSLAG - 
VERWIJT VAN PARTIJDIGHEID - TUSSENARREST - NIET GEGROND VERKLAARDE GRIEF - 
STRAFTOEMETING - IN AANMERKINGNEMING VAN DE DOOR DE DESKUNDIGEN BESCHREVEN 
PERSOONLIJKHEIDSGEGEVENS - WETTIGHEID

5º DESKUNDIGENONDERZOEK - STRAFZAKEN - RECHTSPLEGING VOOR HET HOF VAN 
ASSISEN - DESKUNDIGENVERSLAG - VERWIJT VAN PARTIJDIGHEID - TUSSENARREST - NIET 
GEGROND VERKLAARDE GRIEF - STRAFTOEMETING - IN AANMERKINGNEMING VAN DE DOOR DE 
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DESKUNDIGEN BESCHREVEN PERSOONLIJKHEIDSGEGEVENS - WETTIGHEID

1º, 2° en 3° Artikel 54, Schengenuitvoeringsovereenkomst 14 juni 1985 bepaalt niet dat het  
nationale strafgerecht, bij de straftoemeting voor een op het grondgebied van een lidstaat  
gepleegde  misdaad,  rekening  dient  te  houden  met  de  reeds  uitgesproken  straffen  
wegens een misdaad die op het grondgebied van een andere, door de overeenkomst  
gebonden Staat, is gepleegd en berecht en deel zou uitmaken van hetzelfde opzet. 

4º en 5° Wanneer het hof van assisen in een tussenarrest beslist dat de partijdigheid die  
het deskundigenverslag wordt verweten alleen wordt afgeleid uit uittreksels die uit hun 
verband zijn gehaald en wanneer uit het verslag in zijn geheel en de uiteenzetting van de  
deskundigen  op de zitting  blijkt  dat  zij  niet  op  de  schuld  van de beschuldigden zijn  
vooruitgelopen, kan het wettig de strafmaat bepalen met verwijzing naar, met name, de  
persoonlijkheidsgegevens die door de deskundigen zijn beschreven. 

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1359.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten, op 11 juni 2007 onder de 

nummers 1067 en 1068 gewezen door het Hof van Assisen van de Provincie He-
negouwen. 

De eiser K. S. voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eens-
luidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
B. Over het cassatieberoep dat door K. S. gericht is tegen het arrest, gewezen 

op 11 juni 2007 onder het nummer 1067, dat beslist over de strafvordering:
Over het eerste middel
In zoverre het middel aanvoert dat één van de deskundigen, tijdens zijn ver-

hoor voor het hof van assisen, de eiser als dader van de feiten heeft aangewezen, 
wordt het niet gestaafd door de processtukken en mist het feitelijke grondslag.

Voor het overige voert de eiser aan dat het verslag van de deskundigen uit het 
debat had moeten worden geweerd omdat dezen zich daarin over zijn schuld heb-
ben uitgesproken.

Het hof van assisen waar dat middel met een op de zitting van 7 juni 2007 
neergelegde conclusie aanhangig is gemaakt, dus nadat tot de voorlezing van de 
akte van beschuldiging was overgegaan, heeft dezelfde dag een arrest gewezen 
dat de grief ongegrond verklaart.

Dat tussenarrest beslist dat de partijdigheid alleen wordt afgeleid uit uittrek-
sels die uit hun verband zijn gehaald en dat uit het verslag in zijn geheel en de 
uiteenzetting van de deskundigen op de zitting blijkt dat zij niet op de schuld van 
de beschuldigden zijn vooruitgelopen.
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Met deze feitelijke beoordeling kan het hof van assisen wettig de strafmaat be-
palen met verwijzing naar, met name, de persoonlijkheidsgegevens die door de 
deskundigen zijn beschreven.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel
De eiser voert aan dat het hof van assisen, bij de straftoemeting voor de in 

België gepleegde moord, rekening had moeten houden met de straf die hem in 
Nederland was opgelegd wegens moord, opsluiting en verkrachting, aangezien 
de misdaden die in de beide Staten zijn gepleegd, één enkel strafrechtelijk feit 
vormen.

Het bestreden arrest stelt niet vast dat de feiten die bij het hof van assisen aan-
hangig waren gemaakt dezelfde zijn als deze die in het buitenland zijn berecht.

In zoverre het middel aanvoert dat deze feiten slechts één enkele criminele ge-
draging vormen, waarvan het onderzoek het Hof zou verplichten kennis te nemen 
van de grond van de zaak, waarvoor het niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.

Voor het overige bepaalt artikel 54 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst 
van 14 juni 1985 niet dat het nationale strafgerecht, bij de straftoemeting voor 
een op het grondgebied van een lidstaat gepleegde misdaad, rekening dient te 
houden met de reeds uitgesproken straffen wegens een misdaad die op het grond-
gebied van een andere, door de overeenkomst gebonden Staat, is gepleegd en be-
recht en deel zou uitmaken van hetzelfde opzet.

Het middel faalt in zoverre naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep.

28 november 2007 – 2° kamer  –  Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. A. Bernard, Brussel en Ph. De Strycker, Bergen.

Nr. 590

2° KAMER - 28 november 2007

1º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS - UITSPRAAK - 
AANWEZIGHEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VERPLICHTING

2º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
VONNIS - UITSPRAAK - AANWEZIGHEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VERPLICHTING

3º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK 
- SAMENSTELLING - VONNIS - UITSPRAAK - AANWEZIGHEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - 
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VERPLICHTING

4º OPENBAAR MINISTERIE - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS - UITSPRAAK - 
AANWEZIGHEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE – VERPLICHTING

1º,  2°,  3°  en  4°  Uit  artikel  782bis  Ger.W.  volgt  dat,  in  strafzaken,  het  vonnis  van de  
strafuitvoeringsrechtbank door de voorzitter moet worden uitgesproken in aanwezigheid  
van niet alleen de assessoren die aan de beraadslaging hebben deelgenomen, maar ook  
van een lid van het openbaar ministerie1.

(L.)

Conclusie van de heer Advocaat-generaal D. Vandermeersch :
A. Voorafgaande rechtspleging
Bij beslissing van de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Luik van 

22 september 2006, wordt de eiser tot de voorwaardelijke invrijheidstelling toegelaten.
Op 20 september 2007 heeft de procureur des Konings bij de Strafuitvoeringsrechtbank 

te  Brussel  tot  die  rechtbank  een  vordering  gericht  tot  herroeping,  herziening  of 
opschorting van de voorwaardelijke invrijheidstelling van de eiser, enerzijds, om reden 
van het ernstig in het gedrang brengen van de fysieke en psychische integriteit van derden 
en, anderzijds, wegens niet-naleving van de bijzondere opgelegde voorwaarden, met name 
wegens omgang met oud-gedetineerden.

De  Strafuitvoeringsrechtbank  te  Brussel  heeft  die  vordering  in  afwezigheid  van  de 
behoorlijk opgeroepen eiser op de terechtzitting van 4 oktober 2007 onderzocht en de 
zaak werd in beraad genomen.

Bij brief van 4 oktober 2007 heeft de raadsman van de eiser om de heropening van het 
debat verzocht.

Bij vonnis van 8 oktober 2007 heeft de strafuitvoeringsrechtbank de heropening van het 
debat bevolen en het onderzoek van de zaak op de terechtzitting van 22 oktober 2007 
vastgesteld.

Na de zaak op die terechtzitting te hebben onderzocht heeft de rechtbank op 29 oktober 
2007 een vonnis gewezen waarbij de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt ingetrokken 
waartoe de eiser was toegelaten. Deze beslissing wordt hier bestreden.

Op 31 oktober 2007 heeft de eiser tegen deze beslissing cassatieberoep ingesteld en, tot 
staving van zijn cassatieberoep, op 5 november 2007 een memorie met drie middelen 
ingediend.

B. Onderzoek van het cassatieberoep
Volgens mij  is er grond om ambtshalve een middel op te werpen dat de schending 

aanvoert van artikel 782bis, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Noch het proces-verbaal van de terechtzitting van 29 oktober 2007, noch het bestreden 

vonnis vermelden de aanwezigheid van het openbaar ministerie bij de uitspraak van de 
beslissing in openbare terechtzitting.

Bijgevolg dient onderzocht te worden of de aanwezigheid van het openbaar ministerie 
bij de uitspraak van de vonnissen door de strafuitvoeringsrechtbank is vereist en, zo ja, of 
dit een regel is die op straffe van nietigheid is voorgeschreven.

De Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden 
zegt niets over de uitspraak van de vonnissen door de strafuitvoeringsrechtbanken. Zij 
bepaalt  alleen  dat  de  vonnissen  van  die  rechtbanken  binnen  vierentwintig  uur  bij 
gerechtsbrief ter kennis worden gebracht van de veroordeelde en schriftelijk ter kennis 

1 Zie concl. O.M. 
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worden gebracht van het openbaar ministerie (artt. 58, §1, eerste lid, en 68, §6, eerste lid). 
Wat dat betreft lijkt de wetgever ervoor geopteerd te hebben om de bestaande toestand, 
waarin  er  geen  uitspraak  bestond  van  de  beslissingen  van  de  Commissies  voor 
voorwaardelijke invrijheidstellling, te handhaven.

In verschillende arresten evenwel (zie met name Cass., 10 april 2007, AR P.07.0370.F; 
Cass., 24 april 2007, AR P.07.0486.F; Cass., 2 mei 2007, AR P.07.0478.N; Cass., 8 mei 
2007,  AR P.07.0494.F)  heeft  het  Hof  beslist  dat  artikel  149  van de  Grondwet  op  de 
vonnissen  van  de  strafuitvoeringsrechtbank  toepasselijk  is.  Die  rechtspraak  werd 
bevestigd door een arrest dat door het Hof op 24 juli 2007 in verenigde kamers is gewezen 
(AR P.07.0959.N met conclusie van advocaat-generaal D. THYS). In dat arrest stelt het Hof 
vast dat artikel 157, vierde lid, van de Grondwet de strafuitvoeringsrechtbank invoert en 
dat, overeenkomstig artikel 76, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, die rechtbank 
een afdeling is van de rechtbank van eerste aanleg en vonnissen wijst in de zin van artikel 
149 van de Grondwet.  Volgens het  Hof  vloeit  daaruit  voort  dat  de vonnissen van de 
strafuitvoeringsrechtbanken  met  redenen  moeten  zijn  omkleed  en  in  openbare 
terechtzitting moeten worden uitgesproken.

Indien men, overeenkomstig de voormelde rechtspraak van het Hof, oordeelt dat de 
strafuitvoeringsrechtbanken hun vonnissen in openbare terechtzitting moeten uitspreken, 
is  volgens  mij  vereist  dat  die  uitspraak  in  aanwezigheid  van  het  openbaar  ministerie 
plaatsvindt.

Het Hof oordeelt  immers dat een vonnis nietig is  als uit  het  proces-verbaal van de 
terechtzitting of eventueel uit de beslissing zelf niet blijkt dat het openbaar ministerie bij 
de  uitspraak  aanwezig  was  (Cass.,  5  december  1978,  A.C. 1978-1979,  397;  Cass.,  6 
september  1988,  AR 2043,  A.C. 1988-1989,  nr.  9;  J.  MATTHIJS,  Openbaar  ministerie, 
A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1983, p. 117-118; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, 
Manuel de procédure pénale, Brussel, Larcier, 2006, p. 715; Raf VERSTRAETEN, Handboek 
strafvordering,  Antwerpen, Maklu, 2005, p. 978; R. DECLERCQ,  Eléments de procédure 
pénale, Brussel, Bruylant, 2006, p. 988).

In zijn desbetreffende studie stelt Ph. HANSE vast dat volgens de rechtspraak van het 
Hof van Cassatie, zoals die uit de beide voormelde arresten van 5 december 1978 en 6 
september 1988 voortvloeit, de afwezigheid van het openbaar ministerie bij de uitspraak 
een grond van nietigheid is van het vonnis, tegelijkertijd doet hij echter opmerken dat 
geen enkele wettelijke bepaling waarvan de schending voor het Hof werd aangevoerd, de 
aanwezigheid van het openbaar ministerie bij de uitspraak van de beslissing voorschreef 
(Ph. HANSE, "De la présence du ministère public lors de la prononciation d’une décision 
en matière répressive”, in  Liber amicorum Marc Châtel", Antwerpen, Kluwer, 1991, p. 
276 en 277).

Volgens mij is de toestand veranderd sinds de invoering in het Gerechtelijk Wetboek 
van het nieuwe artikel 782bis, ingevoegd bij artikel 23 van de Wet van 26 april 2007 tot 
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke 
achterstand. Het eerste lid van deze bepaling stelt immers dat “behalve voor straf- en 
tuchtzaken, het vonnis wordt uitgesproken door de voorzitter van de kamer die het heeft  
gewezen, zelfs in afwezigheid van de andere rechters en van het openbaar ministerie”. De 
uitzondering  die  voor  de  strafzaken  wordt  gemaakt  betekent  volgens  mij  dat  in  die 
materie, bij de uitspraak van het vonnis, de aanwezigheid is vereist van de andere rechters 
en van het openbaar ministerie. Het is overigens ten gevolge van de opmerking van de 
Hoge Raad voor de Justitie die van oordeel was dat, gelet op de wettelijke opdrachten van 
het  openbaar  ministerie,  in  straf-  en  tuchtzaken,  de  aanwezigheid  van  het  openbaar 
ministerie bij de uitspraak van de beslissingen moest worden behouden (Parl. St., Kamer, 
Gew.z., 2006-2007, 2811/001, p. 108), dat de Regering een amendement in die zin heeft 
voorgesteld (Parl. St., Kamer, Gew.z., 2006-2007, 2811/002, p. 1).
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De aanwezigheid van het  openbaar  ministerie  bij  de  uitspraak van de vonnissen in 
strafzaken  kan  haar  nut  hebben.  Er  dient  aan  herinnerd  te  worden  dat  het  openbaar 
ministerie  waakt  voor  de  regelmatigheid  van de dienst  van de hoven en  rechtbanken 
(artikelen 140 en 399 van het Gerechtelijk Wetboek; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. 
MASSET,  Manuel de procédure pénale,  Brussel,  Larcier,  2006, p. 53-54). Het openbaar 
ministerie kan aldus de regelmatigheid van de rechtspleging nagaan en, met name, de 
daadwerkelijkheid van de uitspraak van het vonnis in openbare terechtzitting (te dezen 
betwist  het  tweede,  door  de  eiser  in  zijn  memorie  ontwikkelde  middel,  precies  het 
openbaar karakter van de terechtzitting waarop het vonnis was uitgesproken).

Aangezien  het  strafuitvoeringsrecht  ongetwijfeld  tot  het  strafrecht  behoort,  is  de 
uitzondering op de regel die bij artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek is bepaald, 
erop toepasselijk.

Aangezien noch uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 29 oktober 2007, noch 
uit  het  bestreden  vonnis  blijkt  dat  het  openbaar  ministerie  bij  de  uitspraak  van  de 
beslissing aanwezig was, moet het vonnis nietig worden verklaard.

Ik besluit tot vernietiging van het bestreden vonnis.
Brussel, 21 november 2007,
De advocaat-generaal, 
D. Vandermeersch

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1558.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 29 oktober 2007 gewezen 

door de Strafuitvoeringsrechtbank te Brussel. 
De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neergelegd
Op de terechtzitting van 28 november 2007 heeft raadsheer Jocelyne Bodson 

verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch gecon-
cludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het ambtshalve middel dat de schending aanvoert van artikel 782bis van 

het Gerechtelijk Wetboek:
Artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat behalve voor straf- 

en tuchtzaken, het vonnis wordt uitgesproken door de voorzitter van de kamer 
die het heeft gewezen, zelfs in afwezigheid van de andere rechters en van het 
openbaar ministerie.

Daaruit volgt dat, in strafzaken, het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank 
door de voorzitter moet worden uitgesproken in aanwezigheid van niet alleen de 
assessoren die aan de beraadslaging hebben deelgenomen, maar ook van een lid 
van het openbaar ministerie.

Welnu, noch uit het bestreden vonnis noch uit het proces-verbaal van de te-
rechtzitting waarop het werd uitgesproken blijkt dat het openbaar ministerie op 
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die terechtzitting aanwezig was.
Er is geen grond om uitspraak te doen over de door de eiser aangevoerde mid-

delen die niet tot vernietiging zonder verwijzing kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de Strafuitvoeringsrechtbank te Brussel, anders samen-

gesteld.

28 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. A. Chateau, Brussel.

Nr. 591

2° KAMER - 28 november 2007

1º PREJUDICIEEL GESCHIL - HOF VAN CASSATIE - STRAFUITVOERING - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - CASSATIEBEROEP - 
VERPLICHTING TOT HET STELLEN VAN DE VRAAG

2º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - 
STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - 
CASSATIEBEROEP - VERPLICHTING TOT HET STELLEN VAN DE VRAAG

3º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VOORWAARDELIJKE 
INVRIJHEIDSTELLING - CASSATIEBEROEP - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING TOT HET STELLEN 
VAN DE VRAAG

4º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
CASSATIEBEROEP - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING TOT HET STELLEN VAN DE VRAAG

1º,  2°,  3° en 4° De korte duur  van de termijn van dertig  dagen binnen welke het  Hof  
uitspraak  moet  doen  over  het  cassatieberoep  tegen  het  vonnis  van  de 
strafuitvoeringsrechtbank  die  uitspraak  doet  over  de  toekenning  van  een 
strafuitvoeringsmodaliteit,  en  de  omstandigheid  dat  de  veroordeelde  inmiddels 
opgesloten blijft,  staan niet  toe dat een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof  
wordt gesteld1 2. (Art. 97, §3, Wet Strafuitvoering)

(V.)

ARREST (vertaling)

1 Zie Cass., 15 juli 1997, AR P.97.0939.N., nr. 315. 
2 Het openbaar ministerie had tot de niet-ontvankelijkheid van het middel besloten wegens gebrek 
aan belang.
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(A.R. P.07.1618.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 25 oktober 2007 gewezen 

door de Strafuitvoeringsrechtbank te Luik. 
De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Over het derde middel
In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 6 van het Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, zon-
der aan te geven welke bepalingen van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de 
externe rechtspositie van de veroordeelden dat artikel zouden schenden, is het 
onduidelijk en niet ontvankelijk.

Voor het overige verzoekt de eiser het Hof om het Grondwettelijk Hof een 
prejudiciële vraag te stellen over de sanctie die gesteld is op de termijnen die bij 
de Wet van 17 mei 2006 zijn bepaald, naargelang deze op de veroordeelde of op 
de overheid toepasselijk zijn.

Krachtens artikel 97, §3, tweede lid, van de Wet van 17 mei 2006, doet het 
Hof van Cassatie uitspraak binnen dertig dagen, te rekenen van het instellen van 
het cassatieberoep, met dien verstande dat de veroordeelde inmiddels opgesloten 
blijft.

De korte duur van de termijn binnen dewelke het Hof uitspraak moet doen 
over het cassatieberoep en de omstandigheid dat de veroordeelde inmiddels op-
gesloten blijft, laten niet toe dat een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk 
Hof wordt gesteld.

Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

28 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. R. Lebrun, Verviers en M. Dupont, Brussel.
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Nr. 592

2° KAMER - 28 november 2007

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - VORMVEREISTEN - 
VOORAFGAANDE ONDERVRAGING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - DUUR

2º RECHT VAN VERDEDIGING — VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL TOT AANHOUDING - 
VORMVEREISTEN - VOORAFGAANDE ONDERVRAGING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - DUUR

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - VORMVEREISTEN - 
VOORAFGAANDE ONDERVRAGING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - VOORAFGAAND KARAKTER VAN 
DE ONDERVRAGING - BEGRIP

1º en2° De Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis regelt de duur niet  
van de ondervraging van de inverdenkinggestelde door de onderzoeksrechter alvorens 
hij  een  bevel  tot  aanhouding  mag  verlenen  ;  alleen  uit  de  omstandigheid  dat  de  
ondervraging slechts 19 minuten heeft  geduurd ofschoon het dossier omvangrijk was,  
kan geen schending van de wet of miskenning van het recht van verdediging worden  
afgeleid. (Art. 16, §2, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

3º Alleen uit de omstandigheid dat het proces-verbaal van de ondervraging één minuut na 
het verlenen van het bevel tot aanhouding werd ondertekend, kan niet worden afgeleid  
dat de eiser niet vooraf werd ondervraagd, wanneer overigens uit de vermeldingen van 
het  aanhoudingsbevel  blijkt  dat  de  onderzoeksrechter  de  inverdenkinggestelde  heeft  
gehoord vooraleer het bevel tot  aanhouding te verlenen.  (Art. 16, §2, Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990)

(S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1634.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 november 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het middel
Eerste onderdeel
De eiser betwist de geldigheid van het bevel tot aanhouding dat tegen hem is 

uitgevaardigd, op grond dat zijn ondervraging door de onderzoeksrechter slechts 
19 minuten heeft geduurd en geen betrekking had op de feiten die aan de be-
schuldiging ten grondslag liggen.

Krachtens artikel 16, §2, eerste lid, van de Wet van 20 juli 1990 betreffende 
de voorlopige hechtenis moet de onderzoeksrechter alvorens een bevel tot aan-
houding te verlenen, de verdachte ondervragen over de feiten die aan de beschul-
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diging ten grondslag liggen en die aanleiding kunnen geven tot de afgifte van een 
bevel tot aanhouding, en zijn opmerkingen horen.

De duur van de ondervraging van de inverdenkinggestelde wordt niet bij wet 
geregeld.

Alleen uit de omstandigheid dat het verhoor van de eiser te dezen slechts 19 
minuten  heeft  geduurd  ofschoon  het  onderzoeksdossier  omvangrijk  was,  kan 
geen schending van de wet of miskenning van het recht van verdediging worden 
afgeleid.

Uit het proces-verbaal van de onderzoeksrechter blijkt overigens dat de eiser 
gehoord werd over de feiten die aan de inbeschuldigingstelling ten grondslag lig-
gen en dat hij zijn opmerkingen heeft doen gelden. De eiser heeft immers zijn ge-
detailleerde verklaringen aan de politie bevestigd en aangevuld met een aantal 
ophelderingen.

Bijgevolg beslist het arrest wettig dat de onderzoeksrechter de bij het voor-
melde artikel 16, §2, eerste lid, bedoelde ondervraging heeft afgenomen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel :
De eiser betwist de wettigheid van het bevel tot aanhouding dat tegen hem is 

uitgevaardigd, op grond dat dit om 14 uur 34 is gebeurd, terwijl zijn ondervra-
ging om 14 uur 35 afliep.

Uit de vermeldingen van het aanhoudingsbevel blijkt dat de onderzoeksrechter 
de eiser heeft gehoord vooraleer het bevel tot aanhouding te verlenen.

Alleen uit de omstandigheid dat het proces-verbaal van de ondervraging één 
minuut na het verlenen van het bevel tot aanhouding werd ondertekend, kan niet 
worden afgeleid dat de eiser niet vooraf werd ondervraagd.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

28 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. V. Gabriel, Luik, J.-L. Berwart, Luik en E. Degrez, Brussel.

Nr. 593

1° KAMER - 29 november 2007
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1º ARCHITECT (AANSPRAKELIJKHEID) - BIJZONDERE COÖRDINATIEOPDRACHT - 
GESPLITSTE AANBESTEDING - INFORMATIEPLICHT - OMVANG

2º HUUR VAN DIENSTEN - AANNEMER - CONTRACTUELE VERPLICHTING - ALGEMENE 
ZORGVULDIGHEIDSNORM - GESPLITSTE AANBESTEDING - INFORMATIEPLICHT - OMVANG

3º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS - OPSCHORTING UITVOERING - 
AANREKENING ALS WANPRESTATIE - VOORWAARDE

4º VERBINTENIS - EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS - OPSCHORTING UITVOERING - 
AANREKENING ALS WANPRESTATIE - VOORWAARDE

1º en 2° De bijzondere coördinatieopdracht van de architect in het kader van een gesplitste  
aanbesteding sluit niet uit  dat de aannemer die op fundamentele wijze afwijkt van de  
regelmatige ontwerpen van de architect, krachtens zijn contractuele verplichtingen ten  
aanzien  van  zijn  medecontractant  of  krachtens  de  algemene  zorgvuldigheidsnorm 
gehouden is tot een informatieplicht naar de andere bij de werken betrokken aannemers  
toe. (Artt. 1137, 1382 en 1383, B.W.)

3º en 4° In het geval van een wederkerige overeenkomst vermag de partij die het bewijs  
levert  dat  haar  medecontractant  in  gebreke  is  gebleven  zijn  verbintenissen  uit  die  
overeenkomst uit te voeren, de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten tot de 
medecontractant  zijn  verbintenissen  uitvoert1,  zonder  dat  deze  opschorting  haar  kan 
aangerekend  worden  als  een  wanprestatie  wanneer  blijkt  dat  die  opschorting  
gerechtvaardigd is. (Artt. 1102 en 1184, B.W.)

(GEERKENS nv T. GSD nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0283.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 december 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent. 
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en het be-

roep van architect;
- de artikelen 1136, 1137, 1142, 1143, 1146, 1147, 1149, 1788, 1789, 1790, 1792 en 

2270 van het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

1 Cass., 15 juni 2000, AR C.97.0118.N, AC., 2000, nr. 372; zie Cass., 28 jan. 2005, AR C.04.0035.N, 
www.cass.be.
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Het aangevochten arrest veroordeelt de eiseres tot betaling aan de verweerster van de 
som van 86.472,27 euro, te vermeerderen met de rente, en de tweede en de derde verweer-
ders tot betaling aan de verweerster van de som van 28.824,09 euro, te vermeerderen met 
de rente, en veroordeelt de eiseres tot drie vierden en de eerste en de derde verweerder tot 
één vierde van de kosten op grond van de volgende redenen:

"Het (hof van beroep) beschikt over voldoende gegevens om de geschilpunten te be-
slechten, zodat er geen reden is om een nieuwe expertise te bevelen. Ir. D.K. ging uit van 
het verkeerde gegeven dat een gevolg de oorzaak was (...), hetgeen werd rechtgezet door 
ir. V..

De deskundige D.K. komt tot de vaststelling dat de gewelven teveel doorbuiging ver-
toonden, waardoor het erop geplaatste metselwerk vervormde en barsten vertoonde (p. 47, 
nr 2.24, verslag D.K. - stuk voorgelegd door de verweerster)).

Deze deskundige is echter voorbijgegaan aan het feit dat het (initieel) plan van de ar-
chitecten niet voorzag dat de gewelven de muren zouden dragen, doch dat de muren zou-
den gedragen worden door langse verbindingsstukken in metaal.

Met andere woorden hij heeft een gevolg - het doorbuigen van de gewelven - als de 
oorzaak aangezien. De bouwer van het metaalskelet, (de eiseres), heeft echter de langse 
verbindingsstukken tussen de dwarse hoofddraagbalken op de assen 1-2-3 en 4 weggela-
ten, zodat er voor de binnenmuren geen steun meer was voorzien. In haar concept voorzag 
(de eiseres) ook niets anders m.b.t. de ondersteuning van de muren op de verdieping.

De belasting van de gewelven met de muren werd door (de eiseres), noch door (de 
tweede en de derde verweerders), opgegeven aan D., S. of D., zodat dezen bij de dimensi-
onering van de gewelven geen extra controle deden/lieten doen op de doorbuiging van de 
gewelven en de compatibiliteit ervan met de gedragen bouwelementen (zie p. 22-24 ver-
slag V.) (zie ook p. 41, 42 en 43, nr. 3, punt 6.1, expertise V. waaruit duidelijk blijkt dat 
D.,  noch S.,  noch D. een fout kunnen aangerekend worden met betrekking tot  de ge-
plaatste gewelven).

Als oorzaken van de problemen geeft Ir. V. dan ook terecht aan:
- een fundamentele wijziging van de metalen structuur door (de eiseres),
- zonder dat de zich opdringende noodzakelijke maatregelen werden genomen om het 

gewicht van de binnen- en buitenmuren schadevrij op te vangen (p. 25, nr. 5.2.5, verslag 
V.).

In het ontwerp van (de tweede en de derde verweerders) waren de langsbalken voor-
zien. In het ontwerp en de uitvoering van (de eiseres) werden ze weggelaten doch uitein-
delijk werden ze toch geplaatst binnen de uitgevoerde noodzakelijke verstevigingswerken.

Door af te wijken van het ontwerp van (de tweede en de derde verweerders) - dat tot 
een goede uitvoering zou geleid hebben; cfr supra: er werd overeenkomstig hun ontwerp 
hersteld - heeft (de eiseres) een metaalconstructie uitgewerkt en uitgevoerd die onvolledig 
was en niet in staat was om rechtsreeks alle voorziene belastingen, in het bijzonder de mu-
ren op de verdieping, op te nemen. Dit maakt een fout uit die heeft bijgedragen tot het 
ontstaan van de schade. De eiseres heeft aldus op fundamentele wijze het correcte project 
van (de tweede en de derde verweerders) gewijzigd en uitgevoerd zonder enige verwitti-
ging aan de andere aannemers. Deze fout is beduidend ernstiger dan de fout van (de twee-
de en de derde verweerders). Hetgeen goed was, had (de eiseres) moeten gerust laten. (De 
tweede en de derde verweerders) hadden in het kader van hun verplichting het uitvoe-
ringsplan van (de eiseres) na te zien - deze verplichting tot nazicht is onmiskenbaar, nu zij 
rechtstreeks betrekking had op de stabiliteit - en hadden de weglating van de langsbalken - 
dragers van de muren - moeten opmerken, zich moeten afvragen op wat de muren nu zou-
den steunen, de gevolgen daarvan inschatten en de nodige maatregelen voor muuropvang 
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moeten treffen. Zij hebben de door (de eiseres) gedane wijziging opgemerkt doch hadden 
er geen moeite mee "omdat ze vertrouwen hadden in de bekwaamheid van de technische 
staf van (de eiseres)" Zij waren daarbij (doch klaarblijkelijk achteraf) van oordeel dat er 
alternatieven mogelijk waren om het gewicht van de muren op te vangen: in plaats van de 
liggers, konden de gewelven worden versterkt (zie p. 10 verslag V.). (De eerste en de der-
de verweerder) hebben evenwel deze laatste mogelijkheid ten gepasten tijde nergens te 
berde gebracht en D., S. en D. daar niet van verwittigd. Zij vertrouwden te zeer op de 
technische staf van (de eiseres).

Gelet op de zwaarte van deze respectievelijke fouten werd de aansprakelijkheid door de 
gerechtelijke deskundige V. terecht voor 75 pct. ten laste gelegd van (de eiseres) en voor 
25 pct. van (de tweede en de derde verweerders).

(...)
Er komt aldus de verweerster (GSD) toe:
-  herstelkosten:  1.061.839 BEF /  26.322,30 euro,  meer  de rente  vanaf  1  november 

1997, gemiddelde datum van uitvoering;
- genotsderving: 29.003,52 euro + 13.696,13 euro = 42.699,65 euro, meer de rente op 

29.003,52 euro vanaf 15 september 1996 en op 13.696,13 euro vanaf 22 november 1997;
- kosten inkoop handelsgelijkvloers: 1.866.705 BEF / 46.274,41 euro, meer de rente 

vanaf 15 juli 1997;
- totaal in hoofdsom: 115.296,36 euro, meer de rente vanaf de datum op de verschillen-

de deelbedragen zoals hierboven bepaald tot de datum van betaling.
Van dit bedrag zijn drie vierden verschuldigd door (de eiseres) en één vierde door (de 

tweede en de derde verweerders) of 86.472,27 euro en 28.824,09 euro. De rente dient 
evenredig omgeslagen te worden".

Grieven
(...)
Derde grief
Schending van de artikelen 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van 

de titel en het beroep van architect,  1136, 1137, 1142, 1143, 1146, 1147, 1149, 1788, 
1789, 1790, 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, de arti-
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Bij een gesplitste aanbesteding, namelijk wanneer de werken niet bij globale aanne-
ming, maar wel bij afzonderlijke delen worden uitgevoerd die onderscheiden bouwover-
eenkomsten uitmaken, en daarenboven, wanneer de overeenkomst tussen de architect en 
de bouwheer het preciseert, hebben de architecten een coördinatieopdracht van de ver-
schillende aannemingen.

Dergelijke coördinatieopdracht brengt met zich mee dat de architecten de enige zijn die 
de inlichtingen over de aannemingen en de eventueel door een aannemer aangebrachte 
wijziging aan de (uitvoerings)plannen, die zij opgemerkt hebben, moeten meedelen aan de 
andere aannemers, zonder dat de aannemer die de (uitvoerings)plannen heeft gewijzigd, 
dit dient te doen.

In dit geval stelt het aangevochten arrest vast dat de eiseres de uitvoeringsplannen heeft 
gewijzigd en dat de tweede en de derde verweerders dit hadden opgemerkt.

Daarenboven blijkt uit de eerdere vaststellingen van het hof van beroep in het eerste ar-
rest van 13 juni 2001 tot aanstelling van een nieuwe deskundige dat een deel van de wer-
ken toevertrouwd werden aan de eiseres en een ander deel bij aparte aannemingsovereen-
komst aan de heer D.. Zoals trouwens door de eiseres in haar conclusie na heropening van 
het debat aangevoerd, ging het om een gesplitste aanbesteding en blijkt eveneens uit het 
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deskundigenverslag dat het architectencontract een coördinatieopdracht aan de tweede en 
de derde verweerders toevertrouwde.

Het aangevochten arrest kon bijgevolg niet wettig oordelen dat de eiseres "op funda-
mentele wijze het correct project van (de tweede en de derde verweerders) (heeft) gewij-
zigd en uitgevoerd zonder enige verwittiging aan de andere aannemers", dat "deze fout 
(...) beduidend ernstiger (is) dan de fout van de (de tweede en de derde verweerders)", en 
dat, gelet op de zwaarte van de respectieve fouten van de eiseres, enerzijds, en, van de 
tweede en de derde verweerders, anderzijds, de aansprakelijkheid door de gerechtelijke 
deskundige V. terecht voor 75 pct. ten laste werd gelegd van de eiseres en voor 25 pct. ten 
laste van de tweede en de derde verweerders. Het aangevochten arrest heeft aldus de arti-
kelen 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en het beroep van 
architect, 1136, 1137, 1142, 1143, 1146, 1147, 1149, 1788, 1789, 1790, 1792 en 2270 van 
het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, de artikelen 1382 en 1383 van het Bur-
gerlijk Wetboek, geschonden.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel van de exceptie van niet-uitvoering inzake wederkerige 

overeenkomsten;
- de artikelen 1102 en 1184 van het Burgerlijk Wetboek, die het bestaan van die excep-

tie veronderstellen.
Aangevochten beslissingen
Het aangevochten arrest veroordeelt de verweerster tot betaling aan de eiseres van de 

som van 11.483,27 euro, meer de rente aan de wettelijke rentevoet vanaf 1 november 
1997 om de volgende redenen:

"(De verweerster) bleef een saldo van 463.234 BEF / 11.483,27 euro aan (de eiseres) 
verschuldigd (zie de berekening op p. 13 van de conclusies van (de eiseres), neergelegd 
ter griffie op 24 december 2003). Dit bedrag wordt als dusdanig niet betwist en moet be-
taald worden, nu (de verweerster) ingevolge de herstellingswerken een goede uitvoering 
bekwam. (De eiseres) is tevens gerechtigd op de rente vanaf 1 november 1997, gemiddel-
de datum van uitvoering van de herstelwerken. Gelet op haar wanprestatie die de toepas-
sing van de enac wettigt, is zij niet gerechtigd op meer rente, noch op het verhogingsbe-
ding".

Grief
Wanneer de partijen verbonden zijn door een wederkerige overeenkomst, vermag een 

partij de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten, indien zij bewijst dat haar me-
decontractant in gebreke is gebleven zijn verbintenissen voortvloeiend uit die overeen-
komst uit te voeren.

Dit algemeen rechtsbeginsel van de exceptie van niet-uitvoering volgt uit de onderlinge 
onafhankelijkheid van de verbintenissen van de partijen.

De partij die het voormelde bewijs levert, vermag aldus de uitvoering van haar verbin-
tenissen op te schorten tot op het ogenblik dat de medecontractant zijn verbintenissen uit-
voert. Met andere woorden vanaf het ogenblik dat de medecontractant zijn verbintenis 
heeft uitgevoerd, dient de andere partij haar eigen verbintenissen uit te voeren.

In dit geval vroeg de eiseres in haar conclusie na heropening van het debat de betaling 
door de verweerster van het saldo van haar facturen in het kader van de uitvoering van de 
aannemingsovereenkomst, maar ook de betaling van de interest en van het verhogingsbe-
ding zoals bepaald in die aannemingsovereenkomst maar door haar in haar conclusie her-
leid tot 10 pct. per jaar voor de intresten en tot 10 pct. van de hoofdsom voor het verho-
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gingsbeding.
Het aangevochten arrest stelt vast dat de verweerster (GSD) ingevolge de herstellings-

werken een goede uitvoering bekwam. Het stelt eveneens vast dat 1 november 1997 de 
gemiddelde datum van uitvoering van de herstelwerken is.

Na te hebben vastgesteld dat de verweerster het bedrag van 11.483,27 euro aan de eise-
res moest betalen, kon het aangevochten arrest bijgevolg niet wettig oordelen dat de ver-
weerster slechts de rente aan de wettelijke rentevoet vanaf 1 november 1997 aan de ver-
weerster diende te betalen en dat "gelet op (de) wanprestatie (van de eiseres) die de enac 
wettigt, (...) zij niet gerechtigd (is) op meer rente, noch op het verhogingsbeding", zoals 
bepaald  in  de  aannemingsovereenkomst  gesloten  tussen  de  eiseres  en  de  verweerster 
(GSD) en herleid door eiseres in haar conclusie.

Het heeft derhalve het algemeen rechtsbeginsel van de exceptie van niet-uitvoering in-
zake wederkerige overeenkomsten, alsmede de artikelen 1102 en 1184 van het Burgerlijk 
Wetboek, die het bestaan van die exceptie veronderstellen, geschonden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
(...)
Derde onderdeel
5. De omstandigheid dat de architect in het kader van een gesplitste aanbeste-

ding gelast is met een bijzondere coördinatieopdracht tussen de onderscheiden 
bij de werken betrokken aannemers, sluit niet uit dat een aannemer die op funda-
mentele wijze afwijkt van de regelmatige ontwerpen van de architect, krachtens 
zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van zijn medecontractant of krach-
tens de algemene zorgvuldigheidsnorm waaraan hij is onderworpen, gehouden is 
de andere betrokken aannemers van die wijziging op de hoogte te brengen zodat 
deze de gevolgen van die wijziging behoorlijk kunnen inschatten en de gepaste 
maatregelen treffen.

6. Het onderdeel dat uitgaat van de stelling dat in dergelijk geval de informa-
tieplicht enkel rust op de architect, kan niet worden aangenomen.

Tweede middel
7. In het geval de partijen verbonden zijn door een wederkerige overeenkomst, 

vermag een partij de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten indien zij 
bewijst dat haar medecontractant in gebreke is gebleven zijn verbintenissen uit 
die overeenkomst uit te voeren.

De partij die voormeld bewijs levert, vermag aldus de uitvoering van haar ver-
bintenissen op te schorten tot de medecontractant zijn verbintenissen uitvoert.

8. Wanneer de medecontractant zijn verbintenissen uiteindelijk uitvoert, is de 
andere partij op haar beurt gehouden haar verbintenissen uit te voeren, zonder dat 
de opschorting van de uitvoering van haar verbintenissen haar kan aangerekend 
worden als een wanprestatie wanneer blijkt dat die opschorting gerechtvaardigd 
was.

9. De appelrechter stelt vast dat:
- de eiseres een fout heeft begaan door fundamentele wijzigingen aan te bren-
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gen aan de metaalconstructie ontworpen door de verweerders, zodanig dat die 
onvolledig was en niet in staat om rechtstreeks alle voorziene belastingen op te 
vangen en door vervolgens de aannemers hiervan niet op de hoogte te brengen;

- gelet op die wanprestatie de opdrachtgeefster, zijnde de verweerster, zich te-
recht heeft beroepen op de exceptio non adimpleti contractus;

- intussen de nodige herstellingswerken werden uitgevoerd zodat de werken 
conform zijn aan het ontwerp van de verweerders.

Vervolgens oordeelt de appelrechter dat de verweerster het saldo van de aan-
nemingssom moet betalen, vermeerderd met de rente aan de wettelijke koers se-
dert de gemiddelde datum van de uitvoering van de herstelwerken maar dat de ei-
seres "gelet op haar wanprestatie die de toepassing van de (exceptio non adim-
pleti contractus) wettigt, niet (meer) gerechtigd (is) op meer rente, noch op het 
verhogingsbeding".

Door aldus te oordelen verantwoordt de appelrechter zijn beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

29 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-
ter –  Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Maes, Lefebvre en Verbist.

Nr. 594

1° KAMER - 29 november 2007

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
BESLISSINGEN OF MAATREGELEN VAN INWENDIGE AARD - BEGRIP

2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - 
VERZENDING NAAR DE BIJZONDERE ROL - BESLISSING VAN INWENDIGE AARD, NIET VATBAAR VOOR 
HOGER BEROEP - BEGRIP

1º en 2° Beslissingen of maatregelen van inwendige aard zijn niet vatbaar voor verzet of  
hoger  beroep,  voor  zover  de  rechter  geen  geschil  van  feitelijke  of  juridische  aard  
beslecht1; de beslissing om de vordering naar de bijzondere rol te zenden in afwachting  
van  de  uitspraak  van  een  andere  rechtbank,  is  een  beslissing  van  inwendige  aard,  
waartegen geen hoger beroep mogelijk is. (Art. 1046, Ger.W.)

(FORTIS BANK nv T. V.)

ARREST

1 Cass., 26 mei 2003, AR S.02.0118.F, AC., 2003, nr. 320.
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(A.R. C.07.0088.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 juni 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Beslissingen of maatregelen van inwendige aard zijn krachtens artikel 1046 

van het Gerechtelijk Wetboek niet vatbaar voor verzet of hoger beroep, voor zo-
ver de rechter geen geschil van feitelijke of juridische aard beslecht.

2. De rechter heeft te dezen het in het middel bedoelde geschil niet beslecht.
Door te oordelen dat de beslissing van de eerste rechter om de vordering van 

de eiseres tegen de verweerder als borg van de faillietverklaarde hoofdschulde-
naar,  naar de bijzondere rol  te zenden in afwachting van de uitspraak van de 
rechtbank van koophandel over de bevrijding van de verweerder op grond van 
artikel 80 van de Faillissementswet, een beslissing van inwendige orde is waarte-
gen geen hoger beroep mogelijk is, verantwoorden de appelrechters hun beslis-
sing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

29 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Van Ommeslaghe. 

Nr. 595

1° KAMER - 29 november 2007

HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE 
ZAKEN INBEGREPEN) — INCIDENTEEL BEROEP - TEGENPARTIJ - TERMIJN - 
BEROEPEN BESCHIKKINGEN - AARD

De gedaagde in hoger beroep kan tegen een partij die aldaar in het geding is incidenteel  
beroep instellen tot aan de sluiting van het debat voor de appelrechter, zonder dat hem 
daarbij kan worden tegengeworpen dat zijn incidenteel beroep laattijdig is omdat de in 
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artikel 1051, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde termijn voor het instellen  
van principaal beroep verstreken is, en kan aldus, zonder onderscheid en ongeacht de  
beperking van het principaal beroep, tegen alle beschikkingen van een beroepen vonnis  
die hem nadeel betrokkenen opkomen1. (Art. 1054, eerste lid, Ger.W.)

(WILLEMOT nv T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. C.07.0152.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 november 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent. 
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 19, 28, 1051 (zoals gewijzigd door artikel 22, 1° en 2° van de wet van 12 

januari 1993), 1054 (zoals gewijzigd door artikel 22, 1° en 2° van de wet van 12 januari 
1993) en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek; 

Aangevochten beslissingen
Het aangevochten arrest verklaart het incidenteel hoger beroep van de eerste, de tweede 

en de derde verweerder tegen het vonnis van 12 november 2002 ontvankelijk op grond 
van de volgende motieven:

"1) Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van het (hof van beroep) op 11 januari 
2005 stelt (de derde verweerster) hoger beroep in tegen de vonnissen van 12 november 
2002 en 5 oktober 2004 van de tweede kamer van de Rechtbank van Koophandel te Kort-
rijk in de zaak A.R. 3781/98.

Het hoger beroep is gericht tegen (de eerste verweerder), (de tweede verweerster) en 
(de vierde verweerster).

Het is, blijkens de expliciete vermelding in het verzoekschrift, niet gericht tegen (de ei-
seres) die enkel wordt opgeroepen tot bindendverklaring van de beslissing in hoger be-
roep.

In het dispositief van haar verzoekschrift zegt appellante (derde verweerster) op te ko-
men tegen het gegrond verklaren van de tussenvordering die bij de op 20 maart 2003 
neergelegde conclusie door (de eerste verweerder) tegen haar werd gesteld en tegen het 
inwilligen van de vordering tot vrijwaring van (de tweede verweerster) in de op 9 april 
2004 neergelegde conclusie.

Die beslissingen zijn genomen in het eindvonnis van 5 oktober 2004 doch het hoger be-
roep is ook gericht tegen het tussenvonnis van 12 november 2002 omdat (de derde ver-
weerster), blijkens hetgeen vermeld is op pagina 7 en 8 van het verzoekschrift tot hoger 
beroep, tevens opkomt tegen het in dit tussenvonnis vermelde oordeel dat " (de eiseres) 
geen fout kan hebben begaan m.b.t. de aanpassing aan de brandpolis, gezien dit niet meer 
de brandpolis betrof die (de eiseres) had afgesloten, aangezien deze was vernietigd en ver-

1 Cass., 10 april 2003, AR C.02.0188.F, AC., 2003, nr. 242.
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vangen door een polis die was afgesloten door bemiddeling van (de tweede verweerster)". 
Dit oordeel is de basis van een redenering die de eerste rechters leidt tot het besluit dat 
niet (de eiseres) maar de verzekerde van (de derde verweerster), (de tweede verweerster), 
een fout heeft begaan die haar aansprakelijkheid meebrengt.

Waar (de eiseres) laat gelden dat het hoger beroep tegen het tussenvonnis van 12 no-
vember 2002 onontvankelijk is, dringt zich de vaststelling op dat weliswaar geen hoger 
beroep tegen haar is ingesteld, doch dat er tegen dit tussenvonnis wel een ontvankelijk ho-
ger beroep werd ingesteld tegenover de partijen die (de derde verweerster) als geïntimeer-
de aanduidt.

2) In de op 13 september 2005 neergelegde conclusie stelt (de eerste verweerder) in on-
dergeschikte orde, voor zover het hof het eindvonnis niet zou bevestigen, incidenteel be-
roep in tegen het tussenvonnis van 12 november 2002 en meer bepaald tegen (de eiseres).

De gronden waarop deze laatste de ontvankelijkheid van het incidenteel beroep be-
strijdt overtuigen niet.

Het is juist dat (de eiseres) geen geïntimeerde is op hoofdberoep doch zij is partij in het 
geding voor de rechter in hoger beroep vermits zij in het verzoekschrift tot hoger beroep 
als op te roepen partij werd aangewezen met aanzegging om verklaring van verschijning 
te doen conform artikel 1061 van het Gerechtelijk Wetboek.

Voor de ontvankelijkheid van het incidenteel beroep is weliswaar vereist dat het uitgaat 
van een gedaagde in hoger beroep maar niet dat het ook gericht is tegen een gedaagde op 
hoofdberoep of op incidenteel beroep. Het volstaat dat het gericht is tegen een partij die in 
het geding is voor de rechter in hoger beroep, d.w.z. dat het volstaat dat deze partij aanwe-
zig is in de procedure in hoger beroep.

Hiervoor is reeds geoordeeld dat het tussenvonnis van 12 november 2002 wel degelijk 
het voorwerp is van ontvankelijk hoger beroep door de (derde verweerster) dat o.m. ook 
gericht is tegen (de eerste verweerder).

Ook de betekening op 9 mei 2003 van het tussenvonnis van 12 november op verzoek 
van (de eiseres) aan (de eerste verweerder) brengt niet mee dat deze laatste geen inciden-
teel beroep meer kon instellen. De eigenheid en de ware betekenis van het incidenteel be-
roep bestaat er precies in dat het kan worden ingesteld na het verstrijken van de beroeps-
termijn of ondanks eerdere berusting.

De verwijzing door (de eiseres) naar het cassatiearrest van 19 september 2003 (zie con-
clusie 29 maart 2006, p. 2, voetnoot) is niet dienstig omdat dit arrest het begrip 'gedaagde 
in hoger beroep' betreft en niet dat van 'partij in het geding voor de rechter in hoger be-
roep'.

3) In de op 27 januari 2006 neergelegde conclusie stellen (de tweede verweerster) en 
(de vierde verweerster) op rechtsgeldige wijze incidenteel beroep in tegen het tussenvon-
nis van 12 november 2002 en tegen het eindvonnis".

In hoofdorde beogen zij daarmee te doen zeggen voor recht dat zij niet gehouden zijn 
tot voldoening van eender welk bedrag tegenover (de eerste verweerder)." (aangevochten 
arrest, p. 2 tot 4)

Grieven
Luidens artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek is een vonnis een eindvonnis "in zo-

verre daarmee de rechtsmacht van de rechter over een geschil uitgeput is, behoudens de 
rechtsmiddelen bij de wet bepaald".

Het begrip "eindbeslissing" impliceert dat over het punt, waarop de beslissing betrek-
king heeft, een debat is gevoerd.

Luidens artikel 1051, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bedraagt de termijn om 
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hoger beroep aan te tekenen één maand, in beginsel, te rekenen vanaf de betekening van 
het vonnis en het tweede lid preciseert dat deze termijn eveneens loopt vanaf de dag van 
die betekening ten aanzien van de partij die het vonnis heeft doen betekenen.

Bij gebreke aan hoger beroep niettegenstaande betekening treedt de beslissing van de 
eerste rechter, luidens artikel 28 van het Gerechtelijk Wetboek, in kracht van gewijsde.

Krachtens artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek vermag geen enkele rechter op-
nieuw uitspraak te doen over een geschilpunt dat reeds definitief werd beslecht en in 
kracht van gewijsde is getreden. Ofschoon hoger beroep tegen een eindvonnis het geschil 
bij de appelrechter aanhangig maakt, heeft zulks niet tot gevolg dat deze laatste gevat 
wordt omtrent die beschikkingen die vervat waren in een vroeger vonnis waartegen geen 
hoger beroep was ingesteld en waarbij de eerste rechter zijn rechtsmacht geheel had uitge-
oefend met betrekking tot de punten in geschil.

Aan dit beginsel wordt geen afbreuk gedaan door een incidenteel beroep a fortiori wan-
neer dit laatste is ingesteld tegen een partij die zelfs geen geïntimeerde is.

Luidens artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek kan "de gedaagde in hoger beroep 
te allen tijde incidenteel beroep instellen tegen alle partijen die in het geding zijn voor de 
rechter in hoger beroep".

Incidenteel beroep strekt ertoe aan elke gedaagde in hoger beroep de mogelijkheid te 
geven zich voor de appelrechters te verweren zelfs indien deze partij het "vonnis zonder 
voorbehoud heeft betekend of er voor de betekening in berust heeft".

Onder "gedaagde in hoger beroep" dient verstaan te worden, elke partij waartegen een 
hoofd- of een incidenteel beroep is gericht, hetgeen impliceert dat tegen die partij een vor-
dering is ingesteld waardoor zij in haar belangen kan worden geschaad, met uitzondering 
van een vordering tot bindendverklaring van het arrest.

Een gedaagde in hoger beroep vermag echter geen incidenteel beroep in te stellen tegen 
een partij omtrent een definitief beslecht punt dat tussen hen in kracht van gewijsde is ge-
gaan.

Vooreerst  gaat  dergelijk  incidenteel  beroep  de  grenzen  van  het  verweer  tegen  een 
hoofdberoep te buiten.

Bovendien zou de ontvankelijkheid van dergelijk incidenteel beroep aan een partij, ge-
daagde in hoger beroep, de mogelijkheid geven de vervaltermijn van artikel 1051 van het 
Gerechtelijk Wetboek te omzeilen.

In casu is het vonnis van 12 november 2002 van gemengde aard inzoverre het zich op 
definitieve wijze uitspreekt nopens de vordering gericht tegen de eiseres door "de vorde-
ring van (de eerste verweerder) lastens (de eiseres) ontvankelijk doch ongegrond" te ver-
klaren.

Ten aanzien van de eerste verweerder (en de eiseres) verkreeg deze definitieve beslis-
sing kracht van gewijsde tengevolge van de betekening van het vonnis van 12 november 
2002 aan zijn adres en de afwezigheid, binnen de wettelijke termijn, van een door hem in-
gesteld hoofdberoep.

Het hoofdberoep van de derde verweerster is niet gericht tegen de eiseres die in het 
verzoekschrift niet als geïntimeerde wordt aangeduid en enkel in hoger beroep betrokken 
wordt met het oog op de bindend verklaring van het te vellen arrest.

De eerste, de tweede en de vierde verweerders stellen incidenteel beroep in.
Het incidenteel beroep van de eerste verweerder is eveneens gericht tegen de definitie-

ve en tussen hem en de eiseres in kracht van gewijsde gegane beslissing van het vonnis 
van 12 november 2002 de vordering van de eerste verweerder jegens de eiseres onge-
grond te verklaren.



2318 HOF VAN CASSATIE 29.11.07 - Nr. 595 

Niettegenstaande het principaal hoger beroep door de derde verweerster gericht tegen 
het tussenvonnis van 12 november 2002, dat het voorwerp was van een betekening door 
de eiseres jegens de eerste verweerder op 9 mei 2003 en derhalve op 9 juni 2003 kracht 
van gewijsde heeft verkregen ten aanzien van de eerste verweerder, verklaart het aange-
vochten arrest het incidenteel beroep ingesteld door, onder meer, de eerste verweerder ten 
aanzien van de eiseres ontvankelijk.

Door het incidenteel beroep van de eerste verweerder gericht tegen het tussenvonnis 
van 12 november 2002, dat in kracht van gewijsde was getreden, jegens de eiseres ontvan-
kelijk te verklaren, schendt het aangevochten arrest de artikelen 19, 28, 1051, 1054 en 
1068 van het Gerechtelijk Wetboek.
Tweede middel
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
(...)
Eerste middel
2. Krachtens artikel 1054, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan de ge-

daagde in hoger beroep ten allen tijde incidenteel beroep instellen tegen alle par-
tijen die in het geding zijn voor de rechter in hoger beroep, zelfs indien hij het 
vonnis zonder voorbehoud heeft betekend of er, voor de betekening, in berust 
heeft.

Uit die bepaling volgt dat:
- de gedaagde in hoger beroep incidenteel beroep kan instellen tot aan de slui-

ting van het debat voor de appelrechter en hem daarbij niet kan worden tegenge-
worpen dat zijn incidenteel beroep laattijdig is omdat de in artikel 1051, eerste 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde termijn voor het instellen van princi-
paal hoger beroep is verstreken;

- de gedaagde in hoger beroep tegen een partij die in het geding is voor de ap-
pelrechter, door middel van incidenteel beroep, zonder onderscheid en ongeacht 
de beperking van het principaal hoger beroep, kan opkomen tegen alle beschik-
kingen van een beroepen vonnis die hem nadeel berokkenen.

3. Het middel dat ervan uitgaat dat een gedaagde in hoger beroep geen inci-
denteel beroep kan instellen tegen een louter tot gemeen- en bindendverklaring 
van de tussen te komen appelbeslissing opgeroepen partij om op te komen tegen 
een beslissing die hem benadeelt en dat dit incidenteel beroep niet kan worden 
ingesteld na het verstrijken van de termijn van hoger beroep, faalt naar recht.

Tweede middel
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre de appelrechter uitspraak doet over 

de vordering van D. tegen Willemot en over de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

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

29 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingel-
gem, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Lefebvre, Verbist en Mahieu. 

Nr. 596

1° KAMER - 29 november 2007

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN - 
OPENBARE ORDE - BEGRIP

2º OPENBARE ORDE - WET - BEGRIP

3º OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — VOORWERP - DIENSTVERLENENDE 
INTELLECTUELE BEROEPEN - VASTGOEDMAKELAAR - REGLEMENTERING - AARD - PRESTATIES 
STRIJDIG MET DE OPENBARE ORDE - GEVOLG

4º MAKELAAR - BESCHERMING VAN DE BEROEPSTITEL - BEROEP VAN VASTGOEDMAKELAAR - 
REGLEMENTERING - AARD - OVEREENKOMST - PRESTATIES STRIJDIG MET DE OPENBARE ORDE - 
GEVOLG

1º en 2° Een wet is van openbare orde als hij de essentiële belangen van de Staat of van 
de gemeenschap raakt of als hij in het privaatrecht de juridische grondslagen bepaalt  
waarop de economische of morele orde van de maatschappij rust1. (Art. 6, B.W.)

3º en 4° De bepalingen die ertoe strekken de toegang tot de markt te regelen met het oog  
op  de kwaliteit  van de dienstverlening  ter  bescherming van het  publiek  betreffen  de 
grondslagen  van  de  maatschappij  en  raken  bijgevolg  de  openbare  orde;  de  
vastgoedmakelaarsovereenkomst  die  ten  grondslag  ligt  van de door deze bepalingen 
verboden prestaties is nietig wegens strijdigheid met de openbare orde.  (Art. 3, Wet 1 
maart 1976; Art. 2, K.B. 6 sept. 1993)

(BOUWINVEST OSTREICHER bvba T. GROEP S.T.S. bvba)

ARREST

(A.R. C.07.0173.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 mei 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 

1 Cass., 19 maart 2007, AR C.03.0582.N, www.cass.be.
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Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan. 
Het verzoekschrift is aan dit arrest is gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1. Luidens artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek kan door bijzondere overeen-

komsten geen afbreuk worden gedaan aan de wetten die de openbare orde en de 
goede zeden betreffen. Krachtens de artikelen 1131 en 1133 van datzelfde wet-
boek kunnen verbintenissen geen gevolg hebben wanneer hun oorzaak door de 
wet is verboden of strijdig is met de goede zeden of met de openbare orde.

Een wet is van openbare orde als hij de essentiële belangen van de Staat of 
van de gemeenschap raakt of als hij in het privaatrecht, de juridische grondslagen 
bepaalt waarop de economische of morele orde van de maatschappij rust.

2. Ingevolge artikel 3 van de wet van 1 maart 1976 tot reglementering van de 
bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende 
intellectuele beroepen en artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 september 
1993 tot bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van 
vastgoedmakelaar,  mag niemand als zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep, 
het beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen tenzij hij is ingeschreven op het ta-
bleau van de beoefenaars van het beroep of op de lijst van stagiairs die door het 
Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars wordt bijgehouden. De uitoefening van 
het gereglementeerd beroep van vastgoedmakelaar is onderworpen aan de in de 
artikelen 5 en 6 van koninklijk besluit van 6 september 1993 opgesomde voor-
waarden die onder meer het behalen van bepaalde diploma's en het doorlopen 
van een stage betreffen.

Deze bepalingen die ertoe strekken de toegang tot de markt te regelen met het 
oog op de kwaliteit van de dienstverlening ter bescherming van het publiek, be-
treffen de economische grondslagen van de maatschappij en raken bijgevolg de 
openbare orde.

3. De appelrechters stellen vast dat Ostreicher beroepsmatig als tussenpersoon 
is opgetreden bij de verwerving door de verweerster van een onroerend goed in 
Schaarbeek, dat zij niet over de door de reglementering van het beroep van vast-
goedmakelaar vereiste inschrijving beschikte en dat zij het door het door de wet 
van 1 maart 1976 ingestelde verbod om beroepsmatig als vastgoedmakelaar op te 
treden, heeft overtreden.

4. Door op grond van deze vaststellingen te oordelen dat de makelaarsover-
eenkomst die ten grondslag ligt van de door de wet van 1 maart 1976 verboden 
prestaties, nietig is wegens strijdigheid met de openbare orde, is het arrest naar 
recht verantwoord.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
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5. De onderdelen bekritiseren door het arrest ten overvloede gegeven motie-
ven en zijn derhalve bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.

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

29 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Maes en Verbist.

Nr. 597

1° KAMER - 29 november 2007

1º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - VOORLOPIGE MAATREGELEN - 
ONDERHOUDSBIJDRAGE TUSSEN ECHTGENOTEN - BEGROTING - CRITERIA

2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — VOORLOPIGE MAATREGELEN - 
ONDERHOUDSBIJDRAGE TUSSEN ECHTGENOTEN - BEGROTING - CRITERIA

1º en 2° De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg die ten titel  van voorlopige  
maatregel een persoonlijke onderhoudsbijdrage tussen echtgenoten begroot derwijze dat  
de onderhoudsgerechtigde echtgenoot in staat is de levensstandaard aan te houden als 
zou er geen echtscheiding zijn, moet hierbij niet alleen rekening houden met de actuele  
inkomsten  van  de  onderhoudsgerechtigde,  maar  ook  met  diens  mogelijkheden  om 
inkomsten  te  verwerven1;  de  voorzitter  oordeelt  daarbij  evenwel  in  feite  of  de  
onderhoudsgerechtigde  al  dan  niet  kan  verplicht  worden  een  bestaande  taak-  en  
rolverdeling te verlaten om zijn vroegere levensstandaard te behouden. (Artt. 213 en 221, 
eerste lid, B.W.; Art. 1280, Ger.W.)

(J. T. P.)

ARREST

(A.R. C.07.0228.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 april 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen

1 Cass., 25 nov. 2005, AR C.04.0592.F, www.cass.be.
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- artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 602, eerste lid, 2°, en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het  bestreden arrest  verklaart  het  hoger beroep van de verweerster  gedeeltelijk  ge-

grond, en bevestigt aldus de beschikking a quo waarbij de eiser veroordeeld werd tot beta-
ling, voor de periode vanaf 1 november 2004 tot 30 april 2005, aan de verweerster, van 
een maandelijks onderhoudsgeld van 500,00 euro voor haar persoonlijk, mits deze ene 
wijziging "dat het basisbedrag van het onderhoudsgeld voor (de verweerster) ad 500,00 
euro per maand door (de eiser) verschuldigd is vanaf 1 november 2004 voor onbepaalde 
duur, jaarlijks aanpasbaar zoals in de bestreden beschikking bepaald", en dit op volgende 
gronden:

"6. De eerste rechter heeft aan (de verweerster) een onderhoudsgeld toegekend van 
500,00 euro per maand, maar beperkt voor 6 maanden, stellende dat zij haar arbeidsuren 
kan opdrijven.

Zij betwist de beperking in de tijd.
Zij doet dat terecht nu de beperking van haar werkgelegenheid door partijen in onder-

ling overleg werd bepaald staande het huwelijk en daarbij een taakverdeling tussen man 
en vrouw en een inkomstenbeperking in hoofde van de vrouw werden overeengekomen.

Er is daarom op dit ogenblik geen reden om aan die afspraak afbreuk te doen door de 
vrouw te verplichten over te stappen van een deeltijdse tewerkstelling van 27 uren per 
week naar een voltijdse betrekking.

De kortgedingmaatregelen moeten bovendien beoordeeld worden alsof er geen schei-
ding was geweest.

De beperking in de tijd moet dienvolgens opgeheven te worden.
(...)
Alle andere en strijdige middelen en conclusie worden verworpen" (arrest p. 4, sub 6 

en p. 5, vierde alinea).
Uit de door het bestreden arrest overgenomen feitelijke voorgaanden zoals weergege-

ven in het vonnis a quo (arrest p. 3, sub 4), blijkt dat de appelrechter volgende feitelijke 
gegevens mede in aanmerking neemt:

"Partijen huwden op 14 augustus 1993 en uit hun huwelijk werden twee kinderen gebo-
ren, m.n. W. (°03 november 1997) en S. (°24 november 2000).

Beide partijen maakten bij dubbele dagvaardingsexploten van 20 september (2004) een 
echtscheidingprocedure met voorlopige maatregelen aanhangig respectievelijk bij de 3de 
kamer van deze rechtbank en bij de voorzitter van de rechtbank, zetelend in kort geding.

Uit de verklaring van haar werkgeefster, de NV Antwerps Kantoor voor Verzekerings-
advies, dd. 21 september 2004 blijkt dat (de verweerster), teneinde haar de mogelijkheid 
te bieden haar kinderen tijdig op te vangen na schooltijd, een arbeidsduurvermindering 
toegestaan werd. Deze regeling nam een aanvang op 1 februari 2000 (35.75 uur i.p.v. 38 
uur) en werd telkens verminderd nl. op 1 september 2000 tot 31 uur en op 1 mei 2001 tot 
27 uur.

Bijgevolg dient (de verweerster) thans op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 6,75 
uur per dag te werken met de mogelijkheid om gebruik te maken van glijdende aanvangs- 
en vertrektijden.

Uit de verklaring van het schoolhoofd van de vrije basisschool te K. van 21 september 
2004 blijkt dat de beide kinderen van partijen meestal opgehaald worden door de moeder-
lijke grootouders, de vaderlijke grootmoeder en (de verweerster) en soms door (de eiser) 
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en uit de verklaring van voormeld schoolhoofd dd. 23 september 2004 blijkt dat (de eiser) 
ondanks zijn drukke beroepsbezigheden praktisch altijd aanwezig was op oudercontacten 
en tevens als lid van de oudervereniging aanwezig is op de vergaderingen en alle daarbij 
behorende activiteiten" (beschikking a quo dd. 11 oktober 2004, p. 2, zevende alinea e.v. 
en p. 3, in medio).

Grieven
1. De onderhoudsbijdrage die tijdens een echtscheidingsgeding door de voorzitter van 

de rechtbank van eerste aanleg op grond van artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek 
aan een echtgenoot wordt toegekend, is een uitvoeringswijze van de plicht van hulpverle-
ning die krachtens artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek aan ieder van de echtgenoten 
wordt opgelegd.

Het bedrag van die uitkering moet vastgesteld worden met inachtneming van de be-
hoeften en de inkomsten van elk der echtgenoten en moet zodanig worden geraamd dat de 
uitkeringsgerechtigde echtgenoot in staat is de levensstandaard aan te houden die hij zou 
hebben gehad indien er geen scheiding was geweest.

De in aanmerking te nemen inkomsten van de echtgenoot-onderhoudsschuldeiser zijn 
niet alleen de inkomsten die hij daadwerkelijk uit zijn beroepsbezigheden ontvangt, maar 
ook de inkomsten die hij, rekening houdende met zijn leeftijd, beroepservaring en gezond-
heidstoestand, zou kunnen ontvangen.

Doordat ook de mogelijkheden tot het verwerven van inkomsten in rekening moeten 
worden gebracht, kan de echtgenoot-onderhoudsschuldeiser zich niet zonder meer beroe-
pen op de taak- of rolverdeling die tussen de echtgenoten bestond ten tijde van het samen-
leven, teneinde zijn professionele mogelijkheden tot het verwerven van (hogere) inkom-
sten niet aan te wenden.

2. Te dezen werd in de beschikking a quo van 11 oktober 2004 het door de verweerster 
gevorderde persoonlijk onderhoudsgeld lopende het echtscheidingsgeding beperkt tot zes 
maanden, ingaande op 1 november 2004 om te eindigen op 30 april 2005, op grond van de 
vaststelling dat de verweerster de mogelijkheid heeft om haar arbeidsuren opnieuw op te 
drijven.

De eerste rechter overwoog inzonderheid "dat (de verweerster), gelet op haar leeftijd en 
mogelijkheden en het feit dat de kinderen thans in tegenstelling van de situatie ten tijde 
van de haar toegestane arbeidsduurverminderingen, beiden naar school gaan en zij ook op 
de hulp van derden kan rekenen, in de mogelijkheid moet zijn om binnen een aanvaardba-
re tijd haar arbeidsuren op te drijven", en dat "gelet op de dagelijkse kosten van levenson-
derhoud (bewoning, voeding, kledij, nutsvoorzieningen, gezondheidszorgen) en het feit 
dat (de verweerster) voorlopig verder kan beschikken over de echtelijke woonst, het bil-
lijk (voorkomt) aan (de verweerster) een onderhoudsgeld toe te kennen van 500,00 euro 
per maand en dit voor een periode van 6 maanden".

De eiser vroeg voor de appelrechters de bevestiging van de beslissing a quo op de 
gronden die ze bevat (syntheseberoepsbesluiten van de eiser, neergelegd op 30 november 
2005, p. 10, vijfde alinea). Hij benadrukte o.m. dat de verweerster "perfect fulltime (kan) 
gaan werken" (ibid., p. 8, derde laatste alinea), "dat (de verweerster)) even oud is als (de 
eiser), (dat) zij fit en gezond (is), (dat) zij zoals (de eiser) beroep kan doen op ouders qua 
opvang, kortom, hetgeen de voorzitter in kort geding voorzag, met name dat zij na zes 
maanden perfect fulltime kan gaan werken is een realiteit doch (de verweerster) doet hier-
voor niets" (ibid., p. 10, vijfde alinea).

3. Het bestreden arrest oordeelt, na te hebben vastgesteld dat de eerste rechter het on-
derhoudsgeld beperkte tot zes maanden omdat de verweerster (nadien) haar arbeidsuren 
kan opdrijven, dat de verweerster terecht de beperking van de uitkering in de tijd betwist 
omdat "de beperking van haar werkgelegenheid door partijen in onderling overleg werd 
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bepaald staande het huwelijk en daarbij een taakverdeling tussen man en vrouw en een in-
komstenbeperking in hoofde van de vrouw werden overeengekomen".

Het is om die reden dat er, volgens het bestreden arrest, "geen reden (is) om aan die af-
spraak afbreuk te doen door de vrouw te verplichten over te stappen van een deeltijdse te-
werkstelling van 27 uren per week naar een voltijdse betrekking".

Nu het bestreden arrest aldus niet uitsluit dat de verweerster de mogelijkheid heeft over 
te stappen naar een voltijdse betrekking, en aldus een hoger inkomen te verwerven en in 
haar behoeften te voorzien, en deze mogelijkheid bij de begroting van de onderhoudsuit-
kering buiten beschouwing laat enkel omwille van de taakverdeling die ten tijde van het 
samenleven tussen partijen was afgesproken, miskent het de verplichting om bij de begro-
ting van de onderhoudsuitkering lopende het echtscheidingsgeding niet alleen rekening te 
houden met de werkelijke inkomsten van de onderhoudsschuldeiser, maar ook met zijn 
mogelijkheden tot het verwerven van (hogere) inkomsten, ook al werden die mogelijkhe-
den ten tijde van het samenleven van partijen, ingevolge een tussen hen afgesproken taak-
verdeling, niet benut (schending van artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek).

4. De door het bestreden arrest vermelde bijkomende omstandigheid dat "de kortge-
dingmaatregelen bovendien (moeten) beoordeeld worden alsof er geen scheiding was ge-
weest", kan evenmin de beslissing tot het buiten beschouwing laten van de mogelijkheid 
van de verweerster tot het overschakelen naar een voltijdse betrekking gelet op de taak-
verdeling ten tijde van het samenleven, verantwoorden.

Overeenkomstig artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek neemt de voorzitter van de 
rechtbank of de rechter die het ambt van voorzitter waarneemt, rechtsprekend in kort ge-
ding, in iedere stand van het geding, tot de ontbinding van het huwelijk op verzoek van de 
partijen of van een van de partijen of van de procureur des Konings, kennis van de voorlo-
pige maatregelen die betrekking hebben op de persoon, op het levensonderhoud en op de 
goederen, zowel van de partijen als van de kinderen. Het hof van beroep, dat krachtens ar-
tikel 602, eerste lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, kennis neemt van het hoger beroep 
tegen de uitspraken in eerste aanleg gewezen door de voorzitter van de rechtbank van eer-
ste aanleg, beschikt over dezelfde bevoegdheden.

De kortgedingmaatregelen die op grond van artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek 
tussen echtgenoten kunnen bevolen worden moeten, anders dan door het bestreden arrest 
weerhouden, niet worden beoordeeld "alsof er geen scheiding was geweest".

Weliswaar dient de onderhoudsuitkering lopende het echtscheidingsgeding te worden 
geraamd zodanig dat de uitkeringsgerechtigde echtgenoot in staat is de levensstijl aan te 
houden "die hij zou hebben gehad indien er geen scheiding was geweest". Dit betekent 
echter geenszins dat de taakverdeling tussen echtgenoten ten tijde van het samenleven, 
ook na de feitelijke scheiding die het gevolg is van het inleiden van een echtscheidings-
procedure, kan behouden blijven, derwijze dat de echtgenoot-onderhoudsschuldeiser de 
(financiële) mogelijkheden die hij niet diende te benutten ten tijde van het samenleven, 
ook na de feitelijke scheiding onbenut zou mogen laten.

Door derhalve de kortgedingmaatregelen te beoordelen "alsof er geen scheiding was 
geweest", miskent het bestreden arrest de artikelen 602, eerste lid, 2°, en 1280 van het Ge-
rechtelijk Wetboek, en kon het op deze grond ook niet wettig de taakverdeling tussen par-
tijen ten tijde van het samenleven inroepen om de mogelijkheid van de verweerster tot het 
overstappen naar een voltijdse betrekking in het kader van de begroting van de onder-
houdsuitkering, te verwerpen (schending van de artikelen 602, eerste lid, 2°, en 1280 van 
het Gerechtelijk Wetboek, alsook artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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1. Krachtens artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek neemt de voorzitter 
van de rechtbank van eerste aanleg waarbij de vordering tot echtscheiding aan-
hangig is, rechtsprekend in kort geding, kennis van de voorlopige maatregelen 
die betrekking hebben op de persoon, het levensonderhoud en de goederen van 
de partijen en de kinderen, en dit in iedere stand van het geding, tot de ontbin-
ding van het huwelijk.

Aldus kan een voorlopige maatregel bestaan in het toekennen aan een van de 
echtgenoten van een onderhoudsbijdrage in uitvoering van de in de artikelen 213 
en 221, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, bepaalde hulp- en bijdragever-
plichting, die als primaire huwelijksverplichting blijft bestaan zolang het huwe-
lijk in de persoonlijke verhouding tussen de echtgenoten niet is ontbonden, dit is 
tot op het ogenblik waarop de echtscheidingsuitspraak in kracht van gewijsde is 
getreden. 

2. De voorzitter begroot die onderhoudsbijdrage gelet op de relatieve behoefte 
van de onderhoudsgerechtigde echtgenoot, derwijze dat hij in staat is de levens-
standaard aan te houden als zou er geen scheiding zijn.

Hierbij moet de voorzitter rekening houden niet alleen met de actuele inkom-
sten van de onderhoudsgerechtigde maar ook met diens mogelijkheden om in-
komsten te verwerven.

Zodoende kan de onderhoudsgerechtigde met mogelijkheden om bijkomende 
inkomsten te verwerven, worden verplicht het bestaande taken- en rolverdeling te 
verlaten, door bijvoorbeeld redelijkerwijze bijkomend buitenshuis te gaan wer-
ken.

De voorzitter kan evenwel in feite oordelen, rekening houdend met de concre-
te omstandigheden van het geval, dat de onderhoudsgerechtigde voorlopig niet 
kan verplicht  worden een bestaande taak-  en rolverdeling te verlaten om zijn 
vroegere levensstandaard te behouden.

3. Het middel gaat ervan uit dat de voorzitter zodra hij niet uitsluit dat de uit-
keringsgerechtigde de mogelijkheid heeft zijn inkomsten te verhogen door een 
grotere activiteit, steeds verplicht is met die mogelijkheid rekening te houden bij 
de begroting van de onderhoudsuitkering.

Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep. 
Veroordeelt de eiser in de kosten.

29 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingel-
gem, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Geinger. 

Nr. 598
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1° KAMER - 30 november 2007

DESKUNDIGENONDERZOEK - BURGERLIJKE ZAKEN - DESKUNDIGE - VOORLOPIG ADVIES - 
MENING VAN DE DESKUNDIGE - MEDEDELING AAN DE PARTIJEN - DOEL

Na afloop van de verrichtingen mag de gerechtsdeskundige aan de partijen een voorlopig 
advies geven waarin hij zijn mening te kennen geeft over het antwoord dat hij binnen het  
kader  van  zijn  opdracht  moet  geven,  zodat  de  partijen  met  nuttig  gevolg  hun  
opmerkingen kunnen maken en de deskundige hierop kan antwoorden. (Art. 978, eerste 
lid, Ger.W.)

(V.B. T. F.B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0563.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 14 maart 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert vier middelen aan :

Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 978 van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen

Na te hebben vastgesteld dat het eerste beroepen vonnis van 2 februari 2000, dat door 
de voorzitter van de rechtbank van koophandel, zitting houdend in kort geding gewezen 
was, de verweerders op dagvaarding van de eiseres, op grond van de artikelen 636 en vol-
gende van het Wetboek van Vennootschappen, veroordeeld heeft om de 65 aandelen van 
T.I.M. Belgium, naamloze vennootschap, die zij in bezit hadden (ook de eiseres zelf had 
65 aandelen van die vennootschap in bezit), over te dragen aan de eiseres, en een deskun-
dige benoemd heeft met de in het vonnis omschreven opdracht om haar "(...) alle gege-
vens te verstrekken die  van nut  konden zijn  voor de vaststelling van de waarde"  van 
T.I.M. Belgium op de dag van het vonnis, dat de benoemde deskundige zijn verslag heeft 
ingediend op 26 april 2002, dat de voorzitter van de rechtbank van koophandel, zitting 
houdende in kort geding, in de tweede beroepen beslissing, die na verdere behandeling 
van de zaak is gewezen op 21 mei 2003, de bevindingen van het verslag van de deskundi-
ge heeft bekrachtigd, voor recht heeft gezegd dat de waarde van de overgedragen 65 aan-
delen van T.I.M. Belgium op de dag van het vonnis van 2 februari 2000 een waarde had-
den van 546.500 euro en de eiseres heeft veroordeeld om dat bedrag aan de verweerders te 
betalen als prijs voor de afgestane aandelen (na aftrek van een bedrag dat in mindering 
moest  worden  gebracht  daar  het  voordien  was  betaald  ter  uitvoering  van  het  eerste 
vonnis), bevestigt het arrest op het hoger beroep van de eiseres tegen beide vonnissen, die 
vonnissen, met name op de volgende gronden van de eerste rechter die het overneemt:

"(de eiseres) betwist niet alleen de raming van de gerechtsdeskundige, maar ook de gel-
digheid van het deskundigenonderzoek;
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(de eiseres) is aldus van oordeel dat de deskundige het tegensprekelijk karakter van het 
deskundigenonderzoek niet heeft geëerbiedigd omdat hij reeds in het door hem op 20 ok-
tober 2000 neergelegde voorafgaande verslag zijn advies gegeven heeft over de waarde 
van de 65 afgestane aandelen en hij aldus aan de partijen een duidelijk signaal gegeven 
heeft dat zijn beslissing reeds genomen was en dat geen enkele vraag of opmerking van de 
partijen hem nog van mening zou doen veranderen;

het door de deskundige op 20 oktober 2000 neergelegde voorafgaand verslag maakt 
weliswaar reeds melding van de werkwijze die hij zinnens was te volgen voor de raming 
van de litigieuze aandelen, maar dat eerste standpunt van de deskundige was onderworpen 
aan het oordeel, de opmerkingen en de kritiek van de partijen die trouwens niet verzuimd 
hebben deze mede te delen aan de deskundige;

de gerechtsdeskundige heeft zeer uitvoerig geantwoord op de argumenten van de partij-
en, vooreerst in een nota met opmerkingen die hij aan de partijen heeft gezonden op 30 
november 2001 en vervolgens in de conclusies van zijn verslag;

wanneer, zoals te dezen het geval is, de partijen de kans hebben gekregen hun opmer-
kingen en bezwaren te formuleren na inzage van het voorafgaand verslag van de deskun-
dige die reeds zijn ramingen, ja zelfs zijn eerste conclusies bevatte, en wanneer de des-
kundige achteraf een definitief verslag heeft opgemaakt waarin hij geantwoord heeft op de 
opmerkingen van de partijen, zijn het recht van verdediging en het beginsel van de tegen-
spraak klaarblijkelijk voldoende geëerbiedigd".

In zijn eigen redengeving wijst het hof van beroep met name op het volgende:
"Een deskundige is geen rechter of scheidsrechter. Hij mag zijn mening kenbaar maken 

in het preliminaire verslag dat aan zijn eindverslag voorafgaat, mits hij de partijen de mo-
gelijkheid biedt nog tijdig en met nuttig gevolg te antwoorden. Te dezen is het tegenspre-
kelijk karakter van het deskundigenonderzoek in acht genomen, daar de deskundige onte-
gensprekelijk zijn overwegingen heeft voortgezet, deze duidelijk geformuleerd heeft met 
inachtneming van de argumenten die (de partijen) hem hebben tegengeworpen na mede-
deling van het voorafgaand verslag en uiteindelijk zijn eerste raming heeft herzien".

Grieven
Artikel 978 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de deskundigen na afloop van de 

verrichtingen kennis geven van hun bevindingen aan de partijen, wier opmerkingen zij 
aantekenen, tenzij de partijen de deskundigen van die formaliteiten vrijstellen.

Op grond van die bepaling kunnen de partijen alle dienstige opmerkingen ter kennis 
brengen van de deskundige, en zulks vooraleer de deskundige de conclusies vermeldt die 
hij meent te moeten afleiden uit de in zijn eerste geschrift gedane vaststellingen.

Weliswaar wordt de naleving van die wetsbepaling niet voorgeschreven op straffe van 
nietigheid van het verslag, maar die voorbereidende fase van de deskundigenverrichtingen 
is van essentieel belang, daar zij verzekert dat de verrichtingen op tegenspraak verlopen 
en dat bijgevolg het recht van verdediging van de partijen wordt geëerbiedigd.

Dat eerste deskundigenverslag, dat het "voorafgaande verslag" moet worden genoemd, 
is een samenvatting van de vaststellingen van de deskundige en van de verschillende in-
lichtingen die hij heeft kunnen verkrijgen. Die samenvatting is onderworpen aan de tegen-
spraak van de partijen. Wegens haar aard zelf blijft zij voorlopig en mag zij niet vooruitlo-
pen op de conclusies van de deskundige.

De eiseres had in haar conclusie het hof van beroep gevraagd voor recht te zeggen dat 
het verslag van de deskundige niet "aan haar kon worden tegengeworpen", met name "we-
gens schending van het recht van verdediging en van het beginsel van het tegensprekelijk 
karakter van het deskundigenonderzoek", daar de deskundige van meet af aan aan de par-
tijen een stuk "voorafgaand verslag" had meegedeeld waarin hij de prijs van de afgestane 
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aandelen "raamde op 25.500.000 frank".
Uit het "voorafgaand verslag" van de deskundige van 20 oktober 2000 volgt immers 

dat de deskundige na een eerste bijeenkomst van de partijen op 27 maart 2000 en na de 
mededeling van verschillende stukken, tot de volgende slotsom was gekomen: "Na afloop 
van mijn deskundigenopdracht waarbij ik was belast met de raming van de 65 afgestane 
aandelen van de naamloze vennootschap T.I.M. Belgium, ben ik ondergetekende A.R. D, 
bedrijfsrevisor, van oordeel dat de billijke prijs wordt vastgesteld op 25.500.000 frank" 
(dat bedrag stemt overeen met het bedrag van 632.128,00 euro).

Zodoende heeft de deskundige de aangehaalde wetsbepaling geschonden en het tegen-
sprekelijk karakter van het deskundigenonderzoek alsook het recht van verdediging van 
de eiseres miskend. Door zijn beslissing te gronden op het verslag van de deskundige is 
het arrest door dezelfde onwettigheid aangetast. 

Noch de omstandigheid dat de partijen achteraf in staat zijn geweest hun opmerkingen 
en kritiek aan de deskundige mede te delen, wat zij gedaan hebben, noch de omstandig-
heid dat de deskundige op die opmerkingen geantwoord heeft in een latere nota en in zijn 
eindverslag en zelfs zijn raming (lichtelijk) heeft verlaagd - om een reden die hij overi-
gens niet uitlegt en die uit geen enkele van zijn nota's blijkt - kunnen die onwettigheid 
wegnemen. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid voor de partijen om achteraf het verslag 
te betwisten voor de rechter bij de verdere behandeling van de zaak, wat inherent is aan 
elk geschil voor de rechter.

Door het verslag van de deskundige te bekrachtigen verantwoordt het arrest dus zijn 
beslissing niet naar recht.

...
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Naar luid van artikel 978, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek zoals het te 

dezen van toepassing was, geven de deskundigen na afloop van de verrichtingen 
kennis van hun bevindingen aan de partijen wier opmerkingen zij aantekenen.

Krachtens die bepaling mag de gerechtsdeskundige na afloop van de verrich-
tingen aan de partijen een voorlopig advies geven waarin hij zijn mening te ken-
nen geeft over het antwoord dat hij binnen het kader van zijn opdracht moet ge-
ven, zodat de partijen met nuttig gevolg hun opmerkingen kunnen maken en de 
deskundige hierop kan antwoorden.

Met overneming van de motivering van de eerste rechter wijst het arrest erop 
dat de deskundige weliswaar reeds in zijn voorafgaand verslag van 20 oktober 
2000 melding heeft gemaakt van de werkwijze die hij zinnens was te volgen voor 
de raming van de litigieuze aandelen, maar dat dit eerste standpunt "onderworpen 
was aan het oordeel, de opmerkingen en de kritiek van de partijen die trouwens 
niet verzuimd hebben deze mede te delen aan de deskundige; (dat laatstgenoem-
de) zeer uitvoerig geantwoord heeft op de argumenten van de partijen, vooreerst 
in een nota met opmerkingen die hij aan de partijen heeft gezonden op 30 no-
vember 2001 en vervolgens in de conclusies van zijn (eind)verslag" en, in zijn ei-
gen redengeving, wijst het arrest erop dat de deskundige, na de indiening van zijn 
voorafgaand verslag waarin hij zijn mening kenbaar maakte, "zijn overwegingen 
heeft voortgezet, (deze) duidelijk geformuleerd heeft met inachtneming van de 
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argumenten die (de partijen) hem hebben tegengeworpen na de mededeling van 
het voorafgaand verslag en uiteindelijk zijn eerste raming (heeft) herzien".

Op grond van die vaststellingen verantwoordt het arrest naar recht zijn beslis-
sing dat het tegensprekelijk karakter van het deskundigenonderzoek en het recht 
van verdediging van de eiseres in acht genomen zijn.

Het middel kan niet worden aangenomen.
...
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de oproeping tot bindendverklaring van het ar-

rest.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

30 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. T'Kint en Simont. 

Nr. 599

1° KAMER - 30 november 2007

ERFDIENSTBAARHEID - DIENSTBAARHEID - ZAKELIJKE ERFDIENSTBAARHEID - VOORWAARDE

Er is sprake van een zakelijke erfdienstbaarheid en niet van een persoonlijk recht zodra de  
dienstbaarheid, die altijd aan personen ten goede komt, in rechtstreeks en onmiddellijk  
verband staat met het gebruik en de exploitatie van een erf, ook al zou ze geen ander  
gevolg hebben dan dat gebruik en die exploitatie te vergemakkelijken1. (Artt. 637 en 686, 
B.W.)

(E. e.a. T. T.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0140.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 27 juni 2006 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 637, 686, 687, 688, 691, 695 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek.

1 Zie Cass., 28 jan. 2000, AR. C.99.0005.F, nr. 76.
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van de verweerster ten dele gegrond 

en, met wijziging van de beroepen beslissing, verwerpt de rechtsvordering van de eisers 
die ertoe strekte haar de overgang over hun erf te ontzeggen. Het beslist aldus op alle 
gronden die geacht worden hier volledig weergegeven te zijn en in het bijzonder op de 
volgende gronden:

"Artikel 695 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt: 'Ten aanzien van erfdienst-
baarheden die niet door verjaring kunnen worden verkregen, kan de titel van vestiging van 
de erfdienstbaarheid slechts worden vervangen door een titel van erkenning van de erf-
dienstbaarheid, uitgaande van de eigenaar van het dienstbare erf'; de erfdienstbaarheid van 
overgang is een niet voortdurende erfdienstbaarheid die niet door verjaring kan worden 
verkregen en derhalve onder toepassing valt van artikel 695 van het Burgerlijk Wetboek; 
de akte van erkenning in de zin van dit artikel kan alleen een schriftelijke akte of een be-
kentenis zijn; de schriftelijke en naar behoren geregistreerde overeenkomst van 15 sep-
tember 1962 die was gesloten tussen mevrouw D., toenmalig eigenares van het erf van (de 
verweerster), en de heer D., toenmalig eigenaar van het erf van (de eisers), vormt wel de-
gelijk een akte van erkenning in de zin van artikel 695 van het Burgerlijk Wetboek door-
dat de heer W.D. daarin verklaart 'heel goed op de hoogte te zijn van de op 21 september 
1890 gesloten en door de overeenkomst  van 28 mei 1919 bekrachtigde overeenkomst 
waarin aan de heer D. een recht van overgang werd toegekend over de strook grond tussen 
die van D. en het huis van W.D.'; die overeenkomst van 15 september 1962 geeft immers 
de heer D. het recht te bouwen boven de doorgang onder bepaalde voorwaarden, waaron-
der een voorwaarde die specifiek verband houdt met het behoud van de vrije hoogte van 
de doorgang van minimum 3,20 meter (benevens de afkoop van de mandeligheid, nodig 
voor de bouw, en een recht van toegang voor de herstellingen aan de gevel); die overeen-
komst van 15 september 1962 is wel degelijk een vorm van buitengerechtelijke bekente-
nis, die is uitgegaan van de eigenaar van het dienstbare erf en die de uitdrukkelijke erken-
ning, door laatstgenoemde, inhoudt van het bestaan van het recht van overgang".

Grieven
Krachtens artikel 637 van het Burgerlijk Wetboek is een erfdienstbaarheid een last op 

een erf gelegd tot gebruik en tot nut van een erf dat aan een andere eigenaar toebehoort. 
Krachtens artikel 686 van dat wetboek mogen eigenaars  op hun eigendommen of ten 
voordele van hun eigendommen zodanige erfdienstbaarheden vestigen als zij goedvinden, 
mits echter de gevestigde dienstbaarheden noch aan een persoon, noch ten voordele van 
een persoon, maar slechts aan een erf en ten behoeve van een erf worden opgelegd. Arti-
kel 687 van dat wetboek bevestigt dat erfdienstbaarheden worden gevestigd voor het ge-
bruik van gebouwen of voor het gebruik van gronderven, zodat zij te omschrijven zijn als 
een dienstbaarheid van het ene erf aan het andere en niet als een dienstbaarheid van de ene 
persoon aan de andere.

Artikel 688 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het recht van overgang een niet 
voortdurende erfdienstbaarheid is, zodat zij slechts door een titel kan worden gevestigd 
(artikel 691 van dat wetboek), met dien verstande dat de titel van vestiging kan worden 
vervangen door een titel van erkenning van de erfdienstbaarheid, die uitgaat van de eige-
naar van het dienstbare erf (artikel 695 van dat wetboek).

Daaruit volgt dat de rechter maar het bestaan van een erfdienstbaarheid van overgang 
kan aannemen, wanneer hij vaststelt dat de titel die haar vestigt een dienstbaarheid instelt 
aan het erf en niet aan de persoon. Hoewel hij op onaantastbare wijze en met uitlegging 
van het beding van een akte waarin een recht van overgang wordt verleend dient uit te 
maken of dat recht een vorderingsrecht is dan wel betrekking heeft op een bedongen erf-
dienstbaarheid, is het hem verboden het wettelijk begrip erfdienstbaarheid van overgang 
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alsook de verbindende kracht van de betrokken akte te miskennen.
Na te hebben vastgesteld dat de rechtsvoorganger van de eisers, in de litigieuze over-

eenkomst van 15 september 1962 verklaarde "heel goed op de hoogte te zijn (...) van het 
aan (de rechtsvoorganger van de verweerster) toegekende recht van overgang" en dat "die 
overeenkomst van 15 september 1962 (aan de rechtsvoorganger van de eisers) het recht 
geeft te bouwen boven de doorgang onder bepaalde voorwaarden", beslist het bestreden 
vonnis dat die overeenkomst de buitengerechtelijke bekentenis is van het feit dat er op het 
erf van de eisers een erfdienstbaarheid van overgang rust ten voordele van dat van de ver-
weerster.

Aldus miskent het vonnis de verbindende kracht van de betrokken overeenkomst die 
enkel betrekking heeft op een aan de heer D. verleend recht van overgang en op de aan de 
heer D. verleende toestemming om onder bepaalde voorwaarden te bouwen boven die 
doorgang  en  geen  dienstbaarheid  vestigt  op  het  ene  erf  ten  voordele  van  het  andere 
(schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek), alsook het wettelijk begrip erf-
dienstbaarheid van overgang en de regels tot vestiging ervan (schending van de artikelen 
637, 686, 687, 688, 691 en 695 van dat wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De feitenrechter bepaalt op onaantastbare wijze en met uitlegging van het be-

ding van een akte waarbij een recht van overgang wordt verleend, of dat recht 
een vorderingsrecht is  dan wel of  het  betrekking heeft  op een bedongen erf-
dienstbaarheid, mits die interpretatie het wettelijk begrip erfdienstbaarheid niet 
miskent.

De bewoordingen van de artikelen 637 en 686 van het Burgerlijk Wetboek 
waarop het middel berust, mogen niet in hun letterlijke betekenis worden begre-
pen. De dienstbaarheid komt altijd aan personen ten goede. Er is sprake van een 
zakelijke erfdienstbaarheid en niet van een persoonlijk recht zodra de dienstbaar-
heid in rechtstreeks en onmiddellijk verband staat met het gebruik en de exploita-
tie van een erf, ook al zou ze geen ander gevolg hebben dan het gebruik en de ex-
ploitatie ervan te vergemakkelijken. Door dat grotere gebruiksgemak geeft  de 
dienstbaarheid een meerwaarde aan het erf en wordt ze dus in het voordeel van 
dat erf gevestigd in de zin van de bovenaangehaalde wetsbepalingen.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de overeenkomst van 15 september 1962 
gesloten is tussen "mevrouw D., toenmalige eigenares van het erf van (de ver-
weerster), en de heer D., toenmalig eigenaar van het erf van de (eisers), dat "de 
heer W. D. daarin verklaart 'heel goed op de hoogte te zijn van de op 21 septem-
ber 1890 gesloten en door de overeenkomst van 28 mei 1919 bekrachtigde over-
eenkomst'", dat die overeenkomst van 1890 betrekking heeft op "het recht van 
overgang dat aan de heer D. werd verleend op de strook grond tussen die van D. 
en het huis van W. D." en dat "de overeenkomst van 15 september 1962 de heer 
D. het recht geeft boven de doorgang te bouwen onder bepaalde voorwaarden, 
waaronder een voorwaarde die specifiek verband houdt met het behoud van de 
vrije hoogte van de doorgang van minimum 3,20 meter".

Het bestreden vonnis overweegt aldus dat het recht van overgang over het erf 
van de eisers in rechtstreeks en onmiddellijk verband staat met het gebruik van 
het erf van de verweerster sedert 1890.
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Op grond van die overweging heeft het zonder noch de verbindende kracht 
van de overeenkomst van 15 september 1962 noch het wettelijk begrip erfdienst-
baarheid te miskennen kunnen beslissen dat die overeenkomst de buitengerechte-
lijke bekentenis vormde van het feit dat er op het erf van de eisers een erfdienst-
baarheid van overgang rust ten voordele van het erf van de verweerster.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.

30 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. Draps. 

Nr. 600

1° KAMER - 30 november 2007

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - AFTREK VAN DE BELASTING - 
VERHUUR VAN AUTOVOERTUIGEN - BEROEPSWERKZAAMHEID - BEGRIP

Het arrest dat enkel vaststelt dat de door een partij uitgeoefende activiteit, bestaande in de 
verhuur van voertuigen, niet aan het "grote publiek aangeboden wordt, maar alleen aan  
haar klanten die hun voertuigen binnenbrengen voor onderhoud of herstelling", beslist  
niet wettig dat die partij geen specifieke activiteit, bestaande in de verhuur van wagens,  
uitoefende op grond waarvan zij  de in  artikel  45 BTW-wetboek bedoelde belastingen  
volledig had kunnen aftrekken1. (Art. 45, tweede lid, a, W.B.T.W.)

(JEMEPPE MOTOR bvba T. BELGISCHE STAAT Min. v. Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0062.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 5 oktober 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 45, §§1 en 2, van het BTW-wetboek.
Aangevochten beslissingen

1 Cass., 19 jan. 2007, AR. C.04.0107.N, www.cass.be; zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr.600..
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Om recht te doen op het principaal beroep van de Belgische Staat, thans verweerder, 
het beroepen vonnis te wijzigen, voor recht te zeggen dat het tegen de eiseres uitgevaar-
digde dwangbevel deugdelijk en rechtsgeldig is, onverkort uitwerking kan krijgen en kan 
worden ingevorderd, herinnert het bestreden arrest vooreerst eraan dat het geschil tussen 
de partijen betrekking heeft op "de voorwaarden waaronder BTW-aftrek mogelijk is voor 
de ondernemingen die een specifieke economische activiteit, bestaande in de verhuur van 
voertuigen, uitoefenen (artikel 45, §2, van het BTW-wetboek: deze bepaling voert een uit-
zondering in op het principiële verbod om de voorbelasting volledig af te trekken)" en be-
slist het in verband met de toepassing van artikel 45, §2, van het BTW-wetboek het vol-
gende:

"aangezien de bedoelde bepaling een volledige aftrek van de belasting mogelijk maakt 
voor ondernemingen die voertuigen verhuren of verkopen, is ze een uitzonderings-bepa-
ling;

deze bepaling is van toepassing op de ondernemingen die zich richten tot het publiek in 
het algemeen als ondernemingen die voertuigen verkopen of verhuren, en is bedoeld om 
de beroepswerkzaamheid niet overmatig te belasten;

zij moet op een beperkende wijze worden uitgelegd daar ze afwijkt van het beginsel 
van de gedeeltelijke  aftrek  (zie  Rechtb.  Turnhout,  24 december  1993,  Courrier  fiscal 
1994, p. 504);

dat is het traditionele standpunt en het vindt steun in de parlementaire voorbereiding 
van het wetboek (Kamer van volksvertegenwoordigers, B.Z., 1968, Gedr. St., nr. 88, I, p. 
43) waaruit blijkt dat het voor de toepassing van de volledige aftrek moet gaan om een 
specifieke activiteit die voordien als beroepswerkzaamheid was omschreven;

de minister van Financiën heeft zich eveneens in dezelfde zin uitgelaten (Q.P. Four-
neaux, nr. 901 van 21 mei 1997, R.T.V.A., nr. 130, p. 1011);

hetzelfde geldt voor het Hof van Cassatie dat onlangs nog dat traditionele standpunt in 
herinnering heeft gebracht (Cass., 1 februari 1996, in zake E.A.B t/ B.S.: 'de appelrechter 
heeft kunnen beslissen dat enkele verhuringen in gesloten kring geen beroepswerkzaam-
heid opleverden');

op nog nadrukkelijker wijze heeft het Hof van Cassatie zijn rechtspraak in die zin her-
haald (Cass., 9 januari 1998, A.C., 1998, nr. 17: de belastingplichtige die voertuigen ver-
huurt in een gesloten kringloop, zonder dat hij werkelijk zelfstandig optreedt, oefent geen 
echte beroepswerkzaamheid uit, bestaande in de verhuur van wagens waarop de beperking 
van de aftrek van de in artikel 45, §2, tweede lid, a, van het BTW-wetboek bedoelde be-
lasting niet van toepassing is);

de aangevoerde rechtspraak laat geen twijfel bestaan over de oplossing die aan het ge-
schil moet worden gegeven. Het Hof drukt zich als volgt uit in het voorgelegde geval: 'dat 
die beroepswerkzaamheid moet bestaan in de geregelde en zelfstandige levering van goe-
deren en diensten; (...) de appelrechters hebben vastgesteld dat de eiseres zich te dezen 
niet richtte tot het publiek maar tot één enkele klant', en besluit daaruit ten slotte dat de 
gevraagde aftrek niet voldeed aan de wettelijke vereisten;

het hof (van beroep) kan dus alleen maar tot dezelfde slotsom komen, daar (de eiseres) 
geen specifieke economische activiteit, bestaande in de verhuur van wagens aan het grote 
publiek uitoefende, maar die wagens enkel ter verhuring aanbood aan haar klanten die hun 
voertuigen binnenbrengen voor onderhoud en herstelling".

Grieven
...
Tweede onderdeel
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In afwijking van het beginsel van de volledige aftrek van de belastingen op de goede-
ren en diensten die aan een belastingplichtige worden geleverd en door hem worden ge-
bruikt voor de belaste verrichtingen, welk beginsel is neergelegd in artikel 45, §2, van het 
BTW-wetboek, bepaalt §2 van diezelfde bepaling dat ten aanzien van de levering, de in-
voer en de intracommunautaire verwerving van autovoertuigen bestemd voor het vervoer 
van personen en/of goederen over de weg en ten aanzien van goederen en diensten met 
betrekking tot die voertuigen, de aftrek in geen geval hoger mag zijn dan 50 pct. van de 
betaalde belasting.

Van die beperking wordt op haar beurt afgeweken in de gevallen bedoeld in artikel 45, 
§2, tweede lid, van hetzelfde wetboek, zodat, volgens littera a) van die bepaling, de aftrek 
volledig is voor de "voertuigen bestemd om te worden verkocht of te worden verhuurd 
door een belastingplichtige wiens specifieke economische activiteit bestaat in de verkoop 
of de verhuur van autovoertuigen".

Aangezien artikel 45, §2, eerste lid, van het BTW-wetboek een uitzondering invoert op 
de algemene regel dat de belastingplichtigen de voorbelasting volledig mogen aftrekken, 
welke algemene regel verantwoord is door het beginsel van de neutraliteit van de BTW, 
dient het op beperkende wijze te worden uitgelegd, terwijl het tweede lid van dezelfde be-
paling een beperking vormt op die uitzondering en derhalve ruim dient te worden uitge-
legd.

Het wettelijk vereiste dat de verhuur van autovoertuigen moet bestaan in een specifieke 
economische activiteit betekent daarom niet dat de betrokken belastingplichtige maar één 
enkele economische activiteit mag hebben of, om de woorden van verweerder te gebrui-
ken, dat "de uitzondering op de beperking van de aftrek enkel geldt voor de beroepsver-
huurders  van wagens,  dat  wil  zeggen voor  de eigenlijke verhuurondernemingen in  de 
strikte zin".

Een belastingplichtige wiens economische activiteit bestaat in de verkoop en/of de her-
stelling van voertuigen en die aan zijn klanten ook vervangingsvoertuigen verhuurt, oefent 
eveneens een specifieke economische activiteit uit die bestaat in de verhuur van voertui-
gen en die in juridisch opzicht volledig zelfstandig wordt verricht. Wat dat betreft doet het 
niet terzake dat er voor de economische activiteit, bestaande in de verhuur van voertuigen, 
geen reclame wordt gemaakt of dat ze zich hoofdzakelijk, ja zelfs uitsluitend, richt tot de 
klanten van de belastingplichtige.

Te dezen wordt het niet betwist dat de activiteit van de eiseres bestaat in een activiteit 
als garagist, de verkoop van nieuwe of tweedehandse wagens, werktuigkunde en carrosse-
rie. Het wordt evenmin betwist dat zij binnen het kader van die economische activiteit wa-
gens verhuurt, zoals blijkt uit haar statuten volgens welke haar economische activiteit niet 
alleen bestaat in de verkoop van voertuigen maar ook in "de verhuur van motorvoertuigen 
met of zonder bestuurder". Het wordt al evenmin betwist dat die wagenverhuur respectie-
velijk 753.890 oude Belgische frank voor het jaar 1999 en 905.478 oude Belgische frank 
voor het jaar 2000 heeft opgebracht, dat respectievelijk 339 en 365 facturen zijn uitgereikt 
met belastingheffing in 1999 en 2000, dat alle vaststellingen zijn overgenomen in de ap-
pelconclusie van de eiseres terwijl diezelfde cijfers overgenomen worden in de appelcon-
clusie van de verweerder en het bestreden arrest zelf vaststelt dat de eiseres voertuigen ter 
verhuring aanbiedt aan haar klanten die hun voertuigen binnenbrengen voor onderhoud of 
herstelling.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest, dat, om het hoger beroep van de verweerder ont-
vankelijk  te  verklaren,  het  beroepen vonnis  te  wijzigen,  voor  recht  te  zeggen dat  het 
dwangbevel deugdelijk en rechtsgeldig is, onverkort uitwerking kan krijgen en kan wor-
den ingevorderd, beslist dat de eiseres geen specifieke economische activiteit, bestaande 
in de verhuur van autovoertuigen uitoefende in de zin van artikel 45, §2, tweede lid, a), 
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van het BTW-wetboek op grond dat de voertuigen niet ter verhuring worden aangeboden 
aan het grote publiek maar alleen aan haar klanten die hun voertuigen binnenbrengen voor 
onderhoud en herstelling, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt en artikel 45, inzon-
derheid §2, tweede lid, a) van het BTW-wetboek schendt, in zoverre de uitoefening van 
een specifieke economische activiteit, bestaande in de verhuur van voertuigen, niet nood-
zakelijkerwijs impliceert dat het hier een activiteit betreft waarbij wagens ter verhuring 
aan het grote publiek worden aangeboden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 45, tweede lid, a), van het BTW-wetboek, zoals het te dezen 

van toepassing is, is de beperking tot 50 pct. van de aftrek van de betaalde belas-
ting over de toegevoegde waarde niet van toepassing op de belastingplichtigen 
die een specifieke economische activiteit uitoefenen, bestaande in de verkoop of 
de verhuur van autovoertuigen.

Die activiteit moet bestaan in de geregelde en zelfstandige levering van goede-
ren en diensten.

Het arrest stelt vast dat de voertuigen door de eiseres "niet ter verhuring wor-
den aangeboden aan het grote publiek maar enkel aan haar klanten die hun voer-
tuigen binnenbrengen voor onderhoud of herstelling".

Op grond van die vaststellingen alleen beslist het arrest niet wettig dat de eise-
res geen specifieke activiteit  van verhuur van wagens uitoefende die haar het 
recht zou hebben gegeven om de in artikel 45 van het BTW-wetboek bedoelde 
belastingen volledig af te trekken.

Het onderdeel is gegrond.
De overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste onderdeel dat niet tot rui-

mere cassatie kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het voor recht zegt dat "het dwang-

bevel  deugdelijk  en rechtsgeldig is,  onverkort  uitwerking  kan krijgen  en  kan 
worden ingevorderd" en uitspraak doet over de kosten;

Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest;

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel. 

30 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Wouters en T'Kint.
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Nr. 601

3° KAMER - 3 december 2007

1º RECHTSMISBRUIK - OVEREENKOMST - EENZIJDIGE BEËINDIGING - GEEN AFSTAND - 
UITWERKING

2º OVEREENKOMST — EINDE - EENZIJDIGE BEËINDIGING - GEEN AFSTAND - UITWERKING

1º en 2° Aangezien de eenzijdige beëindiging van een overeenkomst onherroepelijk leidt  
tot het tenietgaan van die overeenkomst, heeft de partij die de overeenkomst beëindigt  
geen enkel recht om hiervan af te zien; het ontbreken van een dergelijke afstand kan dus  
geen rechtsmisbruik opleveren1. (Art. 1134, B.W.)

( FORTIS BANK nv T. T. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0208.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 1 februari 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
De zaak is bij beschikking van 25 september 2007 van de eerste voorzitter ver-

wezen naar de derde kamer.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert drie middelen aan, waarvan het tweede gesteld is als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel betreffende het rechtsmisbruik.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de eiseres rechtsmisbruik heeft gepleegd en beveelt de heropening 

van het debat teneinde de partijen in staat te stellen hun middelen te doen gelden omtrent 
de schade die uit dit rechtsmisbruik voortvloeit, met name op grond :

"dat (een getuigenverhoor) evenwel niet  noodzakelijk is,  in zoverre uit  de nu reeds 
vaststaande feiten, ongeacht wat de opzegging zelf betreft, blijkt dat de handhaving van 
de opzegging door (de eiseres) in ieder geval rechtsmisbruik oplevert; (...)

dat wanneer de overeenkomst beëindigd wordt, en dan vooral eenzijdig beëindigd, en 
één van de partijen een contractuele sanctie oplegt, die partij meer bepaald gebonden is 
door een verplichting van solidariteit en loyauteit; dat de schuldeiser die het slachtoffer 
wordt van de tekortkoming van zijn schuldenaar, rekening moet houden met de gewettig-
de belangen van zijn medecontractant (Stijns, Van Gerven et Wéry, Chronique de juris-
prudence. Les obligations: les sources, J.T., 1996, p. 703, n° 35 d); dat de rechter in geval 
van misbruik, d.w.z. wanneer de schuldeiser twee mogelijkheden heeft en de voor zijn 
schuldenaar meest schadelijke oplossing uitkiest zonder daar zelf enig bijzonder voordeel 

1 Zie Cass., 9 maart 1973, AC., 1973, 671; Cass., 6 nov. 1987, AC., 1998, AR 5397, nr. 149.
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uit te halen, matigend kan optreden door het recht van de schuldeiser binnen de grenzen 
van de normale uitoefening terug te brengen (J. T. , 1996, p. 708, nr. 46);

dat (de eiseres) zich verschanst achter de overweging dat de regelmatige opzegging van 
de kredieten tot gevolg had dat haar schuldvordering volledig opeisbaar werd en dat zij, 
bij gebrek aan betaling van die schuldvordering, tot de gedwongen uitvoering kon over-
gaan zonder misbruik te plegen, zodat 'er van rechtsmisbruik geen sprake kan zijn' (... );

dat het middel niet ter zake dienend is gezien de uitoefening van een recht niet uitsluit 
dat er van dit recht misbruik kan worden gemaakt, aangezien, integendeel, rechtsmisbruik 
alleen voorkomt naar aanleiding van de uitoefening van een recht;

dat: 'même régulièrement mises en œuvre, des procédures d'exécution deviennent abu-
sives et intolérables lorsque le but poursuivi n'est plus d'obtenir le paiement mais de désta-
biliser le débiteur en confondant exécution et vengeance ou en recherchant de manière im-
pitoyable un résultat même minime, quitte à faire subir un lourd préjudice au saisi' (De 
Leval, Recouvrement et dignité humaine, 15 november 2002, S.P.F.J. 3/Form, Echange 
d'expériences professionnelles entre juges des saisies, p. 7);

dat (de eiseres), door haar beslissing om het krediet stop te zetten en de gedwongen te-
rugbetaling van haar schuldvordering na te streven door op het industrieel gebouw beslag 
te leggen, uit de twee mogelijkheden die zij heeft, de voor haar schuldenaar meest schade-
lijke oplossing uitkiest zonder daar zelf enig bijzonder voordeel uit te halen:

-  de  gedwongen verkoop van het  koetswerkatelier  zal  (de  verweerder)  hoogstwaar-
schijnlijk verplichten aangifte van zijn faillissement te doen, zoals hij dit betreurt; hij gaat 
het voordeel van de verschoonbaarheid vorderen en (de eiseres) loopt dus het risico dat 
haar verhaalsmogelijkheden beperkt worden tot  de prijs  van het onroerend goed; haar 
schuldvordering is echter hoger dan het bedrag van de voorschotten waarmee de bouw-
grond en de bouw gefinancierd werden en het is weinig waarschijnlijk dat de openbare 
verkoop voldoende opbrengt om haar volledig schadeloos te stellen;

- indien zij van de opzegging afziet, zoals (de verweerder) dringend verzoekt, en zijn 
voorstellen inwilligt, worden de achterstallige gelden onmiddellijk betaald en wordt de 
overeenkomst daarenboven op een normale manier voortgezet, zonder risico's te nemen 
die wezenlijk verschillen van die (welke zij) aanvaard heeft bij de opening van het kre-
diet, aangezien de moeilijkheden die zich hebben voorgedaan zozeer aan toevallige ge-
beurtenissen te wijten zijn dat er geen reden is om te vrezen dat deze zich zouden herha-
len;

dat hoewel de bestraffing van het rechtsmisbruik erin bestaat het recht van de schuldei-
ser binnen de grenzen van de normale uitoefening ervan terug te brengen, dus (van de ver-
weerder) de terugbetaling van de achterstallige gelden te eisen en de maandelijkse terug-
betalingen op regelmatige wijze te hervatten, kan de bank evenwel niet in rechte gedwon-
gen worden de rechtsband die zij verbroken heeft, te herstellen;

dat : 'la résiliation est un acte juridique unilatéral réceptice. Elle produit ses effets de 
plano et irrévocablement, dès l'instant où elle a été adressée à l'autre partie et que celle-ci 
l'a reçue ou, à tout le moins, a pu en prendre connaissance' (Wéry, Vue d'ensemble sur les 
causes d'extinction des contrats, C.U.P., décembre 2001, p. 26, n°. 18); dat : 'dès lors, (...), 
le juge ne pourrait, sous peine d'outrepasser ses pouvoirs, prononcer l'exécution forcée - 
en nature ou par équivalent - du contrat' (Delforge, L'unilatéralisme et la fin du contrat, 
op. cit., p. 112, n° 77); dat : 'seul un accord des deux parties pourrait supprimer les consé-
quences futures de l'acte antérieurement posé' en 'faire renaître le rapport juridique' (Dela-
haye, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, 1984, p. 125, 218 et 
219; Van Ommeslaghe, Les obligations, Examen de jurisprudence, R.C.J.B.,  1988, n°. 
147, p. 37, 39 en 40);

dat de eenzijdige ontbinding van een overeenkomst het onmiddellijk tenietgaan van de 
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overeenkomst meebrengt en de toevlucht tot de gedwongen uitvoering van de overeen-
komst, al was het bij equivalent,  uitsluit,  maar enkel recht geeft op het herstel van de 
schade ten gevolge van de onrechtmatige  handhaving van die overeenkomst (Cass.,  9 
maart 1973, Pas., 1973, I, 640)".

Grieven
Rechtsmisbruik veronderstelt per definitie het bestaan van een recht.
Te dezen pleegt de (eiseres) volgens het arrest rechtsmisbruik door het handhaven van 

de opzegging van de overeenkomst.
De gevolgen van de beslissing om een overeenkomst op te zeggen, zijn echter de plano 

en onherroepelijk.
Hieruit volgt dus geenszins het recht om de opzegging al dan niet te handhaven en geeft 

de partij die de opzegging ondergaat, evenmin het subjectieve recht om te eisen dat die 
opzegging zonder gevolg zou blijven en zodoende de beëindigde overeenkomst te doen 
herleven. 

Er kan bijgevolg geen sprake zijn van rechtsmisbruik die zou bestaan in het "handha-
ven" van de opzegging of van de ontbinding van een overeenkomst en in de weigering om 
die overeenkomst van kracht te laten blijven.

Het arrest, dat beslist dat de eiseres dergelijk rechtsmisbruik heeft gepleegd, schendt de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek (indien geoordeeld wordt dat het ar-
rest zich op het buitencontractueel terrein heeft begeven), 1134, derde lid, van het Burger-
lijk Wetboek (indien geoordeeld moet worden dat het arrest zijn beslissing grondt op de 
uitvoering van de overeenkomst) en miskent het in het middel bedoelde algemeen rechts-
beginsel.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
Aangezien de eenzijdige ontbinding van een overeenkomst onherroepelijk tot 

het tenietgaan ervan leidt, heeft de ontbindende partij geen enkel recht om hier-
van af te zien. Het ontbreken van een dergelijke afstand levert bijgevolg geen 
rechtsmisbruik op ten aanzien van die partij.

Het arrest, dat vaststelt dat de eiseres de opening van het aan de verweerder 
toegestane krediet had opgezegd en vervolgens oordeelt dat de eiseres, ongeacht 
of die opzegging al dan niet rechtmatig is geschied, rechtsmisbruik pleegde door 
haar beslissing te handhaven waarbij zij dat krediet stopzette, verantwoordt zijn 
beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste en het derde middel, die 

niet kunnen leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep ont-

vankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
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deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

3 december  2007 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, voorzitter –  Verslaggever:  
mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Van Ommeslaghe en Gérard.

Nr. 602

3° KAMER - 3 december 2007

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - AAN SPOORSTAVEN GEBONDEN 
MOTORRIJTUIG - LICHAMELIJKE LETSELS - UITSLUITING UIT HET VERGOEDINGSSTELSEL - 
PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET GRONDWETTELIJK HOF - SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 10 EN 11 
GW. - UITWERKING

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ALGEMEEN - VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING - AAN SPOORSTAVEN GEBONDEN 
MOTORRIJTUIG - LICHAMELIJKE LETSELS - UITSLUITING UIT HET VERGOEDINGSSTELSEL - 
PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET GRONDWETTELIJK HOF - SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 10 EN 11 
GW. - UITWERKING

3º GRONDWETTELIJK HOF - VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING - AAN SPOORSTAVEN 
GEBONDEN MOTORRIJTUIG - LICHAMELIJKE LETSELS - UITSLUITING UIT HET VERGOEDINGSSTELSEL - 
PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET GRONDWETTELIJK HOF - SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 10 EN 11 
GW. - UITWERKING

4º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - VERZEKERING - W.A.M.-
VERZEKERING - AAN SPOORSTAVEN GEBONDEN MOTORRIJTUIG - LICHAMELIJKE LETSELS - 
UITSLUITING UIT HET VERGOEDINGSSTELSEL - PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET GRONDWETTELIJK 
HOF - SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 10 EN 11 GW. - UITWERKING

5º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING - AAN SPOORSTAVEN GEBONDEN MOTORRIJTUIG - 
LICHAMELIJKE LETSELS - UITSLUITING UIT HET VERGOEDINGSSTELSEL - PREJUDICIËLE VRAAG AAN 
HET GRONDWETTELIJK HOF - SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 10 EN 11 GW. - UITWERKING

1º, 2°, 3°, 4° en 5° Wanneer het Grondwettelijk Hof voor recht zegt dat artikel 29bis, W. 21  
november 1989, zoals het gesteld was vóór de wijziging ervan bij artikel 1, W. 13 april  
1995, de artikelen 10 en 11 Gw. schendt, verantwoordt de rechter die de prejudiciële 
vraag heeft gesteld en door dit arrest gebonden is, zijn beslissing niet naar recht om de  
toepassing van die wetsbepaling uit te breiden tot de eiseres, die de eigenares is van het  
bij het ongeval betrokken motorrijtuig, zonder vast te stellen dat zij, krachtens artikel 10 
W.A.M.-wet, t.a.v. de benadeelde dezelfde verplichtingen heeft als de verzekeraar1. (Art. 
29bis, W.A.M.-wet 1989; vóór de wijziging ervan bij art. 1, Wet 13 april 1995)

(MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL T. C. e.a.)

ARREST (vertaling)

1 Zie concl. O.M., in Pas., 2007, nr. 602. 
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(A.R. C.06.0421.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 26 januari 2006 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 5 november 2007 van de eerste voorzitter ver-

wezen naar de derde kamer.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 33, tweede lid,  36,  40,  eerste lid,  109,  144,  145,  149 en 190 van de 

Grondwet;
- algemeen rechtsbeginsel betreffende de scheiding der machten;
- artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en algemeen rechtsbeginsel betreffende de niet 

terugwerkende kracht van de wetten;
- de artikelen 1, 2, §1, en 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de ver-

plichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen  (artikel  29bis,  zoals  inge-
voegd bij artikel 45 van de wet van 30 maart 1994);

- artikel 28 van de Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 januari 1989;
- artikel 2, b), van de wet van 19 januari 2001 tot wijziging van diverse bepalingen be-

treffende de regeling inzake automatische vergoeding van de schade, geleden door zwak-
ke weggebruikers en passagiers van motorrijtuigen;

- artikel 4 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevings-
zaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis, dat op tegenspraak en in hoger beroep uitspraak doet, bevestigt 

het beroepen vonnis, met als enige wijziging dat het bedrag van de aan de eerste verweer-
der toegekende provisie op 10.000,00 euro gebracht wordt, vermeerderd met de compen-
satoire interest tegen de wettelijke rentevoet met ingang van 10 februari 1995, op een 
schade die, onder voorbehoud, op 37.500,00 euro wordt begroot.

Het bestreden vonnis veroordeelt de eiseres om ook aan de tweede verweerster een pro-
visioneel bedrag van 22.760,67 euro te betalen en wijst een deskundige aan.

Het bestreden vonnis berust op de volgende motivering :
"III. Bespreking
1. Gezag van het arrest van het Arbitragehof
Artikel 28 van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof bepaalt dat 

'het rechtscollege dat de prejudiciële vraag heeft gesteld evenals elk ander rechtscollege 
dat in dezelfde zaak uitspraak doet, zich voor de oplossing van het geschil naar aanleiding 
waarvan de in artikel 26 bedoelde vragen zijn gesteld, moeten voegen naar het arrest van 
het Arbitragehof'.

Bijgevolg is deze rechtbank gebonden door het arrest nr. 92/98, dat op 15 juli 1998 
door het Arbitragehof in het kader van deze zaak is gewezen.
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2. Draagwijdte van het arrest nr. 92/98
Het litigieuze artikel 29bis, zoals het op het tijdstip van het ongeval van toepassing was, 

sloot elk ongeval waarbij een voertuig op spoorstaven betrokken was, uitdrukkelijk uit het 
vergoedingsstelsel uit.

Welnu, het is net die uitsluiting die het Arbitragehof in zijn arrest nr. 92/98 van 15 juli 
1998 verworpen heeft, aangezien het daarin voor recht zegt dat 'artikel 29bis van de wet 
van 21 november  1989 betreffende de verplichte  aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre het de voertui-
gen die aan spoorstaven zijn verbonden uitsluit van het stelsel van vergoeding waarin het 
voorziet'.

Hoewel deze rechtbank zich moet voegen naar het gezag van dit arrest, moeten voorals-
nog de precieze inhoud en draagwijdte van die beslissing onderzocht worden, waarbij, 
enerzijds, de [eiseres] betoogt dat de rechtbank artikel 29bis niet in zijn geheel mag toe-
passen wegens de ongrondwettigheid ervan en, anderzijds, [de verweerder] betoogt dat de 
rechtbank hem de vergoeding die hij vordert moet toekennen op grond van datzelfde arti-
kel 29bis, aangezien in werkelijkheid alleen de uitsluiting van de voertuigen op spoorsta-
ven uit het toepassingsgebied van dit artikel ongrondwettig is verklaard.

De rechtbank stelt vast dat de invoeging, door het Arbitragehof, van de uitdrukking 'in 
zoverre' in het beschikkend gedeelte de vaststelling van ongeldigheid van het gedeelte van 
de aan zijn toezicht voorgelegde rechtsnorm beperkt (zie wat dat betreft V. Thiry, 'La 
Cour d'arbitrage, compétence et procédure', Kluwer, nrs. 213 e.v.; B. Lombaert, 'Les tech-
niques d'arrêt de la Cour d'arbitrage', Revue belge de droit constitutionnel, 1996, p. 320 
e.v.).

De vaststelling van ongeldigheid wordt zodoende beperkt tot dat gedeelte van het litigi-
euze artikel 29bis dat een ongelijkheid in het leven roept tussen personen die het slachtof-
fer worden van een wegverkeersongeval dat veroorzaakt wordt door een voertuig dat al 
dan niet aan spoorstaven is gebonden (B. Lombaert, op. cit., p. 320-321), waarbij uitdruk-
kingen als 'in zoverre, in die mate' de draagwijdte van de ongeldigverklaring zoveel mo-
gelijk beperken, in dit geval door het gedeelte van de ongrondwettige bepaling zo veel 
mogelijk af te bakenen.

Te dezen rijst de vraag of :
- de rechtbank artikel 29bis zonder de uitsluiting van de voertuigen op spoorstaven mag 

toepassen en, bijgevolg, de facto een ontbrekend recht in het leven mag roepen (aangezien 
er geen enkele andere toepasselijke Belgische bepaling bestaat die op het bestreden artikel 
gelijkt) en zich uiteindelijk in de plaats van de wetgever mag stellen, of 

- integendeel, de toepassing van artikel 29bis gewoonweg geheel geweigerd moet wor-
den, wat zou neerkomen op de feitelijke handhaving van de ongelijkheid tussen de perso-
nen die het slachtoffer worden van een wegverkeerongeval dat al dan niet veroorzaakt 
wordt door een voertuig op spoorstaven, hoewel die ongelijkheid uitgerekend door het Ar-
bitragehof aan het licht is gebracht en ongeldig is verklaard.

3. Standpunt van de rechtbank
De rechtbank stelt vast dat artikel 28 van de wet van 6 januari 1989 (die van de wetge-

ver zelf afkomstig is) de rechter verplicht om als wetgever op te treden wanneer een ge-
deelte van een bestreden bepaling door het Arbitragehof ongeldig verklaard wordt, met als 
enige doelstelling een oplossing voor de blootgelegde discriminatie binnen de daartoe be-
nodigde grenzen te vinden.

Voor het overige blijkt dat de precieze bevoegdheid die door de betrokken wet toege-
kend wordt, niet wezenlijk verschilt van de uitleggende bevoegdheid die de traditionele en 
eensgezinde rechtsleer aan de hoven en rechtbanken toekent; zo schrijft professor de Le-
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val (die [de verweerder] in zijn conclusie aanhaalt) : 'la jurisprudence est la somme de tra-
vail des magistrats appelés à statuer, dans le respect du droit, au cas par cas. Seul le légis-
lateur peut édicter des règles générales et abstraites ayant force contraignante pour l'aven-
ir. Il n'en demeure pas moins que très souvent, le juge devra préciser la portée de la règle 
ou combler une lacune de celle-ci de telle sorte que l'exacte portée de la loi, éclairée par 
des travaux préparatoires et les commentaires doctrinaux, procède de l'oeuvre collective 
des juges interprètes obligés, voire créateurs de la règle de droit dans les limites tracées 
(volontairement (...) ou involontairement) par le législateur.

En un mot le juge " parachève " l'oeuvre du législateur (en ce sens, il y a participation à 
la fonction législative) mais l'expression qu'il en donne ne constitue pas une règle de droit; 
elle ne s'impose que dans le cadre du procès de telle sorte que la jurisprudence n'est pas, à 
proprement parler,  une source formelle du droit'  (G.  de  Leval,  Institutions judiciaires, 
Luik, 1992, p. 72 en 73, nr. 43).

Te dezen stelt de rechtbank, met toepassing van de wet van 6 januari 1989, vast dat het 
Arbitragehof slechts één welbepaald aspect van artikel 29bis ongeldig heeft verklaard en 
oordeelt zij dat het litigieuze artikel 29bis toegepast moet worden, zonder gevolgen te ver-
lenen aan de bewoordingen van dit artikel die de door het Arbitragehof bestrafte ongelijk-
heid veroorzaken (zie, in die zin, mutatis mutandis, B. Lombaert, op. cit., p. 322), en anti-
cipeert zij aldus de reactie van de wetgever ten aanzien van dat arrest van het Arbitrage-
hof (te meer daar het Arbitragehof in zijn motivering de nadruk legt op de voorgeschiede-
nis die geleid heeft tot het onderscheid tussen de juridische regelingen die betrekking heb-
ben op de voertuigen op spoorstaven en die welke betrekking hebben op de andere voer-
tuigen, en onderstreept dat dit verschil, dat vanuit een historisch oogpunt verantwoord 
was, thans geen reden van bestaan meer had, zonder hierin enig onderscheid of enige nu-
ance aan te brengen, maar door dit op een zeer algemene manier te stellen).

Het gebrek aan wettelijke grondslag kan te dezen niet worden aangevoerd, aangezien 
artikel 29bis, met uitzondering van de aangeklaagde discriminatie, voor het overige als 
geldig moet worden aangemerkt.

Bijgevolg kan [de verweerder] zich in de gegeven omstandigheden beroepen op artikel 
29bis van de wet van 21 november 1989.

Het beroepen vonnis moet dus bevestigd worden, met als enige wijziging dat de [aan de 
verweerder] toe te kennen provisie verhoogd wordt, aangezien het gevorderde bedrag als 
dusdanig niet betwist wordt".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprake-

lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals ingevoegd bij artikel 45 van de wet van 
30 maart 1994, [bepaalt] :

"§1. Bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is, wordt, met uitzon-
dering van de stoffelijke schade, alle schade veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn recht-
hebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, vergoed door de 
verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar of de houder van het motorrij-
tuig overeenkomstig deze wet, of, bij gebreke van verzekering, door het Gemeenschappe-
lijk Waarborgfonds bedoeld in artikel 50 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de con-
trole der verzekeringsondernemingen.

De verzekeringsinstellingen in de zin van artikel 2 van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzeke-
ring, die de slachtoffers bedoeld in het eerste lid hebben vergoed, treden in de rechten van 
die slachtoffers.
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Het slachtoffer dat een onverschoonbare fout heeft begaan, kan zich niet op de bepalin-
gen van het eerste lid beroepen indien het ouder is dan 14 jaar.

§2. De bestuurder en de passagiers van een motorrijtuig en hun rechthebbenden kunnen 
zich niet beroepen op de bepalingen van dit artikel.

§3. Onder motorrijtuig moet worden verstaan ieder voertuig bedoeld in artikel 1 van 
deze wet met uitzondering van het voertuig dat in het verkeer wordt gebracht en waarmee 
niet sneller dan stapvoets kan worden gereden.

§4. De verzekeraar of het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds kunnen hun subro-
gatierecht niet uitoefenen tegen de voor de schade aansprakelijke persoon of zijn recht-
hebbenden, voor de schadevergoeding die zij hun krachtens dit artikel hebben betaald. Die 
vergoedingen zijn niet vatbaar voor beslag of schuldvergelijking met het oog op de vorde-
ring van de andere vergoedingen uit hoofde van het verkeersongeval.

§5. De regels betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid blijven van toepassing 
op alles wat niet uitdrukkelijk bij dit artikel wordt geregeld."

Artikel 1 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijk-
heidsverzekering inzake motorrijtuigen [bepaalt] dat :

"Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder :
Motorrijtuigen : rij- of voertuigen, bestemd om zich over de grond te bewegen en die 

door een mechanische kracht kunnen worden gedreven, zonder aan spoorstaven te zijn ge-
bonden; al wat aan het rij- of voertuig is gekoppeld, wordt als een deel daarvan aange-
merkt. Met motorrijtuigen worden gelijkgesteld, de door de Koning bepaalde aanhangwa-
gens die speciaal gebouwd zijn om aan een motorrijtuig te worden gekoppeld met het oog 
op het vervoer van personen of zaken".

Artikel 2, §1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprake-
lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen [bepaalt] dat :

"Tot het verkeer op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het pu-
bliek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen, wor-
den motorrijtuigen alleen toegelaten indien de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe 
zij aanleiding kunnen geven, gedekt is door een verzekeringsovereenkomst die aan de be-
palingen van deze wet voldoet en waarvan de werking niet is geschorst.

De verplichting tot het sluiten van de verzekering rust op de eigenaar van het motorrij-
tuig. Indien een andere persoon de verzekering heeft aangegaan, is de verplichting van de 
eigenaar geschorst voor de duur van de overeenkomst die door de andere persoon is geslo-
ten.

De verzekering moet zijn gesloten bij een verzekeraar die daartoe is toegelaten of van 
toelating is vrijgesteld op grond van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen".

Krachtens de eerste paragraaf van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 be-
treffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals inge-
voegd bij artikel 45 van de wet van 30 maart 1994, wordt de vergoeding van het slachtof-
fer onderworpen aan ten minste drie voorwaarden:

- het moet een wegverkeersongeval betreffen;
- waarbij een motorrijtuig betrokken is;
- de vergoeding valt ten laste van de verzekeraar die de aansprakelijkheid van de eige-

naar of van de houder van het motorrijtuig dekt overeenkomstig de wet van 21 november 
1989 of, bij gebrek aan verzekering, van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds be-
doeld in artikel 50 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringson-
dernemingen.
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Krachtens artikel 1 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aan-
sprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,  kunnen enkel  motorrijtuigen die  niet 
aan spoorstaven gebonden zijn, betrokken raken bij een wegverkeersongeval dat aanlei-
ding geeft tot toepassing van voormeld artikel 29bis.

Uit het arrest nr. 92/98 van het Arbitragehof volgt dat het verschil in behandeling tus-
sen de slachtoffers van wegverkeersongevallen, naargelang het bij het wegverkeersonge-
val betrokken motorrijtuig al dan niet aan spoorstaven gebonden is, strijdig is met de arti-
kelen 10 en 11 van de Grondwet, aangezien de slachtoffers enkel in het tweede geval kun-
nen genieten van het bij artikel 29bis voorgeschreven mechanisme van vergoeding van de 
lichamelijke letsels, dat bepaald is in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

De eiseres betwist de gevolgen die het bestreden vonnis aan dit arrest van het Arbitra-
gehof verleent.

De discriminatie waarop het Arbitragehof wijst, kan alleen worden opgeheven indien 
aanvaard wordt dat de aan spoorstaven gebonden motorrijtuigen betrokken kunnen raken 
in een wegverkeersongeval dat aanleiding geeft tot toepassing van voormeld artikel 29bis.

Dit is echter niet voldoende om de slachtoffers te laten genieten van het bij voormeld 
artikel 29bis voorgeschreven mechanisme van vergoeding van de lichamelijke letsels.

Krachtens voormeld artikel 29bis, valt de vergoedingsverplichting ten laste van de ver-
zekeraar die de aansprakelijkheid van de eigenaar of van de houder van het motorrijtuig 
dekt overeenkomstig de wet van 21 november 1989 of, bij gebrek aan verzekering, ten 
laste van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds bedoeld in artikel 50 van de wet 
van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.

Aangezien aan spoorstaven gebonden motorrijtuigen uit het toepassingsgebied van de 
wet uitgesloten worden (zie artikel 1 van de wet), verplicht de wet van 21 november 1989 
de eigenaars of de houders van die motorrijtuigen niet om hun burgerlijke aansprakelijk-
heid te verzekeren.

Hieruit volgt dat op grond van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989, zoals 
ingevoegd bij artikel 45 van de wet van 30 maart 1994, onmogelijk aangewezen kan wor-
den wie tot vergoeding gehouden is in geval van een ongeval waarbij een motorrijtuig be-
trokken is dat aan spoorstaven gebonden is.

Op grond van het arrest nr. 92/98 van het Arbitragehof kan dus besloten worden dat de 
uitsluiting van de aan spoorstaven gebonden motorrijtuigen uit het toepassingsgebied van 
voormeld artikel 29bis discriminerend is, maar als dusdanig geeft dit arrest geen aanwij-
zing over de persoon die verplicht is de schade te vergoeden die veroorzaakt wordt door 
een ongeval waarin een aan spoorstaven gebonden motorrijtuig betrokken is.

Die aanwijzing kan slechts bij wet geschieden. De rechter hoort niet te voorzien in de 
leemte van de wetgeving die het gevolg is van het arrest nr. 92/98 van het Arbitragehof.

Ten gevolge van het arrest nr. 92/98 van het Arbitragehof kon de rechter vaststellen en 
oordelen dat een aan spoorstaven gebonden motorrijtuig betrokken kon raken bij een weg-
verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken was in de zin van voormeld artikel 
29bis, maar kon hij niet beslissen dat de eiseres verplicht was het slachtoffer van het be-
trokken wegverkeersongeval te vergoeden.

Bijgevolg schendt het bestreden vonnis artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals inge-
voegd bij artikel 45 van de wet van 30 maart 1994, in zoverre het beslist dat het gebrek 
aan wettelijke grondslag te dezen niet kan worden aangevoerd, aangezien artikel 29bis, 
met uitzondering van de aangeklaagde discriminatie,  voor het overige als geldig moet 
worden aangemerkt, en dat de eerste verweerder zich in de gegeven omstandigheden dus 
terecht kan beroepen op artikel 29bis van de wet van 21 november 1989, terwijl de be-
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trokken discriminatie een leemte in de wetgeving aan het licht heeft gebracht waarin de 
rechter niet hoort te voorzien.

Het bestreden vonnis, dat impliciet gegrond is op de artikelen 1 en 2, §1, van de wet 
van 21 november 1989, om de eiseres te verplichten het slachtoffer van het ongeval te 
vergoeden, schendt die artikelen, aangezien dergelijke verplichting niet op grond van die 
artikelen aan de eiseres opgelegd kan worden.

Het algemeen rechtsbeginsel betreffende de scheiding der machten impliceert met name 
dat de rechterlijke macht niet in de plaats van de wetgevende macht kan treden om be-
voegdheden uit te oefenen die aan laatstgenoemde zijn voorbehouden.

Artikel 33, tweede lid, van de Grondwet bepaalt dat de machten uitgeoefend worden op 
de wijze bij de Grondwet bepaald.

Overeenkomstig artikel 36 van de Grondwet, wordt de federale wetgevende macht ge-
zamenlijk uitgeoefend door de Koning, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Se-
naat.

Overeenkomstig artikel 40, eerste lid, van de Grondwet, wordt de rechterlijke macht 
uitgeoefend door de hoven en rechtbanken. 

Overeenkomstig de artikelen 144 en 145 van de Grondwet, behoren geschillen over 
burgerlijke rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken, en geschillen 
over politieke rechten, tot de bevoegdheid van de rechtbanken, behoudens de bij de wet 
gestelde uitzonderingen.

Krachtens artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek, mogen de rechters in de zaken die 
aan hun oordeel onderworpen zijn, geen uitspraak doen bij wege van algemene en als re-
gel geldende beschikking.

Artikel 28 van de Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof [bepaalt] dat 
het rechtscollege dat de prejudiciële vraag heeft gesteld evenals elk ander rechtscollege 
dat in dezelfde zaak uitspraak doet,  voor de oplossing van het geschil naar aanleiding 
waarvan de in artikel 26 bedoelde vragen zijn gesteld, zich moeten voegen naar het arrest 
van het Arbitragehof.

Zoals hierboven is beschreven, kan de eiseres op grond van artikel 45 van de wet van 
21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motor-
rijtuigen, zoals ingevoegd bij artikel 45 van de wet van 30 maart 1994, niet verplicht wor-
den het slachtoffer van het verkeersongeval te vergoeden, aangezien het niet bepaalt wie 
de schade moet vergoeden die door een zwakke weggebruiker lijdt in een wegverkeerson-
geval waarbij een aan spoorstaven gebonden voertuig is betrokken.

Het bestreden vonnis, dat oordeelt dat het gebrek aan wettelijke grondslag te dezen niet 
kan worden aangevoerd, aangezien artikel 29bis, met uitzondering van de aangeklaagde 
discriminatie, voor het overige als geldig moet worden aangemerkt, en dat de eerste ver-
weerder zich in de gegeven omstandigheden mag beroepen op artikel 29bis van de wet 
van 21 november 1989, vult voormeld artikel 29bis op een wijze aan die de bevoegdheden 
van de rechterlijke macht te boven gaat en binnen de bevoegdheden van de wetgevende 
macht valt.

Artikel 28 van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof verleent de rechter evenmin de 
bevoegdheid om in dit geval in de plaats van de wetgever op te treden.

Het bestreden vonnis schendt bijgevolg de artikelen 33, tweede lid, 36, 40, eerste lid, 
144 en 145 van de Grondwet, miskent het algemeen rechtsbeginsel betreffende de schei-
ding der machten, schendt artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 28 van de Bij-
zondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof.

Tweede onderdeel
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De ongrondwettigheid die het Arbitragehof in zijn arrest nr. 92/98 heeft vastgesteld, 
heeft tot gevolg dat de motorrijtuigen die aan spoorstaven gebonden zijn, voortaan ook 
binnen het toepassingsgebied vallen van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals inge-
voegd bij artikel 45 van de wet van 30 maart 1994, maar noch artikel 29bis noch het arrest 
van het Arbitragehof geven enige aanwijzing omtrent de vraag wie de schade moet ver-
goeden die een zwakke weggebruiker lijdt in een wegverkeersongeval waarbij een aan 
spoorstaven gebonden voertuig betrokken is.

Artikel 2, b), van de wet van 19 januari 2001 tot wijziging van diverse bepalingen be-
treffende de regeling inzake automatische vergoeding van de schade, geleden door zwak-
ke weggebruikers en passagiers van motorrijtuigen, voegt volgend lid in tussen het eerste 
en het tweede lid van artikel 29bis, §1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, ingevoegd bij wet van 30 
maart 1994 en vervangen bij de wet van 13 april 1995 :

"Bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig is betrokken dat aan spoorstaven is 
gebonden, rust de verplichting tot schadevergoeding die in het voorgaande lid is bepaald, 
op de eigenaar van het motorrijtuig". 

Het wordt niet betwist dat deze bepaling niet van kracht was ten tijde van het ongeval 
dat aan de basis van het huidige geschil ligt.

Door die bepaling wijst de wetgever de persoon aan die de schade moet vergoeden van 
wegverkeersongevallen waarbij een aan spoorstaven gebonden voertuig betrokken is, in 
de bij voormeld artikel 29bis, eerste lid, bepaalde gevallen.

De wet van 19 januari 2001 bevat geen overgangsbepaling. Overeenkomstig de artike-
len 109 en 190 van de Grondwet en 4 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik 
der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten 
en verordeningen, is die bepaling in werking getreden de tiende dag (3 maart 2001) na die 
van haar bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (21 februari 2001).

Overeenkomstig artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, beschikt de wet alleen voor het 
toekomende en heeft zij geen terugwerkende kracht.

Er bestaat een algemeen rechtsbeginsel betreffende de niet terugwerkende kracht van 
de wetten.

In het bestreden vonnis [oordeelt] de rechtbank : "het litigieuze artikel 29bis moet toe-
gepast worden, zonder gevolgen te verlenen aan de bewoordingen van dit artikel die de 
door het Arbitragehof bestrafte ongelijkheid veroorzaken (zie, in die zin, mutatis mutan-
dis, B. Lombaert, op. cit., p. 322), en aldus anticipeert de rechtbank, redelijkerwijs, de re-
actie van de wetgever ten aanzien van dat arrest van het Arbitragehof (te meer daar het 
Arbitragehof in zijn motivering de nadruk legt op de voorgeschiedenis die geleid heeft tot 
het onderscheid tussen de juridische regelingen die betrekking hebben op de voertuigen 
op spoorstaven en die welke betrekking hebben op andere voertuigen, en onderstreept dat 
dit verschil, dat vanuit een historisch oogpunt verantwoord was, geen reden van bestaan 
meer had, zonder hierin enig onderscheid of enige nuance aan te brengen, maar door dit 
op een zeer algemene manier te stellen).

Het gebrek aan een wettelijke grondslag kan te dezen niet worden aangevoerd, aange-
zien artikel 29bis, met uitzondering van de aangeklaagde discriminatie, voor het overige 
als geldig moet worden aangemerkt.

Bijgevolg kan [de verweerder] zich in de gegeven omstandigheden beroepen op artikel 
29bis van de wet van 21 november 1989".

Het vonnis, dat in die zin uitgelegd moet worden dat het artikel 2, b), van de wet van 19 
januari 2001 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de regeling inzake automa-
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tische vergoeding van de schade, geleden door zwakke weggebruikers en passagiers van 
motorrijtuigen met terugwerkende kracht toepast, schendt artikel 29bis van de wet van 21 
november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrij-
tuigen, zoals ingevoegd bij artikel 45 van de wet van 30 maart 1994, artikel 2, b), van de 
wet van 19 januari 2001 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de regeling in-
zake automatische vergoeding van de schade, geleden door zwakke weggebruikers en pas-
sagiers van motorrijtuigen, de artikelen 109 en 190 van de Grondwet, artikel 4 van de wet 
van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, be-
kendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, artikel 2 van het Burgerlijk 
Wetboek,  en  miskent  het  algemeen  rechtsbeginsel  betreffende  de  niet  terugwerkende 
kracht van de wetten.

Derde onderdeel
Ingeval de rechtbank beslist zou hebben dat artikel 29bis toegepast kon worden - het-

geen zij gedaan heeft -, heeft de eiseres een omstandig middel aangevoerd waarin zij be-
toogde dat het ongeval in eigen bedding en niet op de openbare weg heeft plaatsgevonden 
en dat het slachtoffer dus geen recht op vergoeding had op grond van artikel 29bis.

Artikel 149 van de Grondwet [bepaalt] dat elk vonnis met redenen omkleed is.
Het bestreden vonnis schendt artikel 149 van de Grondwet, in zoverre het niet  ant-

woordt op het omstandige middel van de eiseres, volgens hetwelk het ongeval in eigen 
bedding en niet op de openbare weg heeft plaatsgevonden en dat het slachtoffer dus geen 
recht op vergoeding heeft op grond van artikel 29bis.

Het vonnis antwoordt met geen enkele reden, zelfs niet impliciet, op dit afzonderlijk 
middel en is dus niet regelmatig met redenen omkleed.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 29bis, §1, eerste lid, van de wet van 21 november 1989 be-

treffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, in 
de versie die op de feiten van toepassing is, vóór de wijziging ervan bij artikel 1 
van de wet van 13 april 1995, wordt bij een verkeersongeval waarbij een motor-
rijtuig betrokken is, met uitzondering van de stoffelijke schade, alle schade ver-
oorzaakt aan elk slachtoffer of zijn rechthebbenden en voortvloeiend uit lichame-
lijke letsels of het overlijden, vergoed door de verzekeraar die de aansprakelijk-
heid dekt van de eigenaar of de houder van het motorrijtuig overeenkomstig deze 
wet.

Artikel 29bis, §1, eerste lid, in de versie die gewijzigd is door artikel 1 van de 
wet van 13 april 1995, en die door het bestreden vonnis toegepast wordt, breidt 
de verplichting tot vergoeding waarin het voorziet uit tot de verzekeraar van de 
bestuurder van het bij het ongeval betrokken motorrijtuig.

Overeenkomstig de derde paragraaf van dit artikel, die verwijst naar artikel 1 
van de wet van 21 november 1989, zijn de daarin opgelegde regels niet van toe-
passing op wegverkeersongevallen waarbij een op spoorstaven gebonden motor-
rijtuig betrokken is.

Als antwoord op een prejudiciële vraag die in de zaak op 8 december 1997 
door de eerste rechter aan het Grondwettelijk Hof gesteld werd, heeft dat hof bij 
arrest nr. 92/98 van 15 juli 1998 voor recht gezegd dat artikel 29bis van de wet 
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van 21 november 1989 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zover-
re het de motorrijtuigen die aan spoorstaven zijn gebonden uitsluit van het stelsel 
van vergoeding waarin het voorziet.

Het bestreden vonnis, dat zich krachtens artikel 28 van de Bijzondere Wet op 
het Grondwettelijk Hof naar dit arrest moet voegen, beslist dat de verweerder 
zich tot staving van zijn vordering tegen de eiseres kan beroepen op artikel 29bis 
van de wet van 21 november 1989.

Het bestreden vonnis, dat de toepassing van die wetsbepaling uitbreidt tot de 
eiseres, eigenares van het bij het ongeval betrokken motorrijtuig, zonder vast te 
stellen dat zij, krachtens artikel 10 van de wet van 21 november 1989, ten aan-
zien van de benadeelde dezelfde verplichtingen heeft als de verzekeraar, verant-
woordt zijn beslissing niet naar recht.

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

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

over.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting hou-

dende in hoger beroep.

3 december 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: me-
vr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. Maes en Mahieu. 

Nr. 603

3° KAMER - 3 december 2007

1º HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
HUURHERNIEUWING. ENZ) - AANVRAAG OM HUURHERNIEUWING - INSTEMMING VAN DE 
VERHUURDER - ANDERE DAN DOOR DE HUURDER VOORGESTELDE VOORWAARDEN - AANVAARDING 
DOOR DE HUURDER - VORM

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — VERMOEDENS - FEITELIJK VERMOEDEN - 
TOETSING DOOR HET HOF

3º HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
HUURHERNIEUWING. ENZ) - AANVRAAG OM HUURHERNIEUWING - INSTEMMING VAN DE 
VERHUURDER - ANDERE DAN DOOR DE HUURDER VOORGESTELDE VOORWAARDEN - AANVAARDING 
DOOR DE HUURDER - VERMOEDENS - FEITELIJK VERMOEDEN - TOETSING DOOR HET HOF

1º Artikel 18, W. 30 april 1951, vereist geen enkele vorm voor de aanvaarding, door de  
huurder  die  de  huurhernieuwing  aanvraagt,  van  de  door  de  verhuurder  opgelegde  
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voorwaarden1. (Art. 18, Handelshuurwet)
2º  en  3°  In  de  gevallen  waarin  het  bewijs  door  vermoedens  wettelijk  is  toegestaan,  

beoordeelt  de  rechter  in  feite  de  bewijswaarde  van  de  vermoedens  waarop  hij  zijn  
beslissing grondt; het Hof gaat alleen na of de rechter het feitelijk vermoeden niet heeft  
miskend en of hij m.n. uit de door hem vastgestelde feiten geen gevolg heeft afgeleid dat 
op grond daarvan onmogelijk te verantwoorden is2. (Art. 1353, B.W.)

(INBEV BELGIUM nv T. C. JOLLET bvba)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0003.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 13 juni 2006 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 25 september 2007 van de eerste voorzitter ver-

wezen naar de derde kamer.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 14, eerste lid, en 18 van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurover-

eenkomsten, ingevoegd in boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2bis van het Burger-
lijk Wetboek (hierna : "Handelshuurwet");

- de artikelen 1315, eerste lid, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- het artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van de verweerster gegrond, verklaart 

de hernieuwing van de handelshuurovereenkomst tussen de eiseres, de verhuurster, en de 
verweerster, de huurster, geldig met ingang van 1 september 2005, onder de voorwaarden 
(1) van de brief van 10 augustus 2004 van de eiseres, waarin zij haar instemming betuigt 
en (2) van het akkoordvonnis, waarvan de vrederechter te Etterbeek op 8 februari 2005 
akte  verleent,  en verwerpt  de  oorspronkelijke  tegenvordering van de eiseres  die  ertoe 
strekte voor recht te doen zeggen dat het recht van de verweerster op hernieuwing van de 
handelshuurovereenkomst vervallen was.

De appelrechters gronden die beslissing op de volgende redenen:
"Dat (de verweerster) -  die de door de vrederechter vast  te stellen voorwaarden op 

voorhand had goedgekeurd - meende dat zij niet meer schriftelijk hoefde te reageren" op 
de brief van 10 augustus 2004 van de eiseres, waarin vermeld werd: "... wij - (de eiseres) - 
stemmen er bijgevolg mee in u de hernieuwing van uw handelshuur toe te kennen onder 
de voorwaarden die in laatste aanleg vastgesteld zullen worden krachtens de procedure die 
wij tegen de eigenaar hebben ingeleid";

Dat (de eiseres) - van haar kant - verklaart dat zij bij de algemeen aanvaarde uitlegging 
van artikel 18 van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten blijft, die 

1 Zie Cass., 9 okt. 1953, AC., 1954, 81; 24 jan. 1980, AC., 1979-1980, 599; 2 mei 1980, AC., 1979-
1980, 1096.
2 Zie Cass., 17 april 1998, AR F.97.0030.F - F.97.0031.F, nr. 198.



Nr. 603 - 3.12.07 HOF VAN CASSATIE 2351 

meer bepaald gegrond is op twee arresten van het Hof van Cassatie van 24 januari en 2 
mei 1980. Deze uitlegging wordt door de rechtsleer en de rechtspraak evenwel nog steeds 
betwist (zie de overwegingen van de eerste rechter);

Dat het geschil zonder twijfel geregeld wordt door artikel 18; dat het gesteld is als volgt 
: 'Indien uit het in artikel 14 bedoelde antwoord blijkt dat de verhuurder de hernieuwing 
afhankelijk stelt van voorwaarden betreffende de huurprijs, de bijdrage in de lasten, de 
wijze van genot of andere modaliteiten van de huur, en indien omtrent die voorwaarden 
onenigheid blijft bestaan, wendt de huurder zich tot de rechter binnen dertig dagen na het 
antwoord van de verhuurder, op straffe van verval. De rechter doet uitspraak naar billijk-
heid';

Dat het duidelijk is dat de wetgever de vereiste van een rechtsvordering, die de huurder 
binnen een termijn van dertig dagen op eigen initiatief moet instellen, afhankelijk maakt 
van twee voorwaarden 1) dat de verhuurder zijn instemming afhankelijk stelt van andere 
huurmodaliteiten en 2) dat zijn huurder het met hem over die voorwaarden oneens blijft;

Dat aan die eerste voorwaarde daadwerkelijk is voldaan door de brief van 10 augustus 
2004 van (de eiseres), maar dat de tweede uitdrukkelijk betwist wordt door (de verweer-
ster);

Dat de wetgever de instemming van de huurder aan geen enkele bijzondere vormvereis-
te heeft onderworpen, zelfs niet aan een geschrift en nog minder aan de verzending van 
een aangetekende brief;

Dat de wilsovereenstemming de regel is en de vormvereiste de uitzondering;
Dat het daarenboven (de eiseres) is die, in haar hoedanigheid van de oorspronkelijke ei-

seres op tegenvordering, moet bewijzen dat de voorwaarden van artikel 18 - waarvan zij 
de sanctie toegepast wil zien - allebei vervuld zijn; dat zij bijgevolg moet aantonen dat (de 
verweerster) het met haar oneens blijft over de voorwaarden van de huurhernieuwing en 
(dat) dit bewijs niet is geleverd;

Dat de investeringen van (de verweerster) (inzonderheid de overnamesom), de onder-
verhuring van 1 december 2003, die kort vóór de aanvraag tot huurhernieuwing van 25 
mei 2004 was afgesloten (zes maanden), het minieme verschil tussen de betaalde huurgel-
den (1.200 euro) en de huurgelden die geëist werden door A. (hoofdverhuurder) (1.250 
euro), allemaal gegevens van de zaak zijn op grond waarvan, integendeel, vermoed kan 
worden dat de (verweerster), zoals zij beweert, haar verhuurder, (de eiseres), in kennis 
heeft gesteld van haar impliciete instemming met de brief die de eiseres haar op 10 augus-
tus 2004 toegestuurd had en dat haar stilzwijgen op zijn minst als een stilzwijgende maar 
vaststaande aanvaarding gold van de voorwaarden tot hernieuwing van de hoofdhuurover-
eenkomst, zoals deze vastgesteld dienden te worden door de vrederechter te Etterbeek na 
afloop van de door (de eiseres) ingeleide procedure;

Dat beide partijen hun instemming hadden betuigd en de nieuwe overeenkomst was ge-
sloten; dat de huurovereenkomst voor de tweede keer is hernieuwd".

Grieven
Volgende bepalingen van de wet op de handelshuurovereenkomsten zijn te dezen van 

toepassing:
- artikel 14, eerste lid:
De huurder die het recht op hernieuwing verlangt uit te oefenen, moet zulks of straffe 

van verval bij exploot van gerechtsdeurwaarder of bij aangetekende brief ter kennis van 
de verhuurder brengen, ten vroegste achttien maanden, ten laatste vijftien maanden vóór 
het eindigen van de lopende huur. De kennisgeving moet op straffe van nietigheid de 
voorwaarden opgeven waaronder de huurder zelf bereid is om de nieuwe huur aan te gaan 
en de vermelding bevatten dat de verhuurder geacht zal worden met de hernieuwing van 
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de huur onder de voorgestelde voorwaarden in te stemmen, indien hij niet op dezelfde 
wijze binnen drie maanden kennis geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering 
van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een derde.

- artikel 18:
Indien uit het in artikel 14 bedoelde antwoord blijkt, dat de verhuurder de hernieuwing 

afhankelijk stelt van voorwaarden betreffende de huurprijs, de bijdrage in de lasten, de 
wijze van genot of andere modaliteiten van de huur, en indien omtrent die voorwaarden 
onenigheid blijft bestaan, wendt de huurder zich tot de rechter binnen dertig dagen na het 
antwoord van de verhuurder, op straffe van verval.

De rechter doet uitspraak naar billijkheid. 
Samengevat stelt het bestreden vonnis de feiten die aan de oorsprong van het geschil 

liggen, als volgt vast:
- de partijen zijn gebonden door een brouwerijovereenkomst en een handelshuurover-

eenkomst die de verweerster, huurster, heeft overgenomen vanaf 1 december 2003; de ei-
seres is hoofdhuurster en verhuurster in onderverhuring;

- de verweerster heeft bij brief van 25 mei 2004 de hernieuwing van haar huurovereen-
komst gevraagd aan de eiseres en aan de eigenaar (A.), overeenkomstig artikel 14 van de 
wet van 30 april 1951;

- de eiseres heeft bij brief van 10 augustus 2004 als volgt geantwoord: " ... wij - (de ei-
seres) - stemmen er bijgevolg mee in u de hernieuwing van uw handelshuur toe te kennen 
onder de voorwaarden die in laatste aanleg vastgesteld zullen worden krachtens de proce-
dure die wij tegen de eigenaar hebben ingeleid...";

- de verweerster meende dat zij geen schriftelijk antwoord op de brief hoefde te geven.
Uit het bestreden vonnis en uit de conclusie van de partijen waarop het Hof vermag 

acht te slaan, blijkt dat de verweerster zich niet tot de rechter heeft gewend op grond van 
de voormelde artikelen 14, eerste lid, en 18 om op te komen tegen het antwoord van de ei-
seres van 10 augustus 2004. Deze hypothese wordt te dezen dus buiten beschouwing gela-
ten.

Eerste onderdeel
1. Uit de voormelde artikelen 14, eerste lid, en 18, van de handelshuurwet, of op zijn 

minst uit de opzet van die wetsbepalingen, volgt dat de huurder binnen dertig dagen na het 
antwoord van de verhuurder, op straffe van verval, een standpunt moet innemen over de 
betrokken voorwaarden waaraan de verhuurder de huurhernieuwing wil onderwerpen.

Hieruit volgt eveneens dat de huurder, die met de verschillende betrokken voorwaarden 
van de verhuurder instemt, dit bij aangetekende brief of bij deurwaardersexploot aan de 
verhuurder moet bevestigen, net zoals hij dat voor de aanvraag tot huurhernieuwing moet 
doen, of dat op zijn minst uitdrukkelijk moet doen binnen dertig dagen na het antwoord 
van de verhuurder, op straffe van verval.

In ieder geval vereist die wetsbepaling dat de huurder reageert door aan de verhuurder 
een antwoord te geven binnen dertig dagen na het antwoord van de laatstgenoemde, op 
straffe van verval.

2. Het bestreden vonnis, dat, integendeel, oordeelt dat de wetgever de instemming van 
de huurder, te dezen de verweerster, met de voorwaarden van de verhuurder, te dezen de 
eiseres, aan geen enkele bijzondere vormvereiste heeft onderworpen, zelfs niet aan een 
geschrift en nog minder aan de verzending van een aangetekende brief, schendt de artike-
len 14, eerste lid, en 18 van de Handelshuurwet, in zoverre uit die bepalingen volgt dat 
deze instemming bij aangetekende brief of bij deurwaardersexploot of, op zijn minst, uit-
drukkelijk ter kennis moet worden gebracht.
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Het bestreden vonnis besluit dat beide partijen hun instemming hebben betuigd en dat 
de nieuwe overeenkomst gesloten was, op grond van de overwegingen dat de verweerster, 
die de door de vrederechter vast te stellen voorwaarden op voorhand goedkeurde, geacht 
heeft niet meer schriftelijk te moeten reageren, dat op grond van de in het vonnis vermel-
de gegevens vermoed kan worden dat de verweerster de eiseres in kennis heeft gesteld 
van haar impliciete instemming met de brief die zij haar op 10 augustus 2004 haar toege-
stuurd, en dat haar stilzwijgen, op zijn minst, gold als een stilzwijgende maar vaststaande 
aanvaarding van de te bepalen voorwaarden tot hernieuwing van de hoofdhuurovereen-
komst. Uit die overwegingen en uit deze conclusie van de appelrechters volgt dat de ver-
weerster, om recht te hebben op de huurhernieuwing, volgens hen alleen impliciet of stil-
zwijgend hoefde in te stemmen met de voorwaarden die de eiseres opgegeven had in de 
brief van 10 augustus 2004. Door die beslissing schenden zij ook de artikelen 14, eerste 
lid, en 18 van de Handelshuurwet, in zoverre uit die bepalingen volgt dat de betrokken in-
stemming van de huurder met de voorwaarden van de verhuurder bij aangetekende brief 
of bij deurwaardersexploot of, op zijn minst, uitdrukkelijk ter kennis moet worden ge-
bracht.

Uit de voormelde overwegingen van het bestreden vonnis blijkt minstens dat de ver-
weerster noch schriftelijk, noch op enig andere wijze gereageerd heeft door te antwoorden 
op de voormelde brief van de eiseres van 10 augustus 2004, zodat de appelrechters, bij ge-
brek aan reactie van de verweerster, niet wettig konden besluiten dat zij had ingestemd 
met die voorwaarden van de eiseres, dat beide partijen hun instemming hadden betuigd en 
dat de nieuwe overeenkomst was gesloten. De appelrechters schenden aldus de artikelen 
14, eerste lid, en 18 van de Handelshuurwet, in zoverre voormeld artikel 18 vereist dat de 
huurder reageert door de verhuurder een antwoord te geven binnen dertig dagen na diens 
antwoord, op straffe van verval.

3. Het bestreden vonnis, dat de hernieuwing van de huurovereenkomst tussen de partij-
en onder de vastgestelde voorwaarden op grond van de hierboven weergegeven onwettige 
overwegingen (supra, nr. 2) geldig verklaart, is dus niet naar recht verantwoord om alle in 
dit onderdeel vermelde redenen (schending van de artikelen 14, eerste lid, en 18 van de 
Handelshuurwet).

Tweede onderdeel
1. Uit de voormelde artikelen 14, eerste lid, en 18, van de Handelshuurwet, of op zijn 

minst uit de opzet van die wetsbepalingen, volgt dat de huurder, te dezen de verweerster, 
binnen dertig dagen na het antwoord van de verhuurder, te dezen de eiseres, op straffe van 
verval, een standpunt moet innemen over de betrokken voorwaarden waaraan de verhuur-
der de huurhernieuwing wil onderwerpen. 

Noch de voormelde artikelen 14, eerste lid, en 18 van de Handelshuurwet, noch enige 
andere bepaling van die wet bepalen dat de huurder die tegenover de verhuurder geen 
standpunt inneemt over de voorwaarden waaraan deze de huurhernieuwing wil onderwer-
pen, vermoed wordt met die voorwaarden in te stemmen.

Noch uit de tekst noch uit de opzet van de wet volgt dat het stilzwijgen van de huurder 
gelijkstaat met een instemming met de voorwaarden van de verhuurder.

2. Het bestreden vonnis beslist daarentegen dat het stilzwijgen van de verweerster gold 
als een stilzwijgende maar vaststaande aanvaarding van de voorwaarden tot hernieuwing 
van de hoofdhuurovereenkomst, zoals deze door de vrederechter vastgesteld moeten wor-
den na afloop van de door de eiseres (tegen de hoofdverhuurster) ingeleide procedure, te 
weten de voorwaarden die opgegeven werden in de voormelde brief van 10 augustus 2004 
van de eiseres.

Door deze beslissing schenden de appelrechters bijgevolg de artikelen 14, eerste lid, en 
18 van de Handelshuurwet, in zoverre uit die bepalingen niet volgt dat het stilzwijgen van 
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de huurder, verweerster, gelijkstaat met een instemming met de voorwaarden van de ver-
huurder, eiseres (supra, nr. 1).

3. Artikel 1349 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat vermoedens gevolgtrekkingen 
zijn die de wet of de rechter afleidt uit een bekend feit om te besluiten tot een onbekend 
feit. Luidens artikel 1353 van datzelfde wetboek, worden vermoedens die niet bij de wet 
zijn ingesteld, overgelaten aan het oordeel en aan het beleid van de rechter.

Hoewel de rechter de feiten waarop hij zijn beslissing grondt op onaantastbare wijze 
vaststelt en hoewel de gevolgtrekkingen die hij hieruit als vermoeden afleidt, aan het oor-
deel en aan het beleid van die rechter overgelaten worden, mag hij het juridisch begrip fei-
telijk vermoeden, waarvan de eerbiediging aan het toezicht van het Hof onderworpen is, 
niet miskennen of vervormen; de rechter kan met name uit de door hem vastgestelde fei-
ten geen gevolgtrekkingen afleiden die hiermee geen verband houden of die op grond 
daarvan niet verantwoord kunnen worden.

4. Te dezen oordelen de appelrechters dat de investeringen van de verweerster (met 
name de overnamesom), de onderverhuring van 1 december 2003, die kort vóór de aan-
vraag tot hernieuwing van 25 mei 2004 was afgesloten (zes maanden), het minieme ver-
schil tussen de betaalde huurgelden (1.200 euro) en de huurgelden die geëist werden door 
A. hoofdverhuurder (1.250 euro), allemaal gegevens van de zaak zijn op grond waarvan 
vermoed kan worden dat de verweerster, huurster, de eiseres, verhuurster, in kennis heeft 
gesteld van haar impliciete instemming met de voormelde brief die laatstgenoemde haar 
op 10 augustus 2004 toegestuurd had, waarin de voorwaarden tot huurhernieuwing opge-
geven werden, en dat beide partijen hun instemming hadden betuigd en de nieuwe over-
eenkomst gesloten was.

De voormelde vastgestelde feiten, met name de investeringen, de datum van de onder-
verhuring en het verschil tussen de betaalde en de gevorderde huurgelden zijn echter vol-
komen vreemd aan de gevolgtrekking van de appelrechters - en verantwoorden deze niet - 
dat de verweerster de eiseres in kennis had gesteld van haar impliciete instemming met de 
brief die zij haar op 10 augustus 2004 had toegestuurd. Door er anders over te beslissen 
schenden de appelrechters de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek en mis-
kennen zij het juridisch begrip feitelijk vermoeden.

5. Uit de voormelde overwegingen van het bestreden vonnis volgt op zijn minst dat de 
verweerster - noch schriftelijk noch op enige andere wijze - gereageerd heeft op de voor-
melde brief van 10 augustus 2004 van de eiseres, zodat de appelrechters, bij gebrek aan 
een reactie van de verweerster in de vorm van een antwoord aan de eiseres, niet wettig 
hebben kunnen besluiten dat zij ingestemd had met de voormelde voorwaarden van de ei-
seres, dat beide partijen hun instemming hadden betuigd en dat de nieuwe overeenkomst 
gesloten was. Aldus schenden zij de artikelen 14, eerste lid, en 18 van de Handelshuurwet, 
in zoverre dat artikel 18 een reactie van de huurder vereist binnen dertig dagen na het ant-
woord van de verhuurder, op straffe van verval.

6. Het bestreden vonnis, dat de hernieuwing van de huurovereenkomst tussen de partij-
en op grond van de hierboven weergegeven onwettige overwegingen onder de vastgestel-
de voorwaarden goedkeurt, schendt, om de in dit onderdeel vermelde redenen, de artike-
len 14, eerste lid, en 18 van de Handelshuurwet (zie supra nrs. 1, 2 en 5) alsook de artike-
len 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek (zie supra nrs. 3 en 4) en miskent het juri-
disch begrip feitelijk vermoeden (idem).

Derde onderdeel
1. Uit de artikelen 14, eerste lid, en 18, van de Handelshuurwet, of op zijn minst uit de 

opzet van die wetsbepalingen, volgt dat de huurder, te dezen de verweerster, binnen dertig 
dagen na het antwoord van de verhuurder, te dezen de eiseres, op straffe van verval een 
standpunt moet innemen over de betrokken voorwaarden waaraan de verhuurder de huur-
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hernieuwing wil onderwerpen.
2. Bijgevolg moet het recht van de huurder op de huurhernieuwing vervallen worden 

verklaard op grond van de voormelde artikelen 14, eerste lid, en 18, zodra aangetoond is 
dat hij binnen de voorgeschreven termijn geen standpunt heeft ingenomen, hetzij door 
zich tot de rechter te wenden, hetzij door zijn instemming met de betrokken voorwaarden 
te betuigen in de vorm van een antwoord aan de verhuurder.

Indien de huurder zich, zoals te dezen, niet tot de rechter wendt, dan is het voldoende 
dat de verhuurder, die verzoekt om het recht van de huurder op huurhernieuwing verval-
len te verklaren, alleen aanvoert dat de huurder zijn instemming met de betrokken voor-
waarden niet binnen de wettelijke termijn heeft betuigd door de verhuurder een antwoord 
te geven.

De appelrechters, die integendeel beslissen dat de eiseres moet aantonen dat de ver-
weerster  het  met  haar  oneens  is  gebleven  over  de  voorwaarden  van  de  hernieuwing, 
schenden de artikelen 14, eerste lid, en 18 van de Handelshuurwet.

3. Te dezen volgt uit de overwegingen van het bestreden vonnis en van de eerste twee 
onderdelen van het middel dat de verweerster noch schriftelijk noch op enige andere wijze 
binnen de bij voormeld artikel 18 bepaalde wettelijke termijn van dertig dagen gereageerd 
heeft door te antwoorden op de voormelde brief van 10 augustus 2004 van de eiseres.

Uit die onderdelen, die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, blijkt daar-
enboven dat de appelrechters niet wettig geoordeeld hebben dat de verweerster ingestemd 
had met de voormelde voorwaarden van de eiseres, dat beide partijen hun instemming be-
tuigd hadden en de nieuwe overeenkomst gesloten was (schending van de artikelen 14, 
eerste lid, en 18 van de Handelshuurwet).

De appelrechters beslissen bijgevolg onwettig dat de eiseres niet aantoont dat de ver-
weerster het met haar oneens is gebleven over de voorwaarden van de hernieuwing of op 
zijn minst niet aantoont dat de verweerster geen standpunt heeft ingenomen, zoals dit ver-
eist wordt door de voormelde artikelen 14, eerste lid, en 18. Zij schenden derhalve de arti-
kelen 14, eerste lid, en 18 van de Handelshuurwet, alsook de artikelen 1315, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, waaruit blijkt dat iede-
re partij het bewijs moet leveren van de feiten die zij aanvoert.

4. Het bestreden vonnis, dat de hernieuwing van de huurovereenkomst tussen de partij-
en onder de vastgestelde voorwaarden geldig verklaart en de oorspronkelijke tegenvorde-
ring van de eiseres, die ertoe strekte te doen zeggen dat het recht van de verweerster op 
huurhernieuwing vervallen was, op grond van de hierboven weergegeven, onwettige over-
wegingen verwerpt, schendt bijgevolg, om de in het onderdeel vermelde redenen, de arti-
kelen 14, eerste lid, en 18 van de Handelshuurwet (zie supra nrs. 2 en 3) alsook de artike-
len 1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek (zie 
supra nr. 3).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Artikel 18 van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten be-

paalt dat, indien uit het in artikel 14, eerste lid, van die wet, bedoelde antwoord 
van de verhuurder aan de huurder die hem de hernieuwing van de huurovereen-
komst gevraagd heeft, blijkt dat de verhuurder de hernieuwing slechts toekent 
onder andere voorwaarden dan die welke de huurder hem heeft voorgesteld, en 
indien omtrent die voorwaarden onenigheid blijft bestaan, de huurder zich tot de 
rechter wendt binnen dertig dagen na het antwoord van de verhuurder, op straffe 



2356 HOF VAN CASSATIE 3.12.07 - Nr. 603 

van verval.
Die bepaling vereist geen enkele vorm voor de aanvaarding, door de huurder, 

van de door de verhuurder opgegeven voorwaarden.
Het bestreden arrest, dat hierop wijst en vaststelt dat de verweerster de her-

nieuwing van de handelshuurovereenkomst tussen de partijen afhankelijk stelt 
van "voorwaarden die in laatste aanleg vastgesteld (zouden) worden krachtens de 
procedure die (zij) tegen de eigenaar (had) ingeleid" en dat de verweerster be-
toogde de eiseres "mondeling in kennis te hebben gesteld" van haar "instemming 
met de beslissing van de vrederechter over (dat) beroep", vermeldt vervolgens 
dat "de investeringen van (de verweerster) (inzonderheid de overnamesom), de 
onderverhuring van 1 december 2003, die kort vóór de aanvraag tot huurhernieu-
wing van 25 mei 2004 was afgesloten (zes maanden) (en) het minieme verschil 
tussen de betaalde huurgelden (1.200 euro) en de huurgelden die gevraagd wer-
den door  (de  eigenaar)  (1.250  euro),  allemaal  gegevens  van de zaak  zijn  op 
grond waarvan (...) vermoed kan worden dat de (verweerster), zoals zij beweert, 
(de eiseres) in kennis heeft gesteld van haar impliciete instemming met de brief 
die (deze) haar op 10 augustus 2004 toegestuurd had".

Het bestreden vonnis, dat aldus erkent dat de verweerster de eiseres mondeling 
in kennis heeft gesteld van haar instemming met de door haar opgegeven voor-
waarden, verantwoordt haar beslissing om de huurovereenkomst onder die voor-
waarden te hernieuwen, naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Enerzijds worden, luidens artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek, vermoe-

dens die niet bij de wet zijn ingesteld, overgelaten aan het oordeel en aan het be-
leid van de rechter.

In de gevallen waarin het bewijs door vermoedens wettelijk is toegestaan, be-
oordeelt de rechter in feite de bewijswaarde van de vermoedens waarop hij zijn 
beslissing grondt.

Het Hof gaat alleen na of de rechter het feitelijk vermoeden niet heeft miskend 
en of hij met name uit de door hem vastgestelde feiten geen gevolg heeft afgeleid 
dat op grond daarvan onmogelijk te verantwoorden is.

Uit de in het antwoord op het eerste onderdeel vermelde gegevens heeft het be-
streden vonnis, zonder het wettelijk begrip vermoeden te miskennen, kunnen af-
leiden dat de verweerster haar instemming met de voormelde voorwaarden mon-
deling had betuigd.

Anderzijds oordeelt het bestreden vonnis slechts ten overvloede dat "(het) stil-
zwijgen (van de verweerster) op zijn minst als een stilzwijgende maar vaststaan-
de aanvaarding gold van de voorwaarden" die door de eiseres waren vastgesteld.

Het onderdeel, in zoverre het tegen die reden gericht is, heeft geen belang.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
De overweging dat het bewijs van de mondelinge instemming van de verweer-
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ster is geleverd, is voldoende om de beslissing van het bestreden vonnis te ver-
antwoorden.

Het onderdeel, dat niet tot vernietiging kan leiden, heeft geen belang en is der-
halve niet ontvankelijk.

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

3 december 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: me-
vr. Velu – Andersluidende conclusie3 van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. Maes. 

Nr. 604

3° KAMER - 3 december 2007

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEKENTENIS - INHOUD VAN DE BOEKEN VAN 
KOOPLIEDEN - WETTELIJKE BEWIJSWAARDE

2º KOOPHANDEL. KOOPMAN - BEWIJS - INHOUD VAN DE BOEKEN VAN KOOPLIEDEN - 
WETTELIJKE BEWIJSWAARDE

1º en 2° De niet-handelaar kan zich in de regel beroepen op de inhoud van de boeken van  
kooplieden, die t.a.v. degene die ze bijhoudt een bekentenis kunnen vormen; aangezien  
die  boeken  echter  geen  bekentenis  in  rechte  inhouden,  beoordeelt  de  feitenrechter  
evenwel de wettelijke bewijswaarde van de gegevens uit die boeken. (Art. 1330, B.W.)

(G. T. H., in aanwezigheid van ETABLISSEMENTS DECAMPS nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0015.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 september 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen.
De zaak is bij beschikking van 25 september 2007 van de eerste voorzitter ver-

wezen naar de derde kamer.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN

3 Het O.M. oordeelde,  m.b.t.  het  tweede onderdeel,  dat  het  bestreden vonnis  het  begrip feitelijk 
vermoeden  miskend  had  door  uit  de  investeringen  van  de  huurder  (m.n.  De  overnamesom),  de 
onderverhuring van 1 dec.2003 – die kort vóór de aanvraag tot huurhernieuwing van 25 mei 2004 
was geschied (zes maanden) – en het minieme verschil tussen de betaalde huurgelden (1.250 euro), af 
te leiden dat de huurder impliciet had ingestemd met de andere voorwaarden die de verhuurder in zijn 
brief van 10 aug.2004 op de huurhernieuwing had gesteld, en concludeerde tot vernietiging van het 
bestreden vonnis. 
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De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1315 en 1330 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest, dat uitspraak doet over de rechtsvordering van de verweerder, [die handelt] 

in zijn hoedanigheid van curator [in het faillissement van de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid] Victor Gravy en de veroordeling van de eiseres vordert tot be-
taling van verschillende facturen voor een totaalbedrag van 108.253,89 euro, in hoofdsom 
- bedrag dat in de loop van het geding is verminderd tot 57.311,02 euro - , en dat uitspraak 
doet over de betwisting van de eiseres, die haar schuld ten overstaan van de failliete ven-
nootschap niet ontkent maar betoogt dat zij geen enkel bedrag van die litigieuze facturen 
meer verschuldigd was wegens de wettelijke schuldvergelijking tussen die schuld en haar 
eigen schuldvordering op de failliete vennootschap, "die in een lopende rekening 'voor-
schot vennoten' ingeschreven stond", stelt vervolgens, op grond van de redenen van de 
eerste rechter, die het overneemt, vast dat

"De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Victor Gravy werd opge-
richt op 15 april 1991 (...); de aandelen behoorden toe aan V.G. en O.G., respectievelijk 
de gewezen echtgenoot en de zoon van de (eiseres);

V. G. en de (eiseres), die destijds onder het stelsel van de gemeenschap van goederen 
gehuwd waren, hebben, alvorens hun huwelijksvermogensstelsel te wijzigen, notaris Gil-
lieaux op 28 april 1993 een inventaris laten opmaken welke onder de post 'Aangifte van 
activa en passiva' het volgende vermeldde : 'Rekening voorschot vennoten in de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Victor Gravy ter waarde van drie miljoen 
achthonderd vijfentwintigduizend frank';

De wijziging van het huwelijksvermogensstelsel, die bestond in de aanneming door de 
echtgenoten van een stelsel van scheiding van goederen, werd vastgelegd in een akte van 
notaris Gillieaux, opgemaakt op 31 augustus 1993 en gehomologeerd bij vonnis van 16 
december 1993 van de eerste burgerlijke kamer van deze rechtbank (...); bij de vereffe-
ningsverdeling van de gemeenschap werd met name bepaald dat de 'rekening "voorschot 
vennoten" in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid V. Gravy' aan de 
(eiseres) zou toekomen;

Een akte van notaris Lemaire, opgemaakt op 21 februari 1994, stelt de afsluiting van de 
vereffening van de gemeenschap tussen V. G. en de (eiseres) vast (...);

Uit de boekhoudkundige stukken van de besloten vennootschap met beperkte aanspra-
kelijkheid Victor Gravy blijkt dat de in naam van de (eiseres) geopende rekening op 1 ja-
nuari 1998 een creditsaldo van 3.434.855 frank in haar voordeel vertoont, dat dit saldo op 
31 december 1998 op 3.596.466 frank wordt gebracht en achtereenvolgens wordt terugge-
bracht naar 1.788.185 frank op 31 januari 2000 en 1.434.213 frank op 29 februari 2000 
(...);

De echtgenoten G.-G. blijken op 26 oktober 1999 officieel te zijn gescheiden (...) ter-
wijl de minnelijke regeling voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestem-
ming van deze echtgenoten, door notaris Lemaigre is opgemaakt op 27 januari 2000 (...);

Het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Victor 
Gravy wordt uitgesproken op 18 juli 2000".

Het arrest wijst de vordering tot veroordeling van de verweerder qualitate qua toe en 
verwerpt de door de eiseres opgeworpen exceptie van schuldvergelijking, omdat niet was 
aangetoond dat de eiseres een schuldvordering op de failliete vennootschap had, op de 
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volgende gronden :
"Het beroepen vonnis leidt uit het geheel van de in het debat voorgelegde gegevens af 

dat er onvoldoende bewijzen zijn van het feit dat de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Gravy tot terugbetaling van (de eiseres) gehouden zou zijn;

Voor het hof [van beroep] is er geen enkel gegeven met voldoende bewijswaarde aan-
gevoerd;

Er dient te worden gewezen op :
- de nauwe banden tussen (de eiseres) en de vennoten van de besloten vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid : haar gewezen echtgenoot en haar zoon;
- de onnauwkeurige boekhouding van die vennootschap, waarbij de zaakvoerder, V.G., 

gewezen echtgenoot van (de eiseres), verklaard heeft dat hij, door een geval van agressie, 
de staat van de activa en passiva van de vennootschap niet nader kon toelichten;

- het feit dat er weinig geloof kan worden gehecht aan de bewering van (de eiseres) dat 
zij daadwerkelijk en met eigen middelen voorschotten aan de failliete vennootschap zou 
hebben toegekend".

Vervolgens worden de "beweringen" van de eiseres ter sprake gebracht, met name de 
bestemming van de winst uit de verkoop van een onroerend goed en van roerende goede-
ren.

"Bijgevolg bewijst de (eiseres) in eerste aanleg niet dat zij jegens de failliete vennoot-
schap een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering zou hebben die de door haar 
aangevoerde schuldvergelijking aantoont".

Het beroepen vonnis vermeldt, met betrekking tot het bewijs van de schuldvordering 
die de eiseres uit de boekhouding van de failliete vennootschap meende te kunnen halen :

"Ten derde, gelet op, enerzijds, het eenzijdige en onvolledige karakter van de boekhou-
ding van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Victor Gravy en, an-
derzijds, de reeds vermelde nauwe familiebanden, leveren de voorgelegde boekhoudkun-
dige gegevens ten aanzien van derden geen enkele bewijswaarde op".

Grieven
Luidens artikel 1330 van het Burgerlijk Wetboek, "leveren boeken van kooplieden be-

wijs tegen hen op".
Bijgevolg bewijst  de inschrijving, in de boekhouding van een handelsvennootschap, 

van een rekening die in naam van een derde is geopend en een creditsaldo vertoont, dat 
die  derde  jegens  de  vennootschap  een  schuldvordering  tot  beloop  van  dit  creditsaldo 
heeft.

Dit is het geval, zelfs al verenigen familiebanden of huwelijksverbintenissen de begun-
stigde van het creditsaldo van die rekening en de vennoten van de vennootschap. Die om-
standigheid maakt immers het bijzonder bewijsmiddel dat uitdrukkelijk bij wet is erkend, 
als dusdanig niet ongeldig.

Dit is ook het geval wanneer de boekhouding van de handelsvennootschap "onnauw-
keurig" is, aangezien de handelaar zich niet aan dit bewijsmiddel kan onttrekken, alleen 
op grond dat zijn boeken onregelmatig gehouden zouden worden.

Het arrest, dat vaststelt dat er bij de failliete vennootschap een rekening op naam van de 
eiseres is geopend en dat die rekening een creditsaldo ten gunste van de eiseres vertoonde, 
heeft bijgevolg, op grond van eigen redenen en op grond van de redenen van de eerste 
rechter, die aangevochten wordt, niet wettig kunnen beslissen dat de eiseres niet aantoon-
de dat zij een schuldvordering op de failliete vennootschap tot beloop van het creditsaldo 
had.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Luidens artikel 1330 van het Burgerlijk Wetboek leveren de boeken van koop-

lieden bewijs op tegen hen.
De niet-handelaar kan zich in de regel beroepen op de inhoud van de boeken 

van kooplieden, die ten aanzien van degene die ze bijhoudt een bekentenis kun-
nen vormen.

Aangezien die boeken echter geen bekentenis in rechte inhouden, beoordeelt 
de feitenrechter de wettelijke bewijswaarde van de gegevens uit die boeken. 

Het arrest stelt vast dat de verweerder, die handelt in de hoedanigheid van cu-
rator in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid Victor Gravy, de eiseres gedagvaard heeft tot betaling van verschillende 
facturen die zij niet betwist, maar zij wijst er evenwel op dat zij geen enkel be-
drag meer hoefde te betalen wegens de wettelijke schuldvergelijking tussen die 
facturen en haar schuldvordering op de vennootschap.

Het arrest oordeelt op grond van de redenen van het bestreden vonnis, die het 
overneemt, en op grond van eigen redenen dat de boekhouding van de vennoot-
schap, waarin een post voorkomt met een op naam van de eiseres geopende reke-
ning die een creditsaldo vertoonde, eenzijdig, onvolledig en onnauwkeurig is en 
dat er nauwe familiebanden bestaan tussen de eiseres en de vennoten van de ven-
nootschap, haar gewezen echtgenoot en haar zoon.

Op die gronden verantwoordt het arrest wettig zijn beslissing dat de eiseres 
niet aantoont dat zij ten aanzien van de vennootschap een zekere, vaststaande en 
opeisbare schuldvordering heeft die de door haar aangevoerde schuldvergelijking 
aantoont.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Door de verwerping van het cassatieberoep vertoont de vordering tot bindend-

verklaring van het arrest geen belang meer.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring van het ar-

rest.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

3 december 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: me-
vr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. T'Kint en Oosterbosch.

Nr. 605

3° KAMER - 3 december 2007

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE 
VERMELDINGEN - MIDDEL DAT DE SCHENDING VAN ÉÉN ENKELE WETTELIJKE BEPALING 
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AANVOERT - MIDDEL DAT TWEE GRIEVEN UIT - WETTELIJKE BEPALING NIET OPNIEUW OPGEGEVEN NA 
DE VERMELDING VAN EEN GRIEF - UITWERKING

De verplichting om in een middel of in een onderdeel van een middel voor elke grief de 
geschonden wettelijke bepaling op te geven, is zonder voorwerp wanneer die grieven 
betrekking hebben op eenzelfde wettelijke bepaling die, vanuit verschillende oogpunten,  
volgens de eiseres in cassatie meermaals is geschonden. 

(SWANEPOEL, vennootschap naar Congolees recht T. M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0033.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 juni 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 25 september 2007 van de eerste voorzitter ver-

wezen naar de derde kamer.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Bij zijn uitspraak vermeldt het arrest:
"(De eiseres) stelt een tussenvordering in. Zij verzoekt het hof (van beroep):
- de voorlegging van de paspoorten (van de verweerder) te bevelen;
- hem te veroordelen om:
de op haar getrokken wisselbrieven terug te geven;
haar de bedragen terug te betalen die (hij) reeds ontvangen heeft, te weten de tegen-

waarde, in euro, tegen de hoogste koers van de dag van betaling, van 328.000 Amerikaan-
se dollar, vermeerderd met de compensatoire interest te rekenen van de data van betaling 
en de moratoire interest te rekenen van de datum van dit arrest" Daarna doet het uitspraak 
over de terugvordering van de eiseres en verklaart het arrest "de tussenvordering van (de 
eiseres) ongegrond en verwerpt ze" op de volgende gronden:

"aangezien de vordering (van de verweerder) gegrond is verklaard, is de tussenvorde-
ring van (de eiseres) dat niet".

Grieven
In conclusie heeft de eiseres de appelrechters verzocht:
"1. Teruggave van de wissels
Ingeval het hof (van beroep) de exceptie van niet-ontvankelijkheid zou bevestigen en 

het onwettig karakter van de litigieuze wissels niet zou aanvaarden, vraagt de (eiseres) om 
(de verweerder) te bevelen de originelen van de litigieuze wissels terug te geven, teneinde 
te beletten dat (de verweerder) ze opnieuw in rechte zou aanwenden.

2. Terugbetaling van het onverschuldigd betaalde
Indien het hof (van beroep) de exceptie van niet-ontvankelijkheid zou bevestigen en het 
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onwettig karakter van de litigieuze wissels niet zou aanvaarden, dan vraagt de (eiseres), 
net als in eerste aanleg, dat het hof (van beroep) haar akte zou verlenen van haar tegenvor-
dering tot terugbetaling van het onverschuldigd betaalde. De Gécamines heeft de overeen-
komst tot exploitatie van het Tilwezembe-project na maandenlange opschorting eenzijdig 
beëindigd. Het gedeelte van de overeenkomst dat vóór de ontbinding door Gécamines is 
uitgevoerd, heeft voor de (eiseres) tot verliezen geleid. Er is dus geen te verdelen winst. 
(De verweerder) erkent dat hem 318.000 Amerikaanse dollar is betaald, zonder dat hij 
daarvoor enige tegenprestatie kon aantonen. Hij heeft zich dus onrechtmatig verrijkt en 
moet dat bedrag terugbetalen".

Bijgevolg stelde de eiseres in haar conclusie twee vorderingen in : de eerste had betrek-
king op de teruggave van de litigieuze wissels ingeval de exceptie van niet-ontvankelijk-
heid bevestigd (zou) worden, de tweede op de terugbetaling, door de verweerder, van een 
bedrag van 318.000 Amerikaanse dollar - waarvan het onverschuldigd karakter was aan-
gevoerd - ingeval de vordering van de verweerder toegewezen (zou worden).

De eiseres grondt die tweede vordering op het feit dat er geen te verdelen winst was 
krachtens de tussen de partijen gesloten overeenkomst en dus op de daaruit voortvloeien-
de afwezigheid van enige rechtsbetrekking die aan de basis van de wisselverplichting ligt, 
en niet op het onrechtmatig karakter van die betrekking.

Het arrest, dat beslist dat "aangezien de vordering (van de verweerder) gegrond is ver-
klaard, de tussenvordering van (de eiseres) dat niet is", terwijl de grondslag van de vorde-
ring tot terugbetaling van het onverschuldigd betaalde niet afhing van de grondslag van de 
door de verweerder ingestelde hoofdvordering, en die inzonderheid betrekking heeft op 
het onwettig karakter van de tussen de partijen gesloten overeenkomst en de daaruit voort-
vloeiende geldigheid van de rechtsbetrekking die aan de basis van de wisselverplichting 
ligt, laat de conclusie wat dat betreft onbeantwoord en omkleedt zijn beslissing niet naar 
recht.

Het arrest, dat niet verduidelijkt of het gebrek aan grondslag van de door de eiseres in-
gestelde vordering afgeleid kan worden uit de redenen die de beslissing tot gegrondver-
klaring van de vordering van de verweerder staven - in welk geval de reden onwettig is - 
dan wel uit specifieke redenen die de door de eiser tot staving van zijn vordering voorge-
stelde redenen beantwoorden om ze te verwerpen, in welk geval de beslissing onwettig is, 
is op zijn minst gegrond op dubbelzinnige redenen die het Hof niet in staat stellen de wet-
tigkheid van de bestreden beslissing te toetsen. Het arrest schendt aldus eveneens artikel 
149 van de Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Over de door de verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: het 

middel verwijt het arrest de conclusie van de eiseres niet te beantwoorden, maar 
vermeldt de geschonden wettelijke bepaling niet:

Het middel, dat enkel de schending van artikel 149 van de Grondwet aanvoert 
in algemene bewoordingen, uit twee grieven, waarbij de eerste een gebrek aan 
antwoord op een conclusie aanvoert en de tweede een dubbelzinnigheid die de 
motivering van het arrest zou aantasten, maar herhaalt na de eerste van die grie-
ven niet dat voormeld artikel 149 geschonden is.

De verplichting om in een middel of in een onderdeel van een middel voor 
elke grief de geschonden wettelijke bepaling op te geven, is zonder voorwerp 
wanneer  die  grieven  betrekking hebben op eenzelfde  wettelijke  bepaling  die, 
vanuit verschillende oogpunten, volgens de eiseres in cassatie meermaals is ge-
schonden.
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De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de gegrond-

heid van de tussenvordering van de eiseres en over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

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

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.

3 december 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: me-
vr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. Mahieu en Simont.

Nr. 606

3° KAMER - 3 december 2007

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE RUIMTE - WETTENCONFLICT - BELGISCHE 
INTERNATIONALE OPENBARE ORDE - EERSTE HUWELIJK NIET ONTBONDEN - NATIONALE WET VAN EEN 
ECHTGENOOT DIE POLYGAMIE NIET TOESTAAT - TWEEDE HUWELIJK DOOR DE ANDERE ECHTGENOOT 
GELDIG GESLOTEN IN HET BUITENLAND - GEVOLGEN IN BELGIË

2º OPENBARE ORDE - WETTENCONFLICT - BELGISCHE INTERNATIONALE OPENBARE ORDE - 
EERSTE HUWELIJK NIET ONTBONDEN - NATIONALE WET VAN EEN ECHTGENOOT DIE POLYGAMIE NIET 
TOESTAAT - TWEEDE HUWELIJK DOOR DE ANDERE ECHTGENOOT GELDIG GESLOTEN IN HET 
BUITENLAND - GEVOLGEN IN BELGIË

3º HUWELIJK - WETTENCONFLICT - BELGISCHE INTERNATIONALE OPENBARE ORDE - EERSTE 
HUWELIJK NIET ONTBONDEN - NATIONALE WET VAN EEN ECHTGENOOT DIE POLYGAMIE NIET 
TOESTAAT - TWEEDE HUWELIJK DOOR DE ANDERE ECHTGENOOT GELDIG GESLOTEN IN HET 
BUITENLAND - GEVOLGEN IN BELGIË

1º, 2° en 3° De Belgische internationale openbare orde verzet zich tegen erkenning, in  
Belgïe, van de gevolgen van een geldig in het buitenland gesloten huwelijk, wanneer een 
van  de echtgenoten,  op  het  tijdstip  van dat  huwelijk,  reeds  een nog niet  ontbonden  
huwelijk is aangegaan met een persoon wiens nationale wet polygamie niet toestaat. 

(H. T. R.V.P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0088.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 december 2005 gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
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Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3, inzonderheid eerste en derde lid, en 6 van het Burgerlijk Wetboek 

(waarbij artikel 3 is opgeheven door de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van 
internationaal privaatrecht);

- de artikelen 2, 15, inzonderheid §1, 21, 46, inzonderheid eerste lid, en 127, inzonder-
heid §1, van het Wetboek van internationaal privaatrecht;

- het artikel 24, inzonderheid §2, van het Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk Bel-
gië en het Koninkrijk Marokko betreffende de sociale zekerheid, ondertekend te Rabat op 
24 juni 1968 en goedgekeurd bij de wet van 20 juli 1970, en, voor zover nodig, het enige 
artikel van die wet;

- de artikelen 30 en 31 van het Wetboek betreffende het persoonlijk statuut en de nala-
tenschap (Moudawana) van het Koninkrijk Marokko, waarvan het eerste en het tweede 
boek, die deze artikelen bevatten, zijn bekendgemaakt bij de dahir nr. 1-57-343 van 22 
november 1957, zoals zij van kracht waren vóór de wijziging ervan bij de dahir nr. 1-93-
347 van 10 september 1993 en vóór de opheffing ervan bij artikel 397 van het Wetboek 
van het gezin, bepaald in de wet nr. 70-03 en bekendgemaakt bij de dahir nr. 1-04-22 van 
3 februari 2004;

- het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verplicht de toepassing te weigeren van 
een buitenlandse wetsbepaling die strijdig is met de Belgische internationale openbare 
orde;

- het algemeen rechtsbeginsel, volgens hetwelk afstand van een recht niet kan worden 
vermoed en alleen kan worden afgeleid uit feiten die niet voor een andere uitlegging vat-
baar zijn.

Aangevochten beslissing
Het arbeidshof neemt kennis van het beroep van de eiseres tegen de beslissing van 9 

april 1998 van de verweerder om haar het voordeel van een overlevingspensioen ten ge-
volge van het overlijden van haar echtgenoot, H.B., op 23 november 1996 te weigeren.

Het arrest en het beroepen vonnis doen volgende vaststellingen, waarvan het arbeidshof 
de redenen gedeeltelijk overneemt :

a) Uit een akte van de Rechtbank van Eerste aanleg te Berkane (Marokko) blijkt dat de 
eiseres in 1968 is gehuwd met H.B., een Marokkaan, van wie zij op 18 februari 1975 is 
gescheiden, maar dat zij met H.B. opnieuw in de echt is getreden op 4 augustus 1979, 
overeenkomstig een notariële akte van 17 november 1982;

b) De eiseres, die verklaart dat H.B. op 23 november 1996 is overleden en een beroep 
doet op haar statuut van nooit hertrouwde weduwe van een voormalige werknemer in Bel-
gië, maakt bij de verweerder aanspraak op haar recht op een overlevingspensioen;

c) Dit recht wordt haar bij beslissing van 9 april 1998 van de verweerder geweigerd, op 
grond dat H.B. vóór zijn huwelijk met [de eiseres], op 11 december 1965, getrouwd was 
met M.V., van Belgische nationaliteit, dat de echtgenoten sinds 31 december 1970 feite-
lijk gescheiden leefden, maar dat dit eerste huwelijk bij het overlijden van H.B. niet is 
ontbonden.

Het arrest verwerpt het beroep van de eiseres tegen de beslissing van de verweerder, 
met bevestiging van het beroepen vonnis.
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Het grondt die beslissing met name op de volgende redenen van de eerste rechter, die 
het overneemt :

"Vanaf het ogenblik dat B., Marokkaans onderdaan, beslist heeft om in België te huwen 
met mevrouw V. overeenkomstig de bij de Belgische interne wet voorgeschreven vorm-
vereisten, is de erkenning in België van de gevolgen van het tweede, in Marokko gesloten 
huwelijk strijdig met de Belgische openbare orde;

Immers : 'l'option de monogamie faite au moment de la première célébration interdit 
d'invoquer par la suite le statut polygamique';

De bepalingen van de islamitische wet die een nieuw huwelijk zonder voorafgaande 
echtscheiding toestaan, zijn niet verenigbaar met de Belgische rechtsregels inzake het hu-
welijk, in België, tussen een Belgische en een Marokkaanse onderdaan. Immers, een hu-
welijk kan krachtens de Belgische wet alleen ontbonden worden door echtscheiding en 
door overlijden van de echtgenoot;

Aangezien het eerste huwelijk van B. niet is ontbonden, is zijn tweede huwelijk, met de 
eiseres, in België niet wettelijk erkend en kan het dus niet als grondslag voor een aanvraag 
van overlevingspensioen dienen".

Grieven
De voorwaarden voor de geldigheid van het huwelijk worden voor elke echtgenoot be-

heerst door het recht van de Staat waarvan hij bij de voltrekking van het huwelijk de nati-
onaliteit heeft.

De regel wordt thans bepaald in artikel 46, eerste lid, van het Wetboek van internatio-
naal privaatrecht, hoewel deze tekst niet van toepassing is op een huwelijk dat voltrokken 
is vóór de inwerkingtreding ervan, maar alleen op de gevolgen van een dergelijk huwelijk 
dat na de inwerkingtreding ervan is aangegaan (artikel 127, §1).

Dezelfde regel was daarvóór echter reeds van toepassing en kon toen worden afgeleid 
uit artikel 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek.

De vraag of de echtgenoot die onderdaan is van een land dat polygamie toestaat, rechts-
geldig een tweede huwelijk heeft kunnen aangaan, hangt dus uitsluitend af van de interne 
wet van die echtgenoot.

De geldigheid van het huwelijk van de eiseres en haar overleden echtgenoot, van wie 
het arrest erkent dat hij de Marokkaanse nationaliteit had, waarbij het geschil uitgerekend 
betrekking heeft op het recht van die echtgenoot om een huwelijk met de eiseres te sluiten 
terwijl hij reeds een niet ontbonden huwelijk was aangegaan, wordt bijgevolg geregeld 
door de Marokkaanse wet.

Welnu, de artikelen 30 en 31 van het Marokkaans Wetboek betreffende het persoonlijk 
statuut en de nalatenschap, die van kracht waren op de datum van het huwelijk van de ei-
seres en haar overleden echtgenoot, stonden polygamie toe.

Die teksten luidden als volgt :
"Article 30
La première épouse doit être avisée de l'intention de son époux de lui joindre une autre 

épouse. De même, cette dernière doit être avisée que son futur époux est déjà marié.
La femme a le droit de demander à son futur mari de s'engager à ne pas lui joindre une 

coépouse et à lui reconnaître le droit de dissolution du mariage au cas où cet engagement 
serait violé.

Si la femme ne s'est pas réservé le droit d'option et que son mari contracte un nouveau 
mariage, elle peut saisir le juge pour apprécier le préjudice qui lui est causé par la nouvel-
le union.
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Dans tous les cas, si une injustice est à craindre envers les épouses, le juge refusera l'au-
torisation de polygamie.

Article 31
La femme a le droit de demander que son mari s'engage, dans l'acte de mariage, à ne 

pas lui adjoindre une coépouse et à lui reconnaître le droit de demander la dissolution du 
mariage au cas où cet engagement serait violé".

De overleden echtgenoot van de eiseres had dus het recht om met haar te huwen, on-
danks het bestaan van een vorig niet ontbonden huwelijk.

Eerste onderdeel
Het arrest lijkt, op zijn minst impliciet, te beslissen dat het huwelijk van de eiseres en 

haar overleden echtgenoot daadwerkelijk onderworpen is aan de Marokkaanse wet, of in 
ieder geval dat het recht van de overleden echtgenoot van de eiseres om met haar te hu-
wen ondanks het bestaan van een vorig niet ontbonden huwelijk, door die wet beheerst 
wordt (waarbij de beslissing van het arbeidshof inzake de toepassing van die regel onwet-
tig is wegens de redenen die in de volgende onderdelen van het middel aangeklaagd wor-
den).

Indien, evenwel, ervan moet worden uitgegaan dat zulks niet het geval is en dat het ar-
beidshof de geldigheid van dit huwelijk beoordeeld heeft met toepassing van de Belgische 
wet, dan is het arrest in dat geval niet naar recht verantwoord (schending van artikel 3 van 
het Burgerlijk Wetboek en, daarenboven en voor zover nodig, wat betreft de gevolgen 
sensu lato van het huwelijk van de eiseres en haar overleden echtgenoot na de inwerking-
treding van dit artikel op 1 oktober 2004, van de artikelen 2, 15, 46 en 127 van het Wet-
boek van internationaal privaatrecht).

Tweede onderdeel
Het arrest, dat, in het licht van de daaruit volgende voordelen inzake sociale zekerheid, 

weigert aan het huwelijk van de eiseres en haar overleden echtgenoot, waarvan de geldig-
heidsvoorwaarden door de Marokkaanse wet beheerst worden, gevolgen te verlenen we-
gens het bestaan van een huwelijk dat laatstgenoemde daarvoor was aangegaan en dat nog 
niet was ontbonden, en, bijgevolg, de eiseres het recht op een overlevingspensioen wei-
gert - recht dat zij aan dit huwelijk ontleende -, verantwoordt zijn beslissing niet naar 
recht (schending van artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek en, daarenboven en voor zover 
nodig, wat betreft de gevolgen sensu lato van het huwelijk van de eiseres en haar overle-
den echtgenoot na de inwerkingtreding van dit artikel op 1 oktober 2004, van de artikelen 
2, 15, 46 en 127 van het Wetboek van internationaal privaatrecht, alsook van de artikelen 
30 en 31 van het Marokkaans Wetboek betreffende het persoonlijk statuut en de nalaten-
schap).

Derde onderdeel
De omstandigheid dat de bepalingen van de Marokkaanse wet die de polygamie toe-

staan, niet verenigbaar zouden zijn "met de Belgische rechtsregels inzake het huwelijk, in 
België, tussen een Belgische en een Marokkaanse onderdaan", op grond dat "een huwelijk 
kan krachtens de Belgische wet alleen ontbonden worden door  echtscheiding en door 
overlijden van de echtgenoot", kan niet tot gevolg hebben dat, in het licht van de daaruit 
voortvloeiende voordelen inzake sociale zekerheid, geweigerd wordt gevolgen te verlenen 
aan een huwelijk waarvan de geldigheidsvoorwaarden beheerst worden door de Marok-
kaanse wet en dat, overeenkomstig die wet, op regelmatige wijze is aangegaan.

De Belgische rechter zal ongetwijfeld weigeren om de buitenlandse wet toe te passen, 
aangezien de gevolgen van die wet niet verenigbaar zouden zijn met de Belgische openba-
re orde.

Die onverenigbaarheid moet in casu echter beoordeeld worden op grond van de gevol-
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gen van een dergelijke toepassing, die slechts geweigerd zal worden indien die gevolgen, 
in concreto, strijdig zijn met de Belgische internationale openbare orde.

Hieruit volgt dat, hoewel de Belgische wetgeving polygamie veroordeelt, de Belgische 
rechter toch niet kan weigeren enig gevolg te verlenen aan een huwelijk dat is aangegaan 
in een land dat die polygamie, overeenkomstig zijn wetgeving, wel toestaat, en waarvan 
de voorwaarden, die met name betrekking hebben op de polygamie van de echtgenoot, 
door die wet beheerst worden, op grond dat de echtgenoot reeds een niet ontbonden huwe-
lijk was aangegaan. De rechter kan met name niet weigeren om aan de weduwe van die 
echtgenoot, in België, het voordeel toe te kennen van een overlevingspensioen waarop zij 
ten gevolge van dit huwelijk recht heeft, aangezien dat gevolg sensu lato van het huwelijk 
geenszins onverenigbaar is met de Belgische internationale openbare orde.

Dit is zelfs het geval indien het eerste, niet ontbonden huwelijk van de echtgenoot in 
België aangegaan werd met een Belgische onderdaan "overeenkomstig de bij de Belgi-
sche interne wet opgelegde vormvereisten". Die omstandigheden hebben op zich immers 
niet tot gevolg dat de gevolgen van het huwelijk, beschouwd in het licht van de daaruit 
voortvloeiende voordelen inzake sociale zekerheid en, met name, van de toekenning van 
een overlevingspensioen aan de weduwe van de polygame echtgenoot, strijdig zouden zijn 
met de Belgische internationale openbare orde (artikel 47 van het Wetboek van internatio-
naal privaatrecht bepaalt overigens dat de vormvereisten voor de voltrekking van het hu-
welijk beheerst worden door het recht van de Staat op wiens grondgebied het huwelijk 
voltrokken wordt, en bekrachtigt aldus een vaststaande regel).

Daarenboven bepaalt artikel 24 van het algemeen Verdrag van 24 juni 1968 tussen het 
Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende de sociale zekerheid, met be-
trekking tot het overlevingspensioen van de weduwe, dat het weduwenpensioen eventueel, 
gelijkelijk en definitief, onder de gerechtigden verdeeld wordt, in de voorwaarden die zijn 
bepaald in het persoonlijk statuut van de verzekerde. Die tekst betreft de polygamie en er-
kent de verschillende weduwen van de overleden Marokkaanse echtgenoot uitdrukkelijk 
het recht op een overlevingspensioen (met dien verstande dat hun één enkel overlevings-
pensioen gestort en onder hen verdeeld zal worden). De eiseres meent te kunnen betogen 
dat die tekst rechtstreeks van toepassing is en haar, ondanks de bigamie van haar overle-
den echtgenoot, het recht op een overlevingspensioen of op een gedeelte van een overle-
vingspensioen toekent. In ieder geval heeft de erkenning van polygamie in een door Bel-
gië gesloten en goedgekeurd internationaal verdrag, met betrekking tot de gevolgen van 
dat verdrag op het vlak van de sociale zekerheid, tot gevolg dat dergelijke gevolgen niet 
onverenigbaar met de Belgische internationale openbare orde geacht kunnen worden.

Het arrest, dat het beroep van de eiseres verwerpt en haar het voordeel van een overle-
vingspensioen weigert, op grond dat de erkenning, in België, van de gevolgen van het hu-
welijk tussen de eiseres en haar echtgenoot, met betrekking tot de daaruit voortvloeiende 
voordelen inzake sociale zekerheid, niet verenigbaar zou zijn met de Belgische wetgeving 
en strijdig zou zijn met de Belgische [internationale] openbare orde, verantwoordt zijn be-
slissing niet naar recht (schending van het voormelde artikel van het Verdrag tussen Bel-
gië en Marokko, gesloten op 24 juni 1968 en goedgekeurd bij de wet van 25 juni 1971 en, 
voor zover nodig, van het enige artikel van die wet, van de artikelen 3 en 6 van het Bur-
gerlijk Wetboek en, voor zover nodig, wat betreft de gevolgen sensu lato van het huwelijk 
van de eiseres en haar overleden echtgenoot na de inwerkingtreding van dit artikel op 1 
oktober 2004, van artikel 21 van het Wetboek van internationaal privaatrecht, alsook van 
de artikelen 30 en 31 van het Marokkaans Wetboek betreffende het persoonlijk statuut en 
de nalatenschap, en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verplicht 
de toepassing te weigeren van een buitenlandse wetsbepaling die strijdig is met de Belgi-
sche internationale openbare orde).

Vierde onderdeel
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De artikelen 30 en 31 van het Marokkaans Wetboek betreffende het persoonlijk statuut 
en de nalatenschap voorzagen, op de datum van de huwelijken van de eiseres en haar 
overleden echtgenoot, weliswaar in wat die wetsbepalingen omschrijven als een "optie 
voor monogamie" ("option de monogamie") : de verbintenis van de echtgenoot om geen 
ander huwelijk aan te gaan.

Die optie vereist luidens de voormelde wetsbepalingen evenwel een uitdrukkelijke ver-
bintenis van de echtgenoot in de huwelijksakte. Ze kan dus niet impliciet zijn. Het arrest, 
dat deze optie voor monogamie afleidt uit de omstandigheid dat de overleden echtgenoot 
van de eiseres zijn eerste huwelijk in België met een Belgische onderdaan had aangegaan 
"overeenkomstig de bij de Belgische interne wet voorgeschreven vormvereisten", verant-
woordt bijgevolg zijn beslissing niet naar recht, bij ontstentenis van een uitdrukkelijke 
verbintenis van de overleden echtgenoot van de eiseres bij het aangaan van dat eerste hu-
welijk (schending van de artikelen 30 en 31 van het Burgerlijk Wetboek). Daarenboven, 
zelfs al wordt ervan uitgegaan dat de overleden echtgenoot van de eiseres een dergelijke 
verbintenis had aangegaan, dan nog kan het arrest niet wettig weigeren om gevolgen te 
verlenen aan het daaropvolgende huwelijk van de overleden echtgenoot van de eiseres en 
laatstgenoemde, met betrekking tot de daaruit voortvloeiende voordelen inzake sociale ze-
kerheid : de miskenning van de aldus aangegane verbintenis heeft geen weerslag op de 
geldigheid van een daaropvolgend huwelijk maar verleent de eerste echtgenote zonder 
meer het recht om de ontbinding van het huwelijk te vorderen (schending van dezelfde 
wetsbepalingen).

De optie voor monogamie is in elk geval een afstand : de afstand, door de Marokkaanse 
echtgenoot, van het hem door de Marokkaanse wet toegekende recht op een daaropvol-
gend huwelijk. Welnu, de afstand kan niet worden vermoed en kan alleen worden afgeleid 
uit omstandigheden die voor geen enkele andere uitlegging vatbaar zijn. De door het ar-
rest vermelde omstandigheden (eerste huwelijk, in België, van de overleden echtgenoot 
van de eiseres met een Belgische onderdaan "overeenkomstig de bij de Belgische interne 
wet voorgeschreven vormvereisten") kunnen aan tal van redenen toe te schrijven zijn, o.a. 
gewoonweg de gezamenlijke verblijfplaats van de echtgenoten in België. De optie voor 
monogamie is hier niet noodzakelijkerwijs het gevolg van. En indien ervan moet worden 
uitgegaan dat het arrest dit beslist, dan schendt het het tweede, in de aanhef van het mid-
del bedoelde algemene rechtsbeginsel.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Het arrest beslist niet dat de geldigheidsvoorwaarden van het huwelijk van de 

eiseres en haar overleden echtgenoot beheerst worden door de Belgische wet, 
maar dat de Belgische internationale openbare orde zich verzet tegen de erken-
ning, in België, van de gevolgen van dat huwelijk.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede en derde onderdeel samen
De Belgische internationale openbare orde verzet zich tegen de erkenning, in 

België, van de gevolgen van een geldig in het buitenland gesloten huwelijk, wan-
neer een van de echtgenoten, op het tijdstip van dat huwelijk, reeds een nog niet 
ontbonden huwelijk was aangegaan met een persoon wiens interne wet polyga-
mie niet toestaat.

Het arrest, dat zowel op grond van eigen redenen als van redenen van het be-
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roepen vonnis die het overneemt, vaststelt dat de eiseres en haar overleden echt-
genoot, beiden van Marokkaanse nationaliteit, in Marokko zijn gehuwd terwijl 
diens voorgaande huwelijk met een Belgische vrouw nog niet was ontbonden, 
verantwoordt zijn beslissing om geen enkel gevolg aan dit tweede huwelijk te 
verlenen, naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Vierde onderdeel
Over de door de verweerder aan dit onderdeel tegengeworpen grond van niet-

ontvankelijkheid: het onderdeel heeft geen belang:
De beslissing van het arrest wordt naar recht verantwoordt door de redenen die 

vergeefs bekritiseerd worden in het tweede en het derde onderdeel van het mid-
del, 

zodat dit onderdeel niet tot cassatie kan leiden en bijgevolg geen belang heeft.
De grond van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 

de verweerder in de kosten.

3 december  2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Storck, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. T'Kint 
en Gérard.

Nr. 607

2° KAMER - 4 december 2007

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENSTEMMIGHEID - 
VERVANGING VAN DE HOOFDGEVANGENISSTRAF DOOR EEN GELDBOETE - VERHOGING VAN DE 
VERBEURDVERKLARING - ARTIKEL 211BIS, SV.

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STRAFVERVOLGING - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING 
- SANCTIE

3º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - 
STRAFVERVOLGING - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STRAFVERVOLGING - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING 
- SANCTIE - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

5º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
STRAFZAKEN - STRAFVERVOLGING - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE
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6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STRAFVERVOLGING - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING 
- GEVOLG

7º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - 
STRAFVERVOLGING - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE

1º De appelrechters die de door de eerste rechter uitgesproken hoofdgevangenisstraf laten  
wegvallen en in vervanging hiervan als hoofdstraf een geldboete opleggen, verlagen de 
tegen  de  eiser  uitgesproken  straf;  het  feit  dat  de  verbeurdverklaring  van  
vermogensvoordelen wordt bevolen voor een hoger bedrag dan uitgesproken door de 
eerste rechter, doet hieraan geen afbreuk, zodat in dergelijk geval geen eenstemmigheid,  
zoals voorzien door artikel 211bis, Wetboek van Strafvordering vereist is1. 

2º en 3° De artikelen 6.1 EVRM en 1 van het aanvullend Protocol van 20 maart  1952 
duiden  de  gevolgen  niet  aan  die  de  rechter  aan  een  door  hem  vastgestelde 
overschrijding van de redelijke termijn moet verbinden; geen wettelijke bepaling zegt dat  
de rechter  in zulk geval geen straf  meer mag opleggen of de door de eerste rechter 
opgelegde straf in haar geheel of in al haar onderdelen afzonderlijk moet verminderen2. 

4º, 5°, 6° en 7° De rechter oordeelt onaantastbaar in feite welk gevolg moet verbonden  
worden aan het overschrijden van de redelijke termijn die hij vaststelt; het staat aldus aan 
de  rechter  om,  wanneer  hij  beslist  een  strafvermindering  toe  te  kennen  omdat  de  
redelijke termijn is overschreden, in feite en op grond van de concrete gegevens van de 
zaak  te  oordelen  in  welke  mate  en  onder  welke  voorwaarden  die  vermindering  kan 
worden toegekend,  op voorwaarde dat  die vermindering reëel  en meetbaar is3 .  (Art. 
21ter, V.T.Sv.)

(V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0592.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Gent, correctionele kamer, van 19 maart 2007. 
De eiser P.V. voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
De eiser R. V. en de eiseres B. voeren geen middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. De eisers P. V. en R.V. zijn voor het hen ten laste gelegde feit F vrijgespro-

ken. Hun cassatieberoep tegen die beslissing is bij gebrek aan belang niet ont-
vankelijk.

Eerste middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 211bis Wetboek van Strafvorde-

1 Zie Cass., 13 maart 2001, AR P.00.1760.N, nr. 291; 9 juli 2002, AR P.02.0784.N, nr. 396. 
2 Zie Cass., 22 maart 2000, AR P.99.1758.F, nr. 197; 4 feb. 2004, AR P.03.1370.F, nr. 51. 
3 Zie Cass., 31 okt. 2001, AR P.01.1036.F, nr. 587; 14 feb. 2001, AR P.00.1350-1353-1363.F, nr. 91; 
4 okt. 2005, AR P.05.0675.N, nr. 477.
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ring. Het houdt voor dat de appelrechters slechts met eenparige stemmen het be-
drag van de lastens de eiser  uitgesproken verbeurdverklaring van vermogens-
voordelen konden verhogen.

3. De appelrechters die de door de eerste rechter uitgesproken hoofdgevange-
nisstraf laten wegvallen en in vervanging hiervan als hoofdstraf een geldboete 
opleggen, verlagen de tegen de eiser uitgesproken straf. Het feit dat de verbeurd-
verklaring van vermogensvoordelen wordt bevolen voor een hoger bedrag dan 
uitgesproken door de eerste rechter, doet hieraan geen afbreuk. In dergelijk geval 
is geen eenstemmigheid, zoals voorzien door artikel 211bis Wetboek van Straf-
vordering, vereist.

Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
4. Het middel voert schending aan van de artikelen 6.1 EVRM, 1 van het aan-

vullend Protocol van 20 maart 1952 bij het Verdrag tot bescherming van de rech-
ten van de mens en de fundamentele vrijheden en 21ter Voorafgaande Titel Wet-
boek van Strafvordering. Het stelt dat de appelrechters die vaststellen dat de re-
delijke termijn overschreden werd, nalaten het bedrag van de bevolen verbeurd-
verklaring van vermogensvoordelen te  verminderen en integendeel  dit  bedrag 
zelfs verhogen.

5. De artikelen 6.1 EVRM en 1 van het aanvullend Protocol van 20 maart 1952 
bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden duiden de gevolgen niet aan die de rechter aan een door hem vastge-
stelde overschrijding van de redelijke termijn moet verbinden. Geen wettelijke 
bepaling zegt dat de rechter in zulk geval geen straf meer mag opleggen of de 
door de eerste rechter opgelegde straf in haar geheel of in al haar onderdelen af-
zonderlijk moet verminderen.

De rechter oordeelt onaantastbaar in feite welk gevolg moet verbonden worden 
aan het overschrijden van de redelijke termijn die hij vaststelt. Het staat aldus 
aan de rechter om, wanneer hij beslist een strafvermindering toe te kennen omdat 
de redelijke termijn is overschreden, in feite en op grond van de concrete gege-
vens van de zaak te oordelen in welke mate en onder welke voorwaarden die ver-
mindering kan worden toegekend, op voorwaarde dat die vermindering reëel en 
meetbaar is.

6. De appelrechters vermelden de redenen (arrest blz. 21 en 22) tot welke straf 
zij  de eiser zouden hebben veroordeeld indien de redelijke termijn niet  over-
schreden was en veroordelen hem vervolgens tot een lagere straf.

Aldus bevelen zij zonder schending van artikel 21ter Voorafgaande Titel Wet-
boek van Strafvordering alsnog een hogere verbeurdverklaring van vermogens-
voordelen dan de eerste rechter.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
7. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
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Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

4 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. D. Martens, Gent.

Nr. 608

2° KAMER - 4 december 2007

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — GESCHIL INZAKE 
BEVOEGDHEID - BEGRIP

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — GESCHIL 
INZAKE BEVOEGDHEID - BEGRIP

3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — GESCHIL INZAKE 
BEVOEGDHEID - VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - ONDERZOEK GEVORDERD DOOR DE 
PROCUREUR-GENERAAL IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 480 SV. - VERZOEKSCHRIFT STREKKENDE TOT 
HET UITOEFENEN VAN TOEZICHT OP HET ONDERZOEK - ARTIKEL 136, TWEEDE LID, SV. - ARREST 
WAARBIJ DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING ZICH ONBEVOEGD VERKLAART - TOEPASSING

4º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — GESCHIL 
INZAKE BEVOEGDHEID - VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - ONDERZOEK GEVORDERD 
DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 480 SV. - VERZOEKSCHRIFT 
STREKKENDE TOT HET UITOEFENEN VAN TOEZICHT OP HET ONDERZOEK - ARTIKEL 136, TWEEDE LID, 
SV. - ARREST WAARBIJ DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING ZICH ONBEVOEGD VERKLAART - 
TOEPASSING

5º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — ALGEMEEN - VOORBARIG 
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - ONDERZOEK 
GEVORDERD DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 480 SV. - 
VERZOEKSCHRIFT STREKKENDE TOT HET UITOEFENEN VAN TOEZICHT OP HET ONDERZOEK - ARTIKEL 
136, TWEEDE LID, SV. - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DIE ZICH ONBEVOEGD VERKLAART 
OMDAT DE STRAFVORDERING NIET IS INGESTELD - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

1º, 2°, 3° en 4°  Er bestaat slechts een geschil inzake bevoegdheid als bedoeld in de artt.  
416, tweede lid, en 539 Wetboek van Strafvordering, indien de rechter die kennisneemt  
van de strafvordering  zich  de bevoegdheid van een andere rechter  toeeigent  of  zich  
onbevoegd verklaart, zodat daaruit een geschil over jurisdictie ontstaat, dat enkel door  
een regeling van rechtsgebied kan worden beëindigd; dit is niet het geval voor het arrest  
waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling zich onbevoegd verklaart kennis te nemen 
van het verzoek om, op grond van art.  136, tweede lid,  Wetboek van Strafvordering,  
toezicht uit te oefenen op het verloop van het onderzoek dat geopend werd op vordering  
van de procureur-generaal bij het hof van beroep op grond van art. 480 Wetboek van 
Strafvordering wegens de betrokkenheid bij de feiten van een persoon met een in art. 
479 van hetzelfde wetboek bedoelde hoedanigheid, op grond dat: -in geval van voorrecht  
van rechtsmacht er geen wettelijke saisine is zolang de strafvordering niet is ingesteld 
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-het verzoek van de procureur-generaal aan de eerste voorzitter tot het aanstellen van  
een raadsheer-onderzoeksrechter voor een onderzoek tegen een persoon die voorrecht  
van  rechtsmacht  heeft  en  tegen  de  eventuele  mededaders  of  medeplichtigen  de 
strafvordering niet instelt -alleen de procureur-generaal met een beslissing tot vervolging  
de  strafvordering  kan  instellen  bij  de  beëindiging  van  het  strafonderzoek  door  de  
raadsheer-onderzoeksrechter  -de  raadsheer-onderzoeksrechter  enkel  verantwoording 
verschuldigd is aan de eerste voorzitter en de procureur-generaal -hieruit volgt dat er in  
dergelijk  geval  geen  inverdenkingstelling  in  de  zin  van  art.  61bis  Wetboek  van  
Strafvordering  bestaat,  evenmin  als  de  mogelijkheid  van  toezicht  krachtens  art.  136 
Wetboek van Strafvordering 1 2. 

5º Het arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling zich onbevoegd verklaart kennis 
te  nemen  van  het  verzoek  om,  op  grond  van  art.  136,  tweede  lid,  Wetboek  van 
Strafvordering, toezicht uit te oefenen op het verloop van het onderzoek dat geopend 
werd op vordering van de procureur-generaal bij het hof van beroep op grond art. 480 
Wetboek van Strafvordering wegens de betrokkenheid bij de feiten van een persoon met  
een in art. 479 van hetzelfde wetboek bedoelde hoedanigheid, op grond dat: -in geval  
van voorrecht van rechtsmacht er geen wettelijke saisine is zolang de strafvordering niet  
is  ingesteld  -het  verzoek van de  procureur-generaal  aan de eerste  voorzitter  tot  het  
aanstellen van een raadsheer-onderzoeksrechter voor een onderzoek tegen een persoon  
die  voorrecht  van  rechtsmacht  heeft  en  tegen  de  eventuele  mededaders  of  
medeplichtigen  de  strafvordering  niet  instelt  -alleen  de  procureur-generaal  met  een 
beslissing  tot  vervolging  de  strafvordering  kan  instellen  bij  de  beëindiging  van  het  
strafonderzoek door de raadsheer-onderzoeksrechter -de raadsheer-onderzoeksrechter  
enkel verantwoording verschuldigd is aan de eerste voorzitter en de procureur-generaal 
-hieruit volgt dat er in dergelijk geval geen inverdenkingstelling in de zin van art. 61bis  
Wetboek van Strafvordering bestaat, evenmin als de mogelijkheid van toezicht krachtens 
art. 136 Wetboek van Strafvordering, is geen arrest inzake bevoegdheid als bedoeld in  
de  artt.  416,  tweede lid,  en 539 Wetboek van Strafvordering  en  het  is  evenmin  een 

1 Het  O.M.  concludeerde  tot  de  verwerping.  Volgens  het  O.M.  was  het  cassatieberoep  zonder 
voorwerp omdat de eiser, nog vóór het bestreden arrest van 15 mei 2007, waarbij  de kamer van 
inbeschuldigingstelling zich onbevoegd verklaarde om uitspraak te doen over eisers verzoek om, op 
grond van art. 136, tweede lid, Wetboek van strafvordering, toezicht uit te oefenen op het verloop 
van het onderzoek, dat geopend werd op vordering van de procureur-generaal bij het hof van beroep 
op grond van art. 480 Wetboek van strafvordering, wegens de betrokkenheid bij de feiten van een 
persoon  met  een  in  art.  479  van  hetzelfde  wetboek  bedoelde  hoedanigheid,  door  de  procureur-
generaal, in toepassing van voormeld art. 479 Wetboek van Strafvordering voor het hof van beroep 
was gedagvaard. Door deze dagvaarding was de zaak reeds voor de rechter ten gronde aanhangig en 
was er een einde gekomen aan de opdracht van de raadsheer-onderzoeksrechter: er was bijgevolg 
geen onderzoek meer aanhangig, zodat de kamer van inbeschuldigingstelling ook geen rechtsmacht 
meer had om uitspraak te doen in het kader van die onderzoek. Het Hof van Cassatie kon er derhalve 
ook nooit toe komen om de zaak terug te verwijzen naar de kamer van inbeschuldigingstelling. 
Volgens het O.M. kon, in de veronderstelling dat het Hof zou oordelen dat het cassatieberoep zonder 
voorwerp was, ook geen aftand verleend worden van de door eiser gedane afstand zonder berusting, 
omdat deze afstand uitging van de veronderstelling dat het cassatieberoep voorbarig was en het Hof 
geen akte van afstand verleent wanneer het oordeelt dat het cassatieberoep om een andere reden niet 
ontvankelijk  is  (Zie  Cass.,  8  dec.  1992,  AR  6639,  AC.,  1991-92,  nr.  776;  7  sept.  1994,  AR 
P.94.0381.F, AC., 1994, nr. 361.
2 Cass., 30 nov. 1976, AC., 1977, 371 met noot E.K.; 30 jan. 1991, AR 8773, nr. 286; 11 juli 1994, 
AR P.94.0794.N, nr. 344; 17 mei 1995, AR P.95.0536.F, nr. 242; 11 juni 1997, AR P.97.0736.F, nr. 
269; 4 feb. 1998, AR P.98.0017.F, nr. 65; 9 juni 1999, AR P.99.0510.F, nr. 343; 13 okt. 1998, AR 
P.97.0368.N, nr. 442; 30 okt. 2001, AR P.01.1259.N, nr. 584; 18 sept. 2002, AR P.02.0874.F, nr. 
459; 21 maart 2006, AR P.05.1701.N, nr. 164; 4 dec. 2007, AR P.07.1163.N en P.07.1207.N, nrs.611 
en 612.; DE CODT, J., "Les fins de non-recevoir du pourvoi en matière repressive", in Liber Amicorum 
Jean du Jardin,  Deurne,  Kluwer,  2001,  nr.  51;  BOSLY,  H-D.  en  VANDERMEERSCH,  D.,  Droit  de  la  
procedure  pénale,  Brugge,  Die  Keure,  2005,  1442;  VERSTRAETEN,  R.,  Handboek Strafvordering, 
Antwerpen, Maklu, 2005, nrs 1279 en 2382; DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 4° ed. 
2007, nr. 859, p. 421; DECLERCQ, R.,  Cassation en matière répressive, R.P.D.B., Brussel, Bruylant, 
2006, nrs. 195 en 216. 
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eindbeslissing of een beslissing die uitspraak doet in een der andere gevallen bedoeld in  
art. 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering3. 

(V.)

ARREST

(A.R. P.07.0813.N)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 15 mei 2007.
De eiser voert in een memorie een middel aan.
Hij doet zonder berusting afstand van zijn cassatieberoep in de mate de bestre-

den beslissing niet definitief is in de zin van artikel 416, eerste lid, Wetboek van 
Strafvordering en geen uitspraak doet over de bevoegdheid conform artikel 416, 
tweede lid, van hetzelfde wetboek. 

Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. FEITEN EN PROCEDUREVOORWAARDEN
Op 21 december 2000 werd de onderzoeksrechter te Ieper belast met een ge-

rechtelijk onderzoek ten laste van onder meer J. L., P. H. en anderen.
Op 31 oktober 2002 heeft de procureur-generaal te Gent op grond van artikel 

136bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering in het belang van het goede ver-
loop van het onderzoek, gevorderd dat de onderzoeksrechter te Ieper zou worden 
vervangen door een raadsheer-onderzoeksrechter. 

Bij arrest van 26 november 2002 heeft het Hof van Beroep te Gent, kamer van 
inbeschuldigingstelling, het onderzoek tot zich getrokken, de onderzoeksrechter 
te Ieper ontheven en H. H. aangesteld als raadsheer-onderzoeksrechter.

De onderzoeksrechter te Ieper was ook belast met een gerechtelijk onderzoek 
ten laste van onbekenden, dit ingevolge klacht met burgerlijke partijstelling op 6 
april 2001, 7 juni 2001 en 4 maart 2005.

In zijn arrest van 2 december 2003 heeft het Hof het rechtsgebied geregeld en 
het  verder  onderzoek  van  dit  dossier  wegens  samenhang toegewezen  aan  de 
raadsheer-onderzoeksrechter H. H..

Het verder onderzoek wees uit dat er ook aanwijzingen van schuld kunnen zijn 
tegen D. C., plaatsvervangend rechter, die ingevolge artikel 479 Wetboek van 
Strafvordering "voorrecht van rechtsmacht" heeft.

Op vordering van de procureur-generaal heeft de eerste voorzitter van het Hof 
van Beroep te Gent op grond van artikel 480 Wetboek van Strafvordering H. H. 
als raadsheer-onderzoeksrechter aangesteld. 

Op 31 maart 2006 heeft de procureur-generaal nominatief de strafvordering 
uitgevaardigd ten laste van de eiser. De raadsheer-onderzoeksrechter heeft op 3 
april 2006 de eiser hiervan verwittigd met de mededeling dat hij ingevolge de be-
palingen van artikel 61bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, over dezelf-

3 Zie voetnoot 1. 
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de rechten beschikte als een formeel inverdenkinggestelde. 
Op 14 juli 2006 heeft de procureur-generaal de eiser meegedeeld dat hij recht-

streeks zal worden gedagvaard omdat één van de inverdenkinggestelden "voor-
recht van rechtsmacht" heeft.

Op 6 oktober 2006 heeft de procureur-generaal de eiser laten weten dat het 
openbaar ministerie per 15 april 2007 zal overgaan tot de rechtstreekse dagvaar-
ding en dat daardoor de raadsheer-onderzoeksrechter vanaf dat ogenblik zal ont-
heven zijn van het onderzoek.

Als inverdenkinggestelde heeft  de eiser  op 4 april  2007 een verzoekschrift 
neergelegd bij de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te 
Gent op grond van artikel 136, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, omdat 
een gerechtelijk onderzoek niet binnen het jaar is afgesloten. Hij heeft de kamer 
van inbeschuldigingstelling verzocht de niet-ontvankelijkheid en de nietigheid 
van de strafvordering uit te spreken op grond van artikel 235bis, §6, Wetboek 
van Strafvordering.

Bij arrest van 15 mei 2007 heeft het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbe-
schuldigingstelling, zich onbevoegd verklaard kennis te nemen van eisers ver-
zoek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Afstand
1. Het bestreden arrest steunt de beslissing over het ontbreken van rechtsmacht 

van de kamer van inbeschuldigingstelling op de navolgende gronden:
- In geval van voorrecht van rechtsmacht is er geen wettelijke saisine zolang 

de strafvordering niet is ingesteld.
- Het verzoek van de procureur-generaal aan de eerste voorzitter tot het aan-

stellen van een raadsheer-onderzoeksrechter voor een onderzoek tegen een per-
soon die voorrang van rechtsmacht heeft en tegen de eventuele mededaders of 
medeplichtigen, stelt de strafvordering niet in.

- Alleen de procureur-generaal kan met een beslissing tot vervolging de straf-
vordering instellen bij de beëindiging van het strafonderzoek door de raadsheer-
onderzoeksrechter.

- De raadsheer-onderzoeksrechter is enkel verantwoording verschuldigd aan de 
eerste voorzitter en de procureur-generaal.

- Hieruit volgt dat er in dergelijk geval geen inverdenkingstelling in de zin van 
artikel 61bis Wetboek van Strafvordering bestaat, evenmin als de mogelijkheid 
van toezicht krachtens artikel 136 Wetboek van Strafvordering.

2. Er is slechts een geschil inzake bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 416, 
tweede lid,  en 539 Wetboek van Strafvordering indien de rechter  die  kennis-
neemt van de strafvordering, zich de bevoegdheid van een andere rechter toe-ei-
gent of zich onbevoegd verklaart, zodat daaruit een geschil over jurisdictie ont-
staat, dat enkel door een regeling van rechtsgebied kan worden beëindigd.

De bestreden beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die zich op 
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voornoemde gronden onbevoegd verklaart, is geen dergelijke beslissing.
3. Hieruit volgt dat de bestreden beslissing geen eindbeslissing is in de zin van 

artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering en evenmin een beslissing in-
zake bevoegdheid of met toepassing van de artikelen 135 en 235bis Wetboek van 
Strafvordering. 

De afstand kan worden verleend.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

4 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Andersluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 609

2° KAMER - 4 december 2007

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - AARD - GEVOLG

2º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - HELING - 
WITWASMISDRIJF - WITWAS VAN GELDSOMMEN DOOR DE AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED - 
VERBEURDVERKLARING VAN HET ONROEREND GOED - MAXIMUMBEDRAG

3º HELING - WITWASMISDRIJF - WITWAS VAN GELDSOMMEN DOOR DE AANKOOP VAN EEN 
ONROEREND GOED - VERBEURDVERKLARING VAN HET ONROEREND GOED - MAXIMUMBEDRAG

1º, 2° en 3°  De verbeurdverklaring overeenkomstig art. 505, derde lid, Strafwetboek, van 
de zaken bedoeld in 1°, 2°, 3° en 4° van het eerste lid van dit artikel, is een straf en zij  
mag daarom niet meer betreffen dan de door de wet bedoelde zaken, zodat, wanneer de 
strafrechter  de  verbeurdverklaring  uitspreekt  van  een  onroerend  goed,  waarvan  de 
aankoopprijs wordt betaald met geldsommen die zo wetgewassen worden, hij derhalve  
die verbeurdverklaring met beperken tot beloop van de overeenkomstige waarde van de 
witgewassen betalingen, zoniet verklaart hij meer verbeurd van wat art. 505, derde lid,  
Strafwetboek bepaalt; de omstandigheid dat de zakelijke zekerheidsrechten te gevolge  
van het volgrecht en de rechten van derden zijn gewaarborgd doet daaraan niet af1 2.  
(Art. 7, Sw.)

(M. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0970.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Zie Cass., 24 juni 2004, AR P.04.0397.N, nr. 347; DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 
4de ed. 2007, nr. 1548, p. 725.
2 De verbeurdverklaring van het integrale onroerend goed kan geenszins verantwoord worden door 
de noodzaak van de bescherming van derden, waaronder de hypothecaire schuldeisers, aangezien de 
hypothecaire schuldeiser,  zelfs  bij  een beperkte verbeurdverklaring van het  onroerend goed,  nog 
steeds zijn recht kan laten gelden.
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De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 
Antwerpen, correctionele kamer, van 31 mei 2007.

De eisers I.1 en I.2 voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan. 

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

De eiseres I.3 voert geen middel aan. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel van de eisers I.1 en I.2
1. Het middel voert schending aan van artikel 505, derde lid, Strafwetboek: de 

waarde van de verbeurdverklaarde onroerende goederen, gelegen aan het Falcon-
plein 21 en 25 te Antwerpen, overtreft de geldsommen waarvoor de eisers wer-
den vervolgd en die in de telastlegging uitdrukkelijk worden vermeld. 

2. De verbeurdverklaring overeenkomstig artikel 505, derde lid, Strafwetboek 
van de zaken bedoeld in 1°, 2°, 3° en 4° van dit artikel, is een straf en ze mag 
daarom niet meer betreffen dan de door de wet bedoelde zaken.

Wanneer de strafrechter de verbeurdverklaring uitspreekt van een onroerend 
goed waarvan de aankoopprijs wordt betaald met geldsommen die zo witgewas-
sen worden, moet hij derhalve die verbeurdverklaring beperken tot beloop van de 
overeenkomstige  waarde  van  de  witgewassen  betalingen,  zoniet  verklaart  hij 
meer verbeurd dan wat artikel 505, derde lid, Strafwetboek bepaalt.

De  omstandigheid  dat  de  zakelijke  zekerheidsrechten  ten  gevolge  van  het 
volgrecht en de rechten van derden zijn gewaarborgd, doet daaraan niet af.

3. De appelrechters verklaren de onroerende goederen Falconplein 25 (zaak II) 
en Falconplein 21 (zaak IV), verbeurd zonder deze verbeurdverklaring te beper-
ken tot het beloop van de witgewassen geldsommen die ervoor werden betaald. 
Aldus schenden zij artikel 505, derde lid, Strafwetboek.

Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het tegen de eisers I.1 en I.2 de on-

roerende goederen Antwerpen, Falconplein 25 (zaak II) en Falconplein 21 (zaak 
IV), verbeurdverklaart.

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eisers I in de helft van de kosten van hun cassatieberoepen en 
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laat de overige helft ten laste van de Staat.
Veroordeelt de eiseres II in de kosten van haar cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent. 

4 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Verbist en Maes.

Nr. 610

2° KAMER - 4 december 2007

1º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - AARD VAN HET MISDRIJF

2º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND 
MISDRIJF - AFLOPEND MISDRIJF - MISBRUIK VAN VERTROUWEN

3º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - OMSTANDIGHEID DAT DE VERDUISTERDE ZAKEN NOG 
BESTAAN - GEVOLG

4º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN - MATERIEEL 
BESTANDDEEL - OVERHANDIGING ONDER VERPLICHTING TERUG TE GEVEN OF VOOR EEN BEPAALD 
DOEL TE GEBRUIKEN OF AAN TE WENDEN - BEGRIP

5º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN - MATERIEEL 
BESTANDDEEL - OVERHANDIGING ONDER VERPLICHTING TERUG TE GEVEN OF VOOR EEN BEPAALD 
DOEL TE GEBRUIKEN OF AAN TE WENDEN - AFWENDING VAN HET DOEL WAARVOOR DE DADER DE 
GOEDEREN TER ZIJNER BESCHIKKING HEEFT - VOLMACHT OP EEN GEZAMELIJKE REKENING - 
TOEPASSING

6º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN - MATERIEEL 
BESTANDDEEL - OVERHANDIGING ONDER VERPLICHTING TERUG TE GEVEN OF VOOR EEN BEPAALD 
DOEL TE GEBRUIKEN OF AAN TE WENDEN - AFWENDING VAN HET DOEL WAARVOOR DE DADER DE 
GOEDEREN TER ZIJNER BESCHIKKING HEEFT - VOLMACHT OP EEN GEZAMENLIJKE REKENING - NIET-
OVEREENGEKOMEN GEBRUIK VAN DE VOLMACHT - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

1º, 2° en 3° Het misdrijf van misbruik van vertrouwen is een aflopend misdrijf; de enkele  
omstandigheid dat de verduisterde zaken nog bestaan, ontneemt aande verduistering 
haar delictueel karakter niet1. (Art. 491, Sw.)

4º en 5° Voor het bestaan van misbruik van vertrouwen is niet vereist dat de overhandiging 
van de bedoelde  goederen,  gelden,  koopwaren,  biljetten  of  geschriften,  feitelijk  heeft  
plaatsgegrepen;  het is voldoende dat degene die misbruik van vertrouwen pleegt,  de 
door hem verduisterde of verspilde goederen afwendt van het doel waarvoor hij ze ter  
zijner  beschikking  had,  zoals  onder  meer  ten  gevolge  van  het  verstrekken  van  een  
volmacht over een gezamenlijke rekening2. (Art. 491, Sw.)

6º De strafrechter vermag uit de concrete omstandigheden van de zaak af te leiden dat,  
hoewel een persoon een volmacht heeft over andermans rekening, hij hiervan een niet  
overeengekomen gebruik maakt. 

(V. T. D.)

1 Cass., 14 mei 1956, AC, 1956, 765.
2 Zie Cass., 9 april 1992, RW., 1991-92, 461 met noot A. VANDEPLAS; 30 okt. 2001, AR P.01.0724.N, 
nr. 582.
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ARREST

(A.R. P.07.1135.N)

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

correctionele kamer, van 26 juni 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zeven middelen 

aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 491 Strafwetboek. Het betoogt 

dat de appelrechters niet vaststellen dat de eiser "in de onmogelijkheid verkeert 
de 'verduisterde' gelden terug te geven, noch dat deze niet meer tot de overeenge-
komen overeenstemming kunnen gebruikt of aangewend worden". Het middel 
stelt dat het misdrijf niet voltrokken is omdat de gelden die op bevel van de on-
derzoeksrechter geblokkeerd zijn op een effectenrekening, nog steeds kunnen te-
ruggegeven worden. 

2. Het misdrijf van misbruik van vertrouwen is een aflopend misdrijf. De en-
kele omstandigheid dat de verduisterde zaken nog bestaan, ontneemt aan de ver-
duistering haar delictueel karakter niet.

Het middel faalt naar recht. 
(...)
Derde middel
6. Het middel voert schending aan van artikel 491 Strafwetboek. Het betoogt 

dat er geen sprake is van overdracht of overhandiging door de verweerster maar 
dat de eiser gebruik heeft gemaakt van zijn volmacht om zelf de gelden over te 
schrijven op zijn effectenrekening. 

7. Voor het bestaan van misbruik van vertrouwen is niet vereist dat de over-
handiging van de bedoelde goederen, gelden, koopwaren, biljetten of geschriften, 
feitelijk heeft plaatsgegrepen. Het is voldoende dat degene die misbruik van ver-
trouwen pleegt, de door hem verduisterde of verspilde goederen afwendt van het 
doel waarvoor hij ze ter zijner beschikking had, zoals onder meer ten gevolge 
van het verstrekken van een volmacht over een gezamenlijke rekening. 

8. De appelrechters oordelen dat de eiser via volmacht mocht beschikken over 
de effecten op de rekening van de verweerster maar dat hij door die effecten te 
plaatsen op zijn persoonlijke rekening waarop de verweerster geen volmacht had, 
deze heeft afgewend van het doel waarvoor hij ze te zijner beschikking had.

Aldus beantwoordt het arrest zijn beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
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Vijfde middel
11. Het middel voert schending aan van artikel 1984 Burgerlijk Wetboek. Het 

betoogt dat het bestreden arrest wegens de voorafgaande volmacht, door de ver-
weerster aan de eiser gegeven, ten onrechte vaststelt dat de eiser de verrichtingen 
op de effectenrekening heeft verricht zonder de toestemming van de verweerster. 

12. De strafrechter vermag uit de concrete omstandigheden van de zaak af te 
leiden dat, hoewel een persoon een volmacht heeft over andermans rekening, hij 
hiervan een niet overeengekomen gebruik maakt. 

13. Het bestreden arrest stelt weliswaar vast dat de eiser over een volmacht be-
schikte over de rekeningen van de verweerster maar ook dat uit het strafdossier 
blijkt dat de door de eiser uitgevoerde verrichtingen buiten het weten van de ver-
weerster en zonder haar toestemming gebeurden, met de bedoeling zich op die 
wijze de effecten, eigendom van de verweerster, toe te eigenen.

Aldus verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen. 
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
4 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-

gever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. J. Haentjens, Dendermonde.

Nr. 611

2° KAMER - 4 december 2007

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — GESCHIL INZAKE 
BEVOEGDHEID - BEGRIP

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — GESCHIL 
INZAKE BEVOEGDHEID - BEGRIP

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN 
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - VOORRECHT VAN RECHTSMACHT 
- ONDERZOEK GEVORDERD DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 480 SV. 
- VERZOEKSCHRIFT STREKKENDE TOT HET VERRICHTEN VAN BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN 
- AFWIJZING DOOR DE RAADSHEER-ONDERZOEKSRECHTER - HOGER BEROEP - ARREST WAARBIJ DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING ZICH ZONDER RECHTSMACHT VERKLAART - AARD VAN EEN 
DERGELIJKE BESLISSING - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Er bestaat slechts een geschil inzake bevoegdheid als bedoeld in de artt. 416,  
tweede lid, en 539 Wetboek van Strafvordering, wanneer de rechter die kennisneemt van  
de  strafvordering  zich  de  bevoegdheid  van  een  andere  rechter  toeeigent  of  zich 
onbevoegd  verklaart,  zodat  daaruit  een  geschil  over  jurisdictie  kan  ontstaan  dat  de  
rechtsgang  belemmert  en  enkel  door  een  regeling  van  rechtsgebied  kan  worden 
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beëindigd 1 2.
3º  Het  arrest  waarbij  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  zich  zonder  rechtsmacht  

verklaart om kennis te nemen van het hoger beroep tegen een beschikking genomen in 
toepassing  van  art.  61quinquies  Wetboek  van  Strafvordering  in  het  kader  van  een  
onderzoek dat geopend werd op vordering van de procureur-generaal  bij  het hof van 
beroep op grond van art. 480 Wetboek van Strafvordering wegens de betrokkenheid bij  
de  feiten  van  een  persoon  met  een  in  art.  479  van  hetzelfde  wetboek  bedoelde  
hoedanigheid, op grond dat de aanstelling van een onderzoeksrechter door de eerste 
voorzitter  met  toepassing  van  voormeld  art.  480  Wetboek  van  Strafvordering,  de  
strafvordering  niet  instelt  zodat  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  zich  over  de  
strafvordering niet kan uitspreken, is geen arrest inzake bevoegdheid als bedoeld in de 
artt.  416,  tweede  lid,  en  539  Wetboek  van  Strafvordering;  het  is  evenmin  een  

1 Het  O.M.  concludeerde  tot  de  verwerping.  Volgens  het  O.M.  was  het  cassatieberoep  zonder 
voorwerp omdat de eiser,  nog vóór het  bestreden arrest  van 5 juni  2007, waarbij  de kamer van 
inbeschuldigingstelling zich onbevoegd verklaarde om uitspraak te doen over eisers hoger beroep 
tegen de (gedeeltelijke) afwijzing door de raadsheer-onderzoeksrechter van hun verzoekschrift dat, in 
toepassing  van  art.  61quinquies  Wetboek  van  Strafvordering,  strekte  tot  het  verrichten  van 
bijkomende onderzoekshandelingen in het kader van het onderzoek, dat geopend werd op vordering 
van de procureur-generaal bij het hof van beroep op grond van art. 480 Wetboek van Strafvordering, 
wegens de betrokkenheid bij de feiten van een persoon met een in art. 479 van hetzelfde wetboek 
bedoelde hoedanigheid, door de procureur-generaal, in toepassing van voormeld art. 479 Wetboek 
van Strafvordering voor het hof van beroep was gedagvaard. Door deze dagvaarding was de zaak 
reeds voor de rechter ten grond aanhangig en was er een einde gekomen aan de opdracht van de 
raadsheer-onderzoeksrechter: er was bijgevolg geen onderzoek meer aanhangig, zodat de kamer van 
inbeschuldigingstelling ook geen rechtsmacht meer had om uitspraak te doen in het kader van dit 
onderzoek. Het Hof van Cassatie kon er derhalve ook nooit toe komen om de zaak terug te verwijzen 
naar de kamer van inbeschuldigingstelling. Volgens het O.M. kon, in de veronderstelling dat het Hof 
zou oordelen dat het cassatieberoep zonder voorwerp was, ook geen afstand verleend worden van de 
door eiser gedane afstand zonder berusting, omdat deze afstand uitging van de veronderstelling dat 
het cassatieberoep voorbarig was en het Hof geen akte van afstand verleent wanneer het oordeelt dat 
het cassatieberoep om een andere reden niet ontvankelijk is (Zie Cass., 8 dec. 1992, AR 6639, A.C., 
1991-92,  nr.  776;  7  sept.  1994,  AR  P.94.0381.F,  A.C.,  1994,  nr.  361).  Door  de  eisers  werd 
aangevoerd dat de procureur-generaal bij het hof van beroep niet kon dagvaarden zolang de kamer 
van inbeschuldigingstelling over dit hoger beroep nog geen uitspraak had gedaan en de zaak dus nog 
"sub iudice" was.  Het O.M. kon deze zienswijze niet  delen,  aangezien het  Hof meermaals  heeft 
beslist dat inzake voorrecht van rechtsmacht alleen het hof van beroep bevoegd is om in eerste en 
laatste aanleg uitspraak te doen (Cass., 19 sept. 1984, AR 3562, nr. 52), wat elke mogelijkheid van 
hoger  beroep  uitsluit.  Deze  rechtspraak  is  een  zuivere  toepassing  van  art.  479  Wetboek  van 
Strafvordering, dat bepaalt  dat het hof van beroep uitspraak doet,  zonder dat beroep kan worden 
ingesteld. Dit geldt overigens ook voor specifieke onderdelen van de procedure inzake voorrecht van 
rechtsmacht: zo heeft het Hof ook beslist dat inzake voorlopige hechtenis tegen een persoon die van 
voorrecht van rechtsmacht geniet, enkel de kamer van inbeschuldigingstelling in eerste en laatste 
aanleg  beslist  (Cass.,  29  maart  1977,  A.C. 1977,  827),  waarbij  bovendien  nog  uitdrukkelijk 
gepreciseerd werd dat  dit  geldt ongeacht  of de door de eerste voorzitter van het  hof van beroep 
aangewezen onderzoeksmagistraat  behoort  tot  de  rechtbank van eerste aanleg  of  tot  het  hof van 
beroep (Cass., 5 april 1989,  Pas. 1989, I, nr. 432; Verstraeten, R., "Voorrecht van rechtsmacht" in 
Dupont, L en Spriet, B. (eds.), Strafrecht voor rechtspractici - IV). Er valt bijgevolg niet goed in te 
zien hoe een andere regeling zou kunnen worden voorgesteld voor andere  procedure-incidenten, 
zoals bij het verzoek om het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen in de toepassing van 
art. 61quinquies Wetboek van Strafvordering. Het Hof heeft weliswaar beslist dat de regels inzake 
voorrecht  van  rechtsmacht  het  slachtoffer  (en  bij  uitbreiding  dus  ook  de  persoon  die  als  dader 
vervolgd wordt en van het voorrecht van rechtsmacht geniet) niet de mogelijkheid ontnemen om aan 
de bevoegde onderzoeksmagistraat bijkomende onderzoeksverrichtingen te vragen (Cass.,  28 juni 
2006,  AR P.06.0427.F,  nr.  362),  maar  het  Hof  heeft  in  dit  arrest  niet  beslist  dat  bij  weigering 
vanwege  die  onderzoeksmagistraat  nog  een  hoger  beroep  mogelijk  zou  zijn  bij  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling. Men dient daarbij voor ogen te houden dat inzake voorrecht van rechtsmacht 
het onderzoek dat gevoerd wordt door de onderzoeksmagistraat die aangewezen wordt in toepassing 
van art.  480 Wetboek van Strafvordering,  eigenlijk  verloopt  zoals  een gerechtelijk  onderzoek in 
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eindbeslissing en doet evenmin uitspraak in een der andere gevallen bedoeld in art. 416,  
tweede lid, Wetboek van Strafvordering3. 

(DEXIA nv)

ARREST

(A.R. P.07.1163.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen I en III zijn gericht tegen het arrest 908 van 5 juni 2007 

van het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.

eerste  aanleg,  waarbij  deze  aangewezen  onderzoeksmagistraat  gelijk  te  stellen  is  met  de 
onderzoeksrechter  en  de  kamer  van inbeschuldigingstelling de  rol  van  de  raadkamer overneemt. 
Zowel de onderzoeksmagistraat die aangewezen wordt door de eerste voorzitter van het  hof van 
beroep (ongeacht of bij behoort tot de rechtbank van eerste aanleg of tot het hof van beroep) als de 
kamer van inbeschuldigingstelling zijn "organen" van eenzelfde hof van beroep, zodat de vraag kan 
gesteld worden hoe een orgaan van het hof van beroep (de kamer van inbeschuldigingstelling) een 
ander orgaan van ditzelfde hof van beroep (de onderzoeksmagistraat), dat niet haar ondergeschikte is, 
zou  kunnen censureren  door  op  te  treden  als  "beroepsinstantie".  Het  bestaan  van een  eventuele 
mogelijkheid van hoger beroep binnen een procedure van voorrecht van rechtsmacht, waarvan de 
eisers  uitgaan, lijkt dus in strijd te  zijn met de procesvormen die door de artt.  479 en volgende 
Wetboek  van  Strafvordering  worden  voorgeschreven  (art.  502  Sv).  Binnen  het  kader  van  een 
procedure van voorrecht van rechtsmacht is elke mogelijkheid van hoger beroep dus uitgesloten. Dit 
geldt zowel voor de einduitspraak als voor elke beslissing die aan de einduitspraak voorafgaat en die 
uitgaat van de magistraat die, in toepassing van art. 480 Wetboek van Strafvordering door de eerste 
voorzitter van het hof van beroep werd aangewezen om het ambt van onderzoeksrechter waar te 
nemen  of  van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling.  Aangezien  geen  hoger  beroep mogelijk  is, 
diende  het  hoger  beroep  van  de  eisers  tegen  de  (gedeeltelijke)  afwijzing  door  de  raadsheer-
onderzoeksrechter van hun verzoekschrift tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen 
van meet af aan als kennelijk niet-ontvankelijk beschouwd te worden. De vraag ijst dan ook of de 
procureur-generaal bij  het  hof van beroep,  die de uitsluitende bevoegdheid heeft om te beslissen 
omtrent  het  al  dan  niet  instellen  van  vervolgingen,  eens  hij  de  beslissing  genomen  heeft  om 
daadwerkelijk de strafvordering in te stellen, moet wachten om te dagvaarden tot er een uitspraak 
komt over dit manifest niet-ontvankelijk hoger beroep. Het O.M. was van oordeel dat een dergelijk 
kennelijk  niet-ontvankelijk hoger beroep geen hinderpaal  vormt voor  de dagvaarding. Een eerste 
praktische  verantwoording  voor  die  stelling kan reeds  gevonden worden in  de  bezwaren die  de 
tegenovergestelde  zienswijze  oplevert:  wanneer  de  procureur-generaal  bij  het  hof  van  beroep 
inderdaad een afwachtende houding zou moeten aannemen, zou dit meebrengen dat men hem telkens 
opnieuw zou kunnen confronteren met opeenvolgende niet-ontvankelijke hogere beroepen om hem te 
beletten tijdig of binnen een redelijke termijn te dagvaarden. Maar er is ook een juridisch argument 
voor  de  stelling  dat  de  procureur-generaal  niet  dient  te  wachten:  net  zoals  een  manifest 
onontvankelijk cassatieberoep geen schorsende kracht heeft  (Cass.,  28 nov. 1979,  A.C.,  1979-80, 
398; 9 jan. 1990, AR 2657, nr. 280; 19 april 1994, AR 6902, A.C., nr. 186; 10 dec. 2003, J.T., 2003, 
p. 883), heeft ook een manifest niet-ontvankelijk hoger beroep geen schorsende werking (DECLERCQ, 
R., Beginselen van Strafrechtspleging, 4°ed. 2007, nr.  2910, p.  1252; VERSTRAETEN,  R., Handboek 
Strafvordering, 4de uitgave 2005, nr. 2258, p. 1050). De procureur-generaal bij het hof van beroep 
kon dus op dit  manifest  niet-ontvankelijk karakter van het  hoger beroep anticiperen en de eisers 
onmiddellijk  dagvaarden  voor  het  hof  van  beroep,  zonder  de  uitspraak  van  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling te moeten afwachten.
2 Cass., 30 nov. 1976, A.C., 1977, 371 met noot E.K.; 30 jan. 1991, AR 8773, nr. 286; 11 juli 1994, 
AR P.94.0794.N, nr. 344; 17 mei 1995, AR P.95.0536.F, nr. 242; 11 juni 1997, AR P.97.0736.F, nr. 
269; 4 feb. 1998, AR P.98.0017.F, nr. 65; 9 juni 1999, AR P.99.0510.F, nr. 343; 13 okt. 1998, AR 
P.97.0368.N, nr. 422; 30 okt. 2001, AR P.01.1259.N, nr. 584; 18 sept. 2002, AR P.02.0874.F, nr. 
459; 21 maart 2006, AR P.05.1701.N, nr. 164; 4 dec. 2007, AR P.07.0813.N en P.07.1207.N, nrs 608 
en 612.; DE CODT, J., "Les fins de non-recevoir du pourvoi en matière repressive", in Liber Amicorum 
Jean  du  JARDIN,  Deurne,  Kluwer,  2001,  nr.  51;  BOSLY,  H-D.  en  VANDERMEERSCH,  D.,  Droit  de  la 
procedure  pénale,  Brugge,  Die  keure,  2005,  1442;  VERSTRAETEN,  R.,  Handboek  Strafvordering, 



Nr. 611 - 4.12.07 HOF VAN CASSATIE 2383 

De cassatieberoepen II en IV zijn gericht tegen het arrest 909 van 5 juni 2007 
van het Hof van Beroep te Gent, Kamer van inbeschuldigingstelling.

De eiseressen voeren elk in een afzonderlijke memorie twee middelen aan. Zij 
doen ook zonder berusting afstand van hun cassatieberoep.

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN
De eiseressen maken het voorwerp uit van een strafrechtelijk onderzoek. 
Op vordering van de procureur-generaal te Gent, heeft de eerste voorzitter van 

het Hof van Beroep te Gent met toepassing van artikel 480 Wetboek van Straf-
vordering een magistraat van het hof van beroep als onderzoeksrechter aangewe-
zen daar een persoon met een in artikel 479 van hetzelfde wetboek bedoelde hoe-
danigheid bij de feiten, voorwerp van het onderzoek, betrokken is. 

Op 14 maart 2007 hebben de eiseressen, eerst in hoedanigheid van burgerlijke 
partij en vervolgens in hoedanigheid van inverdenkinggestelde, met toepassing 
van artikel 61quinquies Wetboek van Strafvordering een verzoekschrift neerge-
legd strekkende tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen.

Bij beschikkingen van 30 maart 2007 heeft de aangewezen magistraat-onder-
zoeksrechter van het hof van beroep die verzoekschriften gedeeltelijk gegrond 
verklaard en voor het overige afgewezen. 

Tegen deze beschikkingen hebben de eiseressen hoger beroep ingesteld. 
Bij de bestreden arresten, heeft de kamer van inbeschuldigingstelling zich zon-

der rechtsmacht verklaard om kennis te nemen van het hoger beroep. 
Bij exploot van 4 mei 2007, is de eiseres I voor het Hof van Beroep te Gent 

gedagvaard teneinde er ten gronde over de strafvordering te worden beoordeeld.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Afstanden
1. De bestreden arresten beslissen dat de kamer van inbeschuldigingstelling 

zonder rechtsmacht is kennis te nemen van het hoger beroep van de eiseressen op 
grond dat de aanstelling van een onderzoeksrechter door de eerste voorzitter met 
toepassing van artikel 480 Wetboek van Strafvordering, de strafvordering niet in-
stelt zodat de kamer van inbeschuldigingstelling zich over de strafvordering niet 
kan uitspreken.

2. De kamer van inbeschuldigingstelling was geroepen in hoger beroep uit-
spraak te doen tegen de beslissingen van de raadsheer-onderzoeksrechter geno-
men met toepassing van artikel 61quinquies Wetboek van Strafvordering. 

Er bestaat slechts een geschil inzake bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 
416, tweede lid, en 539 Wetboek van Strafvordering, wanneer de rechter die ken-

Antwerpen, Maklu, 2005, nrs. 1279 en 2382; DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 4°ed. 
2007, nr.  859, p.421; DECLERCQ,  R.,  Cassation en matière répressive, R.P.D.B.,  Brussel,  Bruylant, 
2006, nrs. 195 en 216. 
3 Zie voetnoot 1.
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nis neemt van de strafvordering zich de bevoegdheid van een andere rechter toe-
eigent of zich onbevoegd verklaart, zodat daaruit een geschil over jurisdictie kan 
ontstaan dat de rechtsgang belemmert en enkel door regeling van rechtsgebied 
kan worden beëindigd 

3.  De beslissing van de kamer  van inbeschuldigingstelling die  zich zonder 
rechtsmacht verklaart om kennis te nemen van het hoger beroep tegen een be-
schikking genomen met toepassing van artikel 61quinquies Wetboek van Straf-
vordering, is dergelijke beslissing niet.

4. Het arrest is evenmin een eindbeslissing en doet evenmin uitspraak in een 
der andere gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvorde-
ring.

5. De afstanden kunnen worden verleend 
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstanden.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten van hun cassatieberoep.

4 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Andersluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. H. Van Bavel, Brussel, S. Ryelandt, Brussel, B. Allemeersch, Brussel, 
E. Tritsmans, Brussel, P. Vanderveeren, Brussel, P. Monville, R. Verstringhe en H. Rie-
der.

Nr. 612

2° KAMER - 4 december 2007

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — GESCHIL INZAKE 
BEVOEGDHEID - BEGRIP

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — GESCHIL 
INZAKE BEVOEGDHEID - BEGRIP

3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — GESCHIL INZAKE 
BEVOEGDHEID - VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - ONDERZOEK GEVORDERD DOOR DE 
PROCUREUR-GENERAAL IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 480 SV. - VERZOEKSCHRIFT STREKKENDE TOT 
HET UITOEFENEN VAN TOEZICHT OP HET ONDERZOEK - ARTIKEL 136, TWEEDE LID, SV. - 
DAGVAARDING VOOR DE FEITENRECHTER IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 479 SV. - NAVOLGEND 
ARREST WAARBIJ DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING ZICH ONBEVOEGD VERKLAART - 
CASSATIEBEROEP TEGEN HET ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
RECHTSPLEGING VOOR HET HOF VAN BEROEP - TUSSENARREST - EERDER CASSATIEBEROEP 
BESCHOUWD ALS KENNELIJK NIET-ONTVANKELIJKHEID - TOEPASSING

4º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — GESCHIL 
INZAKE BEVOEGDHEID - VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - ONDERZOEK GEVORDERD 
DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 480 SV. - VERZOEKSCHRIFT 
STREKKENDE TOT HET UITOEFENEN VAN TOEZICHT OP HET ONDERZOEK - ARTIKEL 136, TWEEDE LID, 
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SV. - DAGVAARDING VOOR DE FEITENRECHTER IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 479 SV. - 
NAVOLGEND ARREST WAARBIJ DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING ZICH ONBEVOEGD 
VERKLAART - CASSATIEBEROEP TEGEN HET ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
RECHTSPLEGING VOOR HET HOF VAN BEROEP - TUSSENARREST - EERDER CASSATIEBEROEP 
BESCHOUWD ALS KENNELIJK NIET-ONTVANKELIJKHEID - TOEPASSING

5º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - VOORRECHT VAN 
RECHTSMACHT - ONDERZOEK GEVORDERD DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL IN TOEPASSING VAN 
ARTIKEL 480 SV. - VERZOEKSCHRIFT STREKKENDE TOT HET UITOEFENEN VAN TOEZICHT OP HET 
ONDERZOEK - ARTIKEL 136, TWEEDE LID, SV. - DAGVAARDING DOOR DE FEITENRECHTER IN 
TOEPASSING VAN ARTIKEL 479 SV. - NAVOLGEND ARREST WAARBIJ DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING ZICH ONBEVOEGD VERKLAART - CASSATIEBEROEP TEGEN HET ARREST 
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - RECHTSPLEGING VOOR HET HOF VAN BEROEP - 
TUSSENARREST - EERDER CASSATIEBEROEP BESCHOUWD ALS KENNELIJK NIET-ONTVANKELIJKHEID - 
CASSATIEBEROEP TEGEN HET TUSSENARREST – ONTVANKELIJKHEID

1º, 2°, 3° en 4° Er bestaat slechts een geschil inzake bevoegdheid als bedoeld in de artt.  
416,  tweede  lid,  en  539  Wetboek  van  Strafvordering,  wanneer  de  rechter  die  
kennisneemt van de strafvordering zich de bevoegdheid van een ander rechter toeeigent  
of zich onbevoegd verklaart, zodat daaruit een geschil over jurisdictie kan ontstaan dat  
de  rechtsgang  belemmert  en  enkel  door  regeling  van  rechtsgebied  kan  worden 
beëindigd; dit is net het gevalvoor het tussenarrest waarbij het hof van beroep oordeelt  
dat  eisers  cassatieberoep  tegen  een  eerder  arrest  van  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling, waarbij dit onderzoeksgerecht zich onbevoegd verklaart kennis te 
nemen  van  een  verzoek  om,  op  grond  van  art.  136,  tweede  lid,  Wetboek  van 
Strafvordering, toezicht uit te oefenen op het verloop van een onderzoek dat geopend  
werd op vordering van de procureur-generaal bij het hof van beroep op grond art. 480 
Wetboek van Strafvordering wegens de betrokkenheid bij de feiten van een persoon met  
een  in  artikel  479  van  hetzelfde  wetboek  bedoelde  hoedanigheid,  kennelijk  niet  
ontvankelijk is en derhalve geen schorsende werking kan hebben op het verloop van de 
door  de  dagvaarding  ingestelde strafvordering  zodat  er  geen reden is  de  zaak af  te  
splitsen1 2. 

1 Cass., 30 nov. 1976, AC., 1977, 371 met noot E.K.; 30 jan. 1991, AR 8773, nr. 286; 11 juli 1994, 
AR P.94.0794.N, nr. 344; 17 mei 1995, AR P.95.0536.F, nr. 242; 11 juni 1997, AR P.97.0736.F, nr. 
269; 4 feb. 1998, AR P.98.0017.F, nr. 65; 9 juni 1999, AR P.99.0510.F, nr. 343; 13 okt. 1998, AR 
P.97.0368.N, nr. 442; 30 okt. 2001, AR P.01.1259.N ,nr. 584; 18 sept. 2002, AR P.02.0874.F, nr. 
459; 21 maart 2006, AR P.05.1701.N, nr. 164; 4 dec. 2007, AR P.07.0813.N en P.07.1163.N, nrs 608 
en 611; DE CODT, J., "Les fins de non-recevoir du pourvoi en matière repressive", in Liber Amicorum 
Jean du Jardin,  Deurne,  Kluwer,  2001,  nr.  51;  BOSLY,  H-D.  en  VANDERMEERSCH,  D.,  Droit  de  la  
procedure  pénale,  Brugge,  Die  Keure,  2005,  1442;  VERSTRAETEN,  R.,  Handboek Strafvordering, 
Antwerpen, Maklu, 2005, nrs. 1279 en 2382; DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 4° ed. 
2007, nr. 859, p. 421; DECLERCQ, R.  Cassation en matière répressive, R.P.D.B., Brussel, Bruylant, 
2006, nrs. 195 en 216.
2 Eiser legde als inverdenkinggestelde op 4 april  2007 een verzoekschrift  neer bij  de kamer van 
inbeschuldigingstelling op grond van art. 136, tweede lid, Wetboek van Strafvordering om toezicht 
uit te oefenen, op het verloop van het onderzoek dat geopend werd op vordering van de procureur-
generaal  bij  het  hof  van beroep  op  grond  van  art.  480  Wetboek van  Strafvordering  wegens  de 
betrokkenheid bij de feiten van een persoon met een in art. 479 van hetzelfde wetboek bedoelde 
hoedanigheid. Op 21 april 2007, nog vóór de uitspraak van de kamer van inbeschuldigingstelling, 
werd eiser door de procureur-generaal rechtstreeks voor het hof van beroep gedagvaard op grond van 
de samenhang met de feiten gepleegd door een persoon die geniet van voorrecht van rechtsmacht, 
zoals voorzien in art. 482bis Wetboek van Strafvordering. Bij arrest van 15 mei 2007 verklaarde de 
kamer van inbeschuldigingstelling zich onbevoegd om kennis te nemen van dit verzoek. Tegen dit 
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling stelde de eiser cassatieberoep in dat het voorwerp 
uitmaakt van het arrest P.07.0813.N van 4 dec. 2007, waarbij door het Hof afstand werd verleend (zie 
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5º Het tussenarrest waarbij het hof van beroep oordeelt dat eisers cassatieberoep tegen  
een  eerder  arrest  van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling,  waarbij  dit 
onderzoeksgerecht zich onbevoegd verklaart kennis te nemen van een verzoek om, op  
grond van artikel 136, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, toezicht uit te oefenen op  
het  verloop  van  een  onderzoek  dat  geopend  werd  op  vordering  vande  procureur-
generaal bij  het hof van beroep op grond van artikel 480 Wetboek van Strafvordering  
wegens  de betrokkenheid  bij  de  feiten  van een persoon met  een in  artikel  479 van  
hetzelfde wetboek bedoelde hoedanigheid, kennelijk niet ontvankelijk is en derhalve geen  
schorsende werking kan hebben op het verloop van de door de dagvaarding ingestelde  
strafvordering zodat er geen reden is de zaak af te splitsen, doet geen uitspraak over de  
bevoegdheid van het hof van beroep om kennis te nemen van de strafvordering met  
toepassing van de artikelen 479 en volgende Wetboek van strafvordering en oordeelt  
evenmin  over  de  samenhang  krachtens  dewelke  de  daders  van  samenhangende  
misdrijven met het misdrijf waarvoor de ambtenaar van de hoedanigheid als vermeld in  
voormeld artikel  479 wordt vervolgd, met  toepassing van artikel  482bis van hetzelfde 
wetboek  samen  met  die  ambtenaar  worden  vervolgd  en  berecht;  dergelijk  arrest  is  
derhalve geen arrest inzake bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 416, tweede lid, en  
539 Wetboek van Strafvordering en het is evenmin een eindbeslissing of een beslissing  
die uitspraak doet in een der andere gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek 
van Strafvordering3.

(DEXIA BANK BELGIE nv e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.1207.N)

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

correctionele kamer, van 21 mei 2007. 
De cassatieberoepen II, III en IV zijn gericht tegen het arrest van het Hof van 

Beroep te Gent, correctionele kamer, van 26 juni 2007. 
De eiser III voert in ene memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

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

aan.
De eisers doen zonder berusting afstand van hun cassatieberoep.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd. 
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Afstand van de eisers I en II
1. De afstanden kunnen worden verleend.

arrest nr.608). Voor het hof van beroep voerde eiser aan dat zijn cassatieberoep tegen het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling van 15 mei 2007 een schorsende werking had krachtens art. 
373 Wetboek van Strafvordering. Steeds volgens eiser vormde deze schorsende werking een beletsel 
voor  de  verdere  behandeling van zijn  zaak  voor  het  hof  van beroep,  omdat  de  samenhang,  die 
krachtens  art.  482bis  Wetboek  van  Strafvordering  aanleiding  moet  geven  tot  de  gelijktijdige 
vervolging  en  berechting  van  de  mededaders  en  medeplichtigen  met  de  dader  die  geniet  van 
voorrecht van rechtsmacht, doorbroken was, met als gevolg dat het hof van beroep zijn bevoegdheid 
ten aanzien van eiser verloor. 
3 Ibid.
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Afstand van de eiser III
2. Het arrest doet uitspraak over:
-  eisers  verweermiddel  dat  zijn  cassatieberoep tegen het  arrest  van 15 mei 

2007 van de kamer van inbeschuldigingstelling schorsende werking heeft op het 
verdere verloop van de tegen hem ingestelde strafvordering en aldus een beletsel 
vormt tegen de gelijktijdige behandeling van de zaak met de andere beklaagden 
zodat de tegen de eiser ingestelde strafvervolging dient te worden afgesplitst en 
deze, vermits er in dat geval een einde komt aan de samenhang, tot de bevoegd-
heid behoort van de rechter die naar gemeen recht bevoegd is;

- de regelmatigheid van de dagvaarding van het hof van beroep. 
3. Er bestaat slechts een geschil inzake bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 

416, tweede lid, en 539 Wetboek van Strafvordering, wanneer de rechter die ken-
nisneemt van de strafvordering zich de bevoegdheid van een andere rechter toe-
eigent of zich onbevoegd verklaart zodat daaruit een geschil over jurisdictie kan 
ontstaan dat de rechtsgang belemmert en enkel door regeling van rechtsgebied 
kan worden beëindigd.

4. De eiser heeft geen bevoedheidsgeschil aan het hof van beroep voorgelegd. 
Eisers aanvoering dat het hof van beroep zijn bevoegdheid verloor ten voordele 
van de gemeenrechtelijke procedure was enkel afgeleid uit de aanvoering dat het 
cassatieberoep tegen het arrest van 15 mei 2007 van de kamer van inbeschuldi-
gingstelling het normale verloop van de tegen hem ingestelde strafvordering be-
lemmerde zodat de zaak diende te worden afgesplitst. 

5. Het arrest oordeelt desbetreffende dat eisers cassatieberoep tegen het arrest 
van 15 mei 2007 van de kamer van inbeschuldigingstelling kennelijk niet ont-
vankelijk is en derhalve geen schorsende werking op het verloop van de door de 
dagvaarding ingestelde strafvordering kan hebben zodat er geen reden is de zaak 
af te splitsen.

6. Het arrest doet aldus geen uitspraak over de bevoegdheid van het hof van 
beroep om kennis te nemen van de strafvordering met toepassing van de artike-
len 479 en volgende Wetboek van Strafvordering. Het oordeelt evenmin over de 
samenhang krachtens dewelke de daders van samenhangende misdrijven met het 
misdrijf waarvoor de ambtenaar van de hoedanigheid als vermeld in voormeld 
artikel 479 wordt vervolgd, met toepassing van artikel 482bis van hetzelfde wet-
boek samen met die ambtenaar worden vervolgd en berecht. 

7. Voor het overige is het arrest geen eindbeslissing en doet het geen uitspraak 
in een der andere gevallen bepaald in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Straf-
vordering.

De afstand kan bijgevolg worden verleend.
Afstand van de eiseres IV
8. Het arrest doet uitspraak over verscheidene excepties die de eiseres heeft 

opgeworpen met betrekking tot:
- de regelmatigheid van de dagvaarding van de eiseres voor het hof van be-

roep;
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- het tijdstip van het instellen van de strafvordering en de regelmatigheid er-
van;

- de regelmatigheid van het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling 
van 13 april 2004 waarbij die kamer haar machtiging aan een van haar leden met 
toepassing van de artikelen 136 en 136bis Wetboek van Strafvordering verleend 
bij het arrest van 26 november 2002, opheft;

- de regelmatigheid van de vordering van de procureur-generaal in de inleiden-
de dagvaarding om verzachtende omstandigheden voor bepaalde correctionali-
seerbare misdaden aan te nemen.

Het arrest oordeelt ook dat de door de eiseres voorgestelde prejudiciële vragen 
aan het Grondwettelijk Hof ofwel niet dienen te worden gesteld ofwel later, sa-
men met de grond van de zaak dienen te worden onderzocht.

9. Die beslissingen zijn geen eindbeslissingen en het arrest doet daarmee geen 
uitspraak inzake bevoegdheid noch in een der andere gevallen bedoeld in artikel 
416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.

De afstand kan worden verleend.
Dictum
Het Hof,
Verleent de eisers akte van hun afstand van hun cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

4 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei –  Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Geinger, Wouters, H. Van Bavel, Brussel, S. Ryelandt, Brussel, B. Al-
lemeersch, Brussel, E. Tritsmans, Brussel, P. Vanderveeren, Brussel, P. Monville, Brus-
sel,  R. Verstringhe, Gent en H. Rieder, Gent.

Nr. 613

2° KAMER - 4 december 2007

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONRECHTMATIG VERKREGEN 
BEWIJS - TOELAATBAARHEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONRECHTMATIG VERKREGEN 
BEWIJS - TOELAATBAARHEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - BEWIJSUITSLUITING - GRENZEN

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONRECHTMATIG VERKREGEN 
BEWIJS - TOELAATBAARHEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - BEWIJSUITSLUITING - 
MOTIVERING

4º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - BEWIJS - BEWIJSVOERING - ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS - 
TOELAATBAARHEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - BEWIJSUITSLUITING - MOTIVERING - 
VEREISTE
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5º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - ONDERZOEK VAN DE 
REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - BEWIJS - BEWIJSVOERING - HUISZOEKING - 
VASTSTELLING VAN DE ONREGELMATIGHEID VAN DE HUISZOEKING - ONRECHTMATIG VERKREGEN 
BEWIJS - TOELAATBAARHEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - BEWIJSUITSLUITING - 
MOTIVERING - VEREISTE

1º Het staat de rechter de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs dat de wet 
niet  uitdrukkelijk  uitsluit,  te  beoordelen  in  het  licht  van  de  artt.  6  E.V.R.M.  en  14  
I.V.B.P.R., rekening houdende met de elementen van de zaak in haar geheel genomen,  
inbegrepen de wijze waarop het bewijs verkregen werd en de omstandigheden waarin de  
onrechtmatigheid werd begaan; hij kan bij dit oordeel, onder meer, één of het geheel van 
volgende omstandigheden in afweging nemen: 

- hetzij dat de overheid die met de opsporing, het onderzoek en de vervolging van  
misdrijven is belast, al dan niet de onrechtmatigheid opzettelijk heeft begaan. 

- hetzij dat de ernst van het misdrijf veruit de begane onrechtmatigheid overstijgt, 
- hetzij dat het onrechtmatig verkregen bewijs alleen een materieel element van het  

bestaan van het misdrijf betreft1  
2º Behoudens het geval van miskenning van een op straffe van nietigheid voorgeschreven 

vorm,  mag  een  onrechtmatig  verkregen  bewijs  alleen  worden  geweerd  wanneer  de  
bewijsverkrijging  is  aangetast  door  een  gebrek  waardoor  de  betrouwbaarheid  ervan 
wegvalt of waardoor het recht op een eerlijk proces in gevaar wordt gebracht2. 

3º, 4° en 5° Niet naar recht verantwoord is het oordeel van de rechter dat een onrechtmatig  
verkregen bewijs niet ontvankelijk is zonder dat uit zijn motieven blijft dat hij dit oordeel  
getoetst  heeft  aan  de  criteria  of  door  de  begane  onregelmatigheid,  hetzij  de  
bewijsverkrijging  is  aangetast  door  een  gebrek  waardoor  de  betrouwbaarheid  ervan 
wegvalt of waardoor het recht op een eerlijk proces in gevaar wordt gebracht, waarbij hij,  
onder meer, één of het geheel van de omstandigheden in afweging kan nemen dat de  
overheid die met de opsporing, het onderzoek en de vervolging van misdrijven is belast,  
al  dan niet  de onrechtmatigheid opzettelijk  heeft  begaan,  hetzij  dat  de ernst  van het  
misdrijf  veruit  de  begane  onrechtmatigheid  overstijgt,  hetzij  dat  het  onrechtmatig  
verkregen bewijs alleen een materieel element van het bestaan van het misdrijf betreft;  
dit is het geval wanneer de rechter oordeelt dat de bewijsmiddelen die het gevolg zijn van 
een onregelmatige huiszoeking in een loods niet ontvankelijk zijn op de enkele grond dat  
de  verhuurder  van de loods  geen toestemming kon geven voor  die  zoeking  en een  
slotenmaker gevorderd werd om toegang te verschaffen tot de loods. 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. A.)

ARREST

(A.R. P.07.1302.N)

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

sel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 21 juni 2007.
De eiser voert twee middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middelen

1 Cass., 23 maart 2004, AR P.04.0012.N, nr. 165; 31 okt. 2006, AR P.06.1016.N, nr. 535. 
2 Cass. 14 okt. 2003, P.03.0762.N, nr. 499; 12 okt. 2005, AR P.05.0119.F, nr. 503. 
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Tweede middel
1. Geen enkele wettelijke bepaling stelt dat het bewijs dat door een onregelma-

tige of onwettige huiszoeking is verkregen nietig is.
2. Het staat de rechter de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs 

dat de wet niet uitdrukkelijk uitsluit, te beoordelen in het licht van de artikelen 6 
EVRM en 14 IVBPR, rekening houdende met de elementen van de zaak in haar 
geheel genomen, inbegrepen de wijze waarop het bewijs verkregen werd en de 
omstandigheden waarin de onrechtmatigheid werd begaan.

Een dergelijk bewijs, behoudens het geval van miskenning van een op straffe 
van nietigheid voorgeschreven vorm, mag alleen worden geweerd wanneer de 
bewijsverkrijging is aangetast door een gebrek waardoor de betrouwbaarheid er-
van wegvalt of waardoor het recht op een eerlijk proces in gevaar wordt ge-
bracht. 

De rechter kan bij zijn oordeel, onder meer, één of geheel van volgende om-
standigheden in afweging nemen: hetzij dat de overheid die met de opsporing, 
het onderzoek en de vervolging van misdrijven is belast, al dan niet de onrecht-
matigheid opzettelijk heeft begaan, hetzij dat de ernst van het misdrijf veruit de 
begane onrechtmatigheid overstijgt, hetzij dat het onrechtmatig verkregen bewijs 
alleen een materieel element van het bestaan van het misdrijf betreft.

3. De appelrechters oordelen "dat de zoeking in de betrokken loods niet regel-
matig werd verricht, vermits de verhuurder geen toestemming kon geven voor de 
zoeking en een slotenmaker gevorderd werd teneinde zich toegang te verschaffen 
tot de loods; dat de raadkamer dan ook terecht de nietigheid van deze zoeking en 
van een deel van de erop volgende rechtspleging uitgesproken heeft, vastgesteld 
heeft dat de rechtspleging niet kon worden geregeld, en de zaak naar de procu-
reur des Konings verwezen heeft om te handelen als recht".

4. De appelrechters, die op die gronden oordelen dat de bewijsmiddelen die uit 
de onregelmatige huiszoeking werden verkregen, niet ontvankelijk zijn, zonder 
dat uit hun motieven blijkt dat zij dit oordeel aan bovenvermelde criteria of om-
standigheden hebben getoetst, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

(...)

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
nietigde arrest.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldi-
gingstelling, anders samengesteld.
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4 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Goethals –  Gelijkluidende conclusie  van de  h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal.

Nr. 614

2° KAMER - 4 december 2007

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
ARTIKEL 54 WET STRAFUITVOERING - VERPLICHTING UITSPRAAK TE DOEN BINNEN 14 DAGEN 
NADAT DE ZAAK IN BERAAD IS GENOMEN - SANCTIE

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - ARTIKEL 54 WET STRAFUITVOERING - VERPLICHTING UITSPRAAK 
TE DOEN BINNEN 14 DAGEN NADAT DE ZAAK IN BERAAD IS GENOMEN - SANCTIE

3º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS - KENNISGEVING - TERMIJN VAN VIERENTWINTIG UUR - 
ARTIKEL 58, §1, WET STRAFUITVOERING - SANCTIE

4º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALLERLEI - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK OERING - SANCTIE- VONNIS - KENNISGEVING - TERMIJN VAN 
VIERENTWINTIG UUR - ARTIKEL 58, §1, WET STRAFUITV

1º  en  2°  Er  is  geen  enkele  wettelijke  bepaling  die  in  een  sanctie  voorziet  indien  de  
strafuitvoeringsrechtbank  niet  beslist  binnen  14  dagen  nadat  de  zaak  in  beraad  is 
genomen1. (Art. 54, Wet Strafuitvoering)

3º  en  4°  Artikel  58,  §1  Wet  Strafuitvoering  voorziet  niet  in  een sanctie  indien  de  erin  
bepaalde termijn van vierentwintig uur, waarbinnen het vonnis bij gerechtsbrief ter kennis  
gebracht dient te worden van de veroordeelde en schriftelijk van het openbaar ministerie  
en, indien de veroordeelde gedetineerd is, van de directeur, niet is gerespecteerd; deze  
kennisgeving heeft enkel als doel de termijn van het cassatieberoep te doen ingaan2. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE GENT T. M.)

ARREST

(A.R. P.07.1591.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de Strafuitvoeringsrecht-

bank te Gent van 18 oktober 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel

1 CLOSE, F., "Les premières surprises du tribunal de l'appplication des peines", noot onder Cass., 10 
april 2007, R.D.P., 2007, p. 774.
2 Ibid.
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1. Het middel voert schending aan van artikel 54 Wet Strafuitvoering: de straf-
uitvoeringsrechtbank heeft niet beslist binnen veertien dagen nadat de zaak in be-
raad is genomen.

2. Er is geen enkele wettelijke bepaling die in een sanctie voorziet indien de 
strafuitvoeringsrechtbank niet beslist binnen de veertien dagen nadat de zaak in 
beraad is genomen.

Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 58 Wet Strafuitvoering: het von-

nis is niet binnen de vierentwintig uur per gerechtsbrief ter kennis gebracht van 
de veroordeelde noch schriftelijk ter kennis gebracht van het openbaar ministerie 
en, indien de veroordeelde gedetineerd is, van de directeur.

4. Artikel 58, §1, Wet Strafuitvoering voorziet niet in een sanctie indien de 
erin bepaalde termijn niet is gerespecteerd. De kennisgeving heeft enkel als doel 
de termijn van het cassatieberoep te doen ingaan.

Een miskenning van die termijn tast de regelmatigheid van de bestreden beslis-
sing niet aan.

Het middel faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

4 december 2007 – 2° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Forrier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.

Nr. 615

2° KAMER - 4 december 2007

1º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN HOGER 
BEROEP — STRAFZAKEN - VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING 
- ONTVANKELIJKHEID

2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - VERZOEK TOT 
WIJZIGING VAN DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Uit art. 24 Taalwet Gerechtszaken, dat bepaalt dat voor al de rechtscolleges in  
hoger  beroep,  voor  de  rechtspleging,  de  taal  wordt  gebruikt  waarin  de  bestreden  
beslissing is gesteld, volgt dat de wijziging van de taal van de rechtspleging uitsluitend in 
eerste aanleg mogelijk is. 

(K.)
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ARREST

(A.R. P.07.1664.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest nummer 3611 van het Hof van 

Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 20 november 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan. 
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde middel
10. Uit artikel 24 Taalwet Gerechtszaken volgt dat wijziging van de procedur-

etaal uitsluitend in eerste aanleg mogelijk is. De rechtspleging in hoger beroep 
verloopt aldus in de taal van de beroepen beslissing. 

11. In zoverre de eiser enig rechtsgevolg wenst te trekken uit de vaststelling in 
het arrest  dat hij  voor de kamer van inbeschuldigingstelling "uitdrukkelijk de 
wens heeft geuit de Franse taal voor de rechtspleging te kiezen", faalt het onder-
deel naar recht.

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

4 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. C. Vergauwen, Brussel en P. Monville, Brussel.

Nr. 616

2° KAMER - 5 december 2007

1º STRAFVORDERING - INLEIDING - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING

2º STRAFVORDERING - INLEIDING - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - GEEN VORDERING VAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE - ONTVANKELIJKHEID

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING VOOR EEN 
ONDERZOEKSRECHTER - INLEIDING VAN DE STRAFVORDERING - ONDERZOEKSDADEN - 
ONDERZOEKSRECHTER

4º ONDERZOEKSRECHTER - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING VOOR EEN 
ONDERZOEKSRECHTER - INLEIDING VAN DE STRAFVORDERING - ONDERZOEKSDADEN - 
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ONDERZOEKSRECHTER

5º STRAFVORDERING - ONDERZOEK INGELEID DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - 
RECHTSPLEGING NIET DOOR HET ONDERZOEKSGERECHT GEREGELD - RECHTSTREEKSE 
DAGVAARDING VOOR HET VONNISGERECHT - ONTVANKELIJKHEID

6º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - ONDERZOEK 
INGELEID DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - RECHTSPLEGING NIET DOOR HET 
ONDERZOEKSGERECHT GEREGELD - RECHTSTREEKSE DAGVAARDING VOOR HET VONNISGERECHT - 
ONTVANKELIJKHEID

1º  Hij  die  beweert  door  een  misdaad  of  een  wanbedrijf  te  zijn  benadeeld  kan  zich  
burgerlijke partij stellen voor de onderzoeksrechter; wanneer aldaar nog geen onderzoek 
betreffende de aangegeven feiten aanhangig is gemaakt, brengt de klacht met burgerlijke 
partijstelling de strafvordering op gang. (Art. 63, Sv.)

2º De strafvordering die door de klacht met burgerlijke partijstelling op gang is gebracht,  
wordt niet onontvankelijk door de loutere omstandigheid dat het openbaar ministerie niet  
vordert om de feiten te onderzoeken1. (Art. 63, Sv.)

3º  en  4°  Geen  enkele  wettelijke  bepaling  schrijft  voor  dat  de  onderzoekshandelingen  
worden gesteld door de onderzoeksrechter voor wie de klager zich burgerlijke partij heeft  
gesteld.  

5º en 6° Wanneer een onderzoek door de burgerlijke partijstelling werd ingeleid en het 
onderzoeksgerecht de rechtspleging niet heeft geregeld, is de rechtstreekse dagvaarding  
van een beklaagde voor het vonnisgerecht wegens het feit  dat het voorwerp van dat  
onderzoek uitmaakt, niet ontvankelijk2. 

(N. T. N. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0713.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 april 2007 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
De eiser voert twee middelen aan in een verzoekschrift en drie in een memorie 

waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Op de terechtzitting van 21 november 2007 heeft raadsheer Jocelyne Bodson 

verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Raymond Loop geconcludeerd.
Op de terechtzitting van 5 december 2007 heeft de eiser een nota van antwoord 

op de conclusie van het openbaar ministerie neergelegd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het geheel van het eerste middel van het verzoekschrift en van de memo-

rie:
Op 23 juli 2002 heeft de eiser zich bij de onderzoeksrechter burgerlijke partij 

gesteld tegen de verweerders wegens valsheid in geschriften en gebruik van val-
se stukken, belaging, aanmatiging van een openbaar ambt, bedriegerij en eerroof. 
Op 23 december 2005 heeft hij hen, ofschoon het onderzoek niet afgesloten was, 
een oproeping doen betekenen om wegens dezelfde feiten voor de correctionele 

1 Zie  Cass.,  1  maart  1989,  AR 7098,  nr.  370;  H.-D.  BOSLY en  D.  VANDERMEERSCH,  Droit  de  la 
procédure pénale, Die Keure, 2005, 4e uitg., p. 591 en 592. 
2 Zie Cass., 4 maart 1986, AR 9890, nr. 425. 
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rechtbank te verschijnen.
Hij verwijt het arrest de artikelen 3 en 4 van de Voorafgaande Titel van het 

Wetboek van Strafvordering te schenden door de beslissing van niet-ontvanke-
lijkheid  te  bevestigen  van  deze  rechtstreekse  dagvaarding  die  door  de  eerste 
rechter is uitgesproken.

Hij die beweert door een misdaad of wanbedrijf te zijn benadeeld kan zich bur-
gerlijke partij stellen voor de onderzoeksrechter. Wanneer aldaar nog geen on-
derzoek betreffende de aangegeven feiten aanhangig is gemaakt, brengt de klacht 
met burgerlijke partijstelling de strafvordering op gang. Deze vordering wordt 
niet onontvankelijk door de loutere omstandigheid dat het openbaar ministerie 
niet vordert de feiten te onderzoeken.

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft  voor dat de onderzoekshandelingen 
worden gesteld door de onderzoeksrechter voor wie de klager zich burgerlijke 
partij heeft gesteld.

Wanneer een onderzoek door de burgerlijke partijstelling op gang is gebracht 
en het onderzoeksgerecht de rechtspleging niet heeft geregeld, is de rechtstreekse 
dagvaarding van een beklaagde voor het vonnisgerecht wegens het feit dat het 
voorwerp van dat onderzoek uitmaakt, niet ontvankelijk.

De overige grieven die worden aangevoerd zijn volledig afgeleid van de fou-
tieve veronderstelling volgens welke de strafvordering niet door de burgerlijke 
partijstelling van de eiser op gang was gebracht.

Het middel faalt naar recht.
Over het geheel van het tweede middel van de memorie:
Vermits de appelrechters wettig beslissen dat de rechtstreekse dagvaarding van 

de eiser niet ontvankelijk was, schreef het algemeen beginsel van eerbiediging 
van het recht van verdediging hun niet voor om te antwoorden op de conclusie 
van de eiser waarin hij gegevens aanvoert die geen verband houden met de ont-
vankelijkheid van die dagvaarding.

Op de conclusie van de eiser, gesteund op nieuwe feiten die als samenhangend 
worden voorgesteld met deze die in de rechtstreekse dagvaarding zijn bedoeld, 
antwoordt het arrest voor het overige met de overweging dat "in tegenstelling tot 
wat [de eiser] beweert, de omstandigheid dat hij zijn oorspronkelijke vordering 
heeft uitgebreid met een conclusie die op de griffie van het Hof op 9 februari 
2007 is ingekomen, niet van aard is om de niet-ontvankelijkheid van diens recht-
streekse dagvaarding opnieuw ter discussie te stellen".

Met  deze overweging omkleden de appelrechters  hun beslissing regelmatig 
met redenen en verantwoorden haar naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel van het verzoekschrift en het derde middel van de me-

morie in hun geheel:
Het middel voert aan dat het arrest artikel 149 van de Grondwet schendt door 

de conclusie van de eiser betreffende sommige als misdaad omschreven feiten 
wegens welke hij zich burgerlijke partij heeft gesteld, zonder antwoord te laten.
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Vermits de appelrechters wettig hebben beslist dat de rechtstreekse dagvaar-
ding van de eiser niet ontvankelijk was aangezien deze zich van tevoren burger-
lijke partij had gesteld en het onderzoek niet was afgesloten, is het middel niet 
ontvankelijk bij gebrek aan belang. 

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

5 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 617

2° KAMER - 5 december 2007

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - VONNIS DAT DE 
BESLISSING OVER DE SCHULD EN OVER DE STRAF OPSPLITST - EVOCATIE - VEROORDELING ZONDER 
EENSTEMMIGHEID

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - 
VONNIS DAT DE BESLISSING OVER DE SCHULD EN OVER DE STRAF OPSPLITST - HOGER BEROEP - 
EVOCATIE - VEROORDELING ZONDER EENSTEMMIGHEID

1º en 2° Het vonnis in hoger beroep moet niet met eenparige stemmen van de leden van  
de rechtbank worden gewezen, wanneer het door het vonnis nietig te verklaren dat de  
beslissing  over  de  schuld  en  over  de  straf  opsplitst  en,  tengevolge  van  de  daaruit  
voortvloeiende evocatie, de straf en de strafmaat te bepalen, de beklaagde niet schuldig  
verklaart aan een feit waarvoor de eerste rechter hem had vrijgesproken en evenmin een 
straf verzwaart die deze hem zou hebben opgelegd1. (Artt. 211bis en 215, Sv.)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1316.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 april 2007 in hoger beroep 

gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF

1 Zie Cass., 2 juni 1998, AR P.96.1587.N, nr. 283; Cass., 18 maart 2003, AR P.02.1357.N, nr. 174; 
M. FRANCHIMONT, A. MASSET en A. JACOBS,  Manuel de procédure pénale, Larcier, Brussel, 2006, p. 
913, en noot 128, en p. 166.
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A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende beslissing 
op de tegen de eiser ingestelde strafvordering :

Over het middel
1. Bij vonnis van 29 september 2006 had de politierechtbank alle telastleggin-

gen tegen de eiser bewezen verklaard. Na aldus over de schuld te hebben beslist, 
had de rechtbank een sociaal onderzoek bevolen met het oog op de eventuele 
toepassing van een werkstraf.

Op de hogere beroepen van de eiser en de procureur des Konings, verklaart het 
bestreden vonnis de beroepen beslissing nietig en,  met een uitspraak over de 
grond van de zaak, stelt het vast dat vier telastleggingen verjaard zijn, verklaart 
het  de  overige  drie  bewezen en  legt  het  de  eiser  een  werkstraf  op  van  hon-
derdtwintig uur of een gevangenisstraf van vijf maanden alsook een tijdelijk rij-
verbod, gepaard gaande met de verplichting tot het afleggen van proeven.

De eiser verwijt de appelrechters zijn toestand te hebben verzwaard zonder 
vast te stellen dat het vonnis met de eenparige stemmen van de leden van de 
rechtbank werd gewezen.

2. Krachtens artikel 211bis van het Wetboek van Strafvordering moet het ge-
recht in hoger beroep met eenparigheid van stemmen uitspraak doen wanneer het 
de beklaagde veroordeelt die in eerste aanleg is vrijgesproken of wanneer het de 
tegen hem uitgesproken straffen verzwaart.

Het vonnis dat zoals te dezen de beslissing over de schuld en over de straf op-
splitst, spreekt de beklaagde niet vrij en legt hem geen straf op. Daaruit volgt dat 
de beslissing in hoger beroep, door dit vonnis nietig te verklaren en, tengevolge 
van de daaruit voortvloeiende evocatie, de straf en de strafmaat te bepalen, de 
beklaagde niet schuldig verklaart aan een feit waarvoor de eerste rechter hem 
had vrijgesproken en evenmin een straf verzwaart die deze hem zou hebben op-
gelegd.

Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die, op de bur-

gerlijke rechtsvorderingen die door de verweerders tegen de eiser zijn ingesteld, 
uitspraak doen over 

1. het beginsel van de aansprakelijkheid:
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
2. de omvang van de schade:
De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep, zonder erin te berusten.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van afstand van het cassatieberoep in zoverre het gericht is tegen 

de beslissingen die, op de burgerlijke rechtsvorderingen die door de verweerders 
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tegen de eiser zijn ingesteld, uitspraak doen over de omvang van de schade.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

5 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten:  
mrs. T'Kint en De Bruyn.

Nr. 618

2° KAMER - 5 december 2007

1º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - HOF 
VAN CASSATIE - BEVOEGDHEID

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - REGELING VAN 
RECHTSGEBIED - STRAFZAKEN

3º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — ALGEMEEN - GESCHIL 
OVER RECHTSMACHT - VOORWAARDEN - TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN TWEE BESLISSINGEN WAT DE 
BEVOEGDHEID BETREFT - BEGRIP

1º en 2° In de gevallen die bij de artikelen 526 tot 539 Sv. zijn bepaald, dient het Hof van 
Cassatie het rechtsgebied te regelen en staat het bijgevolg aan dat Hof om te verklaren 
of de voorwaarden daartoe verenigd zijn. 

3º Het geschil over rechtsmacht dat tot regeling van rechtsgebied leidt, veronderstelt een 
tegenstrijdigheid tussen twee beslissingen over de bevoegdheid; een dergelijk  geschil  
kan niet bestaan tussen de beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank en 
het vonnis van onbevoegdheid van een politierechtbank waarbij de raadkamer de zaak 
niet aanhangig heeft gemaakt. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE CHARLEROI, in zake van G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1329.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
In een verzoekschrift waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit 

arrest is gehecht, verzoekt de eiser tot regeling van rechtsgebied ingevolge een 
beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi 
van 29 maart 2001 en een vonnis van de correctionele rechtbank van dat rechts-
gebied van 3 maart 2005.

Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Bij beschikking van 29 maart 2001 heeft de raadkamer van de Rechtbank van 

Eerste Aanleg te Charleroi Chr. G. naar de correctionele rechtbank verwezen we-
gens : opzettelijke slagen en verwondingen (telastleggingen I en II), bedreigin-
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gen onder een bevel of onder een voorwaarde (telastlegging III) en onopzettelij-
ke slagen en verwondingen door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg (telast-
legging IV).

De feiten van de telastlegging IV die geacht worden op 20 mei 2000 te Ander-
lues ten nadele van de burgerlijke partij te zijn gepleegd, maakten eveneens, on-
der de telastlegging A, het voorwerp uit van een bevel tot dagvaarding van 28 
augustus 2000 dat de procureur des Konings te Charleroi tegen dezelfde beklaag-
de had uitgevaardigd opdat hij voor de politierechtbank zou verschijnen.

Bij vonnis van 17 januari 2002 heeft de Correctionele Rechtbank te Charleroi 
de heropening van het debat bevolen op grond dat het met name passend was om 
"het openbaar ministerie te vragen om nader uitleg te verschaffen over de aldus 
dubbel ingestelde vervolgingen door zijn ambt voor twee verschillende gerech-
ten".

Op 15 oktober 2003 heeft de Politierechtbank te Charleroi zich onbevoegd ver-
klaard om kennis te nemen van de zaak die daar op vordering van de procureur 
des Konings aanhangig was gemaakt. Tot staving van deze beslissing vermeldt 
het vonnis dat de feiten die zich op 20 mei 2000 te Anderlues hebben voorge-
daan de misdrijven zouden hebben opgeleverd die bij de artikelen 327 en 398 en 
volgende van het Strafwetboek zijn bedoeld.

De Correctionele Rechtbank te Charleroi die uitspraak doet na de op 17 januari 
2002 bevolen heropening van het debat, heeft op 3 maart 2005 een vonnis gewe-
zen dat oordeelt dat de voormelde beschikkingen tot verwijzing en van niet-be-
voegdheid een geschil van rechtsmacht kunnen doen ontstaan, beslist dat er bij-
gevolg grond is tot regeling van rechtsgebied en, alvorens recht te spreken, daar-
toe een tweede heropening van het debat beveelt.

Op 13 mei 2005 heeft de procureur des Konings tegen Chr. G. een nieuw dag-
vaardingsbevel uitgevaardigd, op grond van de vier telastleggingen die in de ver-
wijzingsbeschikking zijn bedoeld. Naar luid van een proces-verbaal van terecht-
zitting van 23 juni 2005 heeft de correctionele rechtbank de zaak sine die uitge-
steld.  In  zijn  verzoekschrift  van 28 augustus  2007 vermeldt  de  eiser  dat  "de 
rechtbank de op 3 maart 2005 gewezen beslissing als een eindbeslissing op tus-
sengeschil [heeft beschouwd]".

III. BESLISSING VAN HET HOF
In de gevallen die bij de artikelen 526 tot 539 van het Wetboek van Strafvor-

dering zijn bepaald, dient het Hof van Cassatie het rechtsgebied te regelen en 
staat het bijgevolg aan dat Hof om te verklaren of de voorwaarden daartoe vere-
nigd zijn.

Het geschil van rechtsmacht dat tot regeling van rechtsgebied leidt, veronder-
stelt een tegenstrijdigheid tussen twee beslissingen over de bevoegdheid.

Een dergelijk geschil kan niet bestaan tussen de beschikking tot verwijzing 
naar de correctionele rechtbank en het vonnis van onbevoegdheid van een poli-
tierechtbank waarbij de raadkamer de zaak niet aanhangig heeft gemaakt.

Het vonnis van 3 maart 2005 beveelt de heropening van het debat op grond 
van een zogenaamd conflict tussen twee gerechten die, zowel het ene als het an-
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dere,  niet  behoren  tot  het  rechtsgebied  van  dezelfde  correctionele  rechtbank, 
doch het beslist niet dat deze niet zelf bevoegd is om van de feiten, zoals bedoeld 
in de beschikking waarbij de zaak aldaar aanhangig is gemaakt, kennis te nemen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoekschrift.

5 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 619

1° KAMER - 6 december 2007

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - BEVOEGDHEID VAN 
DE RECHTER - BESCHIKKINGSBEGINSEL - AMBTSHALVE AANVULLEN DER REDENEN - BETWISTING 
WAARVAN DE PARTIJEN BIJ CONCLUSIE HET BESTAAN HEBBEN UITGESLOTEN - BEGRIP

2º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER - AMBTSHALVE AANVULLEN DER REDENEN

3º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - GEDINGHERVATTING 
- VORM

4º VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE ZAKEN - GEDINGHERVATTING - VORM

1º en 2° De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop van  
toepassing  zijnde  rechtsregels.  Hij  moet  de  juridische  aard  van  de  door  de  partijen  
aangevoerde  feiten  en  handelingen  onderzoeken,  en  mag,  ongeacht  de  juridische 
omschrijving  die  de  partijen  daaraan  hebben  gegeven,  de  door  hen  aangevoerde 
redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan  
de  partijen  bij  conclusie  het  bestaan  hebben  uitgesloten,  dat  hij  enkel  steunt  op  
elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd,dat hij het voorwerp van de vordering niet  
wijzigt  en dat hij  daarbij  het recht  van verdediging van de partijen niet  miskent1.  Het 
enkele feit dat de partijen de toepassing van een bepaalde wetsbepaling niet hebben  
opgeworpen, betekent niet dat zij die mogelijkheid bij conclusie hebben uitgesloten. (Art. 
1138, 2°, Ger.W.)

3º  en  4°  Degene  die  het  geding  namens  een  rechtsvoorganger  hervat,  moet  in  een 
neergelegde akte verklaren, dit is tot uitdrukking brengen, dat hij het geding wegens de 
rechtsopvolging  hervat;  de  gedinghervatting  kan aldus  niet  impliciet  geschieden.  (Art. 
816, eerste lid, Ger.W.)

(H. e.a. T. ABMCO nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0092.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen twee arresten, op 22 maart 2005 en op 27 

september 2005 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen.

1 Zie Cass., 24 maart 2006, AR C.05.0360.F, www.cass.be.
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Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 812, 816, eerste lid, 1042, 1068, eerste lid, en, voor zoveel als nodig, 742 

en 743 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen, ook beschik-

kingsbeginsel genoemd, zoals neergelegd onder meer in artikel 1138, 2°, van het Gerech-
telijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
Bij tussenarrest van 22 maart 2005 beslist het hof van beroep dat de eiseres het geding 

niet herneemt als rechtsopvolgster van haar moeder, en dat op de volgende gronden:
"Het (hof van beroep) dient vast te stellen dat (de eiseres) het geding niet herneemt als 

rechtsopvolgster van haar overleden moeder, oorspronkelijk aanleggende partij en in ho-
ger beroep komende partij: zij sluit zich aan bij de vordering van (de eiser), die wel het 
geding hernomen heeft, en beoogt dat eveneens te haren gunste (de eerste en tweede ver-
weersters) zouden worden veroordeeld. Dat (de eiser) en (de eiseres) gezamenlijk beslui-
ten en zich daarbij beide appellanten en gedinghernemende partijen noemen, beduidt op 
zich niet dat ook (de eiseres) het geding heeft hernomen. (De eiseres) poneert immers zelf 
geenszins erfgenaam te zijn van de overleden oorspronkelijk aanleggende en in hoger be-
roep komende partij.  Van een gedingherneming kan uiteraard geen sprake zijn, indien 
deze partij niet uitdrukkelijk stelt rechtsopvolgster en erfgename te zijn van haar moeder 
en niet uitdrukkelijk stelt de ingestelde vordering verder te willen uitoefenen. Met betrek-
king tot haar hoedanigheid is overigens blijkbaar geen geschil hangende en worden min-
stens geen betwistingen opgeworpen door (de eerste en tweede verweersters) of de overi-
ge partijen. Geen der overige inzake zijnde partijen hebben (de eiseres) gedwongen het 
geding te hervatten.

Derhalve dient, in huidige stand van de procedure te worden vastgesteld dat:
- (de eiser) het geding herneemt en dat op grond van de overgelegde stukken, hetzij de 

stukken 38 en 39 van het bundel van (de eiser), bewezen is dat hij de rechtsopvolger is 
van wijlen mevrouw V. en derhalve over de vereiste hoedanigheid beschikt om het geding 
te hernemen en de ingestelde vordering verder uit te oefenen;

- (de eiseres) enkel vrijwillig tussenkomt in onderhavige procedure, voor de eerste maal 
in hoger beroep, op voorwaardelijke wijze, ook de veroordeling nastreeft van (de eerste en 
tweede verweersters) te haren gunste.

- geen geschil voor het (hof van beroep) in deze zaak hangende is met betrekking tot de 
erfopvolging".

In het bestreden eindarrest van 27 september 2005 verwijst het hof van beroep naar het 
uiteengezette in het tussenarrest  van 22 maart  2005,  dat het als hernomen beschouwt, 
overweegt het dat het in het voornoemde tussenarrest al heeft vastgesteld en geoordeeld 
dat de eiseres het geding niet herneemt en wijst het, gelet op artikel 812 van het Gerechte-
lijk Wetboek, de vordering van de eiseres tot het verkrijgen van een veroordeling als on-
ontvankelijk af, op de overweging dat de eiseres zonder het geding te hernemen voor de 
eerste maal een vordering tot het bekomen van een veroordeling in graad van beroep stel-
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de.
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Krachtens artikel 816, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in graad van beroep 

van toepassing ingevolge artikel 1042 van het Burgerlijk Wetboek, leggen de partijen of 
hun rechthebbenden die verklaren het geding te hervatten, overeenkomstig de regels van 
de artikelen 742 en 743 van het Gerechtelijk Wetboek ter griffie een akte neer waarin, op 
straffe van nietigheid, opgave wordt gedaan van de redenen waarom het geding hervat 
wordt,  alsmede  van  hun naam,  voornaam,  beroep en  woonplaats,  of,  bij  gebreke van 
woonplaats, hun verblijfplaats.

Die bepaling vereist niet dat de partijen of hun rechthebbenden die verklaren het geding 
te  hervatten,  uitdrukkelijk  stellen rechtsopvolger en erfgenaam van de oorspronkelijke 
procespartij te zijn of de door die oorspronkelijke procespartij ingestelde vordering verder 
te willen uitoefenen. Hervatting van geding kan, mits de voorwaarden bepaald in artikel 
816 worden nageleefd, impliciet gebeuren.

Door te overwegen dat van een gedingherneming uiteraard geen sprake kan zijn indien 
de eiseres niet uitdrukkelijk stelt rechtsopvolgster en erfgename te zijn van haar moeder 
en niet uitdrukkelijk stelt de ingestelde vordering verder te willen uitoefenen en aldus uit 
te sluiten dat de eiseres het geding impliciet kan hebben hervat, voegt het hof van beroep 
aan artikel 816, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek een voorwaarde toe waarin die 
bepaling niet voorziet (schending van de artikelen 742, 743, 816, eerste lid, en 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek). Het hof van beroep beslist dan ook niet wettig dat, aangezien 
eiseres het geding niet herneemt, zij voor de eerste maal een vordering tot het bekomen 
van een veroordeling in graad van hoger beroep stelde, die, gelet op artikel 812 van het 
Gerechtelijk Wetboek, als onontvankelijk dient te worden afgewezen (schending van de 
artikelen 812 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).

Conclusie
Het hof van beroep verklaart niet wettig de vordering van de eiseres tot het verkrijgen 

van een veroordeling onontvankelijk (schending van de artikelen 812 en 816, eerste lid, 
en, voor zoveel als nodig, 742, 743 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).

1.2. Tweede onderdeel
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 812 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1220 en, voor zoveel als nodig, 1382, 1383, 1384, eerste lid, en 1641 van 

het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen, ook beschik-

kingsbeginsel genoemd, zoals neergelegd onder meer in artikel 1138, 2°, van het Gerech-
telijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
In het tussenarrest van 22 maart 2005 beslist het hof van beroep de debatten te herope-

nen om de partijen de mogelijkheid te geven nader standpunt in te nemen en duidelijkheid 
te verschaffen terzake van wat zoals hieronder geciteerd door het hof van beroep wordt 
vastgesteld en hen, in voorkomend geval, in de mogelijkheid te stellen het nodige te doen:

"2.b. Overeenkomstig artikel 812 van het Gerechtelijk Wetboek kan geen tussenkomst, 
strekkende tot het bekomen van een veroordeling, voor de eerste maal plaatsgrijpen in ho-
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ger beroep. Overigens duidt (de eiseres) geen rechtsgrond aan op basis waarvan (de eerste 
en tweede verweersters) ook te haren gunste dienen worden veroordeeld.

(De tweede verweerster) werpt de onontvankelijkheid op van de vordering uitgeoefend 
door (de eiser) als rechtsopvolger van de oorspronkelijk aanleggende en in hoger beroep 
komende partij. Zij duidt daartoe evenwel evenmin enige rechtsgrond aan. Zij geeft welis-
waar aan dat de overledene ook een dochter had, zodat het niet uit te sluiten is dat ook 
deze dochter gerechtigd is in de nalatenschap. Waarom deze vaststelling moet leiden tot 
de onontvankelijkheid van de gedingherneming en de verdere uitoefening van de oor-
spronkelijke rechtsvordering door (de eiser) wordt niet uiteengezet. Evenmin heeft (twee-
de verweerster) enig initiatief ontwikkeld om deze mogelijke rechtsopvolgster te dwingen 
het geding te hernemen.

Mogelijkerwijze is (de tweede verweerster) van oordeel niet voor de totaliteit van de 
vordering bevrijdend te kunnen presteren ten aanzien van (de eiser), gelet op de mogelijke 
rechten van (de eiseres). Artikel 1120 (lees: artikel 1220 van het Burgerlijk Wetboek) van 
het Burgerlijk Wetboek bepaalt inderdaad dat een verbintenis die voor verdeling vatbaar 
is tussen de schuldenaar en de schuldeiser ten uitvoer wordt gelegd alsof zij ondeelbaar 
was, en dat de deelbaarheid alleen van toepassing is ten aanzien van hun erfgenamen, die 
de schuld niet kunnen vorderen dan voor het aandeel waarop zij recht hebben of waartoe 
zij gehouden zijn als vertegenwoordigers van de schuldeiser of van de schuldenaar.

(De eiser) vordert aanvankelijk uitsluitend te zijnen gunste. Na de vrijwillige tussen-
komst wordt er ook gevorderd door deze partij, zonder dat wordt overwogen dat de beta-
ling aan de ene bevrijdend zal zijn voor de andere.

3. Het behoort aan de onderscheiden belanghebbende partijen terzake van het hoger 
door het hof van beroep vastgestelde nader standpunt in te nemen en duidelijkheid te ver-
schaffen, en in voorkomend geval, hen in de mogelijkheid te stellen het nodige te doen. 
Te dien einde worden de debatten heropend en wordt de uitspraak over de kosten aange-
houden".

Het hof van beroep werpt aldus een geschil op over de ontvankelijkheid van de vorde-
ring van de eiseres tot het verkrijgen van een veroordeling in het licht van artikel 812 van 
het Gerechtelijk Wetboek, evenals een geschil over de gegrondheid van de vordering van 
de eiser in het licht van artikel 1120 (lees: 1220) van het Burgerlijk Wetboek.

In het eindarrest van 17 september 2005 verklaart het hof van beroep de vordering van 
de eiseres tot het verkrijgen van een veroordeling onontvankelijk op grond van artikel 812 
van het Gerechtelijk Wetboek en de vordering van de eiser ongegrond op basis van artikel 
1220 van het Burgerlijk Wetboek.

Grieven
2.1. Eerste onderdeel
In haar regelmatig voor het hof van beroep neergelegd verzoekschrift tot vrijwillige tus-

senkomst vorderde de eiseres:
"Aan de (eiseres) akte te geven van haar vrijwillige tussenkomst;
Voor zover het (hof van beroep) van oordeel is dat de (eiseres) wel degelijk erfgenaam 

is van wijlen mevrouw V., (de NV Lierco en de tweede verweerster) solidair, minstens in 
solidum, de ene bij gebreke aan de andere, te veroordelen om aan de (eiseres) en aan (de 
eiser) te betalen de som van 6.585.691 BEF (163.255,02 euro), meer de interesten vanaf 
een gemiddelde datum (1 januari 1989) tot op het moment van de effectieve en integrale 
betaling en meer de kosten van het geding die, althans aan de zijde van de (eiseres) en (de 
eiser) gevallen, tot op heden als volgt begroot worden: (...)".

Krachtens artikel 812, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in graad van beroep 
van toepassing krachtens artikel 1042 van het Burgerlijk Wetboek, kan tussenkomst ge-
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schieden voor alle gerechten, ongeacht de vorm van de rechtspleging, zonder dat echter 
reeds bevolen onderzoeksverrichtingen afbreuk mogen doen aan de rechten van de verde-
diging. Het tweede lid van artikel 812 van het Gerechtelijk Wetboek verbiedt dat tussen-
komst tot het verkrijgen van een veroordeling voor de eerste maal plaatsvindt in hoger be-
roep.

In geen enkele conclusie vóór het tussenarrest van 22 maart 2005 voerden de NV Lier-
co, haar rechtsopvolgster de eerste verweerster, of de tweede verweerster aan dat de vrij-
willige tussenkomst van de eiseres onontvankelijk was omdat zij strekte tot een veroorde-
ling en voor de eerste maal plaatsvond in graad van hoger beroep:

- de NV Lierco en de eerste verweerster legden na de vrijwillige tussenkomst van de ei-
seres geen enkele conclusie neer;

- de tweede verweerster betwistte slechts de ontvankelijkheid van de gedinghervatting 
door de eiser. In geen enkele conclusie vóór het tussenarrest wierp de tweede verweerster 
de onontvankelijkheid op de vordering van de eiseres.

Weliswaar mag de rechter de door partijen tot staving van hun vordering of verweer 
voorgedragen redenen ambtshalve aanvullen, maar dat enkel op voorwaarde dat hij geen 
geschil opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij 
zich alleen baseert op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, en dat hij noch het 
voorwerp, noch de oorzaak van de vordering wijzigt. Door ambtshalve de ontvankelijk-
heid van de vordering van de eiseres tot het verkrijgen van een veroordeling in het licht 
van artikel 812 van het Gerechtelijk Wetboek in het geding te brengen, werpt het hof van 
beroep een geschil op dat, blijkens hun conclusies, niet bestond tussen de eiseres en de 
eerste en tweede verweersters. Daardoor schendt het hof van beroep het beschikkingsbe-
ginsel en het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen, zoals ver-
vat in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek. De omstandigheid dat het hof van 
beroep over het door hem opgeworpen geschil de heropening van de debatten beveelt, 
doet daaraan geen afbreuk.

Conclusie
Door zonder dat een van de partijen aanvoerde dat de vordering van de eiseres onont-

vankelijk was omdat zij strekte tot een veroordeling en voor de eerste maal plaatsvond in 
graad van hoger beroep, in het tussenarrest van 22 maart 2005 de ontvankelijkheid van de 
vordering van de eiseres tot het verkrijgen van een veroordeling in het licht van artikel 
812 van het Gerechtelijk Wetboek in het geding te brengen en de debatten daarover te 
heropenen en in het eindarrest van 27 september 2005 de vordering van de eiseres tot het 
verkrijgen van een veroordeling onontvankelijk te verklaren, werpt het hof van beroep een 
geschil op waarvan het bestaan door de betrokken partijen bij conclusie was uitgesloten, 
schendt het derhalve de artikelen 812, 1042 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek 
evenals het beschikkingsbeginsel.

2.2. Tweede onderdeel
Krachtens artikel 1220 van het Burgerlijk Wetboek moet de verbintenis die voor verde-

ling vatbaar is, tussen schuldeiser en schuldenaar ten uitvoer worden gebracht alsof zij on-
deelbaar was. De deelbaarheid is alleen van toepassing ten aanzien van hun erfgenamen 
die de schuld niet kunnen vorderen of niet verplicht zijn deze te voldoen dan voor het aan-
deel waarop zij recht hebben of waartoe zij gehouden zijn als vertegenwoordigers van de 
schuldeiser of van de schuldenaar.

In geen enkele conclusie vóór het tussenarrest van 20 maart 2005 voerden de verweer-
sters aan dat de vordering van eiser tot betaling van de volledige schadevergoeding, die 
oorspronkelijk door wijlen H. V. was gesteld, ongegrond was omdat eiser als mede-erfge-
naam van H. V. slechts een aandeel van die schadevergoeding kon vorderen. De tweede 
verweerster voerde slechts aan dat de gedinghervatting door eiser onontvankelijk was om-
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dat volgens haar niet was bewezen dat de eiser de enige rechtsopvolger van zijn echtgeno-
te was. Dat middel was dus gesteund op procesrechtelijke overwegingen en had niets te 
maken met de gegrondheid van de vordering van de eiser tot betaling van de volledige 
schadevergoeding. Op geen enkele wijze voerde de tweede verweerster aan dat zij, gelet 
op de deelbaarheid van de schuldvordering van wijlen H. V., slechts gedeeltelijk bevrij-
dend aan eiser kon presteren.

Weliswaar mag de rechter de door partijen tot staving van hun vordering of verweer 
voorgedragen redenen ambtshalve aanvullen, maar dat enkel op voorwaarde dat hij geen 
geschil opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij 
zich alleen baseert op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, en dat hij noch het 
voorwerp, noch de oorzaak van de vordering wijzigt. Door ambtshalve de gegrondheid 
van de vordering van de eiser in het licht van artikel 1220 van het Burgerlijk Wetboek in 
het geding te brengen, werpt het hof van beroep een geschil op dat, blijkens hun conclu-
sies, niet bestond tussen de eiser en de eerste en tweede verweersters. Daardoor heeft het 
hof van beroep het beschikkingsbeginsel en het algemeen rechtsbeginsel van de autono-
mie van de procespartijen geschonden, zoals vervat in artikel 1138, 2°, van het Gerechte-
lijk Wetboek. De omstandigheid dat het hof van beroep over het de door hem opgeworpen 
geschil de heropening van de debatten beveelt, doet daaraan geen afbreuk.

Conclusie
Door zonder dat een van de partijen aanvoerde dat de vordering van de eiser ongegrond 

was omdat hij als mede-erfgenaam van H. V. slechts een aandeel in de oorspronkelijk 
door haar geëiste schadevergoeding kan vorderen, in het tussenarrest van 22 maart 2005 
de gegrondheid van de vordering van de eiser in het licht van artikel 1220 van het Burger-
lijk Wetboek in het geding te brengen en de debatten daarover te heropenen en in het 
eindarrest van 27 september 2005 de vordering van de eiser als ongegrond af te wijzen, 
werpt het hof van beroep een geschil op waarvan het bestaan door de betrokken partijen 
bij conclusie was uitgesloten, schendt het derhalve de artikelen 1220 van het Burgerlijk 
Wetboek en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en het beschikkingsbeginsel, evenals 
de artikelen 1382, 1383, 1384, eerste lid, en 1641 van het Burgerlijk Wetboek waarop de 
vordering van de eiser steunt.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 816, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, leggen de 

partijen of hun rechthebbenden die verklaren het geding te hervatten overeen-
komstig de regels van de artikelen 742 en 743 ter griffie een akte neer waarin, op 
straffe van nietigheid, opgave wordt gedaan van de redenen waarom het geding 
wordt hervat, alsmede van hun naam, voornaam, beroep en woonplaats, of, bij 
gebreke van woonplaats, hun verblijfplaats.

2. Daaruit volgt dat degene die het geding namens een rechtsvoorganger her-
vat, in een neergelegde akte moet verklaren, dit is tot uitdrukking brengen, dat 
hij het geding wegens de rechtsopvolging hervat.

3. Het onderdeel gaat ervan uit dat de gedinghervatting niet uitdrukkelijk maar 
ook impliciet kan geschieden.

Het onderdeel faalt naar recht.
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Tweede onderdeel
(...)
Tweede middel
Eerste en tweede onderdeel
5. De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop 

van toepassing zijnde rechtsregels. Hij moet de juridische aard van de door de 
partijen aangevoerde feiten en handelingen onderzoeken, en mag, ongeacht de 
juridische omschrijving die de partijen daaraan hebben gegeven, de door hen 
aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij geen betwis-
ting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, 
dat hij enkel steunt op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het 
voorwerp van de vordering niet wijzigt en dat hij daarbij het recht van verdedi-
ging van de partijen niet miskent.

6. Het enkele feit dat de partijen de toepassing van een bepaalde wetsbepaling 
niet hebben opgeworpen, betekent niet dat zij die mogelijkheid bij conclusie heb-
ben uitgesloten.

De onderdelen die uitgaan van het tegendeel, falen naar recht.
Derde middel
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

6 december 2007 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Waûters, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever:  mevr. Deconinck  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Thijs, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 620

1° KAMER - 6 december 2007

1º DAGVAARDING - BURGERLIJKE ZAKEN - INSTELLEN VAN DE VORDERING - AANHANGIGMAKING 
- DATUM - VOORWAARDEN

2º STEDENBOUW — RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG - 
PLANSCHADEVERGOEDING - RECHT OP VERGOEDING - ONTSTAAN VAN HET RECHT

1º Wanneer in burgerlijke zaken de rechtsingang bij dagvaarding geschiedt, is de zaak bij  
de rechter aanhangig gemaakt op de datum van de betekening van de dagvaarding, voor  
zover  de  zaak  op  de  algemene  rol  is  ingeschreven  voor  de  in  de  dagvaarding  
aangewezen datum van de zitting1. (Artt. 12, 700, 716 en 717, Ger.W.)

2º Het recht op planschadevergoeding ontstaat slechts vanaf het ogenblik dat een daad 
wordt gesteld die de minderwaarde tot  uiting brengt en wanneer dergelijke daad niet  

1 Cass., 2 mei 2002, AR C.99.0518.N, nr. 265.
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wordt gesteld, vervalt het recht op vergoeding tien jaar na de inwerkingtreding van het  
plan;  de  datum  van  de  betekening  van  de  dagvaarding  tot  het  verkrijgen  van 
planschadevergoeding  is  bepalend  om  uit  te  maken  of  het  feit  dat  het  recht  op  
schadevergoeding doet ontstaan , reeds voorhanden is2. (Artt. 37 en 38, Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedenbouw; Artt. 12, 700, 716 en 717, Ger.W.)

(VLAAMS GEWEST, Minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening T. K. e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0185.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 september 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 12, 17, 18, 700, 716, 717 en 718 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 37, eerste en derde lid, van de wet van 29 maart 1962 houdende de organisatie 

van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw.
Aangevochten beslissingen
Bij arrest van 5 september 2005 verklaart het Hof van Beroep te Brussel het hoger be-

roep en het incidenteel beroep ontvankelijk, beslissende binnen de perken van de aldus in-
gestelde rechtsmiddelen verklaart hen ongegrond, met uitzondering voor wat betreft het 
incidenteel beroep omtrent de veroordeling tot de interesten, voorkomende in het vonnis 
van 14 december 2001, hervormt dit vonnis op dit punt en, opnieuw beslissende, veroor-
deelt  de  eiser,  behalve tot  de  vergoedende gerechtelijke  interesten vanaf 14 december 
2001, zoals beslist door de rechter in eerste aanleg, bovendien tot de vergoedende gerech-
telijke interesten vanaf 4 oktober 1988 tot 14 december 2001 aan een rentevoet van 3 pct. 
evenals tot de kosten van hoger beroep. Het hof van beroep bevestigt aldus het tussenvon-
nis van 3 februari 1994, waarbij de eerste rechter, wiens redenen het hof van beroep over-
neemt, verklaarde dat de eiser ten onrechte aanvoerde dat het vorderingsrecht van de ver-
weerders op het moment van de dagvaarding nog niet was ontstaan en dat bijgevolg de 
vordering onontvankelijk was, evenals het daaropvolgend vonnis van 1 juni 2001, waarbij 
de rechtbank vaststelde dat het perceel van de verweerders op de dag die voorafgaat aan 
de inwerkingtreding van het gewestplan normaal bestemd was tot bouwgrond, waarna het 
de heropening der debatten beval teneinde de verweerders toe te laten een kopie van de 
aangifte van nalatenschap van hun rechtsvoorganger mee te delen aan het Vlaamse Ge-
west en conclusies te nemen, en het eindvonnis van 14 december 2001, waarbij eiser werd 
veroordeeld tot betaling aan de verweerders van de som van 16.076,73 euro, meer de ge-
rechtelijke interest vanaf de dag van uitspraak van dit vonnis, mits hoger vernoemde wij-
ziging.

Dit arrest is gestoeld op volgende overwegingen:
"10. De partijen laten gelden dat op 28 juli 1978 het gewestplan Herentals-Mol werd 

goedgekeurd bij koninklijk besluit dat werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 

2 Zie Cass.,  16 april  1999,  AR C.97.0518.N,  nr.  215 en  17 maart  2000 (voltallige  zitting),  AR 
C.98.0406.N, nr.185, met concl. adv-gen. BRESSELEERS.
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van 20 september 1978. Dit betekent dat het met toepassing van artikel 10 van de wet van 
29 maart 1962 in werking is getreden op 5 oktober 1978. Volgens dit Gewestplan werd 
het perceel, voorwerp van huidig geding, blijkbaar opgenomen in natuurgebied.

De partijen leggen omtrent dit gewestplan geen enkel stuk neer.
11. Op 11 februari 1988 - een zestal maanden vooraleer het gewestplan van 28 juli 

1978 zijn tiende verjaardag zou vieren - vroeg notaris Wellens te Mortsel, optredende 
voor de erven Armandus K.-Mels, aan de gemeente Bouwel een stedenbouwkundig attest 
nr. 1.

Op 8 augustus 1988 stuurde notaris Wellens een herinnering aan de gemeente Bouwel 
in verband met zijn verzoek van 1 februari 1988.

Op 7 september 1988 antwoordde de gemeente dat zij nog steeds geen antwoord ont-
ving van de dienst stedenbouw.

Op 3 oktober 1988 werd gedagvaard in huidig geding.
Op 4 oktober 1988 werd het stedenbouwkundig attest nr. 1 afgeleverd door de gemeen-

te Bouwel met de vermelding, verwijzend naar 'inlichtingen verstrekt door de gemachtig-
de ambtenaar':  'het  eigendom ligt  in een natuurgebied waar enkel handelingen, vereist 
voor het behoud, de bescherming en het herstel van het natuurlijk milieu aanvaardbaar 
zijn. Het komt derhalve niet in aanmerking voor bebouwing'.

12. De bij dagvaarding van 3 oktober 1988 ingestelde vordering, zoals zij thans in ho-
ger beroep aanhangig is, is gesteund op artikel 37 van de wet van 29 maart 1962, zoals 
vervangen door artikel 2 van de wet van 22 december 1970 en gewijzigd door artikel 12, 
§4, van de wet van 12 juli 1976 en door artikel 177 en 178 van de wet van 22 december 
1977.

Dit artikel voorziet in zijn eerste lid in het principe van een schadevergoeding "wanneer 
het bouw- of verkavelingsverbod volgend uit een plan dat bindende kracht heeft verkre-
gen, een einde maakt aan het gebruik waarvoor een goed dient of normaal bestemd is de 
dag voorafgaand aan de inwerkingtreding".

Naar luid van het tweede lid van artikel 38 van dezelfde wet, gewijzigd door artikel 179 
van de wet van 22 december 1977, vervallen de vorderingen tot betaling van vergoedin-
gen 'een jaar na de dag waarop het recht op schadevergoeding ontstaat overeenkomstig ar-
tikel 37, derde lid. Indien geen vergunning wordt aangevraagd is de termijn tien jaren te 
rekenen van de datum van inwerkingtreding van het plan (...)'.

Het derde lid van artikel 37 van de besproken wet luidt als volgt: 'Het recht op schade-
vergoeding ontstaat ofwel bij overdracht van het goed ofwel bij de weigering van een 
bouw- of verkavalingsvergunning of nog bij het afleveren van een negatief stedenbouw-
kundig attest'.

13. Omtrent de hierboven besproken regels werd beslist (Cass. 13 december 2002, C 
99.0538.N):

'(...) dat met betrekking tot goederen die het voorwerp zijn van een plan van aanleg, de 
minderwaarde ontstaat op het ogenblik dat het plan van aanleg uitwerking heeft, maar het 
recht op schadevergoeding slechts ontstaat vanaf het ogenblik dat een daad wordt gesteld 
die de minderwaarde tot uiting brengt; dat wanneer geen daad wordt gesteld die de min-
derwaarde tot uiting brengt, het recht op vergoeding vervalt tien jaar na de inwerkingtre-
ding van het plan;

dat de tienjarige termijn een maximumtermijn is en na het verstrijken ervan geen scha-
devergoeding kan verkregen worden ook niet als na die termijn binnen het jaar gevorderd 
wordt op grond dat het goed werd overgedragen of dat een bouw- of verkavelingsvergun-
ning werd geweigerd of dat een negatief stedenbouwkundig attest werd afgeleverd';
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14. Terzake hebben de eigenaars binnen de 10 jaar, te rekenen van de datum van inwer-
kingtreding van het gewestplan, een stedenbouwkundig attest aangevraagd en ook gedag-
vaard in schadevergoeding.

De dagvaarding werd betekend voor de zitting van 21 oktober 1988 en ingeschreven op 
de algemene rol op 20 oktober 1988. De sanctie van artikel 717 van het Gerechtelijk Wet-
boek is bijgevolg op deze dagvaarding niet toepasselijk. De dagvaarding is wel degelijk 
van waarde, niet op de dag van haar inschrijving op de algemene rol, maar - ingevolge de 
tijdige inschrijving op de algemene rol - op de datum van haar betekening, meer bepaald 
op 3 oktober 1988.

Het middel dat gesteund is op de tienjarige vervaltermijn van artikel 38, tweede lid, 
tweede zin, van de Stedenbouwwet is bijgevolg ongegrond.

15. De bepalingen van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimte-
lijke ordening en van de stedenbouw zijn van openbare orde.

Het recht op schadevergoeding, bedoeld in artikel 37 Stedenbouwwet ontstaat slechts 
vanaf het ogenblik dat een daad wordt gesteld die de minderwaarde tot uiting brengt. De 
vordering tot het toekennen van deze schadevergoeding kan niet worden aangenomen zo-
lang aan de eisers geen bouw- of verkavelingsvergunning is geweigerd of zij geen nega-
tief stedenbouwkundig attest hebben gekregen.

Ter zake moet worden vastgesteld:
- dat het stedenbouwkundig attest nr. 1 werd aangevraagd op 1 februari 1988, verschil-

lende maanden voor het bereiken van het tienjarige verval, bedoeld in artikel 38, tweede 
lid, Stedenbouwwet;

- dat dit attest, naar luid van artikel 4 van het koninklijk besluit van 22 oktober 1971 tot 
uitvoering van artikel 63 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, gewijzigd bij de wetten van 22 april 1970 en 
22 december 1970, moest worden afgegeven 'binnen veertig dagen na de aanvraag';

- dat het betrokken perceel blijkbaar - maar de partijen leggen ook daarover geen be-
wijsstukken neer - het voorwerp was van een rangschikking als landschap, die nadien zou 
zijn vernietigd; dat uit het afgeleverde attest blijkt dat ook het advies werd gevraagd van 
het bestuur voor monumenten- en landschapszorg, advies dat zou verleend zijn op 18 april 
1988;

- dat het attest uiteindelijk werd afgeleverd, zeer bondig - meer bepaald zonder dat op 
het formulier de nodige doorhalingen werden verricht of dat werd verwezen naar het ge-
westplan - op 4 oktober 1988, zijnde de dag voor het bereiken van de tienjarige vervalter-
mijn van artikel 38, tweede lid, van de Stedenbouwwet;

- dat de eisers hadden gedagvaard op 3 oktober 1988, twee dagen voor het bereiken van 
diezelfde vervaltermijn (...);

- dat de eisers hun dagvaarding hebben laten inschrijven op de algemene rol op 20 ok-
tober 1988, daags voor de inleidingszitting, maar ook nadat zij kennis hadden kunnen ne-
men van het negatief attest.

(...)
17. In de gegeven omstandigheden moet worden geoordeeld dat de huidige vordering, 

bij wijze van dagvaarding en inschrijving op de algemene rol, werd ingesteld nadat een 
negatief  stedenbouwkundig attest  werd verkregen en vooraleer  de  vordering vervallen 
was.

De vordering werd bijgevolg terecht ontvankelijk verklaard en het op dit punt ingestel-
de hoger beroep is ongegrond".

De eerste rechter oordeelde terzake in het tussenvonnis van 3 februari 1994:
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"(...) dat (de eiser) vervolgens eveneens ten onrechte aanvoert dat het vorderingsrecht 
van (de verweerders) op het moment van de dagvaarding (3 oktober 1988) nog niet was 
ontstaan en dat bijgevolg de vordering onontvankelijk is.

(...) dat niet betwist wordt dat het negatief stedenbouwkundig attest afgeleverd werd op 
4 oktober 1988;

(...) dat de aflevering van een negatief stedenbouwkundig attest volstaat zonder dat bo-
vendien een aanvraag tot verkaveling of bouwvergunning voor de inwerkingtreding van 
het gewestplan vereist wordt;

(...) dat de dagvaarding daarentegen betekend werd op 3 oktober 1988;
(...) dat de zaak echter slechts ingeschreven werd op de algemene rol op 20 oktober 

1988;
(...) dat de rechtbank pas gevat wordt op het ogenblik van de inschrijving op de algeme-

ne rol;
(...) dat op dat ogenblik het vereiste belang van artikel 18 van het Gerechtelijk Wetboek 

derhalve aanwezig was;
Dat artikel 717 van het Gerechtelijk Wetboek immers bepaalt dat de dagvaarding geen 

enkele uitwerking heeft op het vlak van de rechtspleging, noch t.o.v. de burgerlijke gevol-
gen van de dagvaarding (stuiting van de verjaring) indien de zaak niet ingeschreven is op 
de algemene rol voor de zitting die is aangegeven in de dagvaarding;

(...) dat het door (de eiser) ingeroepen middel dan ook niet kan worden weerhouden.
(...) dat uit de voorgaande beschouwingen onder nr. 1, 2, 3 volgt dat de vordering zoals 

ingesteld door (de verweerders) ontvankelijk is".
Grieven
Eerste onderdeel
(...)
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 12, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek opent de inleidende vor-

dering het rechtsgeding.
Uit artikel 700 van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat hoofdvorderingen bij dagvaar-

ding worden gebracht voor de rechter, onverminderd de bijzondere regels inzake de vrij-
willige verschijning en rechtspleging op verzoekschrift.

Artikel 716 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt voorts dat de zaken worden inge-
schreven op de algemene rol uiterlijk de dag voor de zitting waarvoor de dagvaarding is 
gedaan. De zaak kan niet op de algemene rol worden ingeschreven wanneer die termijn 
verstreken is.

Blijkens artikel 717 van het Gerechtelijk Wetboek is de dagvaarding van gener waarde 
indien de zaak niet ingeschreven is op de algemene rol voor de zitting die is aangegeven 
in de dagvaarding.

Ten slotte bepaalt artikel 718 van het Gerechtelijk Wetboek dat de inschrijving op de 
algemene rol geschiedt op overlegging van het origineel of in voorkomend geval van het 
betekende afschrift van het exploot van dagvaarding.

Uit de samenlezing van deze bepalingen volgt dat wanneer de rechtsingang bij dagvaar-
ding geschiedt de zaak bij de rechter is aanhangig gemaakt op datum van betekening van 
de dagvaarding voorzover de zaak op de algemene rol is ingeschreven voor de zitting die 
in de dagvaarding is aangegeven.

Derhalve moet er ten laatste op het tijdstip van de betekening van de dagvaarding, 
waarbij de hoofdvordering voor de rechter aanhangig wordt gemaakt, voldaan zijn aan de 
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vereisten van toelaatbaarheid van de vordering.
De vordering strekkende tot het bekomen van een planschadevergoeding zal bijgevolg 

niet kunnen worden toegestaan indien op het tijdstip van het instellen ervan niet is vol-
daan aan één van de in artikel 37, derde lid, van de Stedenbouwwet gestelde vereisten, 
zonder dat het naderhand verwerven van een negatief stedenbouwkundig attest nog ver-
mag iets te verhelpen aan de niet-toelaatbaarheid van de oorspronkelijk ingestelde eis.

Besluit
Waar het hof van beroep bij het bestreden arrest oordeelt dat de vordering toelaatbaar 

is, niettegenstaande het negatief stedenbouwkundig attest eerst op 4 oktober 1988, hetzij 
daags na de datum waarop de dagvaarding aan de eiser werd betekend, werd afgeleverd, 
oordelende dat het voor de toelaatbaarheid van de vordering volstaat dat aan de vereiste 
van afgifte is voldaan op het tijdstip van inschrijving van de dagvaarding op de algemene 
rol, doet het uitspraak in miskenning van het tijdstip waarop de zaak bij de rechter aan-
hangig wordt gemaakt (schending van artikelen 12, tweede lid, 700, 716, 717 en 718 van 
het Gerechtelijk Wetboek) en kon het bijgevolg, op grond van diezelfde vaststellingen, 
waaruit blijkt dat bij de indiening van de vordering niet was voldaan aan de vereisten van 
het derde lid van artikel 37 van de Stedenbouwwet, niet wettig beslissen dat de vordering, 
strekkende tot het bekomen van een planschadevergoeding, ingeleid bij de dagvaarding 
van 3 oktober 1988, ontvankelijk was (schending van de artikelen 37, eerste en derde lid, 
van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van 
de stedenbouw, 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Tweede onderdeel
Ontvankelijkheid
1. De verweerders werpen op dat het onderdeel niet ontvankelijk is omdat het 

arrest vaststelt dat de verweerders houder zijn van een subjectief recht en daaruit 
wettig kon besluiten dat de vordering ontvankelijk was.

2.  De  opgeworpen  grond  van  niet-ontvankelijkheid  van  het  onderdeel  is 
vreemd aan de in het tweede onderdeel aangevoerde grief met betrekking tot de 
ontvankelijkheidsvereiste van het voorhanden zijn van het feit dat het recht op 
planschadevergoeding doet ontstaan op het ogenblik van de dagvaarding.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Onderdeel zelf
3. Artikel 37, eerste lid, van de Stedenbouwwet bepaalt dat schadevergoeding 

al naar het geval verschuldigd is door het Rijk, de vereniging van gemeenten of 
de gemeente, wanneer het bouw- of verkavelingsverbod volgend uit een plan dat 
bindende kracht heeft verkregen, een einde maakt aan het gebruik waarvoor een 
goed dient of normaal bestemd is de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding 
van dat plan.

Het derde lid van dit artikel bepaalt dat het recht op schadevergoeding ontstaat 
ofwel bij overdracht van het goed ofwel bij de weigering van een bouw- of ver-
kavelingsvergunning of nog bij het afleveren van een negatief stedenbouwkundig 
attest.

Artikel 38, tweede lid, van die wet bepaalt dat de vorderingen vervallen één 
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jaar na de dag waarop het recht op schadevergoeding ontstaat overeenkomstig ar-
tikel 37, derde lid, en dat indien geen vergunning wordt aangevraagd, de termijn 
tien jaren is te rekenen van de datum van inwerkingtreding van het plan, onver-
minderd de termijn van vijftien jaren gesteld voor vorderingen tot vergoeding als 
bedoeld in het laatste lid van artikel 35.

Uit  die bepalingen volgt dat het recht op schadevergoeding slechts ontstaat 
vanaf het ogenblik dat een daad wordt gesteld die de minderwaarde tot uiting 
brengt en dat wanneer dergelijke daad niet wordt gesteld, het recht op vergoe-
ding vervalt tien jaar na de inwerkingtreding van het plan.

4. Krachtens artikel 12, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, opent de in-
leidende vordering het rechtsgeding.

Krachtens artikel 700 van het Gerechtelijk Wetboek, worden hoofdvorderin-
gen bij dagvaarding voor de rechter gebracht, onverminderd de bijzondere regels 
inzake vrijwillige verschijning en rechtspleging op verzoekschrift.

Krachtens artikel 716, eerste lid, van hetzelfde wetboek, worden de zaken op 
de algemene rol ingeschreven uiterlijk de dag voor de zitting waarvoor de dag-
vaarding is gedaan.

Artikel 717 van dit wetboek bepaalt dat indien de zaak niet is ingeschreven op 
de algemene rol voor de zitting die aangegeven is in de dagvaarding, deze van 
gener waarde is.

Uit de samenhang van die artikelen volgt dat, wanneer de rechtsingang bij dag-
vaarding geschiedt, de zaak bij de rechter aanhangig is gemaakt op de datum van 
de betekening van de dagvaarding, voor zover de zaak op de algemene rol is in-
geschreven vóór de in de dagvaarding aangewezen datum van de zitting.

Aldus is, voor een vordering tot het verkrijgen van planschadevergoeding in de 
zin van artikel 37, eerste lid, van de Stedenbouwwet, de datum van de beteke-
ning van de dagvaarding bepalend om uit te maken of op het ogenblik van de 
dagvaarding het in artikel 37, derde lid, van die wet bepaalde feit dat het recht op 
schaderegeling doet ontstaan, reeds voorhanden is.

5. Het arrest oordeelt, zonder daaromtrent te worden bekritiseerd dat:
- de eigenaars, binnen tien jaar, te rekenen van de datum van de inwerkingtre-

ding van het gewestplan, een stedenbouwkundig attest hebben aangevraagd en 
ook gedagvaard in schadevergoeding;

- de dagvaarding van waarde is, niet op de datum van inschrijving op de rol, 
maar op datum van haar betekening op 3 oktober 2003;

- de vordering tot schadevergoeding niet kan worden aangenomen, zolang aan 
de eisers geen bouw- of verkavelingvergunning is geweigerd of zij geen negatief 
stedenbouwkundig attest hebben verkregen.

6. Door daaropvolgend te oordelen dat:
- de eisers hun dagvaarding hebben laten inschrijven op de algemene rol daags 

voor de inleidingszitting, maar ook nadat zij kennis hadden kunnen nemen van 
het negatief attest;

- in de gegeven omstandigheden de huidige vordering bij wijze van dagvaar-
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ding en inschrijving op de algemene rol werd ingesteld nadat een negatief ste-
denbouwkundig attest werd verkregen en vooraleer de vordering vervallen was,

en op die grond de vordering van de verweerders ontvankelijk te verklaren en 
het op dit punt ingestelde hoger beroep ongegrond te verklaren, miskent het ar-
rest de artikelen 12, tweede lid, 700, 716 en 717 van het Gerechtelijk Wetboek 
en de artikelen 37, eerste en derde lid, van de Stedenbouwwet.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
7. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre beslist over de vordering van de ver-

weerders tegen de eiser tot het verkrijgen van schadevergoeding op grond van 
planschade en uitspraak doet over de kosten.

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

6 december 2007 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Waûters, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever:  mevr. Deconinck  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Thijs, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Geinger en Maes.

Nr. 621

1° KAMER - 6 december 2007

1º KOOP - KOOPOVEREENKOMST - ONTBINDING OF VERNIETIGING - RETROACTIEVE WERKING - 
DRAAGWIJDTE

2º OVEREENKOMST — EINDE - KOOPOVEREENKOMST - ONTBINDING OF VERNIETIGING - 
RETROACTIEVE WERKING - DRAAGWIJDTE

1º en 2° Wanneer een koopovereenkomst met terugwerkende kracht wordt ontbonden of  
vernietigd, dan worden de partijen terug geplaatst in de toestand die voorheen bestond 
en  wordt  de  verkoper  geacht  steeds  de  eigenaar  te  zijn  geweest;  deze  retroactieve  
werking  heeft  echter  niet  tot  gevolg  dat  de  verkoper  schuldenaar  wordt  van 
verbintenissen waartoe de koper met betrekking tot de eigendom gehouden is zij het op  
contractuele of op reglementaire grondslag. (Art. 1184, B.W.)

(B.I.W.D. cv T. H. e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0659.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 3 april 2006 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel.

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, tweede lid, 1165 en 1184 van het Burgerlijk Wetboek; 
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen, het beschikkingsbe-

ginsel genaamd;
- het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verdediging voor-

schrijft.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters stellen vast dat de overeenkomst van 3 maart 1988, waarbij verweer-

ders hun onroerend goed, dat is aangesloten op het openbaar waterleidingnet, aan mevr. 
McM hadden verkocht, bij arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 23 november 
1998 ex tunc werd vernietigd en dat dit goed onbezwaard moest worden teruggeplaatst in 
het patrimonium van de verweerders (p. 2-3, nr. I van het bestreden arrest).

Met bevestiging van het eerste vonnis, maar met een andere motivering, wijst het be-
streden arrest de vordering die de eiseres tegen de verweerders had ingesteld en strekte tot 
de veroordeling van deze laatsten tot betaling aan de eiseres van de som van 3.284,44 
euro, te vermeerderen met de interesten, evenwel af als ongegrond, op grond van onder 
meer volgende redenen:

"11. Wat betreft de stelling van (de eiseres) over de gevolgen van een vernietiging 'ex 
tunc' onder 'terugwerkende kracht van het arrest van 23 november 1998': stelt (de eiseres) 
terecht dat een vernietiging "ex tunc" tegenstelbaar is aan derden; het zou anders in veel 
gevallen enkel denkbeeldige gevolgen hebben.

Die nietigheid van een overeenkomst dient ten aanzien van derden gezien te worden als 
een feit dat ingevolge artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek niet tot nadeel noch tot 
voordeel van een derde kan strekken. De retroactieve nietigheid kan met andere woorden 
niet tot nadeel strekken van een derde maar dus ook niet tot voordeel.

Aan  de tegenstelbaarheid van  de retroactieve nietigheid van  een overeenkomst  kan 
geen ruimere draagwijdte worden toegekend dan aan het bestaan zelf van zo een overeen-
komst (zie over dit algemeen principe van tegenstelbaarheid van het bestaan o.a. W. Van 
Gerven en S. Covemaecker, Verbintenissenrecht, Acco, Leuven, 2001, p. 138 e.v.).

Het Hof van Cassatie verwoordt het zo: "Uit artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek 
volgt niet dat een overeenkomst voor de derden niet bestaat; een derde kan zich onder 
meer op het bestaan ervan beroepen niet om de uitvoering ervan te eisen, doch om de ver-
zaking te bewijzen van een andere overeenkomst waardoor hij met een van de partijen 
was verbonden" (Cass., 10 december 1971, Arr. Cass., 1972, 360-361; Pas., 1972, 1, 355-
356).

Dit moet mutatis mutandis worden toegepast op de (retroactieve) nietigheid van een 
overeenkomst. (De eiseres) kan (als derde) niet de retroactiviteit van de vernietiging van 
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de verkoop van het onroerend goed in haar eigen voordeel inroepen om er zo het recht uit 
te putten zelf het voordeel van de retroactieve werking te verkrijgen, en dit voor wat be-
treft het contract van waterlevering dat (opnieuw) met geïntimeerden ontstond vanaf de 
vernietiging van deze verkoop." (p. 9-10 van het bestreden arrest)

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Luidens artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek brengen overeenkomsten alleen ge-

volgen teweeg tussen de contracterende partijen en brengen zij aan derden geen nadeel 
toe.

Weliswaar zijn derden, in de regel, verplicht om het bestaan van overeenkomsten en 
hun gevolgen te erkennen en er ook rekening mee te houden.

Het bestaan van een overeenkomst kan evenwel aan een derde niet worden tegengewor-
pen wanneer die overeenkomst niet meer bestaat en de toestand die ze regelde verdwenen 
is.

De ontbinding van een wederkerige  overeenkomst,  met  toepassing van de artikelen 
1134, tweede lid, en 1184 van het Burgerlijk Wetboek, heeft in beginsel ex tunc uitwer-
king.

De appelrechters stellen vast dat de overeenkomst van 3 maart 1988, waarbij verweer-
ders hun onroerend goed, dat is aangesloten op het openbaar waterleidingnet, aan mevr. 
McM hadden verkocht, bij arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 23 november 
1998 ex tunc werd vernietigd en onbezwaard moest worden teruggeplaatst in het patrimo-
nium van de verweerders.

Evenwel beslissen de appelrechters dat de eiseres, die vreemd was aan de vermelde 
overeenkomst, niet in haar eigen voordeel de retroactiviteit van de nietigheid van de ont-
binding ervan kan inroepen.

Door aldus te beslissen dat de gevolgen van de overeenkomst van 3 maart 1988, na de 
ontbinding ex tunc, blijven voortbestaan voor de eiseres, miskennen de appelrechters het 
beginsel van de relativiteit van de overeenkomsten, zoals dat door artikel 1165 van het 
Burgerlijk Wetboek wordt uitgedrukt (schending van artikel 1165 van het Burgerlijk Wet-
boek).

Tevens miskennen de appelrechters hierdoor de uitwerking in rechte van de gerechtelij-
ke ontbinding van die overeenkomst (schending van de artikelen 1134, tweede lid, en 
1184 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
(...)
Tweede onderdeel
3. Wanneer een koopovereenkomst met terugwerkende kracht wordt ontbon-

den of vernietigd, dan worden de partijen, krachtens artikel 1184 van het Burger-
lijk Wetboek, terug geplaatst in de toestand die voorheen bestond en wordt de 
verkoper geacht steeds de eigenaar te zijn geweest. Deze retroactieve werking 
heeft echter niet tot gevolg dat de verkoper schuldenaar wordt van verbintenissen 
waartoe de koper met betrekking tot de eigendom gehouden is zij het op contrac-
tuele of op reglementaire grondslag.
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4. De appelrechters stellen vast dat:
- de verweerders op 3 maart 1988 een onroerend goed gelegen te Schaarbeek 

verkochten aan McM;
- deze overeenkomst "'ex tunc' werd ontbonden door het (...) arrest van het Hof 

van Beroep te Brussel van 23 november 1998";

- McM abonnee was van de eiseres voor waterdistributie maar in gebreke bleef 
de facturen te betalen voor de periode van 20 januari 1993 tot en met 18 januari 
1999;

- de eiseres aanspraak maakt op betaling van deze facturen door de verweer-
ders;

- de algemene voorwaarden van de eiseres bepalen dat iedere eigenaar van het 
onroerend goed als 'abonnee' moet worden beschouwd.

5. De appelrechters die oordelen dat de retroactieve werking van het tenietgaan 
van de koopovereenkomst niet tot gevolg heeft dat de verweerders, als verko-
pers, gehouden zijn tot de facturen met betrekking tot waterleveranties aan de 
koper, verantwoorden hun beslissing naar recht.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

6 december 2007 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Waûters, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Simont.

Nr. 622

3° KAMER - 10 december 2007

1º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN - 
BEVOEGDHEID VAN DE VERWIJZINGSRECHTER - ALGEMEEN

2º VERWIJZING NA CASSATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - CASSATIE - VERWIJZING 
- RECHTER OP VERWIJZING - TAAK - KENNISNEMING - PERKEN

3º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - BEOORDELING 
VAN DE OMVANG VAN DE VERNIETIGING - TOEPASSING

1º en 2° Aan de rechter die kennis neemt van een geschil op verwijzing na gedeeltelijke  
cassatie komt de rechtsmacht toe binnen de grenzen van de verwijzing, die in beginsel  
beperkt  is  tot  de  omvang  van  de  vernietiging,  met  inbegrip  van  onafscheidbare  
beslissingen en beslissingen die van de vernietigde beslissingen het gevolg zijn.  Het  
staat in die stand van de rechtspleging aan de verwijzingsrechter over die omvang te  
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beslissen1. (Art. 1110, Ger.W.)
3º Het aan het Hof gericht verzoek te beslissen dat de gedeeltelijke cassatie ook betrekking  

heeft  op beslissingen die als  gevolgbeslissingen van de vernietingsbeslissing worden 
beschouwd,  betreft  een  door  de  verwijzingsrechter  te  beoordelen  omvang  van  de 
cassatie2. (Art. 1110, Ger.W.)

(S. T. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES OF BELGIUM nv)

ARREST

(A.R. C.07.0313.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het verzoekschrift strekt tot de uitlegging en de verbetering van het arrest, op 

18 september 2006 in de zaak S.05.0068.N gewezen door dit Hof.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 20 november 2007 ver-

wezen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1. Het arrest van dit Hof van 18 september 2006 heeft het arrest, op 3 decem-

ber 2004 gewezen door het Arbeidshof te Brussel, vernietigd "in zoverre het uit-
spraak doet over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de afgifte van 
het formulier C4, over de gevorderde opzeggingsvergoeding, de vergoeding we-
gens misbruik van ontslagrecht en over de kosten".

2. Aan de rechter die kennis neemt van een geschil op verwijzing na gedeelte-
lijke cassatie komt de rechtsmacht toe binnen de grenzen van de verwijzing. Die 
verwijzing is in beginsel beperkt tot de omvang van de vernietiging, met inbegrip 
van onafscheidbare beslissingen en beslissingen die van de vernietigde beslissin-
gen het gevolg zijn. Het staat in die stand van de rechtspleging aan de verwij-
zingsrechter over die omvang te beslissen.

3. De eiser verzoekt het Hof te beslissen dat de omvang van de gedeeltelijke 
cassatie van het voormeld arrest van 3 december 2004 ook de beslissingen be-
treft omtrent de vorderingen van de eiser met betrekking tot de "achterstallige 
bonus en commissies pro rata 2000 en de vaststelling van het jaarloon ter bereke-
ning van de opzeggingsvergoeding", stellende dat deze beslissingen gevolgbe-
slissingen zijn van de vernietigingsbeslissing van het arrest aangaande de beëin-
diging van de arbeidsovereenkomst.

Dit verzoek betreft de door de verwijzingsrechter te beoordelen omvang van 
cassatie.

Het verzoek dient derhalve te worden afgewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek.

1 Zie Cass., 14 feb. 1991, AR 9109, AC., 1990-1991, nr. 320.
2 Ibid.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.

10 december 2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Kirkpatrick en Geinger.

Nr. 623

3° KAMER - 10 december 2007

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - WERKGEVERS - BIJDRAGEVERMINDERING 
- ZELFDE TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - NETTO AANGROEI VAN HET PERSONEELSBESTAND - 
STATUUT VAN DE WERKNEMER OF AARD VAN HET VERRICHTE WERK - TOEPASSING

2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - WERKGEVERS - BIJDRAGEVERMINDERING 
- ZELFDE TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - VERVANGEN VAN EEN WERKNEMER - DRAAGWIJDTE

1º Uit de bepalingen van de artikelen 115, 115bis en 116 van de Programmawet van 30  
december 1988 volgt dat een nieuwe indienstneming geen recht geeft op de bedoelde  
bijdragevermindering  wanneer  zij  niet  gepaard  gaat  met  enige  reële 
werkgelegenheidsschepping  en  dat  de  vereiste  netto-aangroei  van  het 
personeelsbestand  wordt  beoordeeld  aan  de  hand  van  het  totaal  aantal  door  de  
werkgever tewerkgestelde werknemers en de door hem aangegeven loonmassa aan 100 
procent, zonder dat hierbij enig onderscheid wordt gemaakt naar gelang het statuut van 
de werknemers of de aard van het door hen verrichte werk1.  (Artt. 115, 115bis en 116, 
Programmawet 30 dec. 1988)

2º In acht genomen de door de wetgever beoogde reële werkgelegenheidsschepping en  
het feit dat deze beoordeeld wordt zonder dat hierbij een onderscheid wordt gemaakt  
naar gelang het statuut van de werknemers of de aard van het door hen verricht werk, is  
er sprake van vervanging in de zin van artikel 117, §2 van de Programmawet van 30  
december 1988, ook indien de nieuw in dienst genomen werknemer een ander statuut  
heeft of een werk van een andere aard verricht dan de voorheen in dezelfde technische  
bedrijfseenheid  tewerkgestelde  werknemer  in  wiens  plaats  hij  komt.  (Art.  117,  §2, 
Programmawet 30 dec. 1988)

(R.S.Z. T. BOUWONDERNEMING DEBAILLIE E. EN ZOON nv)

ARREST

(A.R. S.07.0036.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 september 2006 gewezen 

door het Arbeidshof te Gent.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 115, 115bis, 116 en 117 van de Programmawet van 30 december 1988.

1 Zie Cass., 12 nov. 2007, AR S.06.0108.N, nr. 545.
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Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest bevestigt het vonnis van de eerste rechter in al zijn beschikkingen 

en verklaart zodoende de vordering van de eiser ongegrond.
De beslissing dat de toepassingsvoorwaarden van artikel 117, §2, van de Programma-

wet van 30 december 1988 niet zijn vervuld en dat de verweerster kan genieten van de bij-
dragevermindering voorzien in de artikelen 115 en 115bis van de Programmawet van 30 
december 1988 werd op de volgende overwegingen gestoeld:

"Onder de voorwaarden bepaald in titel III, hoofdstuk VII, van de Programmawet van 
30 december 1988 (de artikelen 114 tot 129) kon de werkgever een tijdelijke verminde-
ring van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid genieten voor een nieuw in dienst 
genomen werknemer, wanneer door die tewerkstelling een netto aangroei van het perso-
neelsbestand werd gerealiseerd. Deze maatregel ter bevordering van de tewerk-stelling 
wordt gemeenzaam het Plus-1-plan genoemd.

Zoals uitdrukkelijk uit het opschrift van titel III, hoofdstuk VII, van de Programmawet 
van 30 december 1988 blijkt, beoogt de tijdelijke vermindering van de werkgeversbijdra-
gen voor sociale zekerheid de bevordering van de tewerkstelling. Uit de parlementaire 
voorbereiding van de Programmawet van 30 december 1988 blijkt dat het bepaalde in ar-
tikel 117, §2 tot doel heeft te vermijden dat de loutere wijziging van het juridisch statuut 
van  de  werkgever,  zonder  enige  reële  werkgelegenheidsschepping,  recht  geeft  op  het 
voordeel van de vermindering (Memorie van Toelichting, Parl. St., Kamer, 1988-89, nr. 
609/1, 58). Een werknemer die, ingevolge de wijziging van het juridisch statuut van zijn 
werkgever, in dienst treedt van een nieuwe werkgever, maar zijn bestaande tewerkstelling 
binnen dezelfde  technische bedrijfseenheid voortzet,  zodat er geen reële  werkgelegen-
heidsschepping is, vervangt (g)een werknemer in de zin van artikel 117, §2 van de Pro-
grammawet van 30 december 1988, zodat de nieuwe werkgever voor de indienstneming 
van deze werknemer niet kan genieten van de tijdelijke vermindering van de werkgevers-
bijdragen (Cass., 19 mei 2003, J. T. T. , 2003, 383).

(...)
Het staat vast dat de betrokken werknemer, P.J. , voordien nooit in dienst is geweest 

van de eenmanszaak van de gedelegeerd bestuurder van (de verweerster) zodat er in ieder 
geval geen sprake is van de voortzetting van de eigen tewerkstelling binnen dezelfde tech-
nische bedrijfseenheid.

"Uit het onderzoeksverslag blijkt verder dat de betrokken werknemer werd tewerkge-
steld als bediende - (de verweerster) heeft nooit arbeiders in dienst gehad - en van oplei-
ding industrieel ingenieur was. Zijn taak bestond uit de coördinatie van de onderaanne-
mingen bij lopende bouwprojecten en de opvolging van problemen gerezen met vorige 
projecten.

De werknemers die in de loop van de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan zijn in-
dienstneming door (de verweerster) uit dienst zijn getreden bij de algemene bouwonder-
neming van haar gedelegeerd bestuurder - twee van de vier zijn overgegaan naar de NV 
Decova die kennelijk eveneens van dezelfde technische bedrijfseenheid deel uitmaakt - 
waren daarentegen allemaal tewerkgesteld als arbeider.

Het is bijgevolg duidelijk dat de tewerkstelling van P.J. evenmin de voortzetting is van 
de tewerkstelling van één van de werknemers die in de loop van de twaalf kalendermaan-
den voorafgaand aan zijn indienstneming uit dienst zijn getreden bij de eenmanszaak van 
de gedelegeerd bestuurder van (de verweerster). Bij ontstentenis van definitie in artikel 
117, §2 van de Programmawet van 30 december 1988 moet het werkwoord `vervangen' in 
zijn gebruikelijke betekenis van 'de plaats innemen van' worden begrepen. Er kan echter 
geenszins worden gesteld dat P.J. de plaats heeft ingenomen van een bouwvakker, daar-
voor is de aard van zijn tewerkstelling te verschillend. De toepassingsvoorwaarden van ar-
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tikel 117, §2 van de Programmawet van 30 december 1988 zijn derhalve niet vervuld".
Grieven
1. De werkgever die, zoals de verweerster, voldoet aan de voorwaarden bepaald in arti-

kel 117, §1, van de Programmawet van 30 december 1988, kan, overeenkomstig de artike-
len 115, 115bis en 116 van diezelfde wet, aanspraak maken op een tijdelijke vermindering 
van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid ter bevordering van de tewerkstelling, 
voor de nieuw in dienst genomen werknemer die met een arbeidsovereenkomst voor on-
bepaalde tijd wordt aangenomen en die een netto-aangroei van het personeelsbestand uit-
maakt. Deze maatregel werd genomen ter bevordering van de tewerkstelling.

Overeenkomstig artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988, kan de 
in paragraaf 1 bedoelde werkgever evenwel niet genieten van de tijdelijke bijdragever-
mindering, voorzien in hoofdstuk VII van de Programmawet, indien de nieuw in dienst 
genomen werknemer een werknemer vervangt die in de loop van de twaalf kalendermaan-
den voorafgaand aan de indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam 
geweest is.

Uit deze bepaling volgt dat een nieuwe indienstneming geen recht geeft op de bedoelde 
bijdragevermindering wanneer zij niet gepaard gaat met enige reële werkgelegenheids-
schepping in dezelfde technische bedrijfseenheid.

2. De nieuw in dienst genomen werknemer, die in de loop van de twaalf kalendermaan-
den  voorafgaand  aan  zijn  indienstneming  niet  in  dezelfde  technische  bedrijfseenheid 
werkzaam is geweest en dus zichzelf niet kan vervangen, zoals het geval was met P.J. , 
kan voor de toepassing van artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988 
om het even welke werknemer vervangen die in de loop van de twaalf kalendermaanden 
voorafgaand aan zijn indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam is 
geweest.

Opdat er sprake kan zijn van het vervangen van een werknemer in de zin van artikel 
117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988 is niet vereist dat de nieuw in 
dienst genomen werknemer specifiek dezelfde tewerkstelling voortzet van de werknemer 
wiens plaats hij inneemt, noch dat de aard van de tewerkstelling en de functie gelijkaardig 
zijn.

Een werknemer die als bediende in dienst wordt genomen, kan derhalve in de zin van 
artikel  117,  §2,  van  de  Programmawet  van  30  december  1988  een  werknemer 
"vervangen" die in de loop van de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan zijn indienst-
neming als arbeider werkzaam is geweest in dezelfde technische bedrijfseenheid en die 
prestaties heeft verricht die totaal verschillend zijn van deze uitgeoefend door de nieuw in 
dienst genomen werknemer.

3. De nieuw in dienst genomen werknemer vervangt een werknemer die in de loop van 
de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan de indienstneming in dezelfde technische be-
drijfseenheid werkzaam is geweest, telkens wanneer die indienstneming niet gepaard gaat 
met enige reële werkgelegenheidsschepping binnen dezelfde technische bedrijfseenheid.

De notie "vervangen" in de zin van artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 de-
cember 1988 staat derhalve in verband met de vereiste dat de nieuwe indienstneming een 
netto-aangroei van het personeelsbestand moet uitmaken, zoals bedoeld in de artikelen 
115 en 116 van de Programmawet van 30 december 1988.

Enkel wanneer de nieuw in dienst genomen werknemer een netto-aangroei van het per-
soneelsbestand teweegbrengt in dezelfde technische bedrijfseenheid, kan geen toepassing 
worden gemaakt van artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988 in zo-
verre alsdan niet kan worden gesteld dat hij de plaats heeft ingenomen van een werknemer 
die in de loop van de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan zijn indienstneming in de-
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zelfde technische bedrijfseenheid werkzaam is geweest.
4. Het bestreden arrest stelde vast dat de nieuw in dienst genomen werknemer, P.J. , die 

als bediende werd aangeworven, voordien nooit in dienst is geweest binnen dezelfde tech-
nische bedrijfseenheid zodat er geen sprake was van de voortzetting van de eigen tewerk-
stelling, terwijl er evenmin sprake kon zijn van de voortzetting van de tewerkstelling van 
één van de werknemers die in de loop van de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan 
zijn indienstneming uit dienst zijn getreden bij de eenmanszaak van de gedelegeerd be-
stuurder van de verweerster in zoverre deze werknemers allen waren tewerkgesteld als ar-
beider, meer bepaald als bouwvakker, zodat P.J. , als bediende, hun plaats niet kan hebben 
ingenomen : "daarvoor is de aard van zijn tewerkstelling te verschillend".

Het bestreden arrest verengde zodoende het toepassingsgebied van artikel 117, §2, van 
de Programmawet van 30 december 1988 tot de nieuw in dienst genomen werknemer die 
effectief dezelfde plaats of functie inneemt of gelijkaardige prestaties levert als de werk-
nemer die hij vervangt en voegde zodoende een beperkende voorwaarde toe aan deze be-
paling die er niet in voorkomt.

Het bestreden arrest ging bovendien niet na of de indienstneming van P.J. in werkelijk-
heid wel beantwoordde aan enige reële werkgelegenheidsschepping in dezelfde techni-
sche bedrijfseenheid en nam in dat verband kennelijk genoegen met het gegeven dat de in-
dienstneming van P.J. aanleiding gaf tot de creatie van een nieuwe functie die voordien 
niet aanwezig was binnen dezelfde technische bedrijfseenheid.

5. Hieruit volgt dat het bestreden arrest zijn beslissing dat de toepassingvoorwaarden 
van artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988 niet zijn vervuld, niet 
wettig heeft kunnen gronden op de rechtsopvatting dat de nieuw in dienst genomen werk-
nemer slechts een werknemer kan vervangen in de zin van artikel 117, §2, van de Pro-
grammawet van 30 december 1988 wanneer hij effectief diens tewerkstelling voortzet en 
hetzelfde of een gelijkaardig werk verricht, noch wettig de vordering van de eiser onge-
grond heeft kunnen verklaren zonder vast te stellen dat de betrokken nieuw in dienst ge-
nomen werknemer een netto-aangroei van het personeelsbestand heeft uitgemaakt (schen-
ding van de artikelen 115, 115bis, 116 en 117 van de Programmawet van 30 december 
1988).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Ontvankelijkheid van het middel
1. De verweerster werpt op dat het middel nieuw is in de mate dat het aanvoert 

dat het arrest een netto-aangroei van het personeelsbestand van de verweerster 
had moeten vaststellen en voorts dat het middel alleszins opkomt tegen een feite-
lijke beoordeling.

2. Het arrest stelt in de opgave van de beroepsgrieven vast dat de eiser aan-
voerde dat het aantal werknemers in dezelfde technische bedrijfseenheid stelsel-
matig verminderd was, zodat de genaamde J. alleszins de plaats van één van de 
werknemers opvulde.

Het arrest vermeldt dat artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 decem-
ber 1988 een reële werkgelegenheidsschepping vereist voor de vermindering van 
de werkgeversbijdragen, maar verwerpt de vordering van de eiser op grond dat 
de genaamde J. alleszins geen vervanger kan zijn in de zin van artikel 117, §2, 
van de Programmawet van 30 december 1988.
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In zoverre mist de grond van niet-ontvankelijkheid feitelijke grondslag.
3. Het middel komt niet op tegen een feitelijke beoordeling maar voert een 

miskenning aan van het begrip "vervanging", zoals bedoeld in voormeld artikel 
117, §2.

In zoverre mist de grond van niet-ontvankelijkheid feitelijke grondslag.
Het middel zelf
4. Krachtens de bepalingen van de artikelen 115 en 115bis van de Programma-

wet van 30 december 1988, kan de werkgever, die aan de voorwaarden bepaald 
in artikel 117, §1, van diezelfde wet voldoet, genieten van een tijdelijke vermin-
dering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid ter bevordering van 
de tewerkstelling voor de nieuw in dienst genomen werknemer die met een ar-
beidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt  aangenomen en die een netto-
aangroei van het personeelsbestand uitmaakt.

Krachtens artikel 116 van de voormelde programmawet wordt de aangroei van 
het personeelsbestand als een netto-aangroei beschouwd in geval op het einde 
van de in het artikel bepaalde kwartalen het aantal door de werkgever tewerkge-
stelde werknemers en de door hem bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid aan-
gegeven loonmassa  aan 100 procent,  die  van bepaalde voorgaande kwartalen 
overstijgt.

Uit deze bepalingen volgt dat een nieuwe indienstneming geen recht geeft op 
de bedoelde bijdragevermindering wanneer zij niet gepaard gaat met enige reële 
werkgelegenheidsschepping en dat de vereiste netto-aangroei van het personeels-
bestand wordt beoordeeld aan de hand van het totaal aantal door de werkgever 
tewerkgestelde werknemers en de door hem aangegeven loonmassa aan 100 pro-
cent, zonder dat hierbij enig onderscheid wordt gemaakt naar gelang het statuut 
van de werknemers of de aard van het door hen verricht werk.

5. Krachtens artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988, 
geniet de in paragraaf 1 bedoelde werkgever niet van de tijdelijke vermindering 
van de werkgeversbijdragen indien de nieuw in dienst genomen werknemer een 
werknemer vervangt die in de loop van de twaalf kalendermaanden voorafgaand 
aan de indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam is ge-
weest.

6. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat deze uitzondering tot doel heeft te vermij-
den dat een loutere wijziging van de rechtspersoonlijkheid van de werkgever 
zonder enige reële werkgelegenheidsschepping in dezelfde technische bedrijfs-
eenheid, recht geeft op het voordeel van de maatregel.

In acht genomen het aldus door de wetgever beoogd doel en de omstandigheid 
dat  de  vereiste  reële  werkgelegenheidsschepping  te  beoordelen  is  zonder  dat 
hierbij een onderscheid wordt gemaakt naar gelang het statuut van de werkne-
mers of de aard van het door hen verricht werk, is er sprake van vervanging in de 
zin van artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988, ook indien 
de nieuw in dienst genomen werknemer een ander statuut heeft of een werk van 
een andere aard verricht dan een voorheen in dezelfde technische bedrijfseenheid 
tewerkgestelde werknemer.
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7. De appelrechters stellen vast dat:
- de nieuw in dienst genomen werknemer van opleiding industrieel ingenieur 

was en werd tewerkgesteld als bediende, belast met de coördinatie van de onder-
aannemingen bij lopende bouwprojecten en de opvolging van problemen gerezen 
met vorige projecten;

- de werknemers, die in de loop van de twaalf maanden voorafgaand aan de 
nieuwe indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid uit dienst traden, 
allen tewerkgesteld waren als arbeiders.

8. Ze oordelen vervolgens dat niet kan worden aangenomen dat "P.J. de plaats 
heeft ingenomen van een bouwvakker" nu "de aard van zijn tewerkstelling te 
verschillend" was en dat de toepassingsvoorwaarden van artikel 117, §2, van de 
Programmawet van 30 december 1988 derhalve niet vervuld zijn.

Aldus schenden de appelrechters het begrip "vervangen" in de zin van artikel 
117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988.

Het middel is in zoverre gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
nietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 
over. Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

10 december 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. De Bruyn en van Eeckhoutte.

Nr. 624

3° KAMER - 10 december 2007

WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - TOEKENNINGSVOORWAARDEN - 
WEIGERING VAN UITKERINGEN - VERANDERING VAN DIENSTBETREKKING - BEOORDELING VAN HET 
PASSEND KARAKTER VAN DE VERLATEN DIENSTBETREKKING

Om een werknemer op grond van artikel 54, eerste lid van het Werkloosheidsbesluit 1991 
uitkeringen te kunnen weigeren is in de eerste plaats vereist dat de dienstbetrekking die 
hij  heeft  verlaten  een  passende  dienstbetrekking  was.  (Art.  54,  eerste  lid, 
Werkloosheidsbesluit 1991)

(D. T. R.V.A.)

ARREST

(A.R. S.07.0037.N)
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 januari 2007 gewezen 

door het Arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11 en 159 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 44, 51, inzonderheid §1, eerste lid en tweede lid, 1°, en 54, inzonderheid 

het eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloos-
heidsreglementering;

- voor zoveel als nodig artikel 25, §1, eerste lid van het ministerieel besluit van 26 no-
vember 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering.

Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de vordering 

van de eiser tot vernietiging van de beslissing van de directeur van het werkloosheidsbu-
reau te Turnhout van de verweerder van 20 mei 2005, het hoger beroep van de verweerder 
gegrond, op grond van alle motieven waarop de beslissing steunt, die hier beschouwd 
worden integraal te zijn hernomen, en in het bijzonder de volgende:

"Voor de toepassing van voormeld artikel 54 Werkloosheidsbesluit is het onverschillig 
of de dienstbetrekking werd verlaten om een wettige of onwettige reden (zie Cass. 2 maart 
1987, R. W. 1987-88, 442; W. van Eeckhoutte, Sociaal Compendium - Sociaal zeker-
heids-recht, band 2, nr. 16188); het door (de eiser) ingeroepen criterium ter weerlegging 
van het passend karakter van de verlaten dienstbetrekking, met name een gewone dage-
lijkse afwezigheid uit zijn gewone verblijfplaats van meer dan 12 uur en/of een dagelijkse 
duur van verplaatsing van meer dan 4 uur na zijn verhuis naar Ravels, is derhalve niet die-
nend.

(...)
Gelet op voormelde elementen heeft (de eiser),  in toepassing van artikel 54 van het 

Werkloosheidsbesluit, geen recht op werkloosheidsuitkeringen vanaf 10 januari 2005 tot 6 
februari 2005.

(De verweerder) heeft dienvolgens terecht bij  administratieve beslissing van 20 mei 
2005 (de eiser) uitgesloten van het recht op uitkeringen vanaf 17 januari 2005 tot 6 febru-
ari 2005.

Het hoger beroep is gegrond".
Grieven
(...)
1.3. Derde onderdeel
Artikel 54, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit bepaalt dat geen uitkering wordt 

toegekend gedurende vier weken te rekenen vanaf de verandering van dienstbetrekking 
aan de werknemer die, zonder uitkeringen aan te vragen, een passende dienstbetrekking 
heeft verlaten om een andere uit te oefenen, tenzij hij in de loop van deze vier weken tij-
delijk werkloos wordt gesteld of zijn nieuwe dienstbetrekking verliest ten gevolge van 
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overmacht.
Opdat de werknemer krachtens die bepaling tijdelijk kan worden uitgesloten van het 

genot van werkloosheidsuitkeringen, is dus vereist dat de dienstbetrekking die hij heeft 
verlaten, passend is.

Krachtens artikel 25, §1, eerste lid van het ministerieel besluit van 26 november 1991 
houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering wordt een dienst-
betrekking als niet passend beschouwd indien zij een gewone dagelijkse afwezigheid uit 
de gewone verblijfplaats ten gevolge heeft van meer dan twaalf uur of indien de dagelijk-
se duur van de verplaatsing gewoonlijk meer dan een (lees: vier) uur bedraagt.

Het arbeidshof beslist dat de eiser met toepassing van artikel 54 van het Werkloos-
heidsbesluit geen recht heeft op werkloosheidsuitkeringen vanaf 10 januari 2005 tot 6 fe-
bruari 2005 op de overweging dat het door de eiser ingeroepen criterium ter weerleg-ging 
van het passend karakter van de verlaten dienstbetrekking, met name een gewone dage-
lijkse afwezigheid uit zijn gewone verblijfplaats van meer dan twaalf uur en/of een dage-
lijkse duur van verplaatsing van meer dan vier uur na zijn verhuis naar Ravels, niet die-
nend is.

Het arbeidshof schendt zodoende de artikelen 44, 51, §1, eerste lid en tweede lid, 1°, en 
artikel 54, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit.

Conclusie
Het arbeidshof beslist niet wettig dat de eiser met toepassing van artikel 54 van het 

Werkloosheidsbesluit geen recht heeft op werkloosheidsuitkeringen vanaf 10 januari 2005 
tot 6 februari 2005 op de overweging dat het door de eiser ingeroepen criterium ter weer-
legging van het passend karakter van de verlaten dienstbetrekking, met name een gewone 
dagelijkse afwezigheid uit zijn gewone verblijfplaats van meer dan twaalf uur en/of een 
dagelijkse duur van verplaatsing van meer dan vier uur na zijn verhuis naar Ravels, niet 
dienend is (schending van de artikelen 44, 51, inzonderheid §1, eerste lid en tweede lid, 
1°, en 54, inzonderheid het eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 
houdende de werkloosheidsreglementering en artikel 25, §1, eerste lid van het ministerieel 
besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsre-
glementering) .

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Derde onderdeel
1. Krachtens artikel 44 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 hou-

dende de werkloosheidsreglementering, hierna genoemd: Werkloosheids-besluit 
1991, moet de werkloze om uitkeringen te kunnen genieten, wegens omstandig-
heden onafhankelijk van zijn wil zonder arbeid en zonder loon zijn.

Krachtens artikel 51, §1, eerste lid, van voormeld besluit, zoals gewijzigd bij 
koninklijk besluit van 29 juni 2000, kan de werknemer die werkloos is of wordt 
wegens omstandigheden afhankelijk van zijn wil, uitgesloten worden van het ge-
not van de uitkeringen overeenkomstig de artikelen 52 tot 54.

Onder "werkloosheid wegens omstandigheden afhankelijk van de wil van de 
werknemer" wordt krachtens artikel 51, §1, tweede lid, 1°, van dit besluit onder 
meer verstaan: het verlaten van een passende dienstbetrekking zonder wettige re-
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den.
2. Krachtens artikel 51, §2, 1°, van het Werkloosheidsbesluit 1991 bepaalt de 

Minister, na advies van het beheerscomité, de criteria van de passende dienstbe-
trekking.

Krachtens artikel 25, §1, eerste lid, van het ministerieel besluit van 26 novem-
ber 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, 
wordt een dienstbetrekking als niet passend beschouwd indien zij een gewone 
dagelijkse afwezigheid uit de gewone verblijfplaats ten gevolge heeft van meer 
dan 12 uur of indien de dagelijkse duur van de verplaatsing gewoonlijk meer dan 
4 uur bedraagt.

3. Krachtens artikel 54, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit 1991, wordt 
geen uitkering toegekend gedurende vier weken te rekenen vanaf de verandering 
van dienstbetrekking aan de werknemer die, zonder uitkeringen aan te vragen, 
een passende dienstbetrekking heeft verlaten om een andere uit te oefenen, tenzij 
hij in de loop van deze vier weken tijdelijk werkloos wordt gesteld of zijn nieu-
we dienstbetrekking verliest ten gevolge van overmacht.

Om een werknemer op grond van deze bepaling uitkeringen te kunnen weige-
ren is in de eerste plaats vereist dat de dienstbetrekking die hij heeft verlaten, een 
passende dienstbetrekking was.

4. Het arrest stelt vast dat:
- de eiser zijn dienstbetrekking als arbeider bij de NV Spindor International te 

Peer verlaten heeft op 7 januari 2005 om op 10 januari 2005 het werk te kunnen 
aanvatten bij Randstad Interim;

- de eiser bij de overgang van de oude naar de nieuwe betrekking geen uitke-
ringen heeft aangevraagd;

-  de nieuwe betrekking bij  Randstad Interim op 14 januari  2005 beëindigd 
werd wegens 'einde contract bepaalde duur';

- de eiser werkloosheidsuitkeringen aanvroeg vanaf 17 januari 2005.
5. Het arrest oordeelt dat het door de eiser ingeroepen criterium ter weerleg-

ging van het passend karakter van de verlaten dienstbetrekking, met name een 
gewone dagelijkse afwezigheid uit zijn gewone verblijfplaats van meer dan 12 
uur en/of een dagelijkse duur van verplaatsing van meer dan 4 uur na zijn ver-
huis naar Ravels, niet dienend is voor de toepassing van artikel 54 van het Werk-
loosheidsbesluit 1991.

Aldus schendt het arrest artikel 54, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit 
1991.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
6. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden. 
Kosten
7.  Overeenkomstig artikel  1017,  tweede lid,  van het  Gerechtelijk  Wetboek 

dient de verweerder te worden veroordeeld in de kosten.
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Dictum 
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het oordeelt over de ontvan-

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

10 december 2007 – 3° kamer – Voorzitter:  de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie  van mevr. Mortier,  advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Simont en van Eeckhoutte.

Nr. 625

3° KAMER - 10 december 2007

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERPLICHTINGEN - TERBESCHIKKINGSTELLING VAN 
HULPMIDDELEN DOOR DE WERKGEVER - KOSTEN VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE 
OVEREENKOMST - DRAAGWIJDTE

2º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERPLICHTINGEN - 
HANDELSVERTEGENWOORDIGER - KOSTEN VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 
- TENLASTENEMING DOOR DE HANDELSVERTEGENWOORDIGER - BEDING

3º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERPLICHTINGEN - BETALEN VAN LOON - 
HANDELSVERTEGENWOORDIGER - KOSTEN TEN LASTE VAN DE WERKGEVER - TENLASTENEMING 
DOOR DE HANDELSVERTEGENWOORDIGER - MINIMUMBAREMALOON - GEVOLG

4º LOON — RECHT OP LOON - HANDELSVERTEGENWOORDIGER - KOSTEN TEN LASTE VAN 
DE WERKGEVER - TENLASTENEMING DOOR DE HANDELSVERTEGENWOORDIGER - 
MINIMUMBAREMALOON - GEVOLG

1º  De  hulpmiddelen  die  de  werkgever  krachtens  artikel  20,  1°  van  de  
Arbeidsovereenkomstenwet voor de uitvoering van het werk ter beschikking moet stellen  
aan  de  werknemer  omvatten  niet  alleen  gereedschap,  maar  ook  hulpmiddelen  van 
andere aard zoals de kosten, verbonden aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst1.  
(Art. 20, 1°, Arbeidsovereenkomstenwet)

2º, 3° en 4° De partijen in de arbeidsovereenkomst kunnen overeenkomen dat de kosten,  
verbonden aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en die in beginsel ten laste  
zijn van de werkgever, door de werknemer dienen te worden gedragen, zonder dat die  
overeenkomst tot gevolg mag hebben dat door de betaling van die kosten de werknemer  
niet meer de volledige beschikking heeft over het bij algemeen verbindend verklaarde  
collectieve  arbeidsovereenkomst  bepaalde  minimumbaremaloon2.  (Art.  20,  1°, 
Arbeidsovereenkomstenwet)

(ZEP BELGIUM nv T. V.)

1 Het Hof besliste op dezelfde datum in dezelfde zin in de arresten met AR S.07.0066.N en AR 
S.07.0067.N.
2 Ibid.
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ARREST

(A.R. S.07.0065.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 januari 2007 gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6 en 20, 1° en 3°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-

eenkomsten;
- de artikelen 1 en 12 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1995, ge-

sloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffen-
de het sectorieel akkoord 1995-1996, algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit 
van 7 augustus 1995 (B.S. 6 oktober 1995);

- artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 1993, gesloten in 
het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de mi-
nimumbarema, algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 15 september 1994 
(B. S. 24 november 1994), zoals van toepassing vóór de vervanging ervan door een col-
lectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de be-
dienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumbarema en de maand-
wedden, algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 26 april 2000 (B.S. 3 okto-
ber 2000);

- de artikelen 1, 2 en 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, geslo-
ten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende 
de minimumwedde voor de handelsvertegenwoordigers, algemeen bindend verklaard bij 
koninklijk besluit van 26 april 2000 (B.S. 26 september 2000), zoals van toepassing vóór 
de vervanging ervan door een collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001, gesloten 
in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de 
minimumwedde voor de handelsvertegenwoordigers, algemeen bindend verklaard bij ko-
ninklijk besluit van 11 juni 2002 (B.S. 27 juli 2002);

- de artikelen 1, 2 en 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001, geslo-
ten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende 
de minimumwedde voor de handelsvertegenwoordigers, algemeen bindend verklaard bij 
koninklijk besluit van 11 juni 2002 (B.S. 27 juli 2002);

- voor zoveel als nodig, de artikelen 11, 19 en 31 van de wet van 5 december 1968 be-
treffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

- de artikelen 2, inzonderheid eerste lid, en 3, van de wet van 12 april 1965 betreffende 
de bescherming van het loon van de werknemers;

- de artikelen 1101, 1108, 1128, 1131, 1133 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging;
- het algemeen rechtsbeginsel luidens welk een afstand van recht maar kan worden af-

geleid uit feiten die voor geen andere interpretatie vatbaar zijn en strikt moet worden uit-
gelegd;

- artikel 141, inzonderheid eerste lid, van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
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Gemeenschap, goedgekeurd bij wet van 2 december 1957 (oud artikel 119, hernummerd 
krachtens artikel 12 van het Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot  oprichting van de Europese Gemeen-
schappen en sommige bijhorende akten, goedgekeurd bij wet van 10 augustus 1998).

Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de vordering 

van de verweerder, het hoger beroep van de verweerder ontvankelijk en gegrond en het 
incidenteel beroep van de eiseres ontvankelijk maar ongegrond. Dienvolgens hervormt het 
arbeidshof het vonnis van de arbeidsrechtbank van 27 november 2001 en veroordeelt het 
de eiseres tot betaling aan de verweerder van een bedrag van 9.796,78 euro als beroeps-
kosten, onder aftrek van 2.115,23 euro, te vermeerderen met de interest. Het arbeidshof 
beslist dat onder meer op grond van de volgende motieven:

"IV. Beoordeling
(...)
2. Ten gronde
Volgens de gewijzigde arbeidsovereenkomst diende (de verweerder) voor het grootste 

gedeelte zelf in te staan voor de kosten die inherent waren aan de uitoefening van zijn be-
roep zoals verplaatsingskosten, telefoon- en portkosten en maaltijdkosten die tijdens of 
door de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst werden gemaakt.

Het betreft kosten die normaal ten laste vallen van de werkgever. Door de arbeidsover-
eenkomst verbindt de werknemer zich in principe enkel tot het leveren van arbeid, tegen 
betaling van loon en stelt hij niet zijn vermogen of arbeidsmiddelen, het arbeidsgereed-
schap en de productiemiddelen ter beschikking die voor de uitvoering van de arbeid nood-
zakelijk zijn (...).

De kosten die  daarmee verband houden vallen normalerwijze niet  ten laste  van de 
werknemer. (...)

Artikel 20, 1°, van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat de werkgever de voor de 
uitvoering van het werk nodige hulp, hulpmiddelen en materialen ter beschikking stelt. 
Volgens het advies uitgebracht door de Raad van State met betrekking tot het ontwerp van 
de Arbeidsovereenkomstenwet, werd daarmee bedoeld: de medewerkers, het gereedschap 
en de grondstoffen. (...)

Vanuit de aanvullende werking van de goede trouw bij de uitvoering van de arbeids-
overeenkomsten, wordt een ruimere invulling voorgestaan en kan worden geconcludeerd 
dat de bijstand van de werkgever zich uitstrekt tot de kosten verbonden aan de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomsten. (...)

Artikel 20, 1°, van de Arbeidsovereenkomstenwet staat afwijkingen toe op de regel dat 
de werkgever ertoe verplicht is de voor de uitvoering van het werk nodige hulp, hulpmid-
delen en materialen ter beschikking te stellen.

De vraag die voorligt is of in het geval de werknemer zelf de kosten inherent aan zijn 
beroepsuitoefening dient te dragen volgens de overeenkomst tussen partijen, in afwijking 
van artikel 20, §1, van de Arbeidsovereenkomstenwet, hiermee dient rekening gehouden 
te worden om het baremaloon aan te vullen, in het geval de werknemer door de betaling 
van die kosten niet meer het minimum baremaloon zou bereiken.

Om zijn taak als handelsvertegenwoordiger te vervullen diende (de verweerder) immers 
de klanten in zijn sector te bezoeken en zich daarvoor met de wagen te verplaatsen, het-
geen vrij aanzienlijke verplaatsingskosten met zich meebracht. Ook de telefoon- en port-
kosten en maaltijdkosten zijn inherent aan de uitoefening van zijn functie. Door het feit 
dat hij zelf voor die kosten diende in te staan beweert hij het minimum baremaloon niet 
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meer te hebben genoten.
Wanneer de werkgever aan de werknemer een vergoeding betaalt voor de werkelijke 

kosten inherent aan de beroepsuitoefening die door de werknemer werden gemaakt dan 
wordt die vergoeding arbeidsrechtelijk niet als loon aangezien daar de werknemer deze 
kosten normaliter niet hoort te dragen en de vergoeding hem geen vermogensverrijking 
oplevert. Indien ze niet zouden vergoed worden zouden ze een verarming opleveren.

Wie de kosten hoort te dragen dient in abstracto te worden nagegaan op grond van wat 
normaal en redelijk is, ongeacht de concrete overeenkomst. (...)

In het raam van de Loonbeschermingswet worden dergelijke vergoedingen wel als loon 
beschouwd. De reden daarvoor ligt in het opzet van de Loonbeschermingswet, te weten, 
een afdoende bescherming van het loon van de werknemer te waarborgen opdat deze in 
voldoende mate zou kunnen beschikken over zijn loon om te voorzien in zijn levenson-
derhoud en dat van zijn gezin. (...)

De vergoeding bewerkstelligt dat de werknemer zijn inkomen uit arbeid niet hoeft te 
besteden aan uitgaven die niet tot het levensonderhoud bijdragen. Die vergoeding maakt 
het hem mogelijk de bedragen en de voordelen die hij als loon ontvangt aan te wenden 
voor zijn levensonderhoud.

Indien de werknemer met eigen middelen die kosten betaalt (die ten laste zijn van zijn 
werkgever) en geen terugbetaling ontvangt, zal hij het loon dat hij voor zijn arbeidspresta-
ties ontvangt daarvoor moeten aanwenden, hetgeen in strijd is met de bedoeling van de 
Loonbeschermingswet.

Om haar doel te bereiken strekt de Loonbeschermingswet zich dus uit tot de andere be-
standdelen van het inkomen. (...)

Om die reden kunnen die vergoedingen ook niet in aanmerking worden genomen voor 
de vaststelling van het baremaloon, wanneer het overeengekomen brutoloon lager is dan 
het baremaloon. De betaling van die kosten door de werknemer in afwijking van artikel 
20, 1°, van de Arbeidsovereenkomstenwet, betekenen immers een verarming voor hem. In 
de commentaar bij CAO nr 43 wordt zulks uitdrukkelijk bevestigd.

Deze redenering leidt tot het besluit dat wanneer de werknemer in afwijking van artikel 
20, 1°, van de Arbeidsovereenkomstenwet, zelf dient in te staan voor de kosten inherent 
aan de uitoefening van zijn beroep en hij hiervoor geen vergoeding ontvangt, dit een ver-
arming oplevert daar hij in dat geval niet meer zijn volledige loon kan besteden aan zijn 
levensonderhoud en dat van zijn gezin. Hij zal dan immers een deel ervan (...) moeten 
aanwenden voor de kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn arbeidsover-
eenkomst.

De overeenkomst die ertoe strekt die kosten zonder vergoeding, ten laste te leggen van 
de werknemer, in afwijking van artikel 20, 1°, van de Arbeidsovereenkomstenwet, - hoe-
wel principieel toegestaan - mag niet voor gevolg hebben dat de werknemer niet meer de 
beschikking had over het bij CAO opgelegde minimum baremaloon.

Dit zou (...) een inbreuk vormen op de bij CAO dwingend opgelegde minimumloon-
schalen.  Partijen mogen trouwens evenmin bij  overeenkomst  een lager  loon bedingen 
da(n) het bij CAO opgelegde minimumloon. De niet-betaling van het minimumloon is een 
misdrijf  krachtens  artikel  42 Loonbeschermingswet  en  artikel  56  CAO-wet  en  is  van 
openbare orde. Partijen kunnen er bij overeenkomst niet van afwijken.

Met  het  vaststellen van minimumloonschalen in  collectieve  arbeidsovereenkomsten, 
wordt beoogd dat de werknemer minstens de beschikking zou krijgen over dit bedrag als 
tegenprestatie voor de in de arbeidsovereenkomst bedongen arbeidsprestatie om in zijn le-
vensonderhoud te voorzien.

Uit het tijdstip van de contractwijziging waarbij de afwijking op artikel 20, 1°, van de 
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Arbeidsovereenkomstenwet werd ingevoerd, 16 augustus 1995 hetzij enkele maanden na 
het vaststellen bij CAO van 20 februari 1995 in het Paritair Comité der scheikundige nij-
verheid van het  verhoogd minimum baremaloon voor  handelsvertegenwoordigers,  kan 
worden afgeleid dat het de bedoeling van (de eiseres) was de bepalingen van het mini-
mum baremaloon te ontduiken.

Dergelijke overeenkomst, afgesloten tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst, is 
overigens niet geldig in de mate dat zij erop neerkwam dat (de verweerder) afstand deed 
van het bij CAO gewaarborgde minimumloon.

De vordering van (de verweerder) die terugbetaling beoogt van de door hem in afwij-
king van artikel 20, 1°, van de Arbeidsovereenkomstenwet, gedragen kosten tot het maan-
delijks minimum verschuldigd baremaloon wordt bereikt komt derhalve in principe ge-
grond voor.

Dit kwam overigens ook de vennootschap destijds evident voor nu dit bevestigd wordt 
in de brief van haar raadsman van 28 september 1998 in volgende duidelijke bewoordin-
gen: "(De eiseres) ontkent niet dat de toepassing van het akkoord tussen partijen met be-
trekking tot de tussenkomst in de beroepskosten er niet toe kan leiden dat het loon van de 
werknemer het baremaloon niet meer zou bereiken".

(De eiseres) bevestigde dit nogmaals in conclusies neergelegd voor de Arbeidsrecht-
bank.

Daarenboven blijkt dat andere handelsvertegenwoordigers de kosten inherent aan de 
uitoefening van hun functie zoals reiskosten etc. niet moeten dragen bij gelijk loon, en 
hiervoor een forfaitaire vergoeding ontvangen of de beschikking over een wagen, zodat 
dit aanleiding geeft tot een discriminatie tussen de verschillende handels-vertegenwoordi-
gers.

Zulks is strijdig met artikel 119 EEG-Verdrag dat een gelijk loon oplegt voor arbeid 
van gelijke waarde, waarbij niet enkel met het basis- of minimumloon moet worden reke-
ning gehouden doch met alle voordelen die door de werkgever voor het presteren van ar-
beid worden toegekend.

Die bepaling heeft directe werking. (...)".
Grieven
(...)
2° Tweede onderdeel
2.1. Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging houdt onder meer in dat 

de rechter zijn beslissing niet mag steunen op een rechtsgrond die niet door de partijen 
werd aangevoerd en waarover zij niet de gelegenheid hebben gekregen een standpunt in te 
nemen.

2.2. Het arbeidshof verklaart het hoger beroep van de verweerder eveneens gegrond op 
de overwegingen dat:

- uit het tijdstip van de contractwijziging waarbij de afwijking op artikel 20, 1°, van de 
Arbeidsovereenkomstenwet werd ingevoerd, namelijk op 16 augustus 1995 hetzij enkele 
maanden na het vaststellen bij collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1995, in 
het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid van het verhoogd 
minimum baremaloon voor handelsvertegenwoordigers, kan worden afgeleid dat het de 
bedoeling was van de eiseres de bepalingen over het minimumbaremaloon te ontduiken,

- dergelijke overeenkomst, gesloten tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst, overi-
gens niet geldig is in de mate dat zij erop neerkwam dat de verweerder afstand deed van 
het bij collectieve arbeidsovereenkomst gewaarborgde minimumloon.

Aldus steunt het arbeidshof zijn beslissing dat het hoger beroep en de vordering van de 
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verweerder tot veroordeling van de eiseres tot terugbetaling van het bedrag van de be-
roepskosten die door de verweerder in afwijking van artikel 20, 1 van de Arbeids-over-
eenkomstenwet werden betaald ten belope van het maandelijks verschuldigde minimum-
loon, gegrond zijn, eveneens op de gronden dat:

- de tussen de partijen gesloten overeenkomst ongeldig is wegens een ongeldig voor-
werp of oorzaak, m.n. de bedoeling van de eiseres het minimumbaremaloon te ontduiken,

- de tussen de partijen gesloten overeenkomst ongeldig is in de mate dat de verweerder 
daardoor afstand deed van zijn recht op het hem bij collectieve arbeidsovereenkomst ge-
waarborgde minimumloon.

Uit de stukken waarop uw Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de verweerder de voor-
noemde twee gronden waarop het arbeidshof zijn beslissing mee steunt, niet aanvoerde en 
dat de partijen daarover niet hebben geconcludeerd. Door zijn beslissing op die gronden te 
steunen en die middelen aan te voeren zonder de eiseres de gelegenheid te geven daarover 
te concluderen, miskent het arbeidshof het recht van verdediging van de eiseres (schen-
ding van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging).

Voorts volgt uit de in het eerste onderdeel ontwikkelde grief dat de overeenkomst die 
de partijen sloten over de tenlasteneming door de verweerder van de kosten die inherent 
zijn aan de uitvoering van de bedongen arbeid, geen ongeoorloofd voorwerp of ongeoor-
loofde oorzaak heeft, noch een afstand van recht van de verweerder inhoudt van het hem 
door  de  toepasselijke  collectieve  arbeidsovereenkomsten  gewaarborgde  minimumloon, 
zodat het arbeidshof tevens de artikelen 6, 20, 1° en 3°, van de Arbeidsovereenkomsten-
wet, de in de aanhef van het middel, bij de als geschonden aangewezen wettelijke bepalin-
gen, vermelde artikelen van de collectieve arbeids-overeenkomsten gesloten in het Paritair 
Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid van toepassing in deze zaak, de 
artikelen 1101, 1108, 1128, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek en van het alge-
meen rechtsbeginsel luidens welk een afstand van recht maar kan worden afgeleid uit fei-
ten  die  voor  geen  andere  interpretatie  vatbaar  zijn  en  strikt  moet  worden  uitgelegd, 
schendt.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 20, 1°, van de Arbeidsovereenkomstenwet is de werkgever 

verplicht de werknemer te doen arbeiden op de wijze, tijd en plaats zoals is over-
eengekomen,  inzonderheid,  zo  de  omstandigheden  dit  vereisen  en  behoudens 
strijdige bepalingen, door de voor de uitvoering van het werk nodige hulp, hulp-
middelen en materialen ter beschikking te stellen.

Het begrip hulpmiddelen omvat niet alleen gereedschap, maar slaat  ook op 
hulpmiddelen van andere aard zoals de kosten, verbonden aan de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst.

De partijen in de arbeidsovereenkomst kunnen dienvolgens overeenkomen dat 
de kosten, verbonden aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en die in be-
ginsel ten laste zijn van de werkgever, door de werknemer dienen te worden ge-
dragen.

2.  De overeenkomst,  die  ertoe strekt  die  kosten ten laste  te  leggen van de 
werknemer, mag evenwel niet tot gevolg hebben dat door de betaling van die 
kosten de werknemer niet meer de volledige beschikking heeft over het bij alge-
meen  verbindend  verklaarde  collectieve  arbeidsovereenkomst  bepaalde  mini-



Nr. 625 - 10.12.07 HOF VAN CASSATIE 2433 

mum loon.
De niet-betaling van dit minimumloon is een misdrijf krachtens artikel 42 van 

de Loonbeschermingswet en artikel 56 van de CAO-wet en in strijd met artikel 
20,3°, van de Arbeidsovereenkomstenwet.

De partijen kunnen dienvolgens, mede krachtens artikel 6 van de Arbeidsover-
eenkomstenwet, op straffe van nietigheid, in de arbeidsovereenkomst of tijdens 
de uitvoering ervan geen afwijking overeenkomen van dit  verschuldigd mini-
mumloon.

3. Met de in randnummer 2 van dit arrest weergegeven reden en de reden dat 
de eiseres dit in een brief van 28 september 1998 en in haar conclusies voor de 
eerster rechter toegaf, beslist het arrest naar recht dat de verweerder gerechtigd is 
op de terugbetaling van de door hem gedragen kosten van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst, in zoverre deze het hem verschuldigd minimumloon heb-
ben verminderd.

4. De verweerder voerde in zijn verzoekschrift in hoger beroep en in zijn ap-
pelconclusie aan dat hij een gedeelte van zijn loon moest gebruiken voor de beta-
ling van de kosten om zijn arbeidsovereenkomst uit te voeren, zodat hij niet vol-
ledig over zijn minimumloon kon beschikken en dat derhalve de clausule in de 
arbeidsovereenkomst, krachtens welke hij alle beroepslasten diende te dragen, 
niet aanvaardbaar was en een inbreuk uitmaakte op de sectoriële collectieve ar-
beidsovereenkomst in de mate hij niet over het minimumloon kon beschikken.

Zodoende voerde de verweerder aan dat hij bij de bedoelde overeenkomst geen 
afstand kon doen van zijn minimumloon of een gedeelte ervan.

Het onderdeel, in zoverre het aanvoert dat de onmogelijkheid om afstand te 
doen van het minimumloon of een gedeelte ervan niet door de verweerder was 
aangevoerd, mist feitelijke grondslag.

5. Het arrest oordeelt niet dat de bedoelde overeenkomst "ongeldig" is wegens 
een ongeoorloofde oorzaak of voorwerp.

Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
6. Het feit dat de eiseres de bedoeling zou hebben gehad het minimum barema-

loon te ontduiken, betreft een ten overvloede gegeven reden die de beslissing niet 
noodzakelijk draagt.

Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

10 december 2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. Mortier,  advocaat-generaal – Advocaat:  mr. 
van Eeckhoutte.
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Nr. 626

2° KAMER - 11 december 2007

STRAF — ANDERE STRAFFEN - VERBEURDVERKLARING VAN ILLEGALE 
VERMOGENSVOORDELEN EN VAN WITGEWASSEN ZAKEN - STRAF MET ZAKELIJK KARAKTER - 
GEVOLGEN

De verbeurdverklaring van de illegale vermogensvoordelen en deze van de witgewassen 
zaken van artikel 505, derde lid, Strafwetboek, samen met artikel 42, 1°, Strafwetboek,  
zijn  beide  straffen  met  een  zakelijk  karakter;  zij  worden  uitgesproken  tegen  elke 
schuldige en kunnen enkel de door de wet bepaalde zaken betreffen, maar wanneer  
dezelfde dader schuldig is aan een misdrijf  dat  de illegale vermogensvoordelen heeft  
voortgebracht en aan latere feiten van witwassen ervan, kunnen zij tegen hem slechts 
eenmaal verbeurdverklaard worden1. 

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

ARREST

(A.R. P.07.0305.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Gent, correctionele kamer, van 23 januari 2007. 
De eiser (I) voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
De eiseres (II) voert geen middel aan. 
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
(...)
Tweede onderdeel
12. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 42, 1° en 3°, 43, 43bis 

en 505 Strafwetboek: de appelrechters hebben onterecht 1.130.000 euro twee-
maal  verbeurdverklaard,  namelijk  als  vermogensvoordeel  voortkomend uit  de 
bewezen verklaarde prostitutieactiviteiten (artikelen 42, 3° en 43 Strafwetboek) 
en een tweede maal als voorwerp van de bewezen verklaarde witwasmisdrijven 
(artikelen 42, 1° en 505 Strafwetboek).

13. De verbeurdverklaring van de illegale vermogensvoordelen en deze van de 
witgewassen zaken van artikel 505, derde lid, Strafwetboek, samen met artikel 

1 Het O.M. was ook de mening toegedaan dat slechts eenmaal de verbeurdverklaring kon worden 
uitgesproken, maar dat de verbeurdverklaring van de witgewassen vermogensvoordelen als voorwerp 
van het misdrijf niet te dezen bij raming kon gebeuren (Cass., 4 april 2006, AR P.06.0042.N, nr. 200 
met concl. O.M.; Cass., 4 sept. 2007, AR P.07.0219.N, N.C., 2007, 428, met noot E. FRANCIS). Artikel 
2, 7°, Wet 10 mei 2007 houdende diverse maatregelen inzake de heling en inbeslagneming (B.S., 22 
augustus 2007) laat thans wel zulke verbeurdverklaring met raming van de geldwaarde toe. 
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42, 1°, Strafwetboek, zijn beide straffen met een zakelijk karakter. 
Hieruit  volgt  dat zij  worden uitgesproken tegen elke schuldige en enkel de 

door de wet bepaalde zaken kunnen betreffen.
14. Wanneer dezelfde dader schuldig is aan een misdrijf dat de illegale vermo-

gensvoordelen  heeft  voortgebracht  en  aan  latere  feiten  van  witwassen  ervan, 
kunnen zij tegen hem slechts eenmaal verbeurdverklaard worden.

15. Het arrest verklaart het bedrag van 1.130.000 euro tweemaal verbeurd, een 
eerste maal als vermogensvoordeel verkregen door de bewezen verklaarde telast-
leggingen A, B1, B2, C1, C2, D1, D2, F1 tot F7, F18, G1, H1, I1 tot I5, J, K, L1 
en L2, een tweede maal als witgewassen vermogensvoordelen, voorwerp van de 
bewezen verklaarde telastleggingen P1 tot en met P33. 

Aldus is de beslissing niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
Omvang van de cassatie
16. Na de vernietiging van de beslissing over de verbeurdverklaring als vermo-

gensvoordelen, verkregen door de bewezenverklaarde telastleggingen A, B1, B2, 
C1, C2, D1, D2, F1 tot F7, F18, G1, H1, I1 tot I5, J, K, L1 en L2, blijft niets 
meer over waarover een verwijzingsrechter nog kan oordelen.

Ambtshalve onderzoek van de niet-vernietigde beslissingen op de strafvorde-
ring

17. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
zijn in acht genomen en die beslissingen zijn naar recht verantwoord. 

Dictum
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het ten laste van de eiser (I) het be-

drag van 1.130.000 euro een tweede maal verbeurd verklaart.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser (I) in drie vierde van de kosten van zijn cassatieberoep en 

laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Veroordeelt de eiseres (II) in de kosten van haar cassatieberoep.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

11 december 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Frère – Deelsgelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 627

2° KAMER - 11 december 2007

1º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - FINALITEIT - DUITS 
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"SICHERUNGSHAFTBEFEHL" - TOEPASSING

2º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - FINALITEIT - DUITS "SICHERUNGSHAFTBEFEHL" - 
TOEPASSING

1º en 2°  Een Europees aanhoudingsbevel kan slechts worden genomen met de bedoeling 
hetzij  de strafvervolging in te stellen, hetzij een vrijheidsbenemende straf of maatregel 
ten  uitvoer  te  leggen;  het  door  een  Duitse  rechtbank  uitgevaardigd  
"Sicherungshaftbefehl" teneinde zich van de persoon van een veroordeelde tot een straf  
met  probatieuitstel  te  verzekeren  om de intrekking  van het  probatieuitstel  te  kunnen 
uitspreken  is  een  uitvoerbare  rechterlijke  beslissing  met  dezelfde  kracht  als  een  
aanhoudingsbevel overeenkomstig artikel 2, §4, §3°, Wet Europees aanhoudingsbevel  
en strekt ertoe na intrekking van het probatieuitstel tot tenuitvoerlegging over te gaan van  
een vrijheidsbenemende straf. (Art. 2, §1, §3 en §4, Wet 19 dec. 2003)

(T.)

ARREST

(A.R. P.07.1751.N)

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

werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 november 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
Middel 
1. Het middel voert aan dat het arrest de artikelen 2, §1, en 2, §3, van de wet 

van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel (hierna Wet 
Europees Aanhoudingsbevel) schendt daar het oordeelt dat het "Sicherungshaft-
befehl" dat door de Duitse overheid tegen de eiser is uitgevaardigd en waarvan 
de tenuitvoerlegging wordt gevorderd, het voorwerp kan uitmaken van een Euro-
pees aanhoudingsbevel. 

2. Artikel 2, §1, Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt : "De aanhouding en 
de overlevering van personen gezocht met het oog op de instelling van strafver-
volging of de tenuitvoerlegging van een vrijheidsbenemende straf of veiligheids-
maatregel tussen België en de andere Lid-Staten van de Europese Unie worden 
geregeld door deze wet."

Artikel 2, §3, Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt: "Het Europees aan-
houdingsbevel is een gerechtelijke beslissing genomen door de bevoegde rech-
terlijke autoriteit van een Lid-Staat van de Europese Unie, uitvaardigende rech-
terlijke autoriteit genaamd, met het oog op de aanhouding en de overlevering 
door de bevoegde rechterlijke autoriteit van een andere Lid-Staat, uitvoerende 
autoriteit genaamd, van een persoon gezocht met het oog op de instelling van een 
strafvervolging of de tenuitvoerlegging van een vrijheidsbenemende straf of vei-
ligheidsmaatregel."

Artikel 1.1 van het kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het 
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Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidsta-
ten (hierna Kaderbesluit) bepaalt: "Het Europees Aanhoudingsbevel is een rech-
terlijke beslissing die door een lidstaat wordt uitgevaardigd met het oog op de 
aanhouding en de overlevering door een andere lidstaat van een persoon die ge-
zocht wordt met het oog op strafvervolging of uitvoering van een tot vrijheidsbe-
neming strekkende straf of maatregel." 

3. Uit voormelde bepalingen volgt dat een Europees aanhoudingsbevel slechts 
kan worden genomen met de bedoeling hetzij de strafvervolging in te stellen, 
hetzij een vrijheidsbenemende straf of maatregel ten uitvoer te leggen. Van zodra 
noch die ene noch die andere finaliteit voorhanden zijn, vinden het Kaderbesluit 
en de Wet Europees Aanhoudingsbevel geen toepassing.

4. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat: 
- de eiser op 22 september 2004 door het Amtsgericht Neustadt am Rübenber-

ge werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar met probatieuitstel en 
als probatievoorwaarden werd bepaald dat hij een geldsom van 1.000 euro dien-
de te voldoen, hij elke wijziging van zijn woon- of verblijfplaats diende mee te 
delen aan de rechtbank en dat hij zich onder toezicht en begeleiding van de aan-
geduide probatieassistent diende te plaatsen; 

- op 16 september 2005 op vordering van het Staatsanwaltschaft van Hannover 
overeenkomstig §453 c van het Duitse Strafprozessordnung (Wetboek van Straf-
vordering)  een  "Sicherungshaftbefehl"  gelast  werd  door  het  Amtsgericht 
Neustadt am Rübenberge teneinde zich van de persoon van de eiser te verzeke-
ren om de intrekking van zijn probatieuitstel uit te spreken;

- het "Sicherungshaftbefehl" van 16 september 2005 aan het Europees aanhou-
dingsbevel van 24 augustus 2007, waarvan de tenuitvoerlegging wordt gevor-
derd, ten grondslag ligt.

5. Volgens §453 (1) en §453, c, van de Duitse Strafprozessordnung, wordt een 
Sicherungshaftbefehl uitgevaardigd teneinde zich van de persoon van een ver-
oordeelde tot een straf met probatieuitstel te verzekeren om de intrekking van het 
probatieuitstel te kunnen uitspreken. Naar Duits recht kan de intrekking van het 
probatieuitstel immers enkel worden uitgesproken nadat de veroordeelde is ge-
hoord.

6. Voormeld "Sicherungshaftbefehl" van 16 september 2005 is een uitvoerbare 
rechterlijke beslissing met dezelfde kracht als een aanhoudingsbevel  overeen-
komstig artikel 2,  §4, 3°,  Wet Europees Aanhoudingsbevel en strekt  ertoe na 
eventuele intrekking van het probatieuitstel tot  tenuitvoerlegging over te gaan 
van de straf uitgesproken bij definitief vonnis van 22 september 2004 door het 
Ambtsgericht Neustadt am Rübenberge. 

7. Het Europees aanhoudingsbevel van 24 augustus 2007 beoogt bijgevolg de 
tenuitvoerlegging van een vrijheidsbenemende straf,  zodat de wettelijke voor-
waarden om de tenuitvoerlegging ervan te bevelen, vervuld zijn. 

Het middel kan niet worden aangenomen. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 
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in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

11 december 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-
generaal – Advocaat: mr. E. Van Der Vloet, Turnhout.

Nr. 628

2° KAMER - 12 december 2007

VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - 
CORRECTIONELE EN POLITIEZAKEN - AFZONDERLIJKE BESLISSINGEN OVER SCHULD EN STRAF - 
DRAAGWIJDTE - GRENZEN

De appelrechters die alleen de eiser aansprakelijk stellen voor een wegverkeersongeval,  
terwijl  ze  alvorens  recht  te  doen  een  deskundigenonderzoek  bevelen  om  een  
bestanddeel van het misdrijf na te gaan, te dezen het oorzakelijk verband tussen de fout  
en  het  overlijden  van  de  andere  bij  het  ongeval  betrokken  bestuurder,  doen  geen  
uitspraak  over  het  aan  de  eiser  ten  laste  gelegde  feit  van  door  gebrek  aan 
voorzichtigheid  of  voorzorg  maar  zonder  het  oogmerk  een  ander  aan  te  randen,  
onopzettelijk iemands dood te hebben veroorzaakt, zodat zij bijgevolg de beslissing over  
schuld en straf niet opsplitsen1. (Artt. 163 en 195, Sv.)

(P. e.a. T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0785.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de vonnissen die op 28 april 2004 en 25 

april 2007 in hoger beroep zijn gewezen door de Correctionele Rechtbank te Eu-
pen.

Bij beschikking van 10 oktober 2007 beveelt de Eerste Voorzitter van het Hof 
dat de rechtspleging vanaf de terechtzitting in het Frans zal gebeuren. 

De eisers voeren een middel aan in een memorie waarvan een voor eenslui-
dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over de cassatieberoepen tegen het vonnis van 28 april 2004 :
Over het middel

1 Zie Cass., 17 feb. 1998, AR P.96.0963.N, nr. 96.



Nr. 628 - 12.12.07 HOF VAN CASSATIE 2439 

Het vonnis stelt  alleen de eiser aansprakelijk voor een wegverkeersongeval 
van 4 november 1999. Alvorens recht te doen beveelt het een deskundigenonder-
zoek om een bestanddeel van het misdrijf na te gaan, te dezen het oorzakelijk 
verband tussen de fout en het overlijden van de andere bij het ongeval betrokken 
bestuurder.

Deze beslissing doet geen uitspraak over het aan de eiser ten laste gelegde feit 
van door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg maar zonder het oogmerk een 
ander aan te randen, onopzettelijk iemands dood te hebben veroorzaakt.

De bevestiging dat het ongeval aan de fout van de eiser is te wijten betekent 
immers niet  dat  hij  de hem ten laste  gelegde onopzettelijke doding heeft  ge-
pleegd.

De rechtbank splitst bijgevolg de beslissing over schuld en straf niet op.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. Over de cassatieberoepen tegen het vonnis van 25 april 2007:
1. In zoverre het cassatieberoep van de eiser gericht is tegen de beslissing op 

de tegen hem ingestelde strafvordering:
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
2. In zoverre het cassatieberoep van de eiseres gericht is tegen de beslissing op 

de door het openbaar ministerie tegen haar ingestelde vordering:
De eiseres voert geen middel aan.
3. In zoverre de cassatieberoepen van de eisers gericht zijn tegen de beslissing 

op de tegen hen ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
De eisers voeren geen middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep.

12 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten:  
mrs. Geinger en B. Colens, Nijvel.

Nr. 629

2° KAMER - 12 december 2007

1º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - GRONDSLAGEN
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2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
BEGRIP - OMVANG

3º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - PROVISIONEEL ÉÉN EURO - FOUT - SCHADE - OORZAKELIJK 
VERBAND - DRAAGWIJDTE - GRENS

1º De beslissing van de strafrechter  op de burgerlijke rechtsvordering  die voor  hem is  
gebracht, heeft alleen gezag van gewijsde binnen de grenzen van artikel 23 Ger.W1. (Art. 
4, V.T.Sv.)

2º Het gezag van het rechterlijk gewijsde is beperkt tot wat de rechter over een punt in  
betwisting heeft beslist en wat, wegens de voor hem gebrachte betwisting waarover de  
partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, de noodzakelijke grondslag, ook impliciet,  
van zijn beslissing vormt. 

3º  De  appelrechters  schenden  artikel  23  Ger.W.  wanneer  zij,  -om  reden  van  de  
vaststaande waarde van de beslissing van de correctionele rechtbank die de eiser ten 
bedrage  van  één  euro  provisioneel  aansprakelijk  had  gesteld  voor  de  door  de 
verweerster  geleden  schade,  doch  zonder  zich  nader  uit  te  spreken  aangezien  de 
partijen daarover geen tegenspraak hadden gevoerd-, beslissen dat de eiser niet langer  
het  bestaan kon betwisten van een oorzakelijk  verband tussen zijn  eigen fout  en de  
schade die hij aan de latere fout van een derde toeschrijft2. 

(F. T. WINTERTHUR EUROPE VERZEKERINGEN nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0979.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 april 2007 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer, uitspraak doende over de 
burgerlijke belangen. 

De eiser voert vier middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-
dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Het bestreden arrest stelt vast dat de Correctionele Rechtbank te Bergen bij 

een op tegenspraak gewezen vonnis van 21 november 2002, de eiser tot straf 
heeft  veroordeeld  wegens  zware  diefstal  van  een  voertuig  en  hem eveneens, 
hoofdelijk  met  een medebeklaagde,  tot  betaling van het  bedrag van één euro 
voorschot aan de verweerster heeft veroordeeld.

Bij het beroepen vonnis van 9 juni 2005 heeft de correctionele rechtbank, met 
uitspraak over de overige punten van de vordering, aan de verweerster een defi-
nitieve schadevergoeding toegekend, door het verweer van de eiser te verwerpen 
volgens hetwelke hij niet aansprakelijk was voor de schade, voortvloeiende uit 
de vernielingen die door de brand van het voertuig zijn veroorzaakt.

Het arrest motiveert de bevestiging van dat vonnis met de vermeldingen dat bij 
gebrek aan hoger beroep van het openbaar ministerie en de eiser tegen dat voor-

1 Zie andersluidende concl. adv.-gen. Jean-Marie GENICOT in Pas., I, 629.  
2 Ibid.



Nr. 629 - 12.12.07 HOF VAN CASSATIE 2441 

melde vonnis van 21 november 2002 "definitief bewezen is, niet alleen dat de 
[eiser] een zware diefstal van een voertuig Ford Fiesta heeft gepleegd ten nadele 
van W. D. en van de [verweerster], maar ook dat er, in de regel, een noodzakelijk 
oorzakelijk verband bestaat tussen de fout van de [eiser] en de schade van [de] 
burgerlijke partij" en "dat bijgevolg de overwegingen die de [eiser] in een con-
clusie  over  het  ontbreken van een oorzakelijk verband heeft  uiteengezet,  niet 
meer relevant zijn". 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het eerste middel
Het middel voert aan dat het aan het hof van beroep stond om het verweer van 

de eiser te onderzoeken volgens hetwelk hij niet aansprakelijk kon worden ge-
steld voor de schade, voortvloeiende uit de brand van het voertuig en de schade 
veroorzaakt door het gebruik van een blustoestel.

De beslissing van de strafrechter op de burgerlijke rechtsvordering die voor 
hem is gebracht, heeft, met toepassing van artikel 4 van de Voorafgaande Titel 
van het Wetboek van strafvordering, alleen gezag van gewijsde binnen de gren-
zen van artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek.

Met toepassing van deze bepaling is het gezag van het rechterlijk gewijsde be-
perkt tot wat de rechter over een punt in betwisting heeft beslist en wat, wegens 
de voor hem gebrachte betwisting waarover de partijen tegenspraak hebben kun-
nen voeren, de noodzakelijke grondslag, ook impliciet, van zijn beslissing vormt.

Bij vonnis van 21 november 2002 heeft de correctionele rechtbank zich ertoe 
beperkt om de eiser aansprakelijk te stellen voor de schade die door de verweer-
ster is geleden, ten bedrage van één euro voorschot, zonder zich nader uit te spre-
ken, aangezien de partijen daarover geen tegenspraak hadden gevoerd, over het 
oorzakelijk verband tussen de diefstal van het voertuig en de beschadigingen die 
het later heeft opgelopen.

Door te beslissen dat de eiser, om reden van de beslissende waarde toegeschre-
ven aan de beslissing, niet langer het bestaan kon betwisten van een oorzakelijk 
verband tussen zijn eigen fout en de schade die hij aan de latere fout van een der-
de toeschrijft,  schenden de appelrechters artikel 23 van het Gerechtelijk Wet-
boek.

Het middel is gegrond.
Er is geen reden tot onderzoek van de overige middelen die niet tot een cassa-

tie zonder verwijzing kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Veroordeelt de verweerster in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel. 
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12 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Mathieu – Andersluidende conclusie van de h. Genicot,  advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. P. Huet, Charleroi.

Nr. 630

1° KAMER - 13 december 2007

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALGEMEEN - BETEKENINGEN AAN DE 
STAAT - BETEKENINGEN AAN DE GRIFFIE VAN DE KAMER OF DE SENAAT - VOORWAARDEN - 
GESCHIL WAARVAN HET VOORWERP BEHOORT TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE KAMER OF DE SENAAT 
- BEGRIP

Indien  het  voorwerp  van  het  geschil  behoort  tot  de  bevoegdheid  van  de  Kamer  van 
volksvertegenwoordigers of de Senaat worden de betekeningen aan de Staat gedaan 
aan de griffie  van de betrokken vergadering;  met  dergelijke  geschillen  worden enkel  
geschillen  beoogd  waarvan  het  voorwerp  tot  de  zelfstandige  bevoegdheid  van  deze 
instellingen behoort en met name niet de aansprakelijkheidsgeschillen wegens foutieve  
wetgeving. (Artt. 42, 1° en 705, Ger.W.)

(M. T. BELGISCHE STAAT-Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. C.06.0214.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 januari 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 36, 37, 106 en 109 van de Grondwet;
- de artikelen 3, 42, 1°, 705 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, artikel 42, 1°, ge-

wijzigd bij de wet van 23 maart 1999, 705 gewijzigd bij de wet van 23 maart 1999 (en zo-
wel voor als na de wijziging bij de wet van 26 mei 2003);

- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek; 
- de artikelen 28 en 104 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördina-

tie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de vordering van de eiser om de verweerder te veroorde-

len tot betaling van de som van 7.500,00 euro provisioneel met aanstelling van een ge-
rechtsdeskundige met als opdracht te onderzoeken welke schade de eiser geleden heeft in-
gevolge de belasting op de aan hem uitgekeerde arbeidsongevallenrente vanaf aanslagjaar 
1979 tot en met aanslagjaar 1997, ongegrond op de volgende gronden:

De eiser werd op 1 december 1976 slachtoffer van een arbeidsongeval toen hij in zijn 
functie van inspecteur van de gerechtelijke politie werd neergeschoten.
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Er werd hem een blijvende werkonbekwaamheid toegekend van 50 pct. waardoor hem 
een rente werd uitgekeerd.

De eiser bleef evenwel zijn functie als inspecteur van de gerechtelijke politie verder uit-
oefenen zodat hij geen inkomstenverlies leed.

De eiser werd op de arbeidsongevallenrente belast terwijl hij vaststelde dat deze belas-
ting niet geheven werd voor militairen of rijkswachters die in dezelfde omstandigheden 
verkeerden.

De eiser verwijst naar het arrest van het Arbitragehof van 9 december 1998 dat deze 
vorm van belasting onwettig acht.

Ingevolge voorgaande en voorgehouden feitelijkheden vordert eiser op grond van arti-
kel 1382 van het Burgerlijk Wetboek schadevergoeding.

Zoals alle burgers is de Staat onderworpen aan de rechtsregels en er is geen algemeen 
rechtsprincipe of wettelijke beschikking dat uitsluit dat de Staat niet zou kunnen gesancti-
oneerd worden op grond van artikel 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. De 
fout van een van de organen van de overheid brengt de aansprakelijkheid van de Staat 
mede op basis van artikel 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek voor zover ge-
noemde organen hun wettelijke bevoegdheden zouden te buiten gaan of inbreuk plegen op 
de zorgvuldigheidsnorm.

De extra-contractuele aansprakelijkheid van de Staat is niet beperkt tot de uitvoerende 
macht maar strekt zich ook uit over de andere machten van de Staat en derhalve ook over 
de wetgevende macht.

De burgerlijke rechtbanken en in casu dit hof van beroep hebben derhalve rechtsmacht.
De belasting die werd geheven op de rente die eiser toekwam vindt haar grondslag in 

artikel 32bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
Dit artikel houdt conform het arrest van het Arbitragehof van 9 december 1998 een 

schending in van artikel 10 van de Grondwet doordat het de vergoeding die met toepas-
sing van de arbeidsongevallenwetgeving wordt gestort tot herstel van een blijvende invali-
diteit belastbaar maakt, zonder dat er voor het slachtoffer een inkomstenderving is.

De schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel zoals vastgesteld door het Ar-
bitragehof in haar arrest van 9 december 1998 valt onder de verantwoordelijkheid van de 
wetgevende kamers,  en niet  onder  de verantwoordelijkheid van individuele  leden van 
deze kamers.

Indien het voorwerp van het geschil behoort tot de bevoegdheid van de Senaat of de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers dient in overeenstemming met artikel 42 van het 
Gerechtelijk Wetboek de betekening te geschieden aan de griffie van de betrokken verga-
dering.

De vordering gesteld en betekend aan de minister van Financiën als vertegenwoordiger 
van de Belgische Staat in een materie die behoort tot de bevoegdheid van de Senaat en 
Kamer van Volksvertegenwoordigers is ongegrond.

Volledigheidshalve wijst het hof van beroep er op dat artikel 705 van het Gerechtelijk 
Wetboek zoals van toepassing op het ogenblik van de dagvaarding, niet voorziet in aan-
vullende regels voor geschillen die behoren tot de bevoegdheid van de wetgevende Ka-
mers.

Grieven
Eerste onderdeel
De Staat wordt, in zijn buitengerechtelijke of gerechtelijke verhoudingen met derden, in 

beginsel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de minister van het departement waarop die 
verhoudingen betrekking hebben en voor zover die van belang zijn voor de begroting van 
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dat departement. Dit volgt uit de artikelen 28 en 104 van het koninklijk besluit van 17 juli 
1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit en uit de artikelen 42, 
1°, en 705 van het Gerechtelijk Wetboek.

Een vordering gesteund op de extra-contractuele aansprakelijkheid van de Staat voor 
federale wetgeving die volgens een arrest  van het Arbitragehof de Grondwet miskent, 
dient bijgevolg ingesteld tegen de Staat vertegenwoordigd door de minister die bevoegd is 
voor de betrokken materie vermits het voorwerp van dit geschil niet behoort tot de zelf-
standige  bevoegdheid  van  de  Wetgevende  Kamers  aangezien  de  federale  wetgevende 
macht gezamenlijk wordt uitgeoefend door de Koning en de Wetgevende Kamers inge-
volge artikel 36 van de Grondwet (1), de Wetgevende Kamers over de wetten stemmen en 
de Koning ze bekrachtigt ingevolge artikel 109 van de Grondwet (2) met ministeriële me-
deondertekening ingevolge artikel 106 van de Grondwet (3).

De eiser vorderde op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek schadevergoe-
ding lastens de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, voor 
de belastingen die geheven werden op zijn arbeidsongevallenvergoeding tot herstel van 
blijvende ongeschiktheid zonder inkomstenderving bij toepassing van artikel 32bis van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), thans artikel 34, §1, 1°, van het Wet-
boek van de Inkomstenbelastingen (1992) welk artikel volgens het arrest van het Arbitra-
gehof van 9 december 1998 een schending uitmaakt van artikel 10 van de Grondwet.

Het bestreden arrest beslist ten onrechte dat het voorwerp van dit geschil behoort tot de 
bevoegdheid van de Senaat of de Kamer. Een vordering tot  schadevergoeding wegens 
foutieve vergunning behoort immers niet tot de zelfstandige bevoegdheid van de Wetge-
vende Kamers (schending van de artikelen 36, 106 en 109 van de Grondwet, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek) zodat het bestreden arrest op die gronden ten onrechte 
gesteld heeft dat de betekening van de dagvaarding diende te geschieden aan de griffie 
van de betrokken vergadering en dat de vordering gesteld en betekend aan de minister van 
Financiën als vertegenwoordiger van de Belgische Staat ongegrond was (schending van 
de artikelen 37, 106 en 109 van de Grondwet, 28 en 104 van het koninklijk besluit van 17 
juli 1991, 42, 1°, 705 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek (artikel 705 zowel vóór als 
na de wijziging bij de wet van 26 mei 2003), 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel
(...) 
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 42, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, worden de beteke-

ningen aan de Staat gedaan op het kabinet van de minister die bevoegd is om er 
kennis van te nemen of op het kantoor van de door hem aangewezen ambtenaar 
of, indien het voorwerp van het geschil behoort tot de bevoegdheid van de Se-
naat of de Kamer van volksvertegenwoordigers, aan de griffie van de betrokken 
vergadering, onverminderd de in artikel 705 gestelde regels.

2. Uit voormelde bepalingen volgt dat het geschil waarvan het voorwerp tot de 
bevoegdheid van de Kamer van volksvertegenwoordigers of de Senaat behoort in 
de zin van artikel 42, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, enkel betrekking heeft 
op die geschillen waarvan het  voorwerp tot  de zelfstandige bevoegdheid van 
deze instellingen behoort en met name niet op de aansprakelijkheidsgeschillen 
wegens foutieve wetgeving.
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3. Het bestreden arrest stelt vast:
- de eiser vordert schadevergoeding op grond van artikel 1382 van het Burger-

lijk Wetboek ten gevolge van de krachtens artikel 32bis van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen geheven belasting op de hem toekomende arbeidsongeval-
lenrente, daar waar deze vorm van belasting bij arrest van het Grondwettelijk 
Hof van 9 december 1998 onwettig werd bevonden;

- de extracontractuele aansprakelijkheid van de Staat is niet beperkt tot de uit-
voerende macht, doch strekt zich tevens uit tot de wetgevende macht;

- de door het Grondwettelijke Hof in voormeld arrest vastgestelde schending 
van het  grondwettelijk gelijkheidsbeginsel  valt  onder  de verantwoordelijkheid 
van de wetgevende kamers;

- de vordering gesteld en betekend aan de minister van Financiën als vertegen-
woordiger van de Belgische Staat in een materie die behoort tot de bevoegdheid 
van de Senaat en Kamer van volksvertegenwoordigers is "ongegrond".

4. Door aldus te oordelen, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet 
naar recht.

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

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

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

13 december 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Thijs,  advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. 
Houtekier.

Nr. 631

1° KAMER - 13 december 2007

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - BEWIJSMIDDELEN - VERMOEDENS 
- FORFAITAIRE GRONDSLAGEN VAN AANSLAG

Een wettelijk  forfaitaire  vaststelling  van de grondslag  van de aanslag  in  een bepaalde  
sector is een feitelijk gegeven waarop het bestuur, als er geen regelmatige boekhouding  
wordt voorgelegd, kan steunen en kan gelden als een vermoeden in de zin van art. 59, 
§1, W.B.T.W.. (Art. 59, §1, W.B.T.W.)

(D. T. BELGISCHE STAAT-Minister van Financiën)

ARREST
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(A.R. F.06.0041.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 september 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 56 en 59 van de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de 

belasting over de toegevoegde waarde;
- de artikelen 1315, 1349, 1350, 1352 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De eiseres komt op tegen de bestreden beslissing in de mate dat het hof van beroep 

daarin haar hoger beroep en dienvolgens ook haar verzet tegen het dwangbevel van 4 de-
cember 2001 ongegrond verklaart. Het hof van beroep stoelt deze beslissing op volgende 
gronden:

"1. Bij gerechtsdeurwaardersexploot van 26 februari 2002 dagvaardde (de eiseres) (de 
verweerder) voor de rechtbank van eerste aanleg te Brugge teneinde uitspraak te horen 
doen over haar verzet tegen het dwangbevel (...) uitgevaardigd door D.L., e.a. inspecteur 
ad interim (ai.) van het BTW-ontvangkantoor te Brugge op 4 december 2001, geviseerd 
en uitvoerbaar verklaard door I.V. e.a. inspecteur ai. daartoe aangewezen door de Gewes-
telijke directeur van de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, regi-
stratie en domeinen te Blankenberge op 6 december 2001.

In  dit  dwangbevel  werd  als  schuld  lastens  (de  eiseres)  opgenomen:  441.369  BEF 
(10.941,25 euro) aan BTW, 88.000 BEF (2.181,46 euro) geldboete krachtens artikel 70, 
§1, van het BTW-Wetboek, meer interesten en vervolgingskosten.

Bij vonnis van 8 april 2003 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, vierde ka-
mer, werd de vordering van (de eiseres) ontvankelijk doch ongegrond verklaard, en werd 
(de eiseres) veroordeeld tot de kosten.

Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van het Hof van Beroep te Gent op 1 juli 2003 
heeft (de eiseres) hoger beroep ingesteld tegen het vermelde vonnis. Zij streeft de vernieti-
ging van het bestreden vonnis na en herneemt haar oorspronkelijke vordering.

Het blijkt niet dat het bestreden vonnis werd betekend of dat (de eiseres) er in zou heb-
ben berust.

Het hoger beroep is tijdig en regelmatig.
(De verweerder) van zijn kant vordert de bevestiging van het bestreden vonnis.
2. In het proces-verbaal van 16 november 2001 (...) werd onder meer vastgesteld dat:
-  de ontvangsten niet  gedetailleerd werden weergegeven in het dagontvangstenboek, 

maar telkens per dag een totaalbedrag werd ingeschreven;
- de contante ontvangsten niet worden gestaafd door stavingsstukken;
- er geen enkel detail met betrekking tot de dagontvangsten beschikbaar is.
Nazicht van de fotokopies uit het  dagontvangstenboek voor de jaren 1997, 1998 en 

1999 (...) bevestigt dat (de eiseres) per dag enkel een globaal totaalbedrag van de contante 
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ontvangsten inschreef, met daarnaast soms een splitsing van dit globaal totaalbedrag in to-
taalbedragen volgens het toepasselijke BTW-tarief.

Het detail van de prestaties per dag komt niet voor in dit dagontvangstenboek, en is 
evenmin te reconstrueren aan de hand van andere stukken. In acht genomen het feit dat 
een splitsing werd gemaakt tussen verrichtingen onderworpen aan verschillende BTW-ta-
rieven, moet (de eiseres) toch over meer gedetailleerde informatie hebben beschikt.

(De verweerder) kon aan de hand van de boekhouding derhalve niet uitmaken welke 
prestaties juist per dag verricht werden, welke prijzen werden toegepast, of het BTW-ta-
rief correct werd gehanteerd, of de (niet voorgelegde) berekeningen juist zijn, en dergelij-
ke meer.

Uit dit alles dient te worden afgeleid dat de boekhouding van (de eiseres) onvoldoende 
controleerbaar is en terecht verworpen werd door (de verweerder). Deze controleerbaar-
heid is een essentiële vereiste opdat de boekhouding zou kunnen aanvaard worden als vol-
doende bewijskrachtig om de juiste toepassing van de BTW en de controle ervan te kun-
nen verzekeren, wat de bedoeling is van de boekhouding zoals uitdrukkelijk blijkt uit de 
bepaling van artikel 14, §1, van het koninklijk besluit nummer 1 van 29 december 1992 
met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde 
waarde.

(De eiseres) beroept zich ten onrechte op het vertrouwensbeginsel. Zij toont immers 
niet aan dat haar boekhoudingswijze bij controles in het verleden door (de verweerder) 
werd aanvaard. (De verweerder) betwist trouwens dat hij dit zou hebben aanvaard (...) en 
wijst er op dat bij de twee controles in het verleden er telkens een omzetverhoging werd 
doorgevoerd, waarvan één zelfs met akkoord van (de eiseres) zodat niet op grond van de 
boekhouding werd getaxeerd, wat dan weer inhoudt dat zij niet betrouwbaar werd geacht.

3. (De verweerder) dient de gerealiseerde omzet te bewijzen. Dit mag hij doen door alle 
middelen  van  recht,  met  inbegrip  van  vermoedens  (artikel  59,  §1,  van  het  BTW-
Wetboek). Dit is wat gebeurde in het proces-verbaal van 16 november 2001, waar op p. 4 
onderaan / p. 5 bovenaan verwezen wordt naar de bewijsmogelijkheden van artikel 59, §1, 
van het BTW-Wetboek, als aanloop om vervolgens gebruik te maken van het forfait.

Wanneer het forfait als vermoeden gebruikt wordt heeft (de eiseres) uiteraard geen keu-
zerecht om dit forfait al dan niet toegepast te zien, zodat de middelen in dit verband door 
(de eiseres) ontwikkeld ongegrond zijn.

4. (De verweerder) ging over tot een berekening van de omzet in volgende stappen (zie 
het proces-verbaal van 16 november 2001 ...):

a. berekening van de werkelijke aankoopprijs:
- de aankoopprijs van de producten doorverkoop wordt berekend aan de hand van de 

gegevens in het dagontvangstenboek van (de eiseres); uit deze ontvangsten wordt eerst de 
BTW gelicht (door vermenigvuldiging met de breuk 100/121); vervolgens wordt het re-
sultaat gedeeld door 1,58 (coëfficiënt voorzien onder cijfer 21 van het forfait, door toepas-
sing waarvan men tot de aankoopprijs komt, wat wering van de winst inhoudt, maar waar-
bij ook rekening wordt gehouden met de onttrekkingen voor privé-gebruik en de verkopen 
in solden en met de verliezen - cijfer 21 van het forfait);

- van het totaal bedrag aan producten wordt afgetrokken het bedrag van het zoëven be-
paald bedrag van de producten doorverkoop en wordt bijgeteld het bedrag van de kortin-
gen en van de normale waarde van de gratis geleverde producten zoals berekend door de 
NV Fiac (...) voor de jaren 1998 en 1999 is de Administratie vertrokken van het totaal be-
drag aan producten na verbetering van de inventaris; aldus wordt het totaal bedrag aan 
producten bekomen verbruikt in het kapsalon (geen doorverkoop);

b. forfaitaire berekening van de aankoopprijs:
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- van de ontvangsten van het kapperssalon volgens de BTW-aangiften wordt het bedrag 
van de ontvangsten producten doorverkoop afgetrokken (zie hoger);

- op het bedrag van de aldus verminderde ontvangsten wordt dan de aankoopprijs van 
de producten forfaitair berekend door toepassing van een coëfficiënt van 12 pct. (percen-
tage bepaald in cijfer 20 van het forfait om het aandeel van de producten te bepalen in de 
in het dameskappersalon verstrekte diensten).

c. vergelijking werkelijke aankoopprijs met forfaitair berekende aankoopprijs:
- omdat de werkelijke aankoopprijs van de producten hoger is dan de forfaitair bereken-

de aankoopprijs, worden de ontvangsten van het kapperssalon volgens BTW-aangifte min 
de ontvangsten producten doorverkoop verhoudingsgewijze tot de werkelijke aankoop-
prijs verhoogd door vermenigvuldiging met een breuk waarvan de noemer gelijk is aan de 
forfaitaire aankoopprijs en de teller aan de werkelijke aankoopprijs;

d. berekening van het niet aangegeven tekort aan omzet:
- van de aldus berekende omzet wordt de aangegeven omzet afgetrokken om tot het te-

kort te komen.
(De eiseres) komt op tegen deze berekeningswijze, stellende dat de Administratie cijfer 

20 van het forfait toepast en in plaats van een vergelijking te maken met de forfaitair vast-
gestelde aangegeven omzet, vergelijkt met de werkelijk aangegeven omzet zoals die blijkt 
uit de dagontvangstboeken.

Er moet worden vastgesteld dat het cijfer 20 van het forfait een methode opgeeft voor 
het berekenen van een minimumomzet. Zoals de eerste rechter terecht opmerkte komt 
deze methode er op neer dat volgens het forfait in het type kapsalon van (de eiseres) de 
verwerkte (niet doorverkochte) producten worden geacht 12 pct. van de totale gerealiseer-
de omzet uit te maken. Vertrekkende van de aankoopprijs van de verwerkte producten is 
het derhalve mogelijk de minimumomzet te bepalen die overeenstemt met de aankoop-
prijs van de verwerkte producten, nl. deze aankoopprijs gedeeld door 12 pct., of 1/12 pct. 
maal de aankoopprijs, of 100/12 maal de aankoopprijs, of 8,3334 maal de aankoopprijs 
zoals door de eerste rechter aangegeven. Het is deze berekening die (de verweerder) uit-
eindelijk maakte om de minimumomzet te berekenen.

De bepaling van deze verhouding gebeurde in akkoord met de beroepsorganisaties van 
kappers, organisaties die over de nodige kennis beschikken om dergelijke verhouding te 
bepalen, en moet dan ook geacht worden een getrouw beeld te geven van de normale ver-
houding omzet/aankoopprijs verwerkte producten die toelaat de minimumomzet te bere-
kenen.

Er is geen bezwaar dat (de verweerder) deze mathematische verhouding als vermoeden 
zou toepassen op de aankoopprijs zoals die blijkt uit de dagontvangstboeken om de omzet 
te bewijzen. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat deze verhouding zou wijzigen 
naargelang met een forfaitair vastgestelde omzet dan wel de werkelijke omzet rekening 
zou worden gehouden.

Het feit dat vanaf het BTW-forfait 2002 de coëfficiënt 11 pct. in plaats van 12 pct. werd 
is niet van aard de betrouwbaarheid van de berekening in het gedrang te brengen. De bere-
kening heeft immers betrekking op de BTW voor de jaren 1997 tot en met 1999 hetzij van 
drie jaren en meer voordien.

Het wordt verder niet bewezen door (de eiseres) dat haar (door tussenkomst van haar 
echtgenoot, zo wordt beweerd) meer kortingen dan normaal werden toegekend door de le-
verancier.

In het proces-verbaal van 25 oktober 2001 (...) wordt vastgesteld dat de producten die 
Fiac opgaf deze zijn bestemd voor verwerking en niet voor doorverkoop: 'op onze vraag 
stelde Fiac een bestand samen, voor elk van de jaren 1997, 1998 en 1999, dat het totaal 
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voor elk jaar bevat voor alle klanten, van de ontvangen kortingen en van de gratis artike-
len. Deze bestanden bevatten tevens de identiteit van de klant, zijn BTW-nr. en zijn klan-
tennummer. Van deze bestanden werd eveneens een afdruk onder vorm van een listing 
voorgelegd. Fiac heeft eveneens bestanden ter beschikking die toelaten eventueel het de-
tail te verstrekken per factuur. Het gaat hier enkel om producten voor verwerking met uit-
sluiting van artikelen voor doorverkoop'. Hieruit blijkt dat het Fiac mogelijk is het onder-
scheid te maken tussen de producten voor verwerking en die voor doorverkoop, dat Fiac 
dit onderscheid heeft gemaakt en aan (de verweerder) heeft opgegeven wat bestemd was 
voor verwerking met uitsluiting van de artikelen voor doorverkoop. Aan de hand van de 
precieze mededelingen van Fiac kon dan ook duidelijk uitgemaakt worden welke produc-
ten en voor welke waarde werden geleverd voor verbruik.

Er zijn geen redenen om aan de juistheid van de door Fiac verstrekte gegevens te twij-
felen. In het zojuist vermelde proces-verbaal werd trouwens door de verbalisanten vastge-
steld dat deze gegevens gehaald werden uit de bestanden van Fiac die toelaten het detail 
van de factuur te verstrekken, wat de betrouwbaarheid ervan bevestigt. De door Fiac ver-
schafte gegevens zijn te beschouwen als bekend feit.

(De eiseres) bewijst in het geheel niet dat een deel van de producten die aan (de eiseres) 
gefactureerd werden en geleverd, door haar echtgenoot werden aangewend als artistiek 
coördinator van Indola.

Verder uit (de eiseres) tal van beweringen waaruit zou moeten afgeleid worden dat de 
berekening door (de verweerder) uitgevoerd en ontleend aan het kappersforfait niet zou 
opgaan. Het gaat echter om niet bewezen beweringen die de uitgevoerde berekening niet 
op de helling zetten. Dat de echtgenoot aan (de eiseres) geleverde producten zou aanwen-
den voor zijn activiteit bij Indola wordt niet eens waarschijnlijk gemaakt. Het stuk 12 of 
het stuk 28 van (de eiseres) toont dit niet aan, maar hebben betrekking het een op produc-
ten aan de Heer V.H. geleverd door Indola, het ander op de bij Indola beschikbare produc-
ten in 2002. De voorgelegde video's tonen aan dat deze echtgenoot actief is bij Indola, 
meer niet. Het gebruiken van producten zonder doorrekening aan klanten wordt evenmin 
waarschijnlijk  gemaakt,  evenals  het  beweerd  niet  aanwenden  van  deze  producten.  Er 
wordt bovendien niet het minste bewijs geleverd dat de door Fiac geleverde producten of 
een deel ervan niet verwerkt werden en nog in eindstock waren.

De stelling dat de gratis of met korting verkregen producten niet resulteren in een niet-
aangegeven meeromzet, is strijdig met de in het forfait opgenomen berekening, waarvan 
de waarde reeds hoger werd aangegeven. Enkele beweringen van (de eiseres) zijn niet van 
aard om deze berekeningswijze als onbetrouwbaar af te doen.

Het gegeven dat er in Wenduine 7 kappers zouden zijn is evenmin van aard deze bere-
kening in het gedrang te brengen.

De voorgelegde medische attesten (...) geven wel aan dat (de eiseres) en haar echtge-
noot medische problemen hebben, maar in hoeverre dit een weerslag had op de uitbating 
van de kapperszaak blijkt niet. Het overlopen van de fotokopies uit het boek van contante 
ontvangsten (...) toont,  naast een blijkbaar terugkomende gebruikelijke vakantieperiode 
begin januari en in oktober geen belangrijke sluitingsperiodes van de kapperszaak aan.

5. De opgelegde boete van 20 pct. is deze wettelijk voorzien bij de artikelen 70, §1, van 
het BTW-Wetboek en de bijlage G bij het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot 
vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de be-
lasting over de toegevoegde waarde, cijfer V, voor o.m. 'onjuistheden vastgesteld bij het 
nazicht van de boekhouding met betrekking tot de inhoud ervan; belastbare handelingen 
zijn niet, slechts gedeeltelijk, of zijn laattijdig opgenomen in de daartoe bestemde aangif-
te'.

De boete aan (de eiseres) opgelegd in toepassing van artikel 70, §1, van het BTW-Wet-
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boek is een fiscale sanctie met strafrechtelijk karakter in de zin van artikel 6 van het 
EVRM (Verdrag van 1 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955). 
Ter eerbiediging van artikel 6 EVRM dient het hof (van beroep) bevoegd geacht te wor-
den het opleggen van dergelijke boete te controleren met volle rechtsmacht, en de beslis-
sing  daaromtrent  op  alle  punten,  zo  in  feite  als  in  rechte,  te  hervormen (zie  EHRM, 
4.3.2004; Silvester's Horeca Service t/ België. www.echr.coe.int). Het hof (van beroep) 
kan onder meer nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van interna-
tionale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginse-
len, wat ook inhoudt dat het hof (van beroep) mag nagaan of de straf niet onevenredig is 
met de inbreuk en de administratie naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van de 
in betwisting zijnde administratieve boete (vergelijk met Cass. 24.01.2002, Pas. 2002, nr. 
51 p. 226 en met Cass. 21.01.2005, rolnr. C.O2.0572.N, www.cass.be).

De opgelegde geldboete kan te dezen niet als onevenredig met de inbreuk worden be-
schouwd en (de verweerder) kon in redelijkheid overgaan tot het opleggen ervan. Het voe-
ren van een correcte boekhouding is een essentiële vereiste teneinde een gedegen controle 
mogelijk te maken. Reeds voor de jaren voorafgaand aan de thans in betwisting zijnde ja-
ren diende (de verweerder) over te gaan tot omzetverhoging. Met het onvoldoende gede-
tailleerd houden van de boekhouding zoals hier (zie hoger) is het zelfs voor een leek dui-
delijk dat ernstige controle wordt belemmerd". (folio's 1107-1112 van het bestreden ar-
rest).

Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 56, §1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde 

waarde kan de grondslag van de aanslag m.b.t.  kleine ondernemingen onder  bepaalde 
voorwaarden worden gevestigd op forfaitaire grondslagen, waarbij het krachtens artikel 
56, §2, in fine van datzelfde wetboek, in voorkomend geval aan de desbetreffende kleine 
onderneming toekomt om met het oog op de toepassing van de belasting al dan niet te kie-
zen voor deze forfaitaire regeling.

Het bij toepassing van de voormelde bepaling vastgestelde forfait houdt aldus een af-
wijking in  van de normale maatstaf van heffing waarvoor  een kleine  onderneming in 
voorkomend geval kan opteren, en houdt geenszins een bewijsmiddel in dat als zodanig 
door de Administratie kan worden aangevoerd tegen deze onderneming, wanneer deze 
laatste niet heeft gekozen voor de toepassing van het forfait.

Aldus kunnen de forfaitaire grondslagen die bij toepassing van artikel 56, §1, van het 
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde worden vastgesteld voor een be-
paalde groep van kleine ondernemingen, op zichzelf niet als een feitelijk vermoeden wor-
den beschouwd m.b.t. de daadwerkelijk door een welbepaalde belastingplichtige gereali-
seerde omzet, nu het bewuste forfait uit zijn aard slechts een weergave inhoudt van de 
normale minimumomzet die binnen een bepaalde sector kan worden aanvaard als maatstaf 
voor de belastingheffing.

De rechter kan bij toepassing van de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wet-
boek immers slechts op een wettige wijze rekening houden met een feitelijk vermoeden in 
zoverre er sprake is van gevolgtrekkingen waarbij uit een bekend feit een onbekend feit 
wordt afgeleid.

Te dezen werd door geen van de partijen betwist dat de belasting-administratie in het 
proces-verbaal van 16 november 2001 dat tot het betwiste dwangbevel heeft geleid, de be-
weerde btw-schuld in hoofde van eiseres heeft berekend op basis van de forfaitaire grond-
slag die werd vastgelegd voor de kappers (het zgn. "kappersforfait"). Na te hebben opge-
merkt dat het forfait te dezen "als een vermoeden gebruikt wordt" (randnr. 3 op folio 1108 
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van het bestreden arrest), maakt het hof van beroep in de bestreden beslissing overigens 
uitdrukkelijk melding van de desbetreffende berekening op basis van dit forfait (cf. rand-
nr. 4 op folio's 1108-1110 van het bestreden arrest).

De bestreden beslissing kon er evenwel niet wettig van uitgaan dat het in artikel 56 van 
het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde bedoelde forfait kan worden 
beschouwd als een feitelijk vermoeden, nu uit forfaitaire grondslagen voor de belasting 
niet wettig de concrete omzet van een welbepaalde belastingplichtige in een concrete situ-
atie kan worden afgeleid, en nu het forfait te dezen bovendien werd toegepast met mis-
kenning van het voormelde keuzerecht van de eiseres, die nooit voor het forfait heeft ge-
opteerd.

De concrete omzet van een welbepaalde belastingplichtige in een concrete situatie kan, 
als "onbekend feit", immers onmogelijk naar recht worden afgeleid uit het "bekende feit", 
nl. de vastgestelde forfaitaire grondslagen als zodanig.

De appelrechters miskennen dan ook het rechtsbegrip "feitelijk vermoeden" en schen-
den bijgevolg de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 59, §1, van 
de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoeg-
de waarde, en miskennen voorts de draagwijdte van de vastgestelde forfaitaire grondsla-
gen voor de aanslag door deze als een bewijsmiddel en meer in het bijzonder als een ver-
moeden te beschouwen dat door de administratie tegen een belastingplichtige kan worden 
aangewend bij de vaststelling van diens gerealiseerde omzet, zodat tevens de artikelen 56 
en 59, §1, van de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over 
de toegevoegde waarde worden geschonden.

Hieraan wordt geen afbreuk gedaan door de omstandigheid dat de toepassing van het 
forfait te dezen blijkt uit een door de administratie opgesteld proces-verbaal. De bijzonde-
re bewijswaarde die aan een dergelijk proces-verbaal toekomt, geldt immers slechts voor 
wat de fiscale ambtenaar zelf persoonlijk heeft vastgesteld en niet voor loutere gevolg-
trekkingen uit de door hem gedane vaststellingen. In zoverre de appelrechters de wettig-
heid van de toepassing van het forfait te dezen afleiden uit de omstandigheid dat één en 
ander blijkt uit het proces-verbaal van de administratie, schenden ze dan ook in dit opzicht 
artikel 59, §1, van de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting 
over de toegevoegde waarde.

Tweede onderdeel
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 59, §1, van het BTW-wetboek zoals hier toepasselijk luidt: "Overtre-

dingen van de bepalingen van dit wetboek of van de ter uitvoering ervan gegeven 
regelen, alsmede feiten die de verschuldigdheid van de belasting of van een geld-
boete aantonen of ertoe bijdragen die aan te tonen, kunnen door de administratie 
worden bewezen volgens de regelen en door alle middelen van het gemene recht, 
getuigen en vermoedens inbegrepen, doch uitgezonderd de eed en daarenboven 
door de processen-verbaal van de ambtenaren van het Ministerie van Financiën".

Die vermoedens zijn gevolgtrekkingen die de rechter, onder de voorwaarden 
van de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek, uit een bekend feit 
kan afleiden om te besluiten tot een onbekend feit.

2. Een wettelijk forfaitaire vaststelling van de grondslag van de aanslag in een 
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bepaalde sector - te dezen deze van de kappers - is een feitelijk gegeven waarop 
het bestuur, als er geen regelmatige boekhouding wordt voorgelegd, kan steunen 
en kan gelden als een vermoeden in de zin van het genoemde artikel 59, §1, 
BTW-wetboek.

3. Het onderdeel dat aanvoert dat het wettelijk forfait in die omstandigheden 
niet kan gelden als een vermoeden, kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

13 december 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Geinger en Claeys Boúúaert.

Nr. 632

1° KAMER - 13 december 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING — 
AFZONDERLIJKE AANSLAGEN — FUSIE. SPLITSING. OPSLORPING - 
VASTGESTELDE MEERWAARDEN - BELASTINGVRIJSTELLING - VOORWAARDEN - VERRICHTING 
BEANTWOORDEND AAN RECHTMATIGE, FINANCIËLE OF ECONOMISCHE BEHOEFTEN - BEWIJSLAST

In geval van splitsing komen de meerwaarden die naar aanleiding van die verrichting zijn  
vastgesteld, slechts voor belastingvrijstelling in aanmerking op voorwaarde, onder meer,  
dat de verrichting beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische behoeften. De 
verrichting wordt geacht op grond van zakelijke overwegingen te hebben plaatsgevonden 
en het staat aan de overheid het tegenovergestelde te bewijzen; zulks impliceert dat de  
bevoegde overheid die aanvoert dat de belastingplichtige gehandeld heeft met het doel  
belastingen te ontwijken en dat bewijs meent te moeten baseren op de afwezigheid van  
zakelijke overwegingen, die afwezigheid ook dient te bewijzen, onverminderd de plicht  
voor de belastingplichtige aan dat bewijs mee te werken. (Art. 211, §1, aanhef, eerste en 
tweede lid, W.I.B. 1992; Art. 11, Richtlijn 90/434/EEG van de Raad van 23 juli 1990)

(MEERVER nv e.a. T. BELGISCHE STAAT-Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.06.0065.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 september 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. 
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Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift vier middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 1315, 1319, 1320, 1321 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek; 
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij ko-

ninklijk besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, hierna afgekort 
als WIB (1992);

- de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 11 van de Richtlijn 90/434 EEG van 23 juli 1990 
van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de gemeenschappelijke fisca-
le regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot 
vennootschappen uit verschillende lidstaten, hierna aangeduid als Fusierichtlijn, in de ver-
sie ervan vóór de wijziging bij de Richtlijn 2005/19/EG van de Raad van 17 februari 
2005.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest "Verklaart het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond. Beves-

tigt het bestreden vonnis. Veroordeelt (de eiseressen) tot de kosten van het hoger beroep, 
begroot aan de zijde van (de verweerder) op 456,14 euro, volgens opgave in de aanvullen-
de conclusie".

op grond van de motieven op pp. 5-10:
"Rechtmatige financiële of economische behoeften
In verband met het begrip 'rechtmatige financiële of economische behoeften' inzake fu-

sies en splitsingen, zoals thans vermeld in artikel 211, §1, tweede lid, 3°, WIB (1992), 
werd bij de voorbereiding van de wet van 6 augustus 1993 houdende fiscale bepalingen 
inzake fusie en splitsing van vennootschappen in het verslag namens de commissie belast 
met de problemen inzake handels- en economisch recht door de minister van Financiën 
meegedeeld dat de verrichtingen beoogd worden die abnormaal van aard zijn en waarvan 
één van de hoofd- of kennelijke doelstellingen is belasting te ontlopen. Het doel van deze 
anti-misbruikbepaling is het fiscaal 'effect van de beslissing van de vennootschap op te 
heffen en niet de beslissing zelf.

De voorwaarde dat de verrichting moet voldoen aan 'rechtmatige financiële of econo-
mische behoeften' is gesteund op artikel 11, 1, a), van de Richtlijn 90/434/EEG van 23 juli 
1990 van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de gemeenschappelijke 
fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking 
tot vennootschappen uit verschillende Lidstaten (hierna: Fusierichtlijn).

Uit dit artikel blijkt dat een gebrek aan zakelijke overwegingen kan doen veronderstel-
len dat de bedoelde transactie als hoofddoel of één van de hoofddoelen belastingfraude of 
belastingontwijking heeft. Dus als één van de hoofddoelen van de fusie of splitsing is het 
ontwijken van belasting dan kan de lidstaat het belastingneutrale karakter van de verrich-
ting weigeren.

Het begrip 'zakelijke overwegingen' en 'rechtmatige economische of financiële behoef-
ten' houdt meer in dan de gevolgen die elke verrichting (fusie of splitsing) met zich mee-
brengt (kostenbesparend effect, vereenvoudiging van de structuur, ...).

Uit de tekst van de Fusierichtlijn en van artikel 211, §1, tweede lid, 3°, WIB (1992) 
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blijkt dat de bewijslast inzake 'rechtmatige financiële of economische behoeften' bij de be-
lastingplichtige ligt.

In tegenstelling tot wat (de eiseressen) voorhouden, is het bestaan van 'zakelijke over-
wegingen' wel noodzakelijk. Het feit dat de belastingplichtige beweert dat er geen fiscale 
motieven zijn, toont op zich niet aan dat voldaan is aan de voorwaarde van 'rechtmatige fi-
nanciële of economische behoeften'.

Te dezen worden geen dergelijke 'rechtmatige financiële of economische behoeften' in 
hoofde van IMV aangetoond. Naast de gevolgen die eigen zijn aan elke splitsing (en die 
niet voldoende zijn) haalt de vennootschap enkel persoonlijke motieven van de aandeel-
houders aan.

(De eiseressen) wijzen er op dat de Administratie jarenlang rulings heeft gepubliceerd 
waarin zij aannam dat motieven van kostenbesparing en vereenvoudiging van de structuur 
op zichzelf 'rechtmatige financiële of economische behoeften' vormden.

Hierbij dient evenwel gesteld te worden dat de beslissing van de rulingcommissie uit-
eindelijk afhangt van een feitenkwestie en dat elke verrichting afzonderlijk moet worden 
beoordeeld in functie van de feitelijke en juridische omstandigheden.

De rulingcommissie heeft altijd beslist om geen akkoord te geven omtrent de toepas-
sing van artikel 211, §1, WIB (1992) wanneer de in de aanvraag aangehaalde argumenten 
zich hoofdzakelijk beperken tot redenen van louter persoonlijke aard van de aandeelhou-
ders en er geenszins werd aangetoond dat het voortbestaan van de vennootschap in het ge-
drang zou komen.

Het feit dat er een daadwerkelijk conflict bestaat tussen de aandeelhouders en dat dit 
conflict van die aard is dat het bestuur van de vennootschap onmogelijk wordt gemaakt en 
de continuïteit van de vennootschap in het gedrang komt, moet door de betrokken ven-
nootschap op een afdoende en duidelijke wijze worden aangetoond. Het feit dat er de wil 
is om de vennootschap te ontbinden (door te splitsen) is niet voldoende.

Te dezen is in het schriftelijk verslag dat overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek 
van Vennootschappen door het bestuursorgaan van de aan de splitsing deelnemende ven-
nootschappen moet worden opgesteld geen sprake van 'rechtmatige financiële of economi-
sche behoeften' die aan de basis liggen van de splitsing. In dit verslag wordt immers niet 
de stand van het vermogen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen uit-
eengezet en wordt evenmin de wenselijkheid van de splitsing vanuit juridisch en econo-
misch oogpunt toegelicht en verantwoord.

(De eiseressen) houden voor dat de splitsing van IMV in de NV Holdiver en de NV 
Houdstermaatschappij der Vlaanderen kadert in een geheel van verrichtingen die de ratio-
nalisering en de herstructurering van een geheel van verbonden ondernemingen tot doel 
heeft, waarbij tevens een rationalisering van kosten en een vereenvoudiging van de struc-
tuur optreedt.

Zij verwijzen hierbij naar de evaluatierapporten over de werking van de Commissie van 
voorafgaande fiscale akkoorden en naar verschillende beslissingen van deze Commissie.

Volgens (de eiseressen) is er sprake van een schending van het vertrouwensbeginsel 
en/of van het gelijkheidsbeginsel omdat andere belastingplichtigen die zich in dezelfde si-
tuatie bevonden zich aanvankelijk wel op bepaalde motieven hebben kunnen beroepen om 
een belastingneutrale fusie door te voeren. (De eiseressen) dienen de ingeroepen schen-
ding van het vertrouwensbeginsel en/of van het gelijkheidsbeginsel te bewijzen; zij moe-
ten aantonen dat de door de Administratie gehanteerde discriminatie willekeurig is en der-
halve dat het verschil in behandeling niet verantwoord wordt door het beoogde doel, aard 
en voorwerp van de maatregel, in casu van het voorafgaand akkoord.

Dergelijk voorafgaand schriftelijk akkoord is evenwel een eenzijdige administratieve 
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rechtshandeling met individuele strekking en kan niet worden gebruikt of geciteerd als 
precedent door een belastingplichtige die dit akkoord niet heeft aangevraagd. Te dezen 
heeft IMV geen voorafgaand schriftelijk akkoord aangevraagd.

Bovendien worden de feiten en overwegingen die de inhoud van de ruling bepalen niet 
in extenso weergegeven, zodat hieruit geen vaste gedragslijn van de administratie kan af-
geleid worden. (De eiseressen) bewijzen dus de voorgehouden schending van het gelijk-
heidsbeginsel en/of van het vertrouwensbeginsel niet.

In het 'evaluatierapport over de werking van de Commissie voor voorafgaande fiscale 
akkoorden tot en met 31 december 1996' kunnen volgens de Rulingcommissie een aantal 
motieven - ingeval van splitsing - overeenstemmen met rechtmatige financiële of econo-
mische behoeften. Het verwezenlijken van besparingen (schaalvergroting) is op zichzelf 
evenwel geen voldoende argument om te beantwoorden aan de in artikel 211, §1, tweede 
lid, 3°, WIB (1992) gestelde voorwaarde, omdat de vermindering van kosten steeds inhe-
rent is aan dit soort van verrichting.

Uit het 'rapport aan de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de 
NV Investeringsmaatschappij der Vlaanderen' omtrent het splitsingsvoorstel blijkt dat de 
neutraliteit steunt op volgende overwegingen:

- de splitsing laat een vermogenssamenvoeging zonder roerende voorheffing toe;
- er zijn geen vrijgestelde meerwaarden;
- er zijn geen latente of door fusie aantoonbare meerwaarden.
Deze overwegingen houden veeleer verband met het standpunt dat de splitsing geen be-

lastbaar resultaat met zich brengt, dan met het feit dat de splitsing zou beantwoorden aan 
rechtmatige financiële of economische behoeften. Het zijn eerder fiscale motieven.

In het 'bijzonder verslag van de raad van bestuur' omtrent de voorgenomen splitsing 
wordt de doelstelling van de splitsing omschreven als: 'de activa en de activiteiten van 
onze vennootschap betér en juister af te stemmen op, en te richten naar de werkelijke be-
langen' van elke groep der aandeelhouders'.

Voor de splitsing was IMV voor 99 pct. in handen van Amex Engineering Ltd., Main 
Street, Road Town, Britisch Virgin Islands, met een totaal van 375.520 aandelen op een 
totaal van 375.540 de overige aandelen waren in handen van de heren P. V. en E. V..

Alle activa en passiva worden in een 50/50 verhouding verdeeld tussen de twee nieuw 
op te richten vennootschappen NV Holdiver en NV Houdstermaatschappij. De aandelen 
van deze vennootschappen komen voor 99 pct. in handen van Amex Engingeering Ltd., 
met telkens 999 van de 1000 aandelen. Het overblijvende aandeel is in handen van respec-
tievelijk P. V.en E. V..

Zowel voor als na de splitsing bezit de voornaamste aandeelhouder dus een participatie 
van 99 pct. in de groep.

Dat een splitsing in functie van de activiteiten van de overige twee aandeelhouders 
overeenstemt met de doorgevoerde verdeling van de activa en passiva op 50/50 basis 
komt dan ook weinig aannemelijk voor.

Dat de analyse van de rechtmatige behoeften in de eerste plaats moet gedaan worden bij 
de vennootschap die gesplitst wordt en niet bij de andere vennootschappen en met betrek-
king tot andere verrichtingen die al dan niet gelijktijdig plaatsvinden, zoals (de eiseressen) 
voorhouden, is niet helemaal juist.

De analyse van de rechtmatige behoeften in geval van fusie of splitsing moet gedaan 
worden zowel bij de betrokken vennootschap(pen) als bij de voornaamste aandeelhouders, 
inzonderheid wanneer de verrichting zich situeert binnen een herstructurering van activi-
teiten in een groep van vennootschappen.
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Dat de verrichting noodzakelijkerwijze door rechtmatige economische en financiële be-
hoeften wordt gedreven, indien er geen fiscale motieven zijn, zoals (de eiseressen) voor-
houden, is evenmin juist.

Het geheel van motieven moet onderzocht worden.
Te dezen brengen (de eiseressen) geen enkel concreet element aan dat de splitsing be-

antwoordt aan rechtmatige economische en financiële behoeften. De motieven vermeld in 
het rapport aan de buitengewone algemene vergadering en het bijzonder verslag van de 
raad van de bestuur omtrent de voorgenomen splitsing zijn niet voldoende om rechtmatige 
economische of financiële behoeften te bewijzen.

De eventuele afwezigheid van fiscale behoeften is op zichzelf geen voldoende reden. 
Het gegeven dat de vrijgestelde reserve na de splitsing nog voorkomt op de respectievelij-
ke balansen van de uit de splitsing ontstane vennootschappen is slechts één aspect, dat 
niet volstaat om de stelling van (de eiseressen) hard te maken dat het geheel van verrich-
tingen door geen enkel fiscaal motief is geïnspireerd en beantwoordt aan rechtmatige eco-
nomische of financiële behoeften.

Besluit:
De Gewestelijk directeur heeft bij beslissingen van 23 november 2001 terecht de be-

zwaarschriften van (de eiseressen) afgewezen. De eerste rechter heeft terecht de vorderin-
gen van (de eiseressen) ongegrond verklaard en het bestreden vonnis dient bevestigd te 
worden.

Het hoger beroep van (de eiseressen) is derhalve ongegrond en (de eiseressen) dienen 
veroordeeld te worden tot de kosten van het hoger beroep zoals hierna begroot".

Grieven
Opdat een splitsing door overneming, door oprichting van nieuwe vennootschappen of 

een gemende splitsing, zoals geviseerd in artikel 210, §1, 1°, WIB (1992) fiscaal neutraal 
behandeld wordt overeenkomstig de artikelen 211 tot en met 214, WIB (1992), is onder 
meer vereist dat "de verrichting beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische 
behoeften", zoals gestipuleerd in artikel 211, §1, tweede lid, 3°, WIB (1992).

Deze voorwaarde is gesteund op artikel 11, eerste lid, a), van de Richtlijn 90/434 EEG 
van 23 juli 1990 van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de gemeen-
schappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil 
met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten, hierna aangeduid als Fu-
sierichtlijn.

Uit de voorbereidende werken blijkt dat de wetgever voormelde supranationale bepa-
ling in het WIB (1992) heeft ingevoerd in het voormeld artikel 211, §1, tweede lid, 3°, 
WIB (1992) door te stellen dat deze bepaling 'een identieke specifieke antimisbruikbepa-
ling' is als artikel 46, §1, tweede lid, 2°, WIB (1992) (Parl. Besch. Senaat, 1992-93, Doc. 
nr. 765-2, p. 36), waaromtrent de wetgever stelt: 'De artikelen 8, 32 en 43, §§2 en 8 van 
het ontwerp strekken ertoe de omzetting in het Belgische fiscale recht te verwezenlijken 
van de op 23 juli 1990 aangenomen Europese Richtlijn betreffende 'de gemeenschappelij-
ke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrek-
king tot vennootschappen uit verschillende lidstaten', voor wat het luik betreft in verband 
met de inbrengen van activa. (...) De voorwaarden van toekenning van het neutraliteits-
stelsel waarvan sommige nu reeds opgenomen zijn in de artikelen 10 tot 12 van het ko-
ninklijk besluit tot uitvoering van het WIB worden mutatis mutandis aangepast overeen-
komstig de richtlijn en zijn voortaan alle opgenomen in artikel 46 WIB (1992). (...) zoals 
artikel 11 van de Richtlijn het toelaat, is ten titel van preventieve maatregel tegen mis-
bruik of  fraude,  de  toekenning van het  fiscale neutraliteitsstelsel  onderworpen aan de 
voorwaarde dat 'de verrichting beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische 
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behoeften'. Dit is inderdaad, omwille van het streven naar eenvormigheid en samenhang, 
de gebruikte uitdrukking in de anti-ontwijkingsbepaling die onlangs in het Wetboek van 
de inkomstenbelasting werd ingevoegd en die zelf werd ontleend aan artikel 344 WIB 
(1992) (oud artikel 250 WIB). (...) De bedoelde voorwaarde werd ingevoerd teneinde de 
fiscus middelen te verschaffen om die oneigenlijke constructies te ontzenuwen. Zij steunt 
op artikel 11, §1, a, van de Fusierichtlijn die luidt als volgt: 'De lidstaten kunnen weigeren 
de bepalingen van titels II, III en IV geheel of gedeeltelijk toe te passen of het voordeel 
ervan teniet te doen indien blijkt dat de fusie, splitsing, inbreng van activa of aandelenruil: 
a) als hoofddoel of een der hoofddoelen belastingfraude of - ontwijking heeft: het feit dat 
een van de in artikel 1 bedoelde rechtshandelingen niet plaatsvindt op grond van zakelijke 
overwegingen, zoals herstructurering of rationalisering van de activiteiten van de bij de 
transactie  betrokken  vennootschappen,  kan  doen  veronderstellen  dat  die  transactie  als 
hoofddoel of een van de hoofddoelen belastingfraude of - ontwijking heeft. (...)' De in ar-
tikel 344 WIB (1992) (oud artikel 250 WIB), gebruikte uitdrukking werd verkozen boven 
de door de Raad van State voorgestelde uitdrukking 'op grond van zakelijke overwegin-
gen' teneinde in dit Wetboek geen nieuwe terminologie in te voeren. (...) De draagwijdte 
van de uitdrukking die voorkomt in artikel 250 WIB, verschilt niet van die gebruikt in ar-
tikel 11, §1, a, van de Richtlijn; zij stelt dezelfde beoordelingsmoeilijkheden: Dienaan-
gaande moet worden aangestipt dat de toepassing van die voorwaarde onderworpen is aan 
de algemene regels inzake de procedure die aan de administratie de bewijslast opleggen: 
om van de aangifte van de belastingplichtige af te stappen, moet de administratie de rede-
nen laten kennen die naar haar oordeel de wijziging rechtvaardigen en, in voorkomend ge-
val,  het  abnormale  karakter  van  de  verrichting  bewijzen.  Deze  bepaling  zal  dan  ook 
slechts, onder de controle van de hoven, van toepassing zijn wanneer de opgezette con-
structies uitsluitend of hoofdzakelijk het ontwijken van een fiscale last of het bekomen 
van een fiscaal voordeel beogen". (Parl. Besch. Kamer, 1991-1992, Doc. nr. 444/1, pp. 11 
tot 14).

Aldus heeft de wetgever in artikel 211, §1, tweede lid, 3°, WIB (1992) in de nationale 
Belgische wettelijke regeling voor het ontzeggen van de fiscale neutraliteit voor zuiver in-
terne situaties geopteerd om de in het gemeenschapsrecht gekozen oplossingen in te voe-
ren in de interne wet.

Daaruit volgt dat voor de toepassing van de interne Belgische wet het erin omgezette 
gemeenschapsrecht dient te worden toegepast en dat het Hof van Justitie overeenkomstig 
artikel 234 EG (ex-artikel 177 EEG) bevoegd is, desgevallend, de bepalingen van het om-
gezette gemeenschapsrecht uit te leggen, vermits de Gemeenschap er immers stellig be-
lang bij heeft, dat ter vermijding van uiteenlopende uitleggingen de overgenomen bepalin-
gen of begrippen van het gemeenschapsrecht, op eenvormige wijze worden uitgelegd.

Eerste onderdeel
Uit het algemene stelsel van de Fusierichtlijn, voor welke oplossing uit het gemeen-

schapsrecht de wetgever geopteerd heeft, vloeit voort dat het uitgewerkt systeem van uit-
stel van belastingheffing, zonder onderscheid van toepassing is op elke fusie, splitsing, in-
breng van activa en aandelenruil, ongeacht om welke reden deze plaatsvindt en of deze 
van financiële, economische of zuiver fiscale aard is.

Het uitstel van belastingheffing moet derhalve worden toegekend, tenzij belastingfrau-
de of -ontwijking het hoofddoel of één der hoofddoelen van de verrichting is. In dat ver-
band kan op grond van artikel 11, eerste lid, a), van de Fusierichtlijn bepaald worden dat 
het feit, dat een verrichting niet op grond van zakelijke overwegingen, zoals herstructure-
ring of rationalisering van de activiteiten, plaatsheeft, een vermoeden van belastingfraude 
of -ontwijking oplevert.

Enkel wanneer de litigieuze verrichting belastingfraude of - ontwijking tot hoofdzake-
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lijk doel heeft, kan het voordeel van het uitstel van belastingheffing ontzegd worden.
Dit houdt in dat de belastingadministratie de bewijslast draagt van deze bedoeling, ver-

mits zij het is die de afwijking van de algemene regel dient aan te tonen.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig beslist op p. 6 dat "uit de tekst van de 

Fusierichtlijn en van artikel 211, §1, tweede lid, 3°, WIB (1992) blijkt dat de bewijslast 
inzake 'rechtmatige financiële of economische behoeften' bij de belastingplichtige ligt", 
terwijl de bewijslast dat de litigieuze splitsing als hoofddoel of één van zijn hoofddoelen 
belastingfraude of - ontwijking heeft bij de administratie ligt (schending van artikel 1315 
van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek) en derhalve de appel-
rechters de eiseressen ten onrechte afwijzen omdat zij in hun bewijslast niet slagen, waar 
de appelrechters op p. 10 oordelen "Te dezen brengen (de eiseressen) geen enkel concreet 
element aan dat de splitsing beantwoordt aan rechtmatige economische en financiële be-
hoeften". (schending van artikel 211, §1, tweede lid, 3°, WIB (1992) en de artikelen 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 en II, eerste lid, a), van de Fusierichtlijn).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel 
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 211, §1, aanhef en eerste lid, van het Wetboek van de In-

komstenbelastingen (1992) komen in geval  van splitsing de meerwaarden die 
naar aanleiding van die verrichting zijn vastgesteld, niet in aanmerking voor be-
lastingheffing ingevolge artikel 208, tweede lid, of artikel 209 van dat wetboek.

Artikel 211, §1, tweede lid,  van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1992) bepaalt dat het eerste lid slechts van toepassing is op voorwaarde dat de 
overnemende of de verkrijgende vennootschap een binnenlandse vennootschap is 
en dat de verrichting beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische be-
hoeften.

2. Uit de parlementaire voorbereiding van deze wettelijke bepalingen blijkt dat 
de wetgever bij de invoering van deze regel die de interne verrichtingen aanbe-
langt, steunt op artikel 11 van de richtlijn 90/434/EEG van de Raad van 23 juli 
1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, 
inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit ver-
schillende Staten.

Uit het algemene stelsel van de richtlijn, zoals uitgelegd door het Hof van Jus-
titie van de Europese Gemeenschappen in zijn arrest van 17 juli 1997 inzake 
Leur-Bloem, blijkt dat de bij de richtlijn ingevoerde gemeenschappelijke fiscale 
regeling, die verschillende fiscale voordelen behelst, zonder onderscheid van toe-
passing is op elke fusie, splitsing en aandelenruil, ongeacht om welke reden deze 
plaatsvindt en of deze van financiële, economisch of zuiver fiscale aard is.

Uit die richtlijn zoals door het Hof van Justitie uitgelegd, volgt ook dat de Lid-
Staten de fiscale voordelen buiten toepassing mogen laten of het voordeel ervan 
tenietdoen, indien blijkt dat de fusie, splitsing, inbreng van activa of aandelen-
ruil, onder meer als hoofddoel of een der hoofddoelen belastingfraude of ontwij-
king heeft. De richtlijn preciseert in artikel 11, lid 1, sub a, in het kader van deze 
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voorbehouden bevoegdheid, dat de Lid-Staat kan bepalen dat er sprake is van 
een vermoeden van belastingfraude of -ontwijking wanneer een van de bedoelde 
rechtshandelingen niet plaatsvindt op grond van zakelijke overwegingen, zoals 
herstructurering of rationalisering van de activiteiten van de bij de transactie be-
trokken vennootschappen.

Uit die bepalingen van de richtlijn volgt, volgens het Hof van Justitie in het ge-
noemde arrest, dat de Lid-Staten de in de richtlijn bedoelde fiscale voordelen 
moeten toekennen voor de bedoelde verrichting, tenzij belastingfraude of -ont-
wijking het hoofddoel of een der hoofddoelen van deze rechtshandeling is. In dat 
verband kunnen de Lid-Staten bepalen dat het feit dat deze rechtshandelingen 
niet op grond van zakelijke overwegingen hebben plaatsgevonden, een vermoe-
den van belastingfraude of ontwijking oplevert.

3. Uit dit alles volgt dat het toekomt aan de bevoegde overheid die aanvoert 
dat de belastingplichtige gehandeld heeft met het doel belastingen te ontwijken 
en dat bewijs meent te moeten baseren op de afwezigheid van zakelijke overwe-
gingen, die afwezigheid ook te bewijzen, onverminderd de plicht voor de belas-
tingplichtige aan dat bewijs mee te werken. Uit het stelsel van de richtlijn dat 
door de nationale wet is overgenomen, volgt immers dat de verrichting geacht 
wordt op grond van zakelijke overwegingen te hebben plaatsgevonden en dat het 
aan de overheid staat het tegenovergestelde te bewijzen.

4. Het arrest oordeelt dat de bewijslast inzake rechtmatige economische of fi-
nanciële behoeften bij de belastingplichtige berust en schendt zo de in het onder-
deel aangewezen wetsbepalingen.

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

nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrech-

ter.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

13 december 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter  – Gelijkluidende conclusie  van de h. Thijs,  advocaat-generaal – Advocaten:  mrs. 
Wouters en Claeys Boúúaert.

Nr. 633

1° KAMER - 14 december 2007

1º GEMEENSCHAP EN GEWEST - OVERNEMING VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN 
DE STAAT - GRENZEN - INTERNATIONALE CULTURELE SAMENWERKING
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2º STAAT - GEMEENSCHAP EN GEWEST - OVERNEMING VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN 
DE STAAT - GRENZEN - INTERNATIONALE CULTURELE SAMENWERKING

3º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - UNIVERSITAIRE INSTELLINGEN - WERKINGSTOELAGEN - SCHULDEN - 
AARD - SCHULDVORDERING - VERJARING - TERMIJN

4º ONDERWIJS - UNIVERSITAIR ONDERWIJS - FINANCIERING - WERKINGSTOELAGEN - SCHULDEN 
- AARD - SCHULDVORDERING - VERJARING - TERMIJN

1º en 2° De overneming van de rechten en verplichtingen van de Staat, die beperkt is tot de  
bij de wet van 8 augustus 1988 aan de gemeenschappen en gewesten overgedragen  
bevoegdheden,  strekt  zick  niet  uit  tot  de  verplichtingen  die  bijzondere  wettelijke  
bepalingen voor 31 december 1988 rechtstreeks aan de gewesten en gemeenschappen 
hebben toegekend, en derhalve evenmin tot de verplichtingen die verband houden met  
de internationale culturele samenwerking en waarvoor de gemeenschappen bevoegd zijn  
geworden op grond van artikel 59bis, §2, 3°, van de Grondwet.  (Art. 27, §3, 3°, Wet 27 
juli 1971; Art. 61, §1, Financieringswet 1989)

3º en 4° De schulden, bestaande in werkingstoelagen die opeisbaar zijn krachtens de wet  
van  27 juli  1971 op  de  financiering  en  de  controle  van  de universitaire  instellingen,  
vloeien  niet  voort  uit  een  en  dezelfde  verbintenis,  maar  uit  de  opeenvolging  van  
afzonderlijke  verbintenissen,  die  elk  jaar  inzonderheid  op  grond  van  het  aantal  
ingeschreven studenten worden vastgelegd;  de met  die schulden overeenstemmende 
schuldvorderingen vallen buiten het toepassingsgebied van de vijfjarige verjaring1.  (Art. 
27, §3, 3°, Wet 27 juli 1971; Art. 2277, B.W.)

(BELGISCHE STAAT, Minister voor Sociale Zaken en Volksgezondheid  T. UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN 
e.a.; FRANSE GEMEENSCHAP, in de persoon van haar minister-president T. UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN 

e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0469.F - C.05.0473.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 3 maart 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
A.  Cassatieberoep  ingeschreven  op  de  algemene  rol  onder  het  nummer 

C.05.0469.F
De eiser voert twee middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 25, 27, §§3, 3°, en 6 van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de 

controle van de universitaire instellingen, als gewijzigd bij de wet van 5 januari 1976;
- de artikelen 3, 13, §1, en 16 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervor-

ming der instellingen;
- de artikelen 1 en 61, §1, inzonderheid eerste en zesde lid, van de bijzondere wet van 

16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten;
- artikel 59bis, §§2 en 2bis, van de Grondwet van 7 februari 1831, zowel voor als na de 

1 Zie Cass., 16 nov. 2001, AR C.00.0624.F, nr. 626, met concl. adv.-gen. WERQUIN, Pas., nr. 626.
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wijziging van 15 juli 1988; en artikel 127, §1, van de gecoördineerde Grondwet van 17 fe-
bruari 1994.

Aangevochten beslissingen
Na te hebben geoordeeld dat de bijdrage van de overheid in de litigieuze werkingstoela-

ge "wel degelijk onder de culturele aangelegenheden valt, aangezien het criterium dat daar 
de wettelijke bepaling in aanmerking is genomen voor de berekening van de toelage, de 
begroting voor culturele zaken is, terwijl de in aanmerking genomen buitenlandse studen-
ten die zijn welke een studiebeurs genieten binnen het kader van de internationale culture-
le samenwerking", beslist het bestreden arrest dat de eiser de last van de schuld moet dra-
gen tot 31 december 1988, terwijl de Franse Gemeenschap gehouden is tot de schuld na 
1988, en het veroordeelt bijgevolg de eiser om aan de eerste verweerster het bedrag van 
829.807,26 euro te betalen (voor de jaren 1977 tot 1988), vermeerderd met de moratoire 
interest, en om aan de tweede verweerster het bedrag van 1.075.946,30 euro te betalen 
(voor de jaren 1983 tot 1988), vermeerderd met dezelfde interest.

Die beslissing is gegrond op alle redenen van het arrest die geacht worden hier volledig 
weergegeven te zijn.

Grieven
Artikel 25 van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de univer-

sitaire instellingen bepaalt dat "binnen de perken en volgens de modaliteiten bepaald door 
deze titel, de Staat, met jaarlijkse uitkeringen, bijdraagt in de financiering van de wer-
kingsuitgaven van de universitaire instellingen", die het opsomt.

Naar luid van artikel 27, §3, van die wet worden de gewone werkingsuitgaven van de 
universitaire instellingen gedekt op grond van het aantal studenten die regelmatig ten laste 
zijn :

"1° Van de begrotingen van Nationale Opvoeding, Nederlands en Frans taalstelsel, wat 
betreft" onder meer de studenten die de Belgische of Luxemburgse nationaliteit hebben of 
wier ouders of voogd in België verblijven en er hun beroepsactiviteiten uitoefenen of on-
derdanen zijn van een Lidstaat van de EEG,

"2° Van de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking wat de personen betreft die onderhorige zijn van als dus-
danig door België erkende ontwikkelingslanden" en

"3° Van de Begrotingen van Culturele Zaken, wat betreft de personen die onderhorige 
zijn van de landen die met België een cultureel akkoord hebben gesloten en die, binnen 
het kader en de grenzen van die culturele akkoorden, een studiebeurs hebben bekomen 
van de Ministers tot wier bevoegdheid het Bestuur voor de Internationale Culturele Be-
trekkingen behoort".

Genoemd artikel 27, §6, bepaalt dat "het bedrag van de jaarlijkse werkingstoelage, vast-
gesteld overeenkomstig de bepalingen van de §§1 en 3 hierboven en van de artikelen 30 
tot 32bis hierna, op de volgende wijze wordt verdeeld:

1. begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ont-
wikkelingssamenwerking en begrotingen van Culturele Zaken, voor het aandeel dat zij 
respectievelijk moeten dragen;

2. begrotingen van Nationale Opvoeding, voor het saldo".
Artikel 59bis van de Grondwet, na de wijziging ervan op 17 juli 1980, kent aan de raad 

van de gemeenschappen de bevoegdheid toe om de samenwerking tussen de cultuurge-
meenschappen alsook de internationale culturele samenwerking te regelen. Een wet moet 
de vormen van de samenwerking vaststellen.

De bijzondere wet tot hervorming van de instellingen van 8 augustus 1980, die op 1 ok-
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tober 1980 van kracht is geworden, kent rechtspersoonlijkheid toe aan de gemeenschap-
pen (artikel 3), bepaalt dat elke gemeenschapsraad jaarlijks de begroting goedkeurt en de 
rekeningen afsluit, en dat alle ontvangsten en uitgaven op de begroting en in de rekenin-
gen worden gebracht (artikel 13) en stelt de vormen van de internationale culturele sa-
menwerking vast in de culturele aangelegenheden (artikel 16).

Daaruit volgt dat sedert de inwerkingtreding van de wet van 8 augustus 1980, namelijk 
op 1 oktober 1980, de internationale culturele betrekkingen tot de bevoegdheid van de 
Franse Gemeenschap behoren, en dat haar begroting de last draagt van het gedeelte van de 
jaarlijkse uitkering van de beide verweersters, bestemd voor de studenten, die onderdaan 
zijn van de landen die met Belgë een cultureel akkoord hebben gesloten en die een studie-
beurs hebben gekregen van de voor internationale culturele samenwerking bevoegde mi-
nister. 

Daaruit kan worden afgeleid dat vanaf die datum de verplichting met betrekking tot de 
werkingstoelage voor de eerste twee verweersters, die wordt toegekend voor de in artikel 
27, §3, 3°, van de wet van 27 juli 1971 bedoelde studenten, rechtstreeks ten laste valt van 
de Franse Gemeenschap.

De omstandigheid dat artikel 25 van de wet van 27 juli 1971 naar luid waarvan "de 
Staat, binnen de perken en volgens de modaliteiten bepaald door deze titel, met jaarlijkse 
uitkeringen, bijdraagt in de financiering van de werkingsuitgaven van de universitaire in-
stellingen", niet uitdrukkelijk is gewijzigd wegens de latere communautarisering en verde-
ling van de bevoegdheden heeft geen gevolgen, aangezien het op grond van andere bepa-
lingen mogelijk is klaar en duidelijk de minister, Staat of Gemeenschap aan te wijzen die 
bevoegd is voor de internationale culturele betrekkingen en voor de toekenning van beur-
zen aan studenten binnen het kader van de culturele akkoorden, en, derhalve, te bepalen 
ten laste van welke begroting die studenten vallen met ingang van 1 oktober 1980.

Artikel 61, §1, inzonderheid eerste en zesde lid, van de bijzondere wet van 19 (lees: 16) 
januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten regelt met 
ingang van 1 januari 1989 de overneming, door de gemeenschappen en gewesten, van de 
verplichtingen die de Belgische Staat had tot 31 december 1988, door als uitzondering on-
der de op die datum "bestaande" verplichtingen deze op te sommen welke niettemin op de 
Staat blijven rusten. De verplichtingen die bijzondere wettelijke bepalingen voor 31 de-
cember 1988 rechtstreeks hadden toegekend aan de gewesten en gemeenschappen, vallen 
niet onder dit artikel.

Het bestreden arrest oordeelt dat "het geschil loopt over de vraag of de federale Staat 
gebonden bleef door de op 31 december 1988 bestaande verplichtingen dan wel of de 
Franse Gemeenschap reeds vanaf 1980 van rechtswege de verplichtingen van de Staat had 
overgenomen en in dat geval dus de schuld moet dragen vanaf 1980". Het beslist, zonder 
op dat punt te worden bekritiseerd, dat de litigieuze toelagen tot de culturele aangelegen-
heden, meer bepaald tot de internationale culturele samenwerking behoren. Het beslist ten 
slotte dat "de overdracht van de financiële lasten betreffende de aan de gemeenschappen 
overgedragen culturele aangelegenheden wordt geregeld door de bijzondere financierings-
wet van 16 januari 1989", dat, krachtens artikel 61, §1, van die wet, de gemeenschappen 
de rechten en verplichtingen overnemen van de Belgische Staat,  voortvloeiende uit  de 
overgedragen bevoegdheden, die voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke 
procedures, dat, aangezien die wet van kracht is geworden op 1 januari 1989, "de over-
dracht van de lasten met ingang van die datum heeft plaatsgevonden en aanleiding gege-
ven heeft tot schuldvernieuwing door verandering van schuldenaar". Zonder na te gaan of 
de eiser de litigieuze verplichtingen had op 31 december 1988, beslist het dat de Staat 
niettemin erdoor gebonden blijft op grond dat het hier uitgaven betreft waarvoor geen 
aangifte van schuldvordering dient te worden overgelegd en dat zij "vaststonden op 31 de-
cember 1988 en vóór die datum werden ingevorderd", daar noch het bestaan zelf noch het 



Nr. 633 - 14.12.07 HOF VAN CASSATIE 2463 

bedrag ervan ooit werd betwist en "de niet-betaling van de uiterlijk op 31 december 1988 
verschuldigde toelage niet tot gevolg kan hebben dat dit niet-betaalde bedrag een niet-
vaststaande schuldvordering wordt". Aldus verantwoordt het arrest de beslissing waarbij 
de eiser veroordeeld wordt tot betaling van de toelagen voor de jaren 1980 tot 1988, niet 
naar recht (schending van alle, in het middel aangegeven bepalingen).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2227 en 2277 van het Burgerlijk Wetboek;
- wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellin-

gen, zoals zij van kracht was tijdens de periode van 1 januari 1977 tot 31 december 1988, 
inzonderheid de artikelen 25, 33, 34 en 36;

- artikel 100, eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördi-
natie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.

Aangevochten beslissingen
Na te hebben vastgesteld dat de eerste verweerster de eiser bij exploot van 31 oktober 

1985 gedagvaard heeft tot betaling van de uitkeringen tot dekking van de werkingskosten 
van de jaren 1977 en volgende voor de studenten die onderdaan zijn van de landen die 
met België een cultureel akkoord hebben gesloten en aan wie de voor de internationale 
culturele betrekkingen bevoegde minister een studiebeurs heeft toegekend, en dat de twee-
de verweerster bij  een op 24 september 1992 neergelegd verzoek tot  tussenkomst een 
rechtsvordering met hetzelfde doel heeft ingesteld, beslist het bestreden arrest dat de vijf-
jarige verjaring van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek niet op die schuldvordering 
van toepassing is en dat alleen de verjaring van artikel 100, eerste lid, 3°, van het konink-
lijk besluit van 17 juli 1991 van toepassing is, en het veroordeelt derhalve de eiser om aan 
de eerste verweerster het bedrag van 829.807,26 euro te betalen voor de jaren 1977 tot 
1988 en om aan de tweede verweerster het bedrag van 1.075.946,30 euro te betalen voor 
de jaren 1983 tot 1988, beide bedragen vermeerderd met de moratoire interest.

Het beslist aldus om al die redenen die geacht worden hier volledig weergegeven te 
zijn, en meer bepaald om die welke vermeld staan onder de titels "Wat betreft de aard van 
de schuldvorderingen", "Wat betreft de verjaring", en "Wat betreft het verschuldigd zijn 
van de bedragen in hoofdsom en interesten".

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, dat naar luid van artikel 2227 van 

dat wetboek kan worden aangevoerd tegen de schuldvorderingen op de Staat, moet "al 
hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen" beschouwd worden als schul-
den, bestaande in termijnen van renten of huren, en als schulden die gelijkgesteld zijn met 
inkomsten.

Artikel 25 van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de univer-
sitaire instellingen bepaalde dat aan de daarin opgesomde universitaire instellingen "jaar-
lijkse uitkeringen" werden toegekend als bijdrage "in de financiering van de gewone wer-
kingsuitgaven" van die instellingen. Uit de artikelen 33, 34 en 36 van dezelfde wet blijkt 
trouwens dat "de jaarlijkse werkingsuitkeringen" met inkomsten moeten worden gelijkge-
steld.

Artikel 34 betreffende de vaststelling van de "netto-inkomsten" van het patrimonium 
van de universitaire instellingen bepaalde immers dat het bedrag van die "netto-inkom-
sten", zijnde het overschot van de ontvangsten op de uitgaven, werd "afgetrokken van de 
werkingstoelage", terwijl artikel 33 bepaalde dat bij het vaststellen van de netto-inkom-
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sten geen rekening werd gehouden met het saldo van de jaarlijkse uitkeringen dat op het 
einde van het jaar beschikbaar was, "op voorwaarde dat dit saldo zijn bestemming be-
houdt". Ten slotte bepaalde artikel 36 dat de werkingsuitkering, de eerste van elke maand, 
per twaalfde ter beschikking gesteld werd van elke inrichting.

Uit die bepalingen kan worden afgeleid dat de "jaarlijkse" uitkeringen, die bestemd zijn 
om bij te dragen in gewone werkingsuitgaven, wel degelijk periodieke uitkeringen zijn, 
die met inkomsten kunnen worden gelijkgesteld en die met toepassing van artikel 2277 
van het Burgerlijk Wetboek verjaren door verloop van vijf jaar.

Daar het bestreden arrest oordeelt dat "de werkingstoelagen wegens hun aard niet onder 
toepassing van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek vallen", op grond dat "die uitke-
ringen immers geen schulden zijn, die bestaan in inkomsten of in periodiek te betalen uit-
gaven of bezoldigingen, maar opeenvolgende schulden in kapitaal zijn waarvan het be-
drag door de overheid jaarlijks wordt berekend, per maandelijkse twaalfden betaalbaar 
zijn en kunnen schommelen naargelang van het aantal ingeschreven studenten", is het niet 
naar recht verantwoord (schending van alle, in het middel aangegeven wetsbepalingen).

(...)
B.  Cassatieberoep,  op  de  algemene  rol  ingeschreven  onder  het  nummer 

C.05.0473.F
De eiseres doet afstand van haar cassatieberoep.
III. BESLISSING VAN HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest.
Ze dienen te worden gevoegd.
A. In de zaak nr. C.05.0469.F van de algemene rol:
Eerste middel
Het arrest oordeelt dat de bijdrage van de overheid in de in artikel 27, §3, 3°, 

van de wet van 27 juli 1971 bedoelde werkingstoelagen valt onder de internatio-
nale culturele samenwerking, bedoeld in artikel 59bis, §2, 3°, van de Grondwet.

Artikel 61, §1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de fi-
nanciering van de gemeenschappen en gewesten bepaalt dat, tenzij in deze wet 
anders wordt bepaald, de gemeenschappen en gewesten de rechten en verplich-
tingen van de Staat overnemen die betrekking hebben op de bevoegdheden die 
hen worden toegekend bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 tot wijziging 
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met 
inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortkomen uit hangende en toe-
komstige gerechtelijke procedures.

Die overneming van de rechten en verplichtingen van de Staat is beperkt tot de 
bevoegdheden die bij die wet van 8 augustus 1988 aan de gemeenschappen en 
gewesten zijn overgedragen. Zij strekt zich niet uit tot de verplichtingen die bij-
zondere wettelijke bepalingen rechtstreeks aan de gewesten en gemeenschappen 
hadden toegekend vóór 31 december 1988 en, derhalve, evenmin tot de verplich-
tingen  die  verband  houden  met  de  internationale  culturele  samenwerking  en 
waarvoor de gemeenschappen bevoegd zijn geworden op grond van artikel 59-
bis, §2, 3°, van de Grondwet.

Door te oordelen dat "de overdracht van de financiële lasten die verband hou-
den met de aan de gemeenschappen overgedragen culturele aangelegenheden is 
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geregeld bij de bijzondere financieringswet van 16 januari 1989" en dat, "aange-
zien de wet van 16 januari 1989 van kracht geworden was op 1 januari 1989, de 
overdracht van de lasten met ingang van die datum heeft plaatsgevonden en aan-
leiding gegeven heeft tot schuldvernieuwing door verandering van schuldenaar", 
verantwoordt het arrest zijn beslissing waarbij de eiser veroordeeld wordt tot be-
taling van de werkingstoelagen voor de jaren 1980 tot 1988, niet naar recht.

Het middel is gegrond.
Tweede middel
Eerste onderdeel
Artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat termijnen van altijddu-

rende renten en van lijfrenten, die van uitkeringen tot levensonderhoud, huren 
van huizen en pachten van landeigendommen, interesten van geleende sommen, 
en, in het algemeen, al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen, 
verjaren door verloop van vijf jaar.

De schulden, bestaande in de werkingstoelagen, die opeisbaar zijn krachtens 
de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire in-
stellingen, vloeien niet voort uit een en dezelfde verbintenis maar uit de opeen-
volging van afzonderlijke verbintenissen, die elk jaar inzonderheid op grond van 
het aantal inschrijvingen van de in artikel 27, §3, 3° van die wet bedoelde stu-
denten worden vastgelegd.

De met die schulden overeenkomende schuldvorderingen vallen buiten het toe-
passingsgebied van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek.

Door erop te wijzen dat die schulden opeenvolgende schulden zijn "waarvan 
het bedrag jaarlijks door de overheid wordt berekend, per maandelijkse twaalf-
den betaalbaar zijn en kunnen schommelen naargelang van het aantal ingeschre-
ven studenten", verantwoordt het arrest zijn beslissing dat de vijfjarige verjaring 
van voornoemd artikel 2277 daarop niet van toepassing is, naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
B. In de zaak C.05.0473.F van de algemene rol:
Er kan akte worden verleend van de afstand van het cassatieberoep.
Dictum
Het Hof,
A. Uitspraak doende in de zaak nr. C.05.0469.F van de algemene rol:
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de litigieuze 

schulden, bestaande in de werkingstoelagen van de eerste twee verweersters voor 
de jaren 1980 tot 1988, en over de kosten;

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest;

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrech-
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ter;

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.

B. Bij de uitspraak over de zaak C.05.0473.F van de algemene rol:

Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep;

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

14 december 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Oosterbosch, Van Ommeslaghe en Mahieu.

Nr. 634

1° KAMER - 14 december 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEROEPSINKOMSTEN — MEERWAARDEN - GEEN NORMAAL BEHEER VAN EEN 
PRIVÉVERMOGEN - BEDRIJFSVERMOGEN - DIVERSE INKOMSTEN

Het arrest  dat  beslist  dat  de litigieuze meerwaarden konden worden belast  als  diverse  
inkomsten in de zin van artikel 90, 1°, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, 
is  niet  naar  recht  verantwoord  daar  het  oordeelt  dat  de  door  de  partijen  gedane  
verrichtingen vaak voorkomen en met elkaar verbonden zijn, de betrokken goederen als 
bedrijfsvermogen zijn geïnvesteerd en uit de vastgestelde gegevens blijkt dat er geen 
sprake is van normaal beheer van een privévermogen1.  (Artt. 20, 1°, 24, 7° en 90, 1°, 
W.I.B. 1992)

(A.d. S. e.a. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0394.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 september 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren drie middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 23, §1, 24, 90, 1°, en 171, 1°, a), van het Wetboek van de Inkomstenbe-

lastingen 1992.
Aangevochten beslissingen
Na, onder verwijzing naar "het door de eerste rechter gedane onderzoek van de feiten" 

1 Het O.M. concludeerde tot de verwerping op het eerste en het tweede middel en tot vernietiging op 
het derde. 
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in hoofdzaak te hebben vastgesteld, (1) dat de gebroeders en zuster A. (die optreden met 
hun respectievelijke echtgenoten, thans de eisers), de kinderen zijn van mevrouw C., echt-
genote Jacques A.; dat zij eigenares was van gronden die grensden aan de dolomietafzet-
tingen, geëxploiteerd door de vennootschap DMD, die zelf deel uitmaakte van de groep L; 
dat die vennootschap reeds in 1984 de familie A. ertoe had pogen te bewegen gronden 
met een oppervlakte van 20 ha 5 a 77 ca aan haar te verkopen; dat, toen die onderhande-
lingen afsprongen, DMD de stad Andenne vroeg de gronden ten algemenen nutte te ontei-
genen; dat de stad Andenne, bij schrijven van 3 augustus 1989, aan de moeder van de ei-
sers haar voornemen kenbaar maakte om de oppervlakte van 20 ha 5 a 77 ca te onteige-
nen, indien geen akkoord kon worden bereikt; dat de gemeente Andenne, bij aangeteken-
de brief van 17 november 1989, aan de moeder van de eisers de beslissing van haar raad 
bekend maakte om aan de toezichthoudende overheid te vragen de onteigening ten alge-
menen nutte van de litigieuze gronden om economische redenen voort te zetten; (2) dat de 
partijen A., bij akte van 20 november 1989, de naamloze vennootschap Melcar hebben 
opgericht met een kapitaal van 7.500.000 frank, waarvan een bedrag van 3.000.000 frank 
zou worden gestort (een bijkomend bedrag van 1.000.000 frank zou in 1992 worden ge-
stort); dat de partijen A. en hun moeder, bij overeenkomst van dezelfde datum, de dolo-
mietafzetting die zich bevond in de gronden met een oppervlakte van 61 ha 23 a 60 ca, die 
de oppervlakte van 20 ha 5 a 77 ca omvatten waarvan de gemeente de onteigening had 
aangekondigd, hebben verkocht aan de vennootschap Melcar; de verkoopprijs voor de af-
zettingen werd vastgesteld op 8 frank per ontgonnen brutoton of 20 frank per bruto m3, 
welke prijs was aangepast aan de index; dat de gronden zelf niet werden verkocht; dat de 
vennootschap Melcar een aanvraag zal indienen voor een exploitatievergunning en voor 
de vergunning om het niveau van de bodem te wijzigen in december 1989 en januari 
1990; dat die vergunningen nooit zullen worden uitgereikt, zodat de vennootschap nooit 
de afzettingslagen zal kunnen exploiteren die zij had aangekocht; (3) dat de partijen A. tij-
dens de onteigeningsprocedure verschillende beroepen instelden; dat ten slotte op 6 no-
vember 1996 tussen de partijen A., de vennootschap Melcar, de vennootschap DMD en de 
vennootschap L. een dading werd getroffen, voornamelijk in de vorm van twee overeen-
komsten; dat bij een eerste overeenkomst tussen de partijen A., enerzijds, en de vennoot-
schappen Melcar, L. en DMD, anderzijds, de tussen de partijen A. en de vennootschap 
Melcar op 20 november 1989 gesloten overeenkomst tot verkoop van de afzettingslagen 
aldus werd gewijzigd dat de goederen waarop de onteigeningsprocedure betrekking had 
(20 ha 5 a 77 ca) daarvan werden uitgesloten en dat de afzettingslagen in andere percelen 
eraan werden toegevoegd; dat bij de tweede overeenkomst van dezelfde datum de partijen 
A. hun aandelen van de vennootschap Melcar verkochten tegen de prijs van 147.606.918 
frank, waarbij rekening gehouden werd met de wijzigingen die door de eerste overeen-
komst waren aangebracht in de overeenkomst van 21 november 1989 betreffende de ver-
koop van afzettingslagen; (4) dat de eisers de door ieder van hen op de verkoop van hun 
aandelen Melcar gerealiseerde meerwaarde niet hebben aangegeven in hun respectievelij-
ke aangiften in de personenbelasting voor het aanslagjaar 1997; dat de administratie, bij 
wijzigingsberichten, die aan ieder van de eisers werden gezonden op 22 oktober 1999, 
haar voornemen bekendmaakte om ieder van hen, op grond van artikel 90, 1°, van het 
Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen  1992,  te  belasten  op  een  meerwaarde  van 
23.934.486  frank,  zijnde  het  zesde  van  het  verschil  tussen  de  totale  verkoopprijs 
(147.606.918 frank) en het gestorte kapitaal van de vennootschap (4.000.000 frank); dat 
op die grondslag op naam van ieder van de eisers een aanvullende personenbelasting werd 
vastgesteld, vermeerderd met 50 pct., 

"zegt" het bestreden arrest, met wijziging van de beslissing van de eerste rechter, "voor 
recht dat de omschrijving als diverse inkomsten wettig is voor alle betrokken geldbedra-
gen en dat de opgelegde verhogingen verschuldigd zijn".

Het bestreden arrest motiveert die beslissing als volgt:
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Het "gedrag (van de eisers) gaat het normale beheer van een privévermogen te buiten", 
gelet met name op de "volgende, door de (eisers) in hun eigen conclusie uiteengezette ge-
gevens:

- de eisers hebben bij de administratie stappen ondernomen om de betrokken gronden te 
doen indelen als winningsgebied of als winningsuitbreidingsgebied;

- via een dagblad, gespecialiseerd in de sector mijnbouw en groeven, hebben zij een in-
dustriële partner gezocht voor de ontginning van de afzettingslagen;

- de vennootschap van een van de (eisers) stond in voor de contacten met de potentiële 
partners die zich uit de hele wereld kwamen aanbieden;

- ze hebben contacten gelegd met de universiteit van Luik teneinde de ontginningsmo-
gelijkheden te onderzoeken en verschillende rapporten werden verstrekt die hebben geleid 
tot steeds nauwkeuriger studies;

- ze zijn onderhandelingen gestart met een zeer belangrijke nijverheidsonderneming, 
die nabij de ontginningsplaats gevestigd was en gespecialiseerd was in het delven van do-
lomiet;

- toen die onderhandelingen financieel weinig interessant bleken te zijn, werd een fami-
lievennootschap opgericht om zelf de afzettingslaag te exploiteren en werden 'een aantal 
stappen ondernomen bij de boekhouder, revisor en notaris' (sic);

- de onderhandelingen worden niet alleen gevoerd met de naburige vennootschap, maar 
ook met de gemeenteoverheid die een onteigening plant, teneinde te discussiëren over de 
prijs van de betrokken gronden; nieuwe verslagen worden verstrekt door de universiteit;

-  de  betrokken naamloze familievennootschap,  die  de afzettingslaag van de (eisers) 
heeft gekocht, dient een aanvraag in om een exploitatievergunning en om een vergunning 
tot wijziging van het niveau van de bodem;

- nadat de onteigeningsprocedure was ingezet, worden verschillende rechtsvorderingen 
tegelijkertijd ingesteld; deze lopen echter uit op een dading, die was gebaseerd op zes 
stukken (vier contracten en twee eenzijdige verbintenissen) en die met name met nijver-
heidsondernemingen was getroffen voor een bedrag van om en bij 150.000.000 frank.

Het hof (van beroep) stelt aldus vast:
- dat de litigieuze activiteiten bijzonder goed waren georganiseerd;
- dat tal van overeenkomsten werden gesloten met mensen uit de beroepssector;
-  dat  de  (eisers) een beroep deden op de tussenkomst  van andere vennootschappen 

waarin sommigen onder hen aanzienlijke belangen konden hebben, teneinde de praktische 
verwezenlijking van de ontginning van de afzetting te bevorderen;

- dat familiegoederen die door erfopvolging waren verkregen voor industriële doelein-
den werden aangewend, waarbij het niveau van de bodem werd gewijzigd;

- dat de verrichtingen frequent voorkwamen en met elkaar verbonden waren;
- dat zij middelen aanwendden die het normale beheer van het privévermogen te buiten 

gingen;
- dat de betrokken goederen niet alleen als belegging dienden maar integendeel werden 

geïnvesteerd als bedrijfsvermogen;
- dat er belangrijke bedragen op het spel stonden;
- dat zij kosten voor marktonderzoek maakten teneinde gespecialiseerde partners aan te 

trekken;
- dat zij een beroep deden op mensen uit de beroepssector voor het beheer van de zaken 

en de opvolging van de procedures.
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Op grond van die gegevens, welke te dezen voorhanden zijn en in hun geheel worden 
beschouwd, had de administratie kunnen beslissen de inkomsten van de (eisers) te belas-
ten als winsten op basis van artikel 20, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1964) en 24, 7°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (cf. Cass., 14 juni 
1991, A.C., 1990-1991, nr. 535, 1030, en 1 februari 2002, AR. F.00.0053.F);

De administratie heeft evenwel gekozen voor de meer voordelige toepassing van artikel 
90, 7°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zodat het hof (van beroep) de 
toestand van (de eisers) in geen geval kan verzwaren;

De toepassing van laatstgenoemd artikel is te dezen in elk geval wettig, aangezien uit 
de boven vastgestelde gegevens blijkt dat hier geen sprake is van een normaal beheer van 
een privévermogen, zodat de door de (eisers) op de deelbewijzen gerealiseerde meerwaar-
de belastbaar is, ook al waren die deelbewijzen oorspronkelijk in privéhanden". 

Grieven
Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen maakt een onderscheid tussen "divers inko-

men" en "beroepsinkomen" (artikel 6) en onderwerpt beide categorieën aan verschillende 
regels: terwijl de beroepsinkomsten in beginsel begrepen zijn in het totaal belastbaar inko-
men tegen de progressieve aanslagvoet per schijf inkomstenbelasting, zijn de in artikel 90, 
1°, bedoelde diverse inkomsten in beginsel afzonderlijk belastbaar tegen de aanslagvoet 
van 33 pct. (artikel 171, 1°, a).

Bovendien heeft artikel 90, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen betrek-
king op "winst of baten ... die zelfs occasioneel of toevallig, buiten het uitoefenen van een 
beroepswerkzaamheid,  voortkomen uit  enige prestatie,  verrichting of  speculatie  of  uit 
diensten bewezen aan derden", zodat de beroepsinkomsten door de wet uitgesloten zijn 
van het toepassingsgebied van artikel 90, 1°.

Te dezen leidt het bestreden arrest uit de uiteenzetting van de feiten in de conclusie van 
de eisers af "dat de eisers frequente en met elkaar verbonden verrichtingen hebben opge-
zet", wat de omschrijving zelf is van de beroepswerkzaamheid, en "dat de betrokken goe-
deren werden geïnvesteerd als bedrijfsvermogen". Het besluit daaruit dat de administratie 
op grond van de feiten, "in hun geheel beschouwd de administratie had kunnen beslissen 
de inkomsten van (de eisers) te belasten als bedrijfswinsten op basis van artikel 24, 1°, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992" betreffende de winsten van de nij-
verheids- en handelsondernemingen. Het verwijst wat dat betreft naar het arrest van het 
Hof van Cassatie van 1 februari 2002 (A.C., nr. 77) dat het cassatieberoep tegen een vorig 
arrest van dezelfde kamer van het Hof van Beroep te Luik verworpen had. Dat arrest had 
om analoge redenen beslist dat de vergoedingen die de leden van een familie hadden ont-
vangen in ruil voor de vergunning om afval te storten op haar gronden, wettig als exploi-
tatiewinsten waren belast.

Nadat het arrest evenwel had gekozen voor de toepassing van artikel 90, 1°, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, beslist het dat "de toepassing van laatstge-
noemd artikel te dezen in elk geval wettig is, aangezien uit de boven vastgestelde gege-
vens blijkt dat hier geen sprake is van een normaal beheer van een privévermogen, zodat 
de door (de eisers) op de deelbewijzen gerealiseerde meerwaarde belastbaar is, ook al wa-
ren die deelbewijzen oorspronkelijk in privéhanden".

Gelet op het feit dat de belastingwet de openbare orde raakt, staat het niet aan de ver-
weerder om de inkomsten die het karakter van beroepsinkomsten bezitten te belasten als 
diverse inkomsten, ook al is het stelsel van de diverse inkomsten voordeliger voor de be-
lastingschuldige.

Aangezien het hof van beroep oordeelde dat de meerwaarden werden verkregen op goe-
deren die voor het bedrijfsvermogen van de eisers werden aangewend en dat die meer-
waarden krachtens artikel 24 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen belastbaar 
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waren als beroepsinkomsten, heeft het niet zonder de in het middel aangegeven bepalin-
gen te schenden kunnen beslissen dat de heffing van de belasting op de meerwaarde met 
toepassing van artikel 90, 1°, "te dezen wettig was": het had de heropening van het debat 
moeten bevelen teneinde de partijen in staat te stellen dienaangaande verweer te voeren 
en, indien na afloop van dat nieuwe debat, het hof van beroep bij zijn standpunt bleef, had 
het de litigieuze aanslagen moeten vernietigen, wat de verweerder de mogelijkheid zou 
hebben gegeven om de litigieuze meerwaarden met toepassing van artikel 355 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen ten name van de eisers opnieuw te belasten als be-
drijfsinkomsten (onder voorbehoud van het recht van de eisers om een bezwaar in te die-
nen tegen die nieuwe aanslagen).

Door op de bovengenoemde gronden te beslissen "dat de omschrijving als diverse in-
komsten wettig is", schendt het bestreden arrest derhalve alle in het middel aangegeven 
bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
(...)
Na onder meer erop te hebben gewezen "dat de litigieuze activiteiten bijzonder 

goed georganiseerd waren", "dat de verrichtingen frequent voorkomen en met el-
kaar verbonden zijn" en "dat de betrokken goederen als bedrijfsvermogen zijn 
geïnvesteerd", neemt het arrest aan dat "de administratie op grond van die gege-
vens (...), in hun geheel beschouwd, had kunnen beslissen de inkomsten van de 
(eisers) te belasten als bedrijfswinsten", op basis van artikel 24, 1°, van het Wet-
boek van de Inkomstenbelastingen 1992, dat betrekking heeft op de winsten van 
de nijverheids- en handelsondernemingen.

Na te hebben vastgesteld dat "de administratie evenwel gekozen heeft voor de 
meer voordelige toepassing van artikel 90, 1°, van het (Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen 1992)", beslist het arrest dat de belasting op die grondslag wettig 
is, op grond dat "uit de boven vastgestelde gegevens blijkt dat hier geen sprake is 
van een normaal beheer van een privévermogen".

Aangezien het arrest oordeelt dat de eisers "frequente en met elkaar verbonden 
verrichtingen hebben opgezet" en dat "de betrokken goederen als bedrijfsvermo-
gen zijn geïnvesteerd", beslist het arrest niet wettig dat de litigieuze meerwaar-
den als diverse inkomsten konden worden belast in de zin van artikel 90, 1°, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

Het middel is gegrond.

Overige grieven

De overige middelen hoeven niet te worden onderzocht, aangezien zij niet tot 
ruimere cassatie kunnen leiden.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest het hoger beroep 
van de verweerder ontvankelijk verklaart.
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Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

14 december 2007 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Andersluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 635

1° KAMER - 14 december 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEROEPSINKOMSTEN — BEDRIJFSLASTEN - FAILLISSEMENTSCURATOR - 
ONRECHTMATIGE VERDUISTERING VAN GELDBEDRAGEN - TERUGBETALING - AFTREKBAARHEID

Het arrest dat beslist dat de door een faillissementscurator gedane terugbetalingen van de  
door hem in die hoedanigheid ontvangen bedragen die hij onrechtmatig in zijn voordeel  
heeft verduisterd, aftrekbare beropskosten zijn, wordt niet naar recht verantwoord door 
de overweging dat de bedragen enkel door de beroepswerkzaamheid konden worden 
verkregen en dat de verplichting tot terugbetaling eveneens een beroepsmatig karakter  
had1. (Art. 49, eerste lid, W.I.B. 1992)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. C. Ph. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0098.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 22 juni 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 49 en 53, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;
- artikel 373, §1, van dat wetboek, zoals het bestond voor de wijziging ervan door arti-

kel 33 van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen
Aangevochten beslissingen
Na kennis te hebben genomen van een "geschil over de vraag of de gedurende de litigi-

euze aanslagjaren gedane terugbetalingen van bedragen die (de verweerder) voordien in 
zijn  voordeel  verduisterd  had  binnen  het  kader  van zijn  werkzaamheden  als  faillisse-
mentscurator, al dan niet aftrekbare beroepskosten zijn", en, na eraan te hebben herinnerd 

1 Zie concl. O.M., Pas., 2007, nr. 635.



2472 HOF VAN CASSATIE 14.12.07 - Nr. 635 

"dat beroepsuitgaven die zijn welke inherent zijn aan de uitoefening van het beroep, dat 
wil zeggen die welke wegens hun aard onafscheidelijk met de beroepswerkzaamheid ver-
bonden zijn",

beslist het hof van beroep,
enerzijds, "dat moet worden aangenomen dat de door (de verweerder) gedane terugbe-

talingen van verduisterde bedragen te dezen beroepslasten zijn", op grond:
-"dat (de verweerder) de verduisterde bedragen maar heeft kunnen verkrijgen door zijn 

beroepswerkzaamheid, zodat ze onafscheidelijk hiermee verbonden zijn";
-"dat in dezelfde zin de op (de verweerder) rustende verplichting tot terugbetaling die 

aanleiding heeft gegeven tot de litigieuze betalingen alleen haar oorsprong vond in de ver-
goeding voor fouten die in de uitoefening van diezelfde werkzaamheid waren begaan, (zo-
dat) die verplichting eveneens een beroepsmatig karakter had";

-"dat, zoals het al dan niet belastbaar karakter van de vergoedingen niet afhangt van 
hun rechtmatigheid, er wat dat betreft geen enkele reden bestaat om een onderscheid te 
maken naargelang de verplichting tot terugbetaling haar oorsprong vindt in een opzettelij-
ke dan wel in een onopzettelijke fout";

-"dat het niet belangrijk is dat de terugbetalingen pas zijn verricht nadat (de verweer-
der) zijn vroegere werkzaamheid als advocaat en faillissementscurator heeft  stopgezet, 
aangezien het Arbitragehof (heeft) beslist dat de artikelen 49 en 53, 1°, (van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 1992) de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, 
doordat de kosten en uitgaven die wegens een vroegere beroepswerkzaamheid noodzake-
lijk waren maar pas werden gedragen na de stopzetting ervan, niet aftrekbaar zijn";

en, anderzijds, dat "blijkt dat er tweemaal belasting is geheven waardoor ontheffing 
dient te worden verleend op grond van artikel 376 (van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen 1992), daar er belasting is geheven op de bedragen die verduisterd zijn geduren-
de vroegere aanslagjaren en die belasting is geheven zonder aftrek van dezelfde bedragen 
die gedurende de litigieuze aanslagjaren werden teruggegeven, dat die dubbele belasting 
manifest (is), te meer daar de administratie het te belasten bedrag van de verduisterde in-
komsten vastgesteld heeft na kennis te hebben genomen van het bestaan en het bedrag van 
de door (de verweerder) gedane terugbetalingen";

het hof bevestigt aldus het vonnis, op 12 maart 2003 gewezen door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Bergen, dat met toepassing van artikel 376, §1, 1°, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1992 "de ontheffing bevolen had van de aanslagen in de perso-
nenbelasting en in de aanvullende gemeentebelasting, die waren gevestigd onder respec-
tievelijk de artikelen 757.599.174,761.498.175, 771.922.993, 783.880.884 en 792.004.745 
van het kohier voor de aanslagjaren 1995 tot 1998 dat is opgemaakt voor de opbrengst 
van de directe belastingen van Doornik I".

Grieven
De dubbele belasting die aanleiding kan geven tot ambtshalve ontheffing met toepas-

sing van artikel 376, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, veronder-
stelt dat een en hetzelfde inkomen verschillende malen wordt belast, waarbij de ene belas-
ting de andere wettelijk uitsluit, met dien verstande dat alleen de onwettig vastgestelde be-
lasting aanleiding kan geven tot ambtshalve ontheffing.

De ambtshalve ontheffing van de litigieuze belastingen wegens dubbele belasting is 
derhalve onderworpen aan de voorwaarde dat de gedurende de litigieuze aanslagjaren ge-
dane terugbetalingen van de bedragen die de verweerder vroeger in zijn voordeel verduis-
terd had in de uitoefening van zijn werkzaamheid als faillissementscurator, wettelijk kun-
nen worden aangemerkt als aftrekbare beroepskosten.

Ook al kunnen de door de verweerder verduisterde bedragen worden beschouwd als een 
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bedrijfsinkomen dat te zijnen name belastbaar is, omdat zij, al is het onrechtstreeks, voort-
komen uit werkzaamheden van allerlei aard en de wet onder meer de voordelen van aller-
lei aard die verkregen zijn wegens of in de uitoefening van de beroepswerkzaamheid tot 
de belastbare bedrijfsinkomsten rekent, toch zijn de latere terugbetalingen van de bedra-
gen die de betrokkene verduisterd had en die te zijnen name als bedrijfsinkomsten belast 
werden, daarom nog geen wettelijk aftrekbare beroepskosten, daar deze inherent moeten 
zijn aan de uitoefening van de beroepswerkzaamheid, aangezien, krachtens artikel 53,1°, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, "als beroepskosten (die aftrekbaar 
zijn met toepassing van artikel 49 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) 
niet worden aangemerkt, de uitgaven van persoonlijke aard, zoals (...) alle (...) uitgaven 
die voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid niet noodzakelijk zijn".

Uit het feit immers dat de verweerder de verduisterde bedragen alleen heeft kunnen 
verkrijgen door zijn beroepswerkzaamheid als advocaat,  en meer bepaald als faillisse-
mentscurator, volgt nog niet dat de in de uitoefening van die werkzaamheid verduisterde 
gelden daarmee onafscheidelijk verbonden zijn, zoals het bestreden arrest beslist, tenzij er 
wordt aangenomen dat de toe-eigening, door een faillissementscurator, van bedragen die 
verschuldigd zijn aan de gezamenlijke schuldeisers, specifiek valt onder de hem door de 
rechtbank van koophandel gegeven opdracht, wat uitgesloten is.

In dezelfde zin kan de terugbetaling van de verduisterde bedragen tot vergoeding van 
de fouten die in de uitoefening van die werkzaamheid als curator zijn begaan, niet worden 
aangemerkt als de nakoming van een beroepsmatige verplichting, aangezien die fouten 
geen eenvoudige dwalingen zijn omtrent de feiten of omtrent het recht, die zijn begaan in 
de uitoefening van het curatorschap, maar bestaan in de doelbewuste toe-eigening van 
verschillende bedragen die toekwamen aan de gezamenlijke schuldeisers. Die toe-eige-
ning is werkelijk onverenigbaar met de door de rechtbank van koophandel aan de curator 
gegeven opdracht. Artikel 575, 4°, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, dat van 
toepassing was tijdens de jaren 1994 tot 1998, bepaalt immers uitdrukkelijk dat die toege-
ëigende bedragen moeten worden teruggegeven, zodat die terugbetaling een gevolg is die 
de wet zelf verbindt aan handelingen die weliswaar in de uitoefening van de werkzaam-
heid van curator zijn verricht, maar opzettelijk buiten die werkzaamheid en in strijd met 
de strafwet hebben plaatsgevonden.

Daaruit volgt dat de litigieuze terugbetalingen niet inherent zijn aan de uitoefening van 
de beroepswerkzaamheid van de verweerder, daar ze niet in een noodzakelijk verband 
staan met die uitoefening zoals door de artikelen 49 en 53, 1°, van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen 1992 wordt vereist en dat, derhalve, de aftrek ervan als beroepskosten 
in elk geval moet worden geweigerd, daar de vraag of de beroepswerkzaamheid als faillis-
sementscurator op het ogenblik van de terugbetalingen al dan niet stopgezet is als zodanig 
zonder enige invloed blijft op de weigering van de aftrek ervan en het arrest van het Arbi-
tragehof van 21 juni 2000 waarop het bestreden arrest zich baseert te dezen zonder toepas-
sing blijft.

Uit het bovenstaande volgt dat het arrest zijn beslissing niet naar recht verantwoordt dat 
de terugbetalingen van de bedragen die de verweerder in de uitoefening van zijn beroeps-
werkzaamheid  als  faillissementscurator  verduisterd  had,  als  aftrekbare  beroepskosten 
moeten worden aangemerkt die aanleiding kunnen geven tot dubbele belasting waarvoor 
ambtshalve ontheffing moet worden verleend en dat het integendeel de in het middel aan-
gegeven wetsbepalingen schendt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Uit de artikelen 49, eerste lid, en 53, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbe-

lastingen 1992 volgt dat de uitgaven als beroepskosten kunnen worden aange-
merkt wanneer zij inherent zijn aan de uitoefening van het beroep.
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Het arrest stelt vast dat de verweerder de bedragen die hij in zijn hoedanigheid 
van faillissementscurator had ontvangen, onrechtmatig in zijn voordeel verduis-
terd heeft.

Door te oordelen dat de verweerder die bedragen enkel door zijn beroepswerk-
zaamheid heeft kunnen verkrijgen en dat zijn verplichting tot terugbetaling even-
eens een beroepsmatig karakter had, verantwoordt het arrest niet naar recht zijn 
beslissing dat de terugbetalingen moeten worden aangemerkt als aftrekbare be-
roepskosten en, derhalve, dat er sprake is van dubbele belasting waarvoor ambts-
halve ontheffing moet worden verleend.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

14 december 2007 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes,  advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. P. Willemart, Brussel.

Nr. 636

1° KAMER - 14 december 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEROEPSINKOMSTEN — BATEN UIT VRIJE BEROEPEN EN UIT 
WINSTGEVENDE BEZIGHEDEN - ONROEREND VERMOGEN - VOORTDURENDE EN 
GEWOONLIJKE BEZIGHEID - GEEN NORMAAL BEHEER VAN EEN PRIVÉVERMOGEN - GEVOLG

Het  arrest  is  naar  recht  verantwoord  wanneer  het  beslist  dat  de  inkomsten  uit  het  
onroerend vermogen die voortkomen uit een geheel van verrichtingen die vaak genoeg  
voorkomen en voldoende met elkaar verbonden zijn om te worden aangemerkt als een  
voortdurende en gewoonlijke bezigheid en die niet bestaan in het normale beheer van 
het privévermogen van de partijen, bedrijfsinkomsten zijn en als zodanig belastbaar zijn.  
(Artt. 23, §1 en 27, eerste lid, W.I.B. 1992)

(P.D. e.a. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën) 

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0055.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 6 januari 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 7, 23, §1, 27, 37, 90, 1°, 339 en 340 van het Wetboek van de Inkomsten-

belastingen 1992;
- de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de inkomsten uit het onroerend vermogen van de eisers beroepsin-

komsten zijn om de volgende redenen:
"uit het door de administratie in aanmerking genomen aflossingsplan (...) blijkt dat de 

totale som van de in aanmerking genomen aankoopprijzen 15.340.000 frank bedraagt (...);
gelet op de huurprijzen (...) is de verkoopwaarde van de onroerende goederen heel wat 

hoger;
(...)
de bezittingen van de (eisers) die verkregen zijn met hun spaargeld, nalatenschappen of 

schenkingen staan buiten elke verhouding tot de omvang van het vastgoedvermogen, de 
kostprijs van de aanpassings- en renovatiewerken aan de litigieuze onroerende goederen 
en de verkoopwaarde van die goederen;

in de meeste gevallen zijn de goederen niet verkocht;
gelet op de gezinslasten van de (eisers) kan met het loon van D. P. niet erg veel worden 

gespaard;
de litigieuze aankopen vallen niet onder het normale beheer van een privévermogen, 

aangezien zij meestal niet zijn verricht met vroegere uitgaven van persoonlijk spaargeld, 
een schenking, een erfenis of een legaat;

de litigieuze aankopen impliceren dat er haast systematisch een beroep wordt gedaan op 
leningen;

daar de leningen bestemd zijn om terugbetaald te worden met huurgeld, is iedere lening 
onderworpen aan het bewijs van de rendabiliteit van het project;

de omvang van de aanpassings- en renovatiewerkzaamheden aan de litigieuze onroe-
rende goederen werd hierboven uiteengezet; de (eisers) geven toe 'dat zij, behalve voor de 
werken waarvoor gespecialiseerde werklui nodig zijn, nooit met gespecialiseerde bedrij-
ven, ongeacht of het architecten, aannemers of vastgoedkantoren zijn, hebben gewerkt om 
de onroerende goederen te verkrijgen';

(...)
het herhaaldelijk karakter van de verrichtingen blijkt uit het feit dat over een periode 

van 13 jaar 33 onroerende goederen zijn verkregen; het onderling verband ertussen blijkt 
uit het nagestreefde oogmerk, dat erin bestaat onroerende goederen tegen een lage prijs 
aan te kopen om ze te restaureren en te verhuren;

het is aangetoond dat die verrichtingen het normale beheer van een privévermogen te 
buiten gingen;

het beroepsmatig karakter van die verrichtingen wordt bevestigd door het haast syste-
matisch beroep doen op leningen die impliceren dat in elk geval het bewijs van de renda-
biliteit van het project moet worden geleverd, door de omvang van de aanpassings- en res-
tauratiewerken, de inschrijving van die verrichtingen in het handelsregister van 1987 tot 
1992 als 'vastgoedactiviteiten' en door het administratieve beheer van een geheel van ver-
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huurde goederen;
het betreft hier dus wel degelijk een geheel van verrichtingen die frequent genoeg voor-

komen en voldoende met elkaar verbonden zijn om te worden aangemerkt als een doorlo-
pende en gewoonlijke bezigheid die niet bestaat in het normale beheer van een privéver-
mogen; het gaat met andere woorden om een winstgevende bezigheid in de zin van artikel 
27, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, waaruit baten voortkomen 
in de zin van artikel 23, §1, 2°, van dat wetboek".

Grieven
Eerste onderdeel
De inkomsten uit  een onroerend vermogen zijn a priori  "inkomsten van onroerende 

goederen" in de zin van de artikelen 7 en volgende van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen 1992; zij kunnen enkel heromschreven worden als beroepsinkomsten wanneer 
de bezittingen die deze inkomsten voortbrengen "worden aangewend voor het uitoefenen 
van de beroepswerkzaamheid van de verkrijger van de inkomsten" in de zin van artikel 37 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

Het arrest kon dus niet beslissen dat de door de eisers ontvangen huurgelden belastbaar 
waren als beroepsinkomsten zonder vooraf vast te stellen dat de betrokken onroerende 
goederen wel degelijk waren aangewend "voor het uitoefenen van de beroepswerkzaam-
heid" van de eisers, dat  wil  zeggen wel degelijk waren gebruikt  als middelen om die 
werkzaamheid te verrichten (schending van de artikelen 7 en 37 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen).

Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen berust  immers op een grondbeginsel,  de 
bronnenleer (Bours, La notion de revenus taxables en matière d'impôt direct, Gembloux, 
Duculot, 1952, p. 2; Deschrijver, noot onder Cass., 15 september 1997, R.G.F. , 1998, p. 
71, nr. 6).

Volgens die leer "is een inkomen alleen belastbaar wanneer en in zoverre de belasting-
plichtige het haalt uit een in de wet vermelde bron, te dezen een onroerend goed, een roe-
rend goed, een kapitaal of een beroepswerkzaamheid" (Deschrijver, op. cit.).

Het belastingwetboek voert aldus duidelijk vier afzonderlijke categorieën van inkom-
sten in:

- de inkomsten uit onroerende goederen (artikelen 7 en volgende van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1992)

- de inkomsten uit roerende goederen (artikelen 17 en volgende van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1992)

- de beroepsinkomsten (artikelen 23 en volgende van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen 1992)

- de diverse inkomsten (artikelen 90 en volgende van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen 1992).

Geen van die categorieën heeft voorrang op de andere.
Het betreft hier met andere woorden wel degelijk vier aparte categorieën inkomsten, 

met elk hun eigen definitie en hun eigen regels: "het spreekt vanzelf dat een belastbaar in-
komen niet tegelijkertijd als een roerend en als een beroepsinkomen kan worden aange-
merkt. De opzet van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (en de bronnenleer) verzet 
zich daartegen (...)" (Deschrijver, op. cit., p. 72, nr. 8)

Te dezen zijn de inkomsten uit een onroerend vermogen dus wel degelijk a priori on-
roerende inkomsten. In dezelfde zin zijn inkomsten die "rechtstreeks of onrechtstreeks 
voortkomen uit werkzaamheden van alle aard" wel degelijk - a priori - beroepsinkomsten 
(artikel 23 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992).
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Inkomsten uit onroerende goederen kunnen dus enkel van categorie "wisselen" indien 
de wet dat bepaalt.

Dat is bijvoorbeeld het geval met het bovenvermelde artikel 37 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992, maar dat is enkel van toepassing indien de voorwaarden daar-
toe vervuld zijn.

Te dezen is dus vereist dat de betrokken onroerende goederen worden gebruikt voor de 
beroepswerkzaamheid van de verkrijger van de inkomsten.

Als zodanig worden aldus beschouwd de onroerende of roerende goederen "die de be-
lastingplichtige (...) in een handels-, nijverheids- of landbouwonderneming heeft gebruikt" 
of  "voor  de  uitoefening  van  een  vrij  beroep,  ambt,  post  of  winstgevende  bezigheid" 
(Comm. I.B., 1992, 37/3): bijvoorbeeld het kadastraal inkomen van een onroerend goed 
dat wordt gebruikt voor een beroepswerkzaamheid (Coppens en Bailleux, Droit fiscal, Les 
impôts sur les revenus, Brussel, Larcier, p. 71); de interesten, betaald aan een bank die 
geld heeft geleend; dat geld wordt immers gebruikt voor de beroepswerkzaamheid van de 
bankier (Coppens en Baileux, op. cit., p. 70); de inkomsten uit roerende waarden van een 
wisselagent: die waarden worden immers gebruikt voor de uitoefening van het beroep van 
wisselagent (Dassesse en Minne, Droit fiscal, Brussel, Bruylant, 1991, p. 358).

Het roerend of onroerend goed waaruit de inkomsten voortkomen moet dus in de zin 
van artikel 37 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 noodzakelijkerwijs 
worden aangewend voor een exploitatie, met andere woorden worden gebruikt als middel 
voor die exploitatie.

De parlementaire voorbereiding van artikel 37 (het vroegere artikel 19 van de gecoördi-
neerde wetten van 1962) bevestigt zulks: "Artikel 19 regelt het kiese geval van inkomsten 
die kunnen worden gerangschikt in twee van de bij artikel 3 bedoelde categorieën (artikel 
3 omschrijft de verschillende categorieën belastbare inkomsten, namelijk de inkomsten uit 
roerende goederen, de inkomsten uit onroerende goederen, bedrijfsinkomsten en diverse 
inkomsten). Zulks is het geval voor inkomsten uit roerende en onroerende goederen die in 
een handels-, nijverheids- of landbouwonderneming zijn geïnvesteerd (kadastraal inkom-
sten,  huurgelden  van  onroerende  goederen,  bankinteresten,  inkomsten  uit  portefeuille, 
etc.). Deze inkomsten zijn, eensdeels, inkomsten uit onroerende goederen of opbrengsten 
van roerende kapitalen en goederen en, anderdeels, bedrijfsinkomsten. Artikel 19 stelt als 
principe dat dergelijke inkomsten uitsluitend zullen worden beschouwd als bedrijfsinkom-
sten" (Memorie van Toelichting, Gedr. St., Kamer, zitting 1961-1962, nr. 264-1).

Volgens het verslag van de Kamercommissie trouwens "zijn de onroerende goederen en 
de effecten of andere roerende kapitalen belegd in een onderneming, productieve elemen-
ten zowel als het materieel en de uitrusting dienende tot de eigenlijke exploitatie van de 
onderneming. De inkomsten uit deze onroerende en roerende goederen en kapitalen dra-
gen bij tot het vormen van de exploitatiewinst en verkrijgen derhalve daardoor het karak-
ter van bedrijfsinkomsten. Om deze reden bepaalt artikel 19 dat bedoelde inkomsten uit 
onroerende en roerende goederen dienen aangegeven als hebbende het karakter van be-
drijfsinkomsten, zodat de uitslagen van de onderneming niet dienen onderverdeeld in in-
komsten uit onroerende of roerende goederen en eigenlijke exploitatie-inkomsten".

Bij wijze van besluit kon het arrest dus niet zonder vast te stellen dat de voorwaarden 
voor de toepassing van artikel 37 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen vervuld 
waren, beslissen dat de door de eisers ontvangen inkomsten uit onroerende goederen niet 
meer onder de categorie van onroerende inkomsten vielen in de zin van artikel 7 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, maar dienden beschouwd te worden als in-
komsten van de categorie "beroepsinkomsten" in de zin van artikel 23 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 1992.

Tweede onderdeel
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De inkomsten die voortkomen uit "verrichtingen van normaal beheer van een privé-ver-
mogen, bestaande in onroerende goederen, portefeuillewaarden en roerende voorwerpen", 
zijn niet belastbaar (artikel 90, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992).

In geen van die redenen stelt het arrest vast dat de betrokken onroerende inkomsten niet 
de uitkomst zijn van verrichtingen van normaal beheer.

Het hof van beroep oordeelt weliswaar dat de eisers hun onroerende goederen hebben 
verkregen in een feitelijke context die - volgens het hof - een "normaal beheer van een pri-
vévermogen" uitsluit (herhaalde aankopen, de verkoopwaarde van de onroerende goede-
ren, de omvang van de renovatiewerken, gebrek aan persoonlijke middelen, etc.), maar 
niet dat het verhuren zelf (dat de litigieuze inkomsten oplevert) eveneens buiten dat "nor-
male beheer" valt.

Het arrest kon dus niet wettig beslissen dat de tussen 1993 en 1995 door de eisers ont-
vangen onroerende inkomsten niet voortkwamen uit "verrichtingen van normaal beheer", 
zonder daarbij de facto vast te stellen dat de werkzaamheid die de betrokken inkomsten 
opbracht, zelf werd utgeoefend onder voorwaarden die een "normaal beheer van een pri-
vévermogen" uitsloten (schending van de artikelen 7 en 90, 1°, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992).

Derde onderdeel
Om belast te kunnen worden als "baten" in de zin van de artikelen 23, §1, 2° en 27 van 

het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, moet een winstgevende bezigheid, wan-
neer het natuurlijke personen betreft,  een geheel van verrichtingen zijn die niet  alleen 
vaak genoeg voorkomen, maar  tevens in  de uitoefening van een beroep plaatsvonden 
(Cass., 23 april 1968, A.C., 1968, p. 1070).

Te dezen oordeelt het arrest dat "het bestaan van een omvangrijk onroerend vermogen 
een niet te verwaarlozen geheel van administratieve taken vergt (plaatsbezichtiging door 
potentiële huurders, gesteldheid van de plaats bij de aanvang en het einde van de huur, op-
maak, ondertekening en registratie van de huurovereenkomsten, inning van de huurgel-
den,  uitvoering van andere dan huurstellingen, opvolging van de eventuele geschillen, 
sluiten van verzekeringen tegen brand, betaling van verschillende facturen ...)".

Die "administratieve taken" zijn al die welke een "goed huisvader" moet verrichten als 
hij zijn privévermogen wil behouden of vergroten.

In geen van die overwegingen noch in enige andere stelt het arrest wettig vast dat de ei-
sers een beroepswerkzaamheid als vastgoedmakelaar uitoefenden.

In het bijzonder de vaststellingen van het arrest volgens welke "het beroepsmatig ka-
rakter van die verrichtingen" bevestigd wordt door het haast systematisch beroep op lenin-
gen die impliceren dat in elk geval het bewijs van de rendabiliteit van het project moet 
worden geleverd, door de omvang van de aanpassings- en restauratiewerken, de inschrij-
ving van die verrichtingen in het handelsregister van 1987 tot 1992 als 'vastgoedactivitei-
ten" en "door het administratieve beheer van een geheel van verhuurde goederen" dat 
eveneens bestaat uit de handelingen die ieder goed huisvader die een omvangrijk vast-
goedvermogen beheert, moet verrichten (op straffe van ambtshalve, in beginsel, de daden 
"van normaal beheer" uit te sluiten in geval van een "omvangrijk" vermogen). Het feit dat 
de (eisers) van 1987 tot 1992 in het handelsregister waren ingeschreven kan niet in aan-
merking genomen worden, daar die tijdsspanne voor de litigieuze aanslagjaren viel.

In het bovengenoemde arrest van 23 april 1968 heeft het Hof van Cassatie aldus beslist 
dat, indien de door de feitenrechter vermelde werkzaamheden "door elke bouwer en ver-
koper kunnen worden verricht, ook wanneer hij zich ertoe beperkt zijn eigen patrimonium 
te  beheren",  de  toepassing van de belasting op beroepsinkomsten niet  verantwoord is 
(Cass., 23 april 1968, op. cit.).
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De conclusies van het Hof van Beroep te Bergen volgens welke het "hier dus wel dege-
lijk een geheel van verrichtingen betreft die frequent genoeg voorkomen en voldoende 
met elkaar verbonden zijn om te worden aangemerkt als een doorlopende en gewoonlijke 
bezigheid, die niet bestaat in het normale beheer van een privévermogen" , maken het al 
evenmin mogelijk de belastingen van die inkomsten naar recht te verantwoorden als be-
roepsinkomsten, aangezien alle, door de eisers gestelde handelingen die zijn welke ieder 
goed huisvader, die eigenaar is van een omvangrijk onroerend vermogen, moet verrichten, 
als hij zijn vermogen oordeelkundig als "goed huisvader" wil beheren (schending van de 
artikelen 23, §2°, en 27 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De eerste drie onderdelen:
Het arrest stelt vast dat het geschil betrekking heeft op de aanslagen in de per-

sonenbelasting die ten name van de eisers zijn gevestigd op de inkomsten die hij 
heeft verkregen uit de verhuring van verschillende, hem toebehorende onroeren-
de goederen.

Artikel 23, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat 
beroepsinkomsten alle inkomsten zijn die rechtstreeks of onrechtstreeks voortko-
men uit werkzaamheden van alle aard, zoals met name de baten.

Artikel 27, eerste lid, van dat wetboek bepaalt dat baten alle inkomsten zijn uit 
een vrij beroep, een ambt of post en alle, niet als winst of als bezoldigingen aan 
te merken inkomsten uit een winstgevende bezigheid.

Het arrest oordeelt dat "het herhaaldelijk karakter van de verrichtingen blijkt 
uit het feit dat over een periode van 13 jaar 33 onroerende goederen zijn verkre-
gen; dat het onderling verband ertussen blijkt uit het nagestreefde oogmerk, dat 
erin bestaat onroerende goederen tegen een lage prijs aan te kopen om ze te res-
taureren en te verhuren; dat het is aangetoond dat die verrichtingen het normale 
beheer van een privévermogen te buiten gingen; dat het beroepsmatig karakter 
van die verrichtingen wordt bevestigd door het haast systematisch beroep op le-
ningen die impliceren dat in elk geval het bewijs van de rendabiliteit van het pro-
ject dient te worden geleverd, door de omvang van de aanpassings- en restaura-
tiewerken, de inschrijving van die verrichtingen in het handelsregister van 1987 
tot 1992 als 'vastgoedactiviteiten' en door het administratieve beheer van een ge-
heel van verhuurde goederen; dat het hier wel degelijk een geheel van verrichtin-
gen betreft die frequent genoeg voorkomen en voldoende met elkaar verbonden 
zijn om te worden aangemerkt als een doorlopende en gewoonlijke bezigheid die 
niet bestaat in het normale beheer van een privévermogen; het gaat met andere 
woorden om een winstgevende bezigheid in de zin van artikel 27, eerste lid, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, waaruit baten voortkomen in de zin 
van artikel 23, §1, van dat wetboek".

Door die overwegingen verantwoordt het arrest naar recht zijn beslissing dat 
de door het vastgoedvermogen van de eisers opgebrachte inkomsten bedrijfsin-
komsten zijn en als zodanig belastbaar zijn.

Die onderdelen kunnen niet worden aangenomen.
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(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

14 december 2007 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Th. Afschrift, Brussel en T'Kint.

Nr. 637

1° KAMER - 14 december 2007

DWANGSOM - OPHEFFING - HOOFDVEROORDELING MET DWANGSOM - HOGER BEROEP - 
BEVOEGDHEID

De rechter die, op het hoger beroep tegen een beslissing die een hoofdveroordeling met  
dwangsom uitspreekt, nagaat of de dwangsom reeds van meet af aan onder de door de  
eerste rechter bepaalde voorwaarden en modaliteiten gerechtvaardigd was, maakt geen 
toepassing van artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek1. (Art. 1385quinquies, 
Ger.W.)

(D. J-M. e.a. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0068.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 december 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 774, tweede lid, 1138,2° en 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging;
- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk de rechter 

niet ambtshalve een geschil mag opwerpen waarvan de partijen het bestaan bij conclusie 
hebben uitgesloten en dat de openbare orde niet raakt.

Aangevochten beslissingen
Na kennis te hebben genomen van het hoger beroep van de verweerder tegen de be-

1 Zie  Cass.,  18  feb.  1988,  AC.,  1987-88,  nr.  373  en  concl.  adv.-gen.  PIRET,  15  mei  1988,  AR 
C.97.0263.F, Pas., 1998, nr. 256, 12 nov. 1999, AR C.98.0487.F, AC., 1999, nr. 603; Ben. GH., 15 
april  1992,  nr.  A 91/2, Jurisprudentie 1992,  p.  89;  O. MIGNOLET,  "La révision de l'astreinte:  une 
impossible équation", RCJB 2005, pp. 726 e.v., inz. Nr. 54, p. 772-773.
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schikking waarbij de voorzitter van de Rechtbank te Charleroi in kort geding het verzet 
van de verweerder verworpen had tegen de beschikking van 12 april 2002 waarin hij, op 
eenzijdig verzoekschrift van de eisers, een gerechtelijk bewaarder had aangewezen om de 
fotokopieën te bewaren van de aan de eisers toebehorende stukken die door de beambten 
van de verweerder in beslag genomen waren naar aanleiding van een door de eerste eiser 
op de luchthaven van Gosselies op 11 april 2002 uitgevoerde douanecontrole, en aan de 
verweerder of diens beambten verschillende bevelen had gegeven en hen een verbod had 
opgelegd waaraan hij drie soorten dwangsommen had verbonden: (a) voor de verplichting 
die aan het naar de luchthaven van Charleroi gedetacheerde diensthoofd van het bestuur 
van douane en accijnzen is opgelegd om elk van zijn betrokken collega's "terstond" op de 
hoogte te brengen wordt een eerste dwangsom van 50.000 euro opgelegd; (b) aan de ver-
plichting voor diezelfde ambtenaar om "binnen een termijn van twee uur vanaf de beteke-
ning van de beschikking" de fotokopieën van de litigieuze stukken aan de gerechtelijk be-
waarder te overhandigen wordt een tweede dwangsom verbonden van 25.000 euro per 
stuk, kopie of analyse die na die termijn worden bijgehouden; (c) ten slotte wordt een der-
de dwangsom van 25.000 euro per overtreding verbonden aan het verbod voor iedere be-
ambte of ambtenaar die inzage genomen heeft van die stukken, kopieën of analyses om op 
enigerlei wijze tussen te komen in elk dossier of elke procedure betreffende de eisers of 
de met hen gelieerde of in de stukken vermelde natuurlijke personen of rechtspersonen;

en na te hebben vastgesteld dat de tweede dwangsom met ingang van 12 april 2002 ver-
beurd wordt omdat de beambten van de verweerder de litigieuze stukken niet binnen de in 
de beschikking bepaalde termijn aan de gerechtelijk bewaarder hebben overhandigd, en na 
te hebben beslist dat de eerste rechter terecht het verzet van de verweerder tegen de aan-
wijzing van een gerechtelijk bewaarder en tegen de maatregelen, bedoeld om de overhan-
diging van de litigieuze stukken aan hem te verzekeren, verworpen heeft, doet het hof van 
beroep de beschikking van de eerste rechter, in zoverre ze de dwangsommen betreft, te-
niet, verklaart het, met wijziging van die beschikking, het verzet van de verweerder tegen 
de beschikking van 12 april 2002 ten dele gegrond, beveelt het de opheffing van de in die 
beschikking bepaalde dwangsommen en, meer bepaald, de opheffing van de dwangsom 
die verbonden is aan de verplichting van de verweerder om binnen een termijn van twee 
uur te rekenen van de betekening van die beschikking de litigieuze stukken aan de gerech-
telijk bewaarder te overhandigen.

Het arrest grondt zijn beslissing om de dwangsommen op te heffen op de volgende re-
denen:

(1)"(de verweerder) eist met name de toepassing van artikel 1385quinquies van het Ge-
rechtelijk Wetboek dat de rechter die de dwangsom bevolen heeft het recht geeft deze op 
te heffen, te verminderen of de looptijd ervan op te schorten gedurende een bepaalde ter-
mijn ingeval van blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de 
veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen; alvorens de eventuele toepassing 
van die bepaling te overwegen, dient de rechter de redelijkheid na te gaan van de voor-
waarden voor de toepassing van de dwangsommen, die zijn opgelegd in de beschikking 
waartegen verzet is gedaan, en met name van de termijnen van tenuitvoerlegging, los van 
de omstandigheden waarin te dezen de betekening en de tenuitvoerlegging van die be-
schikking zijn geschied";

(2) "de (eisers) erkennen (...) dat de (enige) dwangsom van 50.000 euro 'uiteraard niet 
verschuldigd is'; dat derhalve niets de opheffing ervan in de weg staat";

(3) "de beschikking van 12 april 2002 wijst de ambtenaar aan die belast is met de ten-
uitvoerlegging ervan wat betreft de bevelen waaraan de eerste twee dwangsommen ver-
bonden zijn; dat is namelijk het 'naar de luchthaven van Charleroi gedetacheerde dienst-
hoofd van het bestuur van douane en accijnzen'; (de verweerder) verklaart, zonder op dat 
punt op rechtsgeldige wijze door de (eisers) te worden tegengesproken, dat geen enkele 
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ambtenaar van het bestuur van de douane aan die omschrijving beantwoordt en dat meer 
bepaald de beambten van de brigade van de douane en accijnzen van de luchthaven van 
Charleroi alsook de beambten van de in het "Centre Albert", place Albert I, nr. 4 te Char-
leroi ondergebrachte brigade van douane en accijnzen onder het gezag staan van de chef 
van de controle van de douane en accijnzen van Charleroi; het proces-verbaal van verhoor 
(van de eerste eiser) is niet opgemaakt door ambtenaren van het bestuur van douane en ac-
cijnzen van Charleroi, maar wel door ambtenaren van het bestuur van de bijzondere belas-
tingsinspectie (cel douane en accijnzen), rue de Fragnée, nr. 40 te Luik; de processen-ver-
baal van de vaststellingen zijn eveneens opgemaakt door het bestuur van de bijzondere 
belastingsinspectie, rue de Fragnée, nr. 40 te Luik; de (eisers) spreken (de verweerder) 
niet tegen wanneer deze verklaart dat (de eerste eiser) en zijn advocaat ervan op de hoogte 
zijn gebracht dat de litigieuze fotokopieën met een dienstvoertuig werden overgebracht 
naar het bestuur van de bijzondere belastingsinspectie te Luik, op het voormelde adres; de 
beschikking van 12 april 2002 legt een termijn van één uur op om de informatie te bezor-
gen aan ieder van de betrokken ambtenaren; zulks betekent dat de in die beschikking vast-
gestelde termijn van twee uur te rekenen van de betekening waarvoor de tweede dwang-
som is opgelegd, in werkelijkheid is teruggebracht tot één uur en dat binnen dat uur de li-
tigieuze fotokopieën moeten worden bijeengebracht, het vervoer ervan moet worden gere-
geld en dat de stukken effectief aan de gerechtelijk bewaarder, diens aangestelden of de 
door hem gemachtigde gerechtsdeurwaarder moeten worden overhandigd; een dergelijke 
termijn is uiteraard te kort, gelet vooral op de afstand tussen de steden Luik en Charleroi; 
de tweede dwangsom moet dus worden opgeheven, te meer daar zij is opgelegd per stuk, 
kopie of analyse die na die termijn worden bijgehouden, zodat zelfs reeds bij de geringste 
vertraging het totale bedrag verschuldigd wordt";

(4)" (de verweerder) klaagt terecht over het buitensporig karakter van het verbod dat 
aan iedere beambte of ambtenaar die inzage genomen heeft van de stukken, kopieën of 
analyses, wordt opgelegd om tussen te komen in elk dossier of in elke procedure waarin 
de (eisers) of de met hen gelieerde of in de stukken vermelde natuurlijke of rechtsperso-
nen betrokken zijn; dat verbod geldt immers voor de door beambten van het bestuur te 
vervullen taken, zonder dat wordt geëist dat de behandeling van het dossier of de opvol-
ging van de procedure volgt uit enig gebruik van de in de litigieuze fotokopieën vervatte 
gegevens; de (eisers) zijn bovendien niet de enigen die door die maatregel getroffen zijn, 
maar ook alle natuurlijke personen of rechtspersonen die met hen gelieerd zijn, zonder na-
dere precisering; (de verweerder) eist niet de opheffing van voormeld verbod, maar enkel 
de opheffing van de daaraan verbonden dwangsom; daar het hof (van beroep) niet ultra 
petita uitspraak kon doen, dient het derhalve alleen die dwangsom op te heffen";

(5)"de litigieuze fotokopieën zijn  aan de gerechtelijk  bewaarder  overhandigd op 15 
april 2002; krachtens artikel 1385bis, voorlaatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan de 
dwangsom niet worden verbeurd voor de betekening van de uitspraak waarin zij is vastge-
steld; een nieuwe dwangsom voor de afgifte van de litigieuze fotokopieën aan de gerech-
telijk bewaarder, dat wil zeggen een dwangsom waaraan nieuwe voorwaarden en, meer 
bepaald een langere termijn voor tenuitvoerlegging, zouden worden verbonden, zou geen 
reden van bestaan hebben, aangezien zij enkel verschuldigd zou kunnen zijn na de beteke-
ning van dit arrest, terwijl de beschikking van 12 april 2002 op dat punt reeds ten uitvoer 
gelegd is".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel  1385quinquies van het  Gerechtelijk Wetboek bepaalt  dat  de rechter  die een 

dwangsom heeft opgelegd, in beginsel als enige bevoegd is om de opheffing, de opschor-
ting of de vermindering ervan te bevelen.
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Wanneer de dwangsom door de rechter in eerste aanleg is opgelegd, kan de appelrech-
ter in beginsel niet worden beschouwd als "de rechter die een dwangsom heeft opgelegd" 
in de zin van artikel 1385quinquies, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek en die be-
voegd is om die dwangsom op te heffen, op te schorten of te verminderen.

Daarvan wordt alleen afgeweken wanneer in het dictum van de beslissing van de appel-
rechter: a) uitdrukkelijk wordt gezegd of daaruit ondubbelzinnig blijkt dat de appelrechter 
het in eerste aanleg gewezen vonnis geheel of ten dele heeft tenietgedaan wat betreft de 
hoofdveroordeling waaraan de dwangsom is verbonden of wat betreft de veroordeling tot 
die dwangsom, en wanneer de appelrechter op één van die punten een beslissing heeft ge-
wezen die afwijkt van het vonnis in eerste aanleg, in welk geval de appelrechter moet 
worden beschouwd als de rechter die de dwangsom heeft opgelegd, of wanneer b) het 
blijkt  dat  de  appelrechter  weliswaar  de  door  de  rechter  in  eerste  aanleg uitgesproken 
hoofdveroordeling en de daaraan verbonden dwangsom heeft bevestigd, maar een nieuwe 
hoofdveroordeling heeft uitgesproken en daaraan ofwel een nieuwe dwangsom ofwel de 
reeds de door de rechter in eerste aanleg opgelegde dwangsom heeft verbonden, in welk 
geval de appelrechter moet worden beschouwd als de rechter die de dwangsom eveneens 
heeft verbonden aan de door hem bevestigde hoofdveroordeling van de eerste rechter, en 
aan de aan die veroordeling verbonden dwangsom.

Derhalve kan de appelrechter die een veroordeling bevestigt waaraan een dwangsom 
verbonden is, niet zelf de opheffing van de door het beroepen vonnis opgelegde dwang-
som bevelen, indien hij de beslissing over de dwangsom niet ongedaan maakt.

Te dezen beperkt het arrest, onder het mom de beslissing van de eerste rechter op het 
punt van de dwangsom te wijzigen, zich ertoe de dwangsommen waartoe de verweerder 
door de eerste rechter is veroordeeld op te heffen en schendt het derhalve artikel 1385-
quinquies, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

...
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel
Eerste onderdeel
Het bestreden arrest bevestigt het beroepen vonnis wat betreft de hoofdveroor-

delingen die tegen de verweerder zijn uitgesproken, en het wijzigt dat vonnis 
door de dwangsommen die aan deze veroordelingen verbonden zijn, op te heffen.

Na eraan te hebben herinnerd dat de verweerder vorderde dat toepassing zou 
worden gemaakt van artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek, ver-
meldt het arrest dat, "de rechter, alvorens de eventuele toepassing van die bepa-
ling te overwegen, de redelijkheid dient na te gaan van de voorwaarden voor de 
toepassing van de dwangsommen die zijn opgelegd in de beschikking waartegen 
verzet is gedaan, en met name van de termijn van tenuitvoerlegging".

Op  het  hoger  beroep  tegen  een  beslissing  die  een  hoofdveroordeling  met 
dwangsom uitspreekt, kan de rechter nagaan of de dwangsom reeds van meet af 
onder de door de eerste rechter bepaalde voorwaarden en modaliteiten gerecht-
vaardigd was.

Aldus maakt het geen toepassing van artikel 1385quinquies van het Gerechte-
lijk Wetboek en schendt het die bepaling dus niet.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
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...
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

14 december 2007 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 638

1° KAMER - 14 december 2007

1º BESLAG — ALLERLEI - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - BELASTINGSCHULDEN - 
BETALING DOOR VERREKENING - TOEPASSING

2º BESLAG — ALLERLEI - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - GERECHTELIJKE 
AANZUIVERINGSREGELING - MINIMUMDUUR

1º Uit de artikelen 1675/7, §1, van het Gerechtelijk Wetboek en 334, tweede lid, van de  
programmawet van 27 december 2004 kan worden afgeleid dat de in het eerste lid van  
die  tweede  bepaling  vermelde  regel  volgens  welke  de  bevoegde  ambtenaar  onder 
bepaalde voorwaarden het recht heeft om elk aan een belastingschuldige terug te geven 
of  te  betalen  bedrag  onder  meer  binnen  het  kader  van  wetsbepalingen  inzake 
belastingen, aan te wenden ter betaling met name van verschillende belastingschulden, 
van toepassing is wanneer de belastingschuldige is toegelaten tot het voordeel van de  
procedure van collectieve schuldenregeling. (Art. 334, Programmawet 2004)

2º  De  gerechtelijke  aanzuivering,  als  geregeld  bij  artikel  1975/12  van  het  Gerechtelijk  
Wetboek stelt geen enkele minimumduur vast. (Art. 1675/12, Ger.W.)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. H.Y. e.a;)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0076.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 maart 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 334,  inzonderheid tweede middel,  van de programmawet van 27 december 

2004;
- de artikelen 1 en 26, inzonderheid §§1 en 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989, 
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gewijzigd bij de wet van 9 maart 2003;
- artikel 159 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Met bevestiging van het beroepen vonnis legt het bestreden arrest een voorlopige aan-

zuiveringsregeling in het kader van de schuldbemiddeling op en veroordeelt het de eiser 
om het bedrag van 603,88 euro (na rechtzetting van een verschrijving van de eerste rech-
ter) terug te betalen aan de schuldbemiddelaarster, welk bedrag op 31 maart 2005 was 
verrekend door de ontvanger der directe belastingen te Virton, deelgemeente Aubange. 
Het beslist aldus op alle gronden en met overneming van de gronden van de eerste rechter, 
die geacht worden hier volledig weergegeven te zijn, en met name op de volgende gron-
den:

"(De eiser) bekritiseert  de beroepen beslissing, in zoverre zij slechts een voorlopige 
aanzuiveringsregeling aan de (eerste twee verweerders) heeft opgelegd en hem in strijd 
met artikel 334 van de op 1 januari 2005 van kracht geworden programmawet van 27 de-
cember 2004 veroordeelt tot terugbetaling van onverschuldigde belastingen aan de schuld-
bemiddelaarster;

(Het beroepen vonnis) moet worden bevestigd om de redenen die het bevat en om die 
uit het bestreden arrest, onder voorbehoud van wat op het incidenteel hoger beroep is be-
slist;

Het litigieuze bedrag komt overeen met een te veel ontvangen bedrag aan belastingen 
op de inkomsten van de schuldenaars;

(De eiser) heeft zijn aan de schuldenaars verschuldigde inkomstenschuld eenzijdig aan-
gewend voor de aanzuivering van schuldvorderingen die hij op de schuldenaars bezit en 
die deel uitmaken van het passief van de schuldbemiddeling;

(De eiser) verantwoordt deze aanwending die hem in staat stelt zijn schuldvorderingen 
aan te zuiveren in strijd met de wet betreffende de samenloop tussen de schuldeisers van 
de schuldenaars door de toepassing van de nieuwe belastingwet. 

Artikel 334 van de programmawet voert ten voordele van de Schatkist op de bedragen 
die ten onrechte in zijn bezit gekomen zijn een voorrecht in voor de invordering van alle 
schulden die de belastingschuldige aan hem heeft;

Deze nieuwe belastingwet die aan de Schatkist een voorrecht toekent die deze zich al 
lang toegeëigend heeft, is een algemene belastingwet die het 'gemeen recht' vaststelt;

Zij bevat geen bepalingen die afwijken van de bijzondere wet betreffende de collectieve 
regeling van de schulden van schuldenaars die diep in de schulden zitten;

Zij bevat geen bepaling die aan het voorrecht van artikel 334 een draagwijdte verleent 
die naar wezen of aard verschilt van alle voorrechten en zekerheden die strekken tot vrij-
waring van de invordering van de belastingen;

Zij bevat geen enkele aanwijzing of afwijking of reden om af te wijken van de beginse-
len die zijn vastgelegd in de redenen en in het dictum van de arresten die het Hof van Cas-
satie op 26 april en 31 mei 2001 gewezen heeft op cassatieberoepen die de Belgische 
Staat had ingesteld binnen het kader van de toepassing van de wetgeving op de collectieve 
regeling van de schulden van personen met een overmaat aan schulden die hem in samen-
loop brengt met de overige schuldeisers van personen die wegens overmaat aan schulden 
tot de collectieve schuldenregeling zijn toegelaten;

Te dezen heeft de collectieve regeling van schulden van de schuldenaars die toegelaten 
zijn tot de uitzonderingsprocedure die hen onttrekt aan het gemeen recht, betrekking op 
een regeling door aanwending van de inkomsten;

De beschikking van toelaatbaarheid van een vordering tot collectieve schuldenregeling 
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van een justitiabele doet een toestand van samenloop ontstaan tussen alle schuldeisers en 
schort de individuele vervolgingen van de schuldeisers tegen die schuldenaar op in afwij-
king van de bepalingen van 'gemeen recht' die op ieder van de schulden van toepassing 
zijn (artikel 1675/7 van het Gerechtelijk Wetboek);

Door de samenloop staan de schuldeisers op voet van gelijkheid (artikelen 7 en 8 van 
de hypotheekwet);

De inkomsten van de schuldenaar zijn het gemeenschappelijk pand van zijn schuldei-
sers;

(De eiser) kan zich niet bij voorrang doen betalen op de inkomsten van de schuldenaars 
in geval van schuldbemiddeling door zich te onttrekken aan de wet die tussen de schuldei-
sers samenloop doet ontstaan op de inkomsten van de schuldenaars, welke samenloop is 
ingevoerd bij de wet betreffende de collectieve schuldenregeling van personen met een 
overmaat aan schulden;

De datum waarop het voorrecht bij wet is ingevoerd doet niet ter zake;
De wet betreffende de collectieve schuldenregeling is een wet die afwijkt van de regels 

van gemeen recht, met inbegrip van het gemeenrechtelijk belastingrecht dat op alle belas-
tingschuldigen van toepassing is;

De wet die tussen de schuldeisers samenloop doet ontstaan op de inkomsten van de 
schuldenaars bij schuldbemiddeling geldt voor alle schuldeisers, ongeacht of ze een voor-
recht bezitten en ongeacht de datum van het voorrecht of de zekerheid;

Een voorrecht of zekerheid dient enkel te worden toegepast ingeval van verdeling van 
de goederen van de schuldenaar;

Het voorrecht van de Schatkist wordt niet miskend door een collectieve regeling van de 
schulden van de schuldenaar die een verdeling van de goederen uitsluit;

De Schatkist heeft niet het recht om zich bij voorrang op de inkomsten van een schul-
denaar te doen betalen in strijd met de wet die samenloop doet ontstaan tussen de schuld-
eisers die een gelijk recht hebben om pondspondsgewijs te worden betaald;

(De eiser), die tot de uitvoerende macht behoort en daarenboven beschikt over het recht 
om wetsontwerpen in te dienen en die de tekst heeft opgemaakt van het wetsontwerp dat 
aan de basis ligt van de nieuwe programmawet van 27 december 2004, die van kracht is 
geworden op 1 januari 2005, kan niet handelen in strijd met de door de wetgevende macht 
goedgekeurde wetten of deze te buiten gaan wegens de tekortkomingen of de onvolledig-
heid ervan of wegens het gebrek aan coherentie, en hij kan evenmin aan de rechterlijke 
macht vragen de aangevoerde tekortkomingen van de wet te verhelpen door dwingende 
rechtsregels goed te keuren die gelden als wet boven of tegen de door de wetgevende 
macht goedgekeurde wetten".

Grieven
Eerste onderdeel
Het arrest beslist dat artikel 334, tweede lid, van de programmawet van 27 december 

2004 niet kan worden toegepast op grond dat het afwijkt van de wet betreffende de sa-
menloop en dat de Belgische Staat zich niet in strijd met die wet bij voorrang kan doen 
betalen.

Enerzijds echter luidt de tekst van artikel 334, inzonderheid tweede lid, als volgt:
"Elke som die aan een belastingschuldige moet worden teruggegeven of betaald in het 

kader van de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake de inkomstenbelastingen en 
de ermee gelijkgestelde belastingen, de belasting over de toegevoegde waarde of krach-
tens de bepalingen van het burgerlijk recht met betrekking tot de terugvordering van de 
onverschuldigde betaling kan door de bevoegde ambtenaar zonder formaliteit worden aan-
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gewend ter betaling van de door deze belastingschuldige verschuldigde voorheffingen, in-
komstenbelastingen en ermee gelijkgestelde belastingen, de belasting over de toegevoeg-
de waarde in hoofdsom, opcentiemen en verhogingen, fiscale of administratieve geldboe-
ten, interesten en kosten, wanneer deze laatste niet of niet meer worden betwist.

Het voorgaande lid blijft van toepassing in geval van beslag, overdracht, samenloop of 
een insolvabiliteitsprocedure".

Door aldus uitspraak te doen schendt het arrest dus die wetsbepaling, welke de Belgi-
sche Staat het recht geeft om zonder formaliteiten een verrekening te verrichten ondanks 
het bestaan van samenloop.

Het hof van beroep heeft dus niet met name kunnen beslissen "dat de Belgische staat 
zich niet bij voorrang kan doen betalen op de inkomsten van de schuldenaars in geval van 
schuldbemiddeling door zich te onttrekken aan de wet die tussen de schuldeisers samen-
loop doet ontstaan op de inkomsten van de schuldenaars, welke samenloop is ingevoerd 
bij de wet betreffende de collectieve schuldenregeling van personen met een overmaat aan 
schulden".

Het heeft al evenmin zonder die wetsbepaling te schenden kunnen beslissen dat "zij 
geen bepalingen bevat die afwijken van de bijzondere wet betreffende de collectieve rege-
ling van de schulden van personen die diep in de schulden zitten". Het tweede lid preci-
seert dat artikel 334 van toepassing blijft in geval van samenloop, wat in casu wel degelijk 
het geval is, zoals het hof (van beroep) trouwens de gehele tekst door van het bestreden 
arrest zelf zegt.

Ingevolge een prejudiciële vraag die naar aanleiding van het tweede lid van het boven-
vermelde artikel 334 is gesteld, heeft het Arbitragehof in zijn arrest nr. 54/2006 van 19 
april 2006 voor recht het volgende gezegd: "Door te voorzien in een mechanisme van 
wettelijke schuldvergelijking, wijkt artikel 334 van de programmawet van 27 december 
2004 af van de regel van de gelijkheid van de schuldeisers die zich bevinden in een toe-
stand van samenloop (...). Dit verschil berust op een objectief criterium, namelijk de hoe-
danigheid van de schuldeiser die in het ene geval de Schatkist is, en die in het andere ge-
val een andere schuldeiser is".

De eiser had alle recht om, met toepassing van artikel 334, tweede lid, bedragen te ver-
rekenen, ook al was er samenloop.

Het arrest schendt dus artikel 334, inzonderheid tweede lid, van de programmawet van 
27 december 2004.

...
Tweede middel
Het bestreden arrest bevestigt het beroepen vonnis van 25 oktober 2005 dat een voorlo-

pige aanzuiveringsregeling in het kader van de schuldbemiddeling had opgelegd tot 25 
maart 2005. Het beslist aldus op alle gronden en met overneming van de gronden van de 
eerste rechter, die geacht worden hier weergegeven te zijn, en met name op de volgende 
gronden:

De kritiek - in de motivering en zonder dat hieraan een dictum beantwoordt - dat (de ei-
ser) een voorlopige regeling heeft aangenomen, blijkt ongegrond;

De eerste rechter heeft terecht en in het belang van de schuldenaars om opnieuw werk 
te vinden en daartoe aangemoedigd te worden rekening gehouden met een blijkbaar tijde-
lijk verlies van betrekking, en met het vaststaande belang van alle schuldeisers - met inbe-
grip van (de eiser) - bij een verhoging van de beroepsinkomsten die de waarborg van hun 
schuldvorderingen vormen en bij de goedkeuring van een definitieve regeling na de stabi-
lisatie van de toestand waardoor de (schulden) beter kunnen worden terugbetaald; 
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Noch (de eiser) noch iemand van de overige schuldeisers had een juridisch en/of econo-
misch belang bij de onmiddellijke aanneming van een definitieve regeling op basis van 
lage inkomsten;

De korte termijn die in aanmerking genomen is, was bijzonder redelijk.
Grieven
In de huidige stand van de wetgeving geeft geen enkele wetsbepaling de rechter het 

recht een gerechtelijke aanzuiveringsregeling te bevelen met een duurtijd van minder dan 
drie jaar en van meer dan vijf jaar.

Door aldus uitspraak te doen schendt het hof de vermelde bepalingen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Artikel 334, eerste lid, van de programmawet van 27 december 2004 bepaalt 

dat elke som die aan een belastingschuldige moet worden teruggegeven of be-
taald in het kader van de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake de in-
komstenbelastingen en de ermee gelijkgestelde belastingen, de belasting over de 
toegevoegde waarde of krachtens de bepalingen van het burgerlijk recht met be-
trekking tot de terugvordering van de onverschuldigde betaling door de bevoeg-
de ambtenaar zonder formaliteit kan worden aangewend ter betaling van de door 
deze belastingschuldige verschuldigde voorheffingen, inkomstenbelastingen en 
ermee gelijkgestelde belastingen, de belasting over de toegevoegde waarde in 
hoofdsom, opcentiemen en verhogingen, fiscale of administratieve geldboeten, 
interesten en kosten, wanneer deze laatste niet of niet meer worden betwist.

Krachtens het tweede lid van dit artikel blijft die bepaling van toepassing in 
geval van beslag, overdracht, samenloop of een insolvabiliteitsprocedure.

Artikel 1657/7, §1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de be-
schikking van toelaatbaarheid een toestand van samenloop doet ontstaan tussen 
de schuldeisers.

Uit die bepalingen kan worden afgeleid dat de hierboven vermelde regel van 
toepassing is wanneer de belastingschuldige is toegelaten tot het voordeel van de 
procedure van collectieve schuldenregeling;

Het bestreden arrest, dat de eiser ertoe verplicht een belasting, die door de be-
voegde  ontvanger  van  de  belastingen  was  verrekend,  terug  te  geven  aan  de 
schuldbemiddelaar, schendt het bovenaangehaalde artikel 334.

Het onderdeel is gegrond.
Tweede middel
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat te dezen de ge-

rechtelijke aanzuivering wordt geregeld door artikel 1675/12 van het Gerechte-
lijk Wetboek.

Volgens die wetsbepaling, tweede paragraaf, mag de looptijd van die regeling 
de vijf jaar niet overschrijden.

Zij stelt geen minimumduur vast.
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Het  middel  volgens hetwelk geen enkele wetsbepaling de rechter  het  recht 
geeft een gerechtelijke aanzuiveringsregeling op te leggen met een looptijd van 
minder dan drie jaar, faalt naar recht.

Overige grieven
De overige onderdelen van het eerste middel hoeven niet te worden onder-

zocht, daar ze niet kunnen leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, met bevestiging van de beroepen 

beslissing, de eiser veroordeelt om aan de schuldbemiddelaar een belasting terug 
te geven die door de ontvanger der directe belastingen was verrekend, en uit-
spraak doet over de kosten.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in een derde van de kosten en houdt de beslissing voor het 

overige aan voor uitspraak daaromtrent door de feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

14 december 2007 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes,  advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. T'Kint.

Nr. 639

3° KAMER - 17 december 2007

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — ALGEMEEN - ANONIEME VERKLARINGEN - 
RECHT VAN VERDEDIGING

2º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - ANONIEME VERKLARINGEN

3º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GETUIGEN - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - 
ANONIEME VERKLARINGEN - RECHT VAN VERDEDIGING

4º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — VERMOEDENS - 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - ANONIEME VERKLARINGEN - RECHT VAN VERDEDIGING

1º, 2°, 3° en 4° De rechter miskent het recht van verdediging van de verweerder in de 
echtscheidingsprocedure, wanneer de doorslaggevende reden voor zijn beslissing om de  
echtscheiding, in het kader van de vordering tot echtscheiding wegens scheiding van  
meer  dan  twee  jaar,  in  het  nadeel  van  beide  partijen  uit  te  spreken,  uit  anonieme 
verklaringen  van  de  buren  van  het  koppel  bestaat,  die  door  de  rijkswacht  zijn  
afgenomen1.  (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr. 639.
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(K. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0579.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 juni 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
De zaak is bij beschikking van 22 november 2007 van de eerste voorzitter ver-

wezen naar de derde kamer.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing
Het arrest wijst de door de eiseres tegen de verweerder ingestelde vordering tot echt-

scheiding toe, gegrond op het overspel van laatstgenoemde vastgesteld bij deurwaarders-
exploot van 28 mei 1997, en verwerpt vervolgens de vordering tot echtscheiding die de 
verweerder tegen de eiseres heeft ingesteld op grond van artikel 231 van het Burgerlijk 
Wetboek, maar verklaart die vordering gegrond, in zoverre deze gegrond is op een feitelij-
ke scheiding van de echtgenoten van meer dan twee jaar, met toepassing van artikel 232, 
eerste lid, van dat wetboek.

Het arrest erkent daarenboven gedeeltelijk de omkering van het vermoeden, bedoeld in 
artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek, luidens hetwelk "de echtgenoot die de echtschei-
ding verkrijgt" op grond van de feitelijke scheiding van meer dan twee jaar "geacht wordt 
de  echtgenoot  te  zijn  tegen  wie  de echtscheiding  is  uitgesproken",  tenzij  aangetoond 
wordt dat de feitelijke scheiding te wijten is aan zijn eigen "fouten en tekortkomingen", 
door te beslissen dat "de echtscheiding te wijten is aan de fouten en tekortkomingen van 
beide partijen", op de volgende gronden:

"Om (het vermoeden bedoeld in artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek) om te keren, 
moet (de verweerder) aantonen dat (de eiseres) de enige is die aan de oorsprong van de 
scheiding ligt en moet hij de oorzaak van het voortbestaan van die scheiding leveren.

Van alle grieven die (de verweerder) op bladzijden 5 en 6 van zijn conclusie in hoger 
beroep opsomt, heeft enkel de tweede bijgedragen tot de scheiding van de partijen. Uit het 
geneeskundig attest dat (de verweerder) heeft neergelegd na de met slagen gepaard gaan-
de ruzie van 15 juni 1992 blijkt immers dat de slagen betrekkelijk ernstig zijn geweest. 
Hoewel, daarenboven, niet is aangetoond dat er voordien ook al met slagen gepaard gaan-
de ruzies hadden plaatsgevonden - met uitzondering, blijkbaar, van het incident met de 
stoel -, kan het verslag van de rijkswacht in het dossier niet zomaar van tafel worden ge-
veegd, onder voorwendsel van het feit dat de getuigenissen die zij hebben afgenomen, 
anoniem blijven: de processen-verbaal leveren bewijs op zolang het tegendeel niet bewe-
zen is. Welnu, wat dat betreft laten de inlichtingen van de verbalisanten niets aan de ver-
beelding over: 'Wij zijn bij (de eiseres) reeds herhaaldelijk tussenbeide moeten komen, 
steeds wegens ruzies (met haar echtgenoot of met de buren). Daarom hebben we een be-
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scheiden buurtonderzoek verricht en hebben het volgende vernomen: - de personen die we 
ontmoeten hebben, zeggen allemaal dat (de eiseres) een echte "furie" is en dat het onmo-
gelijk is om met haar op te schieten; - geen van die personen wil een verklaring afleggen 
om te vermijden dat de betrokkene wraak zou nemen; - sommigen zijn getuige geweest 
van ruzies tussen (de eiseres) en haar echtgenoot, meer bepaald op het ogenblik dat zij 
ooit een stoel op zijn hoofd stuk heeft geslagen; (...) - de betrokkenen, uitgezonderd (de 
eiseres), en de getuigen vatten de feiten als miniem samen en zeggen dat zij vooral door 
(de eiseres) zijn uitgelokt".

Hoewel de verklaringen van (de verweerder) op bladzijde 5 in fine en 6 van zijn con-
clusie in hoger beroep over het samenleven niet zijn bewezen, blijft het niettemin een feit 
dat de gegevens die de verbalisanten hebben opgetekend, volstaan als bewijs van het feit 
dat (de verweerder) niet de enige is die ongelijk heeft en dat het gedrag van (de eiseres) 
ook aan de basis van de scheiding ligt.

Hoewel (de eiseres) de rechtspleging tot echtscheiding heeft ingezet, is het daarentegen 
(de verweerder) die telkens weer de rechtspleging heeft voortgezet, die door (de eiseres) 
niet benaarstigd werd. Het feit dat hij met mevrouw E.J. is gaan samenwonen - en dat nog 
steeds doet - is de reden voor het in stand houden van die scheiding".

Grieven
Het arrest verantwoordt de gedeeltelijke omkering van het in artikel 306 van het Bur-

gerlijk Wetboek bedoelde vermoeden door verschillende gewelddadige ruzies waarvoor 
de eiseres verantwoordelijk zou zijn.

Eerste onderdeel
Het hof van beroep verwerpt de vordering tot echtscheiding die de verweerder heeft in-

gesteld op grond van het overspel van de eiseres en verwerpt het verweermiddel van de 
verweerder waarin hij betoogde dat het gepleegde overspel geen beledigend karakter had 
wegens de door de eiseres begane gewelddaden waarvan hij het slachtoffer was gewor-
den, om de volgende redenen:

"De gewelddaden van (de eiseres) worden alleen gestaafd door de feiten van 15 juni 
1992 en door een eerder - quasi vaststaand - feit waarbij (de eiseres) haar echtgenoot met 
een stoel geslagen zou hebben. Uit het neergelegde medisch getuigschrift blijkt dat (de 
verweerder) behoorlijk zware letsels had opgelopen (...) maar (de eiseres) heeft aan de 
rijkswacht verklaard dat (de verweerder) die dag dronken was thuisgekomen na twee da-
gen afwezigheid uit de echtelijke woning. Of deze bewering waar is, kan niet worden ach-
terhaald, hoewel dit wel eens het geval zou kunnen zijn, in zoverre (de eiseres) onmiddel-
lijk bij de rijkswacht klacht heeft neergelegd maar (de verweerder) zich pas twee dagen 
later bij de rijkswacht heeft gemeld en dit in zijn verklaring niet vermeldt. Toch heeft hij 
op 15 juni, in de loop van de avond, de sporen van slagen doen vaststellen. Er dient te 
worden opgemerkt dat (de eiseres) tijdens de vechtpartij zelf ook gewond is geraakt. Ten 
slotte beschuldigen beide partijen elkaar van gewelddaden. Uit die onvolledige en niet 
vaststaande gegevens kan het hof (van beroep) alleen besluiten dat slechts één daad van 
geweld is bewezen, ook al is het waarschijnlijk dat er een tweede daad (het incident met 
de stoel) is gepleegd, dat (de verweerder) voor de ruzie verantwoordelijk zou kunnen zijn 
en dat andere soortgelijke feiten niet zijn bewezen. In die omstandigheden kan dit feit, dat 
zich bij het einde van het samenleven heeft voorgedaan, op zich ook geen rechtvaardi-
gingsgrond vormen voor (verweerders) overspel".

Uit die redenen kan worden afgeleid dat, volgens het hof van beroep, slechts één feit 
van geweld is aangetoond, zonder dat het vaststaat dat de eiseres daar verantwoordelijk 
voor is.

Het arrest is dus tegenstrijdig, in zoverre het, om de bekritiseerde redenen, de omkering 
van het vermoeden, bedoeld in artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek, verantwoordt door 
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verschillende gewelddaden waaraan de eiseres zich schuldig zou hebben gemaakt. Die te-
genstrijdigheid in de motivering staat gelijk met een gebrek aan redenen (schending van 
artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Het arrest, dat zijn beslissing grondt op anonieme getuigenissen die de verbalisanten in 

een proces-verbaal hebben opgetekend, zonder de eiseres de mogelijkheid te bieden met 
die anoniem gebleven getuigen geconfronteerd te worden en bijgevolg in voorkomend ge-
val hun verklaringen tegen te spreken, miskent het recht van verdediging van de eiseres 
(miskenning van het vermelde rechtsbeginsel).

Derde onderdeel
De omkering van het vermoeden, bepaald in artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek, 

ten aanzien van de echtgenoot die de echtscheiding verkrijgt, veronderstelt dat "de eisende 
echtgenoot het bewijs levert dat de feitelijke scheiding te wijten is aan de fouten en tekort-
komingen van de andere echtgenoot".

Het arrest heeft dit bewijs niet wettig kunnen afleiden uit feiten van geweld die als "mi-
niem" omschreven worden door de anonieme getuigen wier verklaringen door de verbali-
santen zijn verzameld en opgetekend in een proces-verbaal.

"Minieme" feiten kunnen niet beschouwd worden als "fouten en tekortkomingen" die 
de gedeeltelijke omkering van het vermoeden verantwoorden (schending van artikel 306 
van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
Uit de in het middel weergegeven redenen blijkt dat het arrest zijn beslissing 

om de echtscheiding, in het kader van de vordering tot echtscheiding wegens 
scheiding van meer dan twee jaar, in het nadeel van beide partijen uit te spreken, 
grondt op een doorslaggevende reden die uit anonieme verklaringen van de bu-
ren van het koppel bestaat, die door de rijkswacht zijn afgenomen

Het arrest miskent aldus het recht van verdediging van de eiseres.
Het onderdeel is gegrond.
De andere grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste en het derde onderdeel van 

het middel, die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de tegenvor-
dering van de verweerder, gegrond op artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek, 
en over de kosten.

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
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17 december 2007 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: 
mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advoca-
ten: mrs. T'Kint, Draps en Oosterbosch.

Nr. 640

3° KAMER - 17 december 2007

OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — ALGEMEEN - DOOR DE PARTIJEN 
GEGEVEN BENAMING

Wanneer de partijen aan hun overeenkomst een bepaalde benaming hebben gegeven, kan  
de  bodemrechter  die  niet  door  een  andere  vervangen  wanneer  de  door  de  partijen  
gegeven  benaming  niet  kan  worden  uitgesloten  op  grond  van  de  aan  zijn  oordeel  
onderworpen gegevens1. (Art. 1134, eerste lid, B.W.)

(D. T. R.S.Z.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0109.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 maart 2006 gewezen door 

het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert vier middelen aan, waarvan het tweede en het derde gesteld 

zijn als volgt:
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 de-

cember 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- de artikelen 1 en 2 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van 

de sociale zekerheid voor werknemers;
- de artikelen 1, 2, 3 en 17, 2°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-

eenkomsten;
- de artikelen 1134, 1710, 1779 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest beslist dat de benaming "tijdelijke overeenkomst van huur van diensten voor 

zelfstandigen" die de partijen aan de overeenkomst gegeven hebben, in strijd is met de be-
woordingen van die overeenkomst zelf,  leidt hieruit  af dat de heer W.F. onderworpen 
moet worden aan het algemene socialezekerheidsstelsel en veroordeelt de eiseres tot beta-
ling van de door de verweerder gevorderde bijdragen, op grond van alle redenen die hier 

1 Cass.,  28  april  2003,  AR  S.01.0184.F,  nr.  266;  over  de  geschillen  van  de  R.V.A.  in  deze 
aangelegenheden,  zie  M.-H.  VRIELINCK,  "Evolution  du  contentieux  de  l'O.N.S.S.  en  matière  de 
contrats de travail", J.T.T. 2007, p. 441 e.v.
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als volledig weergegeven worden beschouwd en meer bepaald :
"(De eiseres) en haar echtgenoot hebben van 1991 tot 1994 een handelszaak ingericht 

als het restaurant 'Le Petit Pékin' te Luik geëxploiteerd.
In 1994 openen ze een ander Chinees restaurant te Oupeye.
Vervolgens sluiten (de eiseres) en haar echtgenoot, handelend in de hoedanigheid van 

'directie van het etablissement "Le Petit Pékin"', op 1 februari 1995 een 'tijdelijke over-
eenkomst van huur van diensten voor zelfstandigen' met de heer W.F. en mevrouw S.H. 
voor een duur van drie jaar, van 1 februari 1994 tot 30 november 1997.

Hoewel de overeenkomst dit niet vermeldt, wordt niet betwist dat deze betrekking heeft 
op de exploitatie van het restaurant 'Le Petit Pékin'. De overeenkomst werd hernieuwd op 
1 december 1997. De overeenkomst vermeldt meermaals uitdrukkelijk dat de heer W.F. 
en mevrouw S.H. arbeid zullen verrichten als zelfstandigen, zonder enige gezagsverhou-
ding.

Artikel 8 van de overeenkomst bepaalt dat 'de zelfstandige, tussen zijn verschillende 
prestaties in, naar believen over de aldus vrijgelaten tijd zal beschikken'.

Onder 'bijzondere voorwaarden' wordt vermeld dat 'hun werk als zelfstandige betaald 
wordt tot beloop van 8 pct. van de winst'.

(...) In hun 'tijdelijke overeenkomst van huur van diensten voor zelfstandigen' omschrij-
ven (de eiseres) en haar echtgenoot, enerzijds, en de heer W.F. en mevrouw S.H., ander-
zijds, laatstgenoemden over anderhalve pagina zeventien keer als zelfstandigen.

(De eiseres) en haar echtgenoot worden er evenwel niet als privé-personen in vermeld 
maar als 'de directie van het etablissement "Le Petit Pékin"'.

(De eiseres) beschouwt zichzelf dus als de directrice van het restaurant.
Welnu, de leidinggevende bevoegdheid van één van de partijen is net één van de ken-

merken van een arbeidsovereenkomst met een gezagsverhouding.
Daarenboven bepaalt artikel 8 van de overeenkomst dat 'de zelfstandige, tussen zijn 

verschillende prestaties in, naar believen over de aldus vrijgelaten tijd zal beschikken'.
Dit impliceert ontegenzeglijk dat hij die vrijheid tijdens zijn arbeidsprestaties niet ge-

niet maar onderworpen is aan de leidinggevende bevoegdheid van iemand anders en dat 
dit niemand anders dan de directie, (de eiseres) dus, kan zijn.

De formele omschrijving die de partijen aan de overeenkomst gegeven hebben, wordt 
aldus tegengesproken door de overeenkomst zelf.

Die gezagsverhouding blijkt nog uit andere gegevens van het dossier : (...)
92 pct. van de inkomsten van het restaurant waarvan (de eiseres) de gewezen exploitant 

is, komen haar toe".
Grieven
Krachtens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, strekt de overeenkomst de partijen 

tot wet, tenzij ze wegens schending van een bepaling van openbare orde of van dwingend 
recht moet worden verworpen ten voordele van de partij die de strijdigheid van de over-
eenkomst met die bepaling aanvoert. De artikelen 1, §1, van de wet van 27 juni 1969 en 1 
en 2 van de wet van 29 juni 1981 maken de daarin bepaalde verplichtingen toepasselijk op 
de werknemers, die gedefinieerd worden als de personen die met een werkgever door een 
arbeidsovereenkomst zijn verbonden, en op de werkgevers, die gedefinieerd worden als 
de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die ingevolge een arbeidsovereenkomst één of 
meer werknemers in dienst heeft.

Hieruit kan worden afgeleid dat de rechter de overeenkomst waarvan de partijen schrif-
telijk verklaard hebben dat zij ze wilden sluiten - te dezen de overeenkomst van huur van 
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diensten in de zin van de artikelen 1710, 1779 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek -, niet 
opnieuw kan benoemen op grond van clausules van die overeenkomst die met deze om-
schrijving verenigbaar zijn. Hij kan ze alleen verwerpen indien het geschrift de ene partij 
het recht verleent om over de andere partij het juridisch gezag uit te oefenen dat kenmer-
kend is voor de arbeidsovereenkomst, wat door de benaming "overeenkomst van huur van 
diensten" uitgesloten wordt.

Eerste onderdeel
Door de overeenkomst van huur van diensten verbindt de ondernemer zich ertoe een 

welbepaald werk uit te voeren, in dit geval - zoals uit de vaststellingen van het arrest blijkt 
- de exploitatie van het restaurant "Le Petit Pékin", voor rekening van de opdrachtgever, 
in dit geval - zoals het arrest vaststelt - de eiseres, eigenares van dat restaurant.

De benaming "overeenkomst van huur van diensten" is verenigbaar met de bevoegd-
heid waarover een van de partijen beschikte om instructies van algemene aard aan de an-
dere partij te geven en de uitvoering van de verrichte taken te controleren, waarbij die ver-
plichtingen van economische, commerciële of operationele aard kunnen zijn.

Hieruit volgt dat de rechter de overeenkomst alleen kan herbenoemen indien uit die be-
woordingen kan worden afgeleid dat de werkgever hieraan het recht ontleent om recht-
streeks toezicht op de arbeidsprestaties te houden, dat de instructies ertoe strekken de 
werkkracht van de andere partij te leiden die, in dat geval, krachtens artikel 17, 2°, van de 
wet van 3 juli 1978, gehouden is te handelen volgens de bevelen en de instructies die hem 
worden gegeven door de werkgever.

Die gezagsverhouding kan niet worden afgeleid uit de omstandigheden dat de opdracht-
gever in de overeenkomst niet als een natuurlijke persoon maar als "de directie van het 
etablissement 'Le Petit Pékin'" vermeld wordt en dat de partijen in artikel 8 van de over-
eenkomst overeengekomen zijn dat de zelfstandige, naast de prestaties die hij levert met 
het oog op de exploitatie van het restaurant, "naar believen over de aldus vrijgelaten tijd 
zal beschikken".

Het arrest, dat uit die omstandigheden afleidt dat de door de partijen aangenomen bena-
ming 'overeenkomst van huur van diensten voor zelfstandigen' verworpen moet worden en 
dat deze door de omschrijving 'arbeidsovereenkomst' vervangen moet worden, miskent al-
dus het wettelijk begrip gezagsverhouding (schending van de artikelen 1 tot 3 en 17, 2°, 
van de wet van 3 juli 1978, 1, §1, van de wet van 27 juni 1969, 1 en 2 van de wet van 29 
juni 1981), miskent het wettelijk begrip overeenkomst van huur van diensten in de zin van 
de artikelen 1710, 1779 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek en miskent, door de overeen-
gekomen benaming die de partijen tot wet strekt te verwerpen, bijgevolg de verbindende 
kracht van de overeenkomst (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel
De gezagsverhouding,  die het  hoofdbestanddeel  van de arbeidsovereenkomst  vormt, 

heeft een juridisch karakter en kan niet worden afgeleid uit clausules van de overeen-
komst waaruit alleen de economische afhankelijkheid van de medecontractant blijkt.

De omstandigheid dat de overeenkomst van huur van diensten bepaalt dat de heer W.F. 
en mevrouw S.H. voor hun zelfstandige arbeid betaald zullen worden naar rata van 8 pct. 
van de inkomsten en dat 92 pct. van die inkomsten aan de eiseres toekomen, brengt alleen 
een economische ongelijkheid tussen de medecontractanten aan het licht. Hieruit kan niet 
wettig worden afgeleid dat de overeenkomst de eiseres het recht zou hebben toegekend 
om over de heer W.F. het gezag uit te oefenen dat kenmerkend is voor de arbeidsovereen-
komst.

Het arrest, dat uit die omstandigheid afleidt dat de door de partijen aangenomen bena-
ming overeenkomst van huur van diensten voor zelfstandigen verworpen moet worden en 
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door de benaming arbeidsovereenkomst vervangen moet worden, miskent het wettelijk 
begrip gezagsverhouding (schending van de artikelen 1 tot 3 en 17, 2°, van de wet van 3 
juli 1978, 1, §1, van de wet van 27 juni 1969, 1 en 2 van de wet van 29 juni 1981), mis-
kent het wettelijk begrip overeenkomst van huur van diensten in de zin van de artikelen 
1710, 1779 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek en miskent bijgevolg, door de overeenge-
komen benaming die de partijen tot wet strekt te verwerpen, de verbindende kracht van de 
overeenkomst (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek).

Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 de-

cember 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- de artikelen 1 en 2 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van 

de sociale zekerheid voor werknemers;
- de artikelen 1, 2, 3 en 17, 2°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-

eenkomsten;
- de artikelen 1134, 1710, 1779 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest beslist dat de benaming "tijdelijke overeenkomst van huur van diensten voor 

zelfstandigen" die de partijen aan de overeenkomst gegeven hebben, in strijd is met de uit-
voering die de partijen aan die overeenkomst hebben gegeven, leidt hieruit af dat de heer 
W.F. onderworpen moet worden aan het algemene socialezekerheidsstelsel en veroordeelt 
de eiseres tot betaling van de door de verweerder gevorderde bijdragen, op grond van alle 
redenen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd en meer bepaald:

"(De eiseres) en haar echtgenoot hebben van 1991 tot 1994 een handelszaak ingericht 
als het restaurant 'Le Petit Pékin' te Luik geëxploiteerd.

In 1994 openen ze een ander Chinees restaurant te Oupeye.
Vervolgens sluiten (de eiseres) en haar echtgenoot, handelend in de hoedanigheid van 

'directie van het etablissement "Le Petit Pékin"', op 1 februari 1995 een 'tijdelijke over-
eenkomst van huur van diensten voor zelfstandigen' met de heer W.F. en mevrouw S.H. 
voor een duur van drie jaar, van 1 februari 1994 tot 30 november 1997.

Hoewel de overeenkomst dit niet vermeldt, wordt niet betwist dat deze betrekking heeft 
op de exploitatie van het restaurant 'Le Petit Pékin'. De overeenkomst werd hernieuwd op 
1 december 1997. De overeenkomst vermeldt meermaals uitdrukkelijk dat de heer W.F. 
en mevrouw S.H. arbeid zullen verrichten als zelfstandigen, zonder enige gezagsverhou-
ding.

Onder 'Bijzondere voorwaarden' wordt vermeld dat 'hun zelfstandige arbeid betaald zal 
worden naar rata van 8 pct. van de inkomsten'. In feite betreft het een bedrag van +/- 250 
euro per maand voor de heer W.F. en mevrouw S.H. samen. Naast dit loon ontvangen zij 
ook voordelen in natura, zoals kost en inwoning, telefoon...

(De verweerder) heeft een onderzoek verricht, tijdens hetwelk (de eiseres) en haar echt-
genoot en de heer W.F. zijn verhoord :

1. De heer W.F. stelt zich voor als zelfstandige maar heeft geen B.T.W-nummer (dat 
van [de eiseres] is in gebruik) of handelsregisternummer. Alle belastingaangiften van het 
restaurant worden door (de eiseres) gedaan (proces-verbaal van het verhoor van 15 april 
1997). Tijdens een verrassingscontrole van 28 augustus 1998 verklaart hij dat het restau-
rant eigendom is van de 'baas' (de echtgenoot van [de eiseres]), naar wie hij onmiddellijk 
belt om hem te waarschuwen voor de controle (controleverslag).

2. (De eiseres) stelt de heer W.F. ook voor als een zelfstandige en preciseert daarbij dat 
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laatstgenoemde 'betaald wordt naar rata van 8 pct. van de maandelijkse inkomsten, wat 
overeenkomt met +/- 10.000 frank netto per maand. Hij geniet volgende voordelen: kost 
en inwoning, verwarming, elektriciteit en telefoon. Al die kosten worden door mij betaald. 
W.F.'s sociale bijdragen voor zelfstandigen worden met het geld van de dagelijkse inkom-
sten aan Integrity betaald. Zijn commissieloon wordt berekend op het resterende bedrag' 
(proces-verbaal van het verhoor van 9 februari 1997).

3. De echtgenoot van (de eiseres) stelt de heer W.F. ook als een zelfstandige voor, maar 
preciseert : 'Ik beantwoord uw vragen in mijn hoedanigheid van echtgenoot van de bazin 
(...). Wij (d.w.z. [de eiseres] en haar echtgenoot) vertrouwen hem. Af en toe maken we de 
kas leeg' (proces-verbaal van het verhoor van 1 september 1998).

(...) Zelfs indien aangenomen wordt dat de formele benaming die de partijen aan hun 
overeenkomst gegeven hebben, niet geneutraliseerd wordt door de andere gegevens van 
de overeenkomst zelf, dan is minstens één gegeven van de contractuele verhouding in elk 
geval niet verenigbaar met de omschrijving van zelfstandige : de directie maakte de kas 
van het restaurant 'Le Petit Pékin' af en toe leeg.

Door haar recht om 'de kas leeg te maken', had (de eiseres) a fortiori de bevoegdheid 
om toezicht te houden op de kassa van de heer W.F. en daardoor ook op zijn gehele be-
roepsactiviteit.

Dergelijke bevoegdheid impliceert ontegenzeglijk dat de heer W.F. onder het gezag van 
(de eiseres) stond.

De gezagsverhouding is dus bewezen.
Die gezagsverhouding blijkt tevens uit andere gegevens van het dossier :
- Zowel de heer W.F. als de echtgenoot van (de eiseres) verwijzen naar haar als de 'ba-

zin';
- 92 pct. van de inkomsten van het restaurant, waarvan (de eiseres) de gewezen exploi-

tant is, komen haar toe;
- Het restaurant werd geëxploiteerd met het B.T.W.-inschrijvingsnummer van (de eise-

res);
- Laatstgenoemde tracht te voorkomen dat zij zou moeten uitleggen hoe, door wie en op 

grond [waarvan] de rekeningen opgemaakt werden;
- Zij geeft niet aan wie vergund is om het restaurant beroepshalve te exploiteren".
Grieven
Krachtens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, strekt de overeenkomst de partijen 

tot wet, tenzij ze wegens schending van een bepaling van openbare orde of van dwingend 
recht moet worden verworpen ten voordele van de partij die de strijdigheid van de over-
eenkomst met die bepaling aanvoert. De artikelen 1, §1, van de wet van 27 juni 1969 en 1 
en 2 van de wet van 29 juni 1981 maken de daarin bepaalde verplichtingen toepasselijk op 
de werknemers, die gedefinieerd worden als de personen die met een werkgever door een 
arbeidsovereenkomst zijn verbonden, en op de werkgevers, die gedefinieerd worden als 
de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die ingevolge een arbeidsovereenkomst één of 
meer werknemers in dienst heeft.

Hieruit kan worden afgeleid dat de rechter de overeenkomst waarvan de partijen schrif-
telijk verklaard hebben dat zij ze wilden sluiten - te dezen de overeenkomst van huur van 
diensten in de zin van de artikelen 1710, 1779 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek -, al-
leen op grond van de wijze van uitvoering van de overeenkomst opnieuw kan benoemen 
indien de feitelijke omstandigheden die hij in aanmerking neemt, met deze omschrijving 
onverenigbaar zijn omdat die omstandigheden aantonen dat een partij, in feite, over het 
recht beschikte om over de andere partij het gezag uit te oefenen dat kenmerkend is voor 
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de arbeidsovereenkomst.
Eerste onderdeel
Dit gezag heeft een juridisch karakter en kan niet worden afgeleid uit omstandigheden 

waaruit de economische afhankelijkheid van de medecontractant blijkt.
De omstandigheden dat de overeenkomst voorziet in de verloning van de prestaties van 

de ondernemer naar rata van 8 pct. van de inkomsten, zodat 92 pct. van de inkomsten aan 
de  eiseres  toekomt,  dat  laatstgenoemde  de  belastingaangiften  opmaakt,  "de  kas 
leegmaakt", "tracht te voorkomen dat zij zou moeten uitleggen hoe, door wie en op grond 
waarvan de rekeningen opgemaakt werden", dat het restaurant geëxploiteerd werd met het 
handelsregisternummer en het B.T.W.-nummer van de eiseres en dat zij niet preciseert 
wie vergund is om het restaurant beroepshalve exploiteren, wijzen weliswaar op een eco-
nomische wanverhouding tussen de partijen bij de aannemingsovereenkomst die zij ver-
klaard hebben te willen sluiten, maar zijn geenszins onverenigbaar met een dergelijke 
overeenkomst.

Het arrest, dat uit die omstandigheden afleidt dat de door de partijen aangenomen bena-
ming 'overeenkomst van huur van diensten voor zelfstandigen' verworpen moet worden en 
door de omschrijving 'arbeidsovereenkomst' vervangen moet worden, miskent het wette-
lijk begrip gezagsverhouding (schending van de artikelen 1 tot 3 en 17, 2°, van de wet van 
3 juli 1978, 1, §1, van de wet van 27 juni 1969, 1 en 2 van de wet van 29 juni 1981), mis-
kent het wettelijk begrip overeenkomst van huur van diensten in de zin van de artikelen 
1710, 1779 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek en miskent bijgevolg, door de overeenge-
komen benaming die de partijen tot wet strekt te verwerpen, de verbindende kracht van de 
overeenkomst (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel
De arbeidsovereenkomst in de zin van de artikelen 1, §1, van de wet van 27 juni 1969, 

1 en 2 van de wet van 29 juni 1981, 1 tot 3 van de wet van 3 juli 1978, is een overeen-
komst waarbij een partij zich ertoe verbindt zich aan het gezag van de andere partij te on-
derwerpen om een bepaald werk tegen een bepaald loon te verrichten. Om tot het bestaan 
van een dergelijke overeenkomst te besluiten, moet de rechter nagaan of het loon indivi-
dueel bepaald wordt of kan worden.

Het arrest stelt vast dat de overeenkomst gesloten werd tussen de eiseres en haar echt-
genoot, enerzijds, en de heer W.F. en mevrouw S.H., anderzijds, met het oog op de ex-
ploitatie van het restaurant, dat volgens de overeenkomst "hun zelfstandige arbeid" be-
taald werd naar rata van 8 pct. van de inkomsten en dat die gezamenlijke arbeid feitelijk 
betaald werd naar rata van "een bedrag van +/- 250 euro per maand voor de heer W.F. en 
mevrouw S.H. samen", met daarbovenop voordelen in natura zoals kost en inwoning en 
telefoon.

Het arrest, dat niet vaststelt dat er voor de persoonlijke prestaties van de heer W.F. een 
individueel loon is overeengekomen, heeft niet wettig kunnen beslissen dat de eiseres en 
laatstgenoemde gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst. Het schendt bijgevolg zo-
wel de in het middel weergegeven wetsbepalingen die de arbeidsovereenkomst definiëren 
(artikelen 1 tot 3 en 17, 2°, van de wet van 3 juli 1978, 1, §1, van de wet van 27 juni 1969, 
1 en 2 van de wet van 29 juni 1981) als die welke de aannemingsovereenkomst definiëren 
(schending van de artikelen 1710, 1779 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek) en miskent 
de verbindende kracht van de overeenkomst (schending van artikel 1134 van het Burger-
lijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
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Eerste onderdeel
Wanneer de benaming die de partijen aan een door hen gesloten overeenkomst 

gegeven hebben, niet kan worden uitgesloten op grond van de aan het oordeel 
van de feitenrechter onderworpen gegevens, kan hij die niet door een andere ver-
vangen.

Het arrest verwerpt de benaming "overeenkomst van huur van diensten" die de 
eiseres en haar echtgenoot, enerzijds, en de heer W.F. en mevrouw S.H., ander-
zijds, volgens de vaststellingen van het arrest aan hun overeenkomst gegeven 
hadden en aanvaardt het bestaan van een gezagsverhouding, op grond van de 
omstandigheid dat de eerstgenoemden in die overeenkomst omschreven worden 
als "de directie van het etablissement 'Le Petit Pékin'", en van artikel 8 van die 
overeenkomst, volgens hetwelk "de zelfstandige, tussen zijn verschillende pres-
taties in, naar believen over de aldus vrijgelaten tijd zal beschikken", en waaruit 
het arrest  afleidt  dat  "hij  die  vrijheid tijdens zijn arbeidsprestaties niet  geniet 
maar onderworpen is aan de leidinggevende bevoegdheid" van de eiseres.

In tegenstelling tot wat het arrest beslist, zijn die gegevens niet onverenigbaar 
met het bestaan van een overeenkomst van huur van diensten.

Het arrest beslist bijgevolg niet wettig dat de eiseres en de heer W.F. door een 
arbeidsovereenkomst gebonden waren.

Het onderdeel is gegrond.
Derde middel
Eerste onderdeel
In tegenstelling tot wat het arrest beslist, is het feit dat "de directie de kas van 

het restaurant af en toe leegmaakte" evenmin onverenigbaar met het bestaan van 
een overeenkomst van huur van diensten.

Om de in antwoord op het eerste onderdeel van het tweede middel opgegeven 
reden, verantwoordt het arrest zijn beslissing bijgevolg niet naar recht.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
De vernietiging van de beslissing over de grond van de hoofdvordering strekt 

zich uit tot de beslissing over de tegenvordering, aangezien die laatste beslissing 
het gevolg is van de eerste.

Andere grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste middel, van het tweede on-

derdeel van het tweede en het derde middel, en van het vierde middel, die niet 
kunnen leiden tot ruimere cassatie.

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

het vonnis van 21 februari 2003 niet-ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 
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over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

17 december 2007 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, voorzitter – Verslaggever:  
mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advoca-
ten: mrs. Draps en De Bruyn.

Nr. 641

3° KAMER - 17 december 2007

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN - VOORWAARDEN - TERUGWERKENDE KRACHT

Het recht op maatschappelijke dienstverlening ontstaat wanneer een persoon zich in een 
situatie bevindt die hem niet in staat stelt een leven te leiden dat beantwoordt aan de  
menselijke waardigheid; geen enkele wettelijke bepaling bepaalt dat de maatschappelijke  
dienstverlening  niet  aan  de  rechthebbende  met  terugwerkende  kracht  kan  worden 
verleend voor de periode tussen zijn  aanvraag en de rechterlijke beslissing die deze 
inwilligt1. (Art. 1, eerste lid, O.C.M.W.-wet)

(A. T. O.C.M.W. Luik)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.07.0017.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 november 2006 gewezen 

door het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn.
Aangevochten beslissing
Het  bestreden arrest  stelt  vast  dat  "(de eiser) het voordeel  van de maatschappelijke 

dienstverlening vordert met ingang van 25 juli 2004, op grond van een vonnis van 21 ja-
nuari 2005 dat de (verweerder) bevoegd verklaart om (aan de eiser) de dienstverlening te 
verstrekken met ingang van 25 juli 2004, vonnis dat een eindvonnis zou zijn; dat hij vor-
dert hem maatschappelijke dienstverlening te verstrekken gelijk aan het leefloon tegen het 
tarief voor alleenstaanden en, subsidiair, dat de dienstverlening hem op zijn minst ver-
strekt zou worden om hem in de mogelijkheid te stellen de hem door vrienden en kennis-
sen geleende bedragen terug te betalen (...); dat het voor (de eiser) om medische redenen 
absoluut onmogelijk is om gevolg te geven aan het hem betekende bevel om het grondge-
bied te verlaten; dat artikel 57, §2, van de wet van 8 juli 1976 dus niet van toepassing kan 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr. 641.
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zijn (op de eiser), die zich in een situatie bevindt waarin hij recht heeft op maatschappelij-
ke dienstverlening, aangezien hij geen bestaansmiddelen heeft en, volgens wat het (ar-
beids)hof ter kennis is gebracht, ook in de mogelijkheid verkeert ze zich te verschaffen, 
daar zijn gezondheidstoestand hem kennelijk niet, of toch niet op dit ogenblik, in de mo-
gelijkheid stelt een beroep uit te oefenen (...); dat de eerste rechter terecht geoordeeld 
heeft dat het noodzakelijk was om (de eiser) een bedrag, gelijk aan een leefloon tegen het 
tarief voor alleenstaanden, toe te kennen om hem in de mogelijkheid te stellen een leven 
te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid",

en "veroordeelt (de verweerder) om (aan de eiser) maatschappelijke dienstverlening te 
verstrekken, gelijk aan het leefloon tegen het tarief voor alleenstaanden, met ingang van 1 
november 2006" en verwerpt de vordering van de eiser tot betaling van achterstallige be-
dragen voor de periode na 25 juli 2004.

Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
"Het enige criterium op grond waarvan de bij wet voorgeschreven maatschappelijke 

dienstverlening wordt verstrekt, is het feit dat eenieder in de mogelijkheid moet worden 
gesteld een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. (...) De aldus 
omschreven maatschappelijke dienstverlening is van dien aard dat zij niet kan worden 
verstrekt door ver in het verleden terug te gaan : een destijds ervaren gemis aan een leven 
dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, kan immers niet ongedaan worden ge-
maakt door de toekenning van een actuele hulp. De huidige gevolgen van dit destijds er-
varen gemis kunnen daarentegen wel worden verholpen, indien en in zoverre zij de per-
soon thans beletten een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. 
(...) De maatschappelijke dienstverlening (kan) niet dienen om schulden terug te betalen, 
tenzij de niet-terugbetaling een aantasting zou kunnen vormen van een leven dat beant-
woordt  aan de menselijke waardigheid.  Het recht  op maatschappelijke dienstverlening 
staat niet automatisch gelijk aan het recht op een bepaalde geldsom, a fortiori een vooraf 
bepaald bedrag. Het betekent wel dat de persoon, zolang het nodig is, recht heeft op alles 
wat hem in de mogelijkheid moet stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de men-
selijke waardigheid. Artikel 57, §1, van de wet van 8 juli 1976 preciseert trouwens dat de 
dienstverlening 'van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psycho-
logische aard kan zijn'. Aangezien het niet mogelijk is de tijd terug te draaien om in te 
grijpen op een periode in het leven van een persoon waarin hij geleefd zou hebben in om-
standigheden die hem niet in de mogelijkheid stelden een leven te leiden dat beantwoordt 
aan de menselijke waardigheid, kan bijgevolg geen maatschappelijke dienstverlening voor 
het verleden worden verstrekt, gelet op het enige doel dat aan de maatschappelijke dienst-
verlening is toegekend. Indien, daarentegen, dat gemis aan een leven dat beantwoordt aan 
de menselijke waardigheid op dit ogenblik nog gevolgen teweegbrengt, in de vorm bij-
voorbeeld van schulden uit het verleden die het op dit ogenblik onmogelijk maken om een 
leven te leiden dat aan de menselijke waardigheid beantwoordt, dan moet dat gemis ver-
holpen worden met het verstrekken van een gepaste maatschappelijke dienstverlening. Te 
dezen is geen enkele schuld die door (de eiser) als nog bestaand wordt voorgesteld, van 
dien aard dat zij hem zou beletten een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke 
waardigheid; (de eiser) legt verschillende verklaringen van particulieren voor die beweren 
dat zij hem geld hebben geleend, maar zelfs al hecht men geloof aan die stukken en erkent 
men - wat niet is aangetoond - dat die schulden nog niet zijn terugbetaald, wijst niets erop 
dat die schulden (de eiser) op dit ogenblik beletten een leven te leiden dat beantwoordt 
aan de menselijke waardigheid. De maatschappelijke dienstverlening die (aan de eiser) 
moet worden verstrekt om hem in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beant-
woordt aan de menselijke waardigheid, moet bijgevolg bestaan in een regelmatige financi-
ële hulp gelijk aan het leefloon tegen het tarief voor alleenstaanden, te verstrekken vanaf 1 
november 2006".
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Grieven
Artikel 1, eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare cen-

tra voor maatschappelijk welzijn bepaalt : "Elke persoon heeft recht op maatschappelijke 
dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te lei-
den dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid".

Het recht op maatschappelijke dienstverlening ontstaat zodra een persoon zich in een 
situatie bevindt die hem niet in de mogelijkheid stelt een leven te leiden dat beantwoordt 
aan  de  menselijke  waardigheid  en  die  persoon  maatschappelijke  dienstverlening  aan-
vraagt.

Geen enkele wettelijke bepaling bepaalt dat de maatschappelijke dienstverlening niet 
met terugwerkende kracht kan worden verstrekt voor de periode tussen de aanvraag van 
maatschappelijke dienstverlening, die ten onrechte is verworpen door het openbaar cen-
trum voor maatschappelijk welzijn, en de rechterlijke beslissing die de aanvraag inwilligt. 
Bijgevolg moet de gemeenrechtelijke regel worden toegepast volgens welke de persoon 
die aanspraak kon maken op de periodieke storting van bedragen, het recht heeft die ach-
terstallige bedragen te vorderen wanneer de weigering om die bedragen te betalen onver-
antwoord was, voor zover de rechtsvordering niet verjaard is.

Het bestreden arrest, dat oordeelt dat de maatschappelijke dienstverlening alleen voor 
de toekomst kan worden verstrekt en eisers aanvraag van maatschappelijke dienstverle-
ning voor de periode van 24 juli 2004 tot de datum van het arrest verwerpt, zonder te ont-
kennen dat de eiser voldeed aan de voorwaarden voor de toekenning van de maatschappe-
lijke dienstverlening tijdens die periode en zonder te beslissen dat de rechtsvordering van 
de eiser verjaard zou zijn, schendt artikel 1, eerste lid, van de voormelde wet van 8 juli 
1976.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 1, eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffen-

de de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, heeft elke persoon recht op 
maatschappelijke dienstverlening, die tot doel heeft eenieder in de mogelijkheid 
te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Uit die bepaling volgt dat het recht op maatschappelijke dienstverlening ont-
staat zodra een persoon zich in een situatie bevindt die hem niet in de mogelijk-
heid stelt een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Geen enkele wettelijke bepaling bepaalt dat de maatschappelijke dienstverle-
ning niet aan de rechthebbende met terugwerkende kracht kan worden verleend 
voor de periode tussen zijn aanvraag en de rechterlijke beslissing die deze inwil-
ligt.

Het bestreden arrest, dat niet ontkent dat de eiser zich sinds het instellen van 
zijn vordering in een situatie bevond die hem niet in de mogelijkheid stelde een 
leven te leiden dat  beantwoordt aan de menselijke waardigheid maar hem de 
maatschappelijke  dienstverlening  slechts  toekent  vanaf  de  eerste  dag  van  de 
maand van zijn uitspraak, op grond dat "de maatschappelijke dienstverlening van 
nature niet voor het verleden (kan) worden toegekend", schendt artikel 1, eerste 
lid, van de wet van 8 juli 1976.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
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Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de overige punten van de vorde-
ring van de eiser verwerpt.

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

Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 
de verweerder in de kosten.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
17 december 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 

h. Gosseries  – Gelijkluidende conclusie  van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advo-
caat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 642

2° KAMER - 18 december 2007

RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - 
CORRECTIONELE KAMER - CORRECTIONELE KAMER ZETELEND IN HOGER BEROEP - OVERTREDING 
VAN WETTEN DIE AL DAN NIET ONDER ANDERE TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE ARBEIDSGERECHTEN 
BEHOREN - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL

Wanneer de correctionele kamer in de rechtbank van eerste aanleg zetelt in hoger beroep 
tegen een vonnis van de politierechtbank en daarbij kennis neemt van de overtredingen  
van de wetten en verordeningen over een van de aangelegenheden die behoren tot de  
bevoegdheid van de arbeidsgerechten, en, in geval van samenloop of samenhang, van  
genoemde overtredingen samen met een of meer overtredingen die niet behoren tot de  
bevoegdheden van de arbeidsgerechten, moet zij  samengesteld zijn uit twee rechters 
van de rechtbank van eerste aanleg en een rechter in de arbeidsrechtbank.  (Artt. 76, 
zesde lid, 78, eerste en vijfde lid, Ger.W.; Artt. 92, §1, 3° en 578, 7°, Ger.W.)

(KJCD TRANS bvba)

ARREST

(A.R. P.07.0958.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Antwerpen van 7 mei 2007.
De eiseres voert in een verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 76, zesde lid, en 78, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek.
1. Krachtens artikel 76, zesde lid, Gerechtelijk Wetboek, toegevoegd bij artikel 
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2 van de wet van 3 december 2006 tot wijziging van diverse wettelijke bepalin-
gen met betrekking tot het sociaal strafrecht, neemt ten minste één correctionele 
kamer in het bijzonder kennis van de overtredingen van de wetten en verordenin-
gen over een van de aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de ar-
beidsgerechten, en, in geval van samenloop of samenhang, van genoemde over-
tredingen samen met een of meer overtredingen die niet behoren tot de bevoegd-
heid van de arbeidsgerechten.

Artikel 78, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek, toegevoegd bij artikel 3 van voor-
noemde wet van 3 december 2006, bepaalt: "Wanneer de in artikel 76, zesde lid, 
bedoelde gespecialiseerde kamer bestaat uit drie rechters, is zij samengesteld uit 
twee rechters van de rechtbank van eerste aanleg en een rechter in de arbeids-
rechtbank". 

De eiseres is door de procureur des Konings onder meer vervolgd wegens:
- L. als werkgever niet te hebben toegezien op het juiste gebruik van de tacho-

graaf (inbreuk op artikel 13 Verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 
1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer);

- M. als werkgever onvoldoende registratiebladen te hebben verstrekt aan de 
bestuurder  van  het  voertuig  (inbreuk  op  artikel  14.1,  eerste  lid,  Verordening 
(EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het 
wegvervoer).

2. Krachtens de bepalingen van artikel 578, 7º, Gerechtelijk Wetboek is de ar-
beidsreglementering een aangelegenheid die tot de bevoegdheid van de arbeids-
gerechten behoort.

De onder de telastleggingen L en M aan de eiseres ten laste gelegde overtre-
dingen hebben betrekking op de controle van arbeids- en rusttijden en betreffen 
derhalve de arbeidsreglementering. 

Hieruit volgt dat van deze zaak kennis moet worden genomen, ook in hoger 
beroep, door de bij artikel 76, zesde lid, Gerechtelijk Wetboek bedoelde gespeci-
aliseerde kamer die, wanneer ze uit drie rechters bestaat, moet samengesteld zijn 
uit twee rechters van de rechtbank van eerste aanleg en een rechter in de arbeids-
rechtbank.

3. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat over deze zaak werd ge-
oordeeld door een correctionele kamer samengesteld overeenkomstig voornoemd 
artikel 78, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek.

Middel 
4. Het middel dat niet tot ruimere cassatie of cassatie zonder verwijzing kan 

leiden, behoeft geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
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Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Mechelen, zitting hou-
dende in hoger beroep.

18 december 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever:  de h. Mestdagh  –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. V. De Donder, Dendermonde.

Nr. 643

2° KAMER - 18 december 2007

1º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE 
AANLEG — STRAFZAKEN - VERTALING VAN DE PROCESSEN-VERBAAL, VERKLARINGEN EN 
VERSLAGEN - ARTIKEL 22 TAALWET GERECHTSZAKEN - DRAAGWIJDTE

2º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE 
AANLEG — STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHT - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
ARTIKEL 22 TAALWET GERECHTSZAKEN - VERDACHTE DIE EEN VREEMDE TAAL SPREEKT EN DIE 
ZICH NIET KAN BEROEPEN OP ARTIKEL 22 TAALWET GERECHTSZAKEN - GEVOLG

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - TAALGEBRUIK - 
ARTIKEL 22 TAALWET GERECHTSZAKEN - VERDACHTE DIE EEN VREEMDE TAAL SPREEKT EN DIE 
ZICH NIET KAN BEROEPEN OP ARTIKEL 22 TAALWET GERECHTSZAKEN - GEVOLG

4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - TAALGEBRUIK - ARTIKEL 22 TAALWET GERECHTSZAKEN - 
VERDACHTE DIE EEN VREEMDE TAAL SPREEKT EN DIE ZICH NIET KAN BEROEPEN OP ARTIKEL 22 
TAALWET GERECHTSZAKEN - GEVOLG

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - INZAGE VAN HET 
DOSSIER TER GRIFFIE - TERMIJN

6º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - INZAGE VAN HET DOSSIER TER GRIFFIE - TERMIJN

7º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WET DIE EEN NIEUWE ONDERZOEKSMAATREGEL INVOERT - WET 
DIE DAARVOOR EEN NIEUWE RECHTSPLEGING INSTELT - AARD - GEVOLG

8º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BEOORDELING 
VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - 
ARTIKEL 189TER, WETBOEK VAN STRAFVORDERING - ARTIKEL 235TER, WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING - DRAAGWIJDTE

9º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BEOORDELING 
VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - 
ARTIKEL 189TER, WETBOEK VAN STRAFVORDERING - ARTIKEL 235TER, WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING - DRAAGWIJDTE - BEPERKING

10º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - BIJZONDERE 
OPSPORINGSMETHODEN GEBRUIKT VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 6 JANUARI 2003 
- TOELAATBAARHEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

1º  De  bepaling  van  artikel  22  Taalwet  Gerechtszaken  betreft  naar  haar  uitdrukkelijke  
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bewoording alle verdachten die uitsluitend Nederlands, Duits of Frans verstaan, en niet  
de verdachten die een andere dan een van deze drie talen spreken en bovendien slechts  
Nederlands, Duits of Frans verstaan. (Art. 22, Taalwet Gerechtszaken)

2º, 3° en 4° De omstandigheid dat een verdachte die een vreemde taal spreekt en wiens  
verwijzing naar het vonnisgerecht wordt gevorderd,  geen vertaling van de processen-
verbaal, de verklaringen van getuigen of klagers en van de verklaringen van deskundigen 
kan vorderen op grond van artikel 22 Taalwet Gerechtszaken, doet geen afbreuk aan zijn  
recht op de eerbiediging van zijn recht van verdediging, die naar omstandigheden de  
strafrechter ertoe kan nopen onder andere voorwaarden als bepaald in artikel 22 Taalwet  
Gerechtszaken de vertaling van stukken in een andere Belgische landstaal te bevelen. 
(Art. 22, Taalwet Gerechtszaken)

5º en 6°  Noch het vroegere artikel 127, 6°, Wetboek van Strafvordering, noch het huidige  
artikel 127, §2 van hetzelfde wetboek, noch het recht van verdediging vereisen dat de  
inverdenkinggestelde, na het verstrijken van de termijn van 15 dagen waarvan sprake in  
hoger vernoemde wetsbepalingen, toegang moet kunnen blijven hebben tot het dossier  
tot op het tijdstip van het in beraad nemen van de zaak door het onderzoeksgerecht. (Art. 
127, 6°, Sv., zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van art. 2 van de Wet 31 mei 
2005; Art. 127, §2, Sv.)

7º De wet die vanaf een bepaald ogenblik een wettelijke onderzoeksmaatregel invoert die  
voordien niet bestond, en daarvoor een nieuwe rechtspleging instelt, is geen wet in de zin  
van  artikel  3  Gerechtelijk  Wetboek  die  onmiddelijk  kan  worden  toegepast  op  nog  
aanhangige rechtsgedingen van vóór de nieuwe wet1.  (Art.  3,  Ger.W.; Artt. 189ter en 
235ter, Sv.)

8º De artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering voeren een rechtspleging in  
waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling enkel de regelmatigheid beoordeelt van de  
toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, voor zover zij  
daartoe het vertrouwelijk dossier, bedoeld in de artikelen 47septies of 47novies Wetboek 
van Strafvordering, moet controleren2. (Artt. 47septies, 47novies, 189ter en 235ter, Sv.)

9º De artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering voeren geen rechtspleging 
die,  los  van  het  vertrouwelijk  dossier  bedoeld  in  de  artikelen  47septies  of  47novies  
Wetboek van Strafvordering, op algemene wijze de kamer van inbeschuldigingstelling het  
onderzoek  toevertrouwen  van  de  bijzondere  opsporingsmethoden  observatie  en 
infiltratie. (Artt. 47septies, 47novies, 189ter en 235ter, Sv.)

10º Indien voor de strafrechter, aan wie het staat de wettigheid en de regelmatigheid van 
het tegen een beklaagde aangevoerde bewijs te beoordelen, aannemelijk wordt gemaakt,  
dat  vóór  de  inwerkingtreding  van  de  wet  van  6  januari  2003  betreffende  bijzondere  
opsporingsmethoden  dergelijke  opsporingsmethoden  werden  gebruikt  die  door  de 
nieuwe wet bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie worden genoemd,  
dan moet hij oordelen of het gebruik van deze methoden al dan niet verenigbaar is met  
het recht op een eerlijk proces en of het bewijs dat er uit voortgesproten is, betrouwbaar 
is; bij twijfel over een en ander moet de rechter dat bewijs uitsluiten. 

(S. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.1332.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

1 Het  openbaar  ministerie  concludeerde  niet  in  deze  zin  en  ontmoette  de  problematiek  van  de 
werking van de strafwet in de tijd dan ook niet. Het was van oordeel dat de grieven van eiser op zich 
reeds  konden  verworpen  worden  door  te  verwijzen  naar  de  eerdere  rechtspraak  van het  Hof  in 
verband met de inhoudelijke voorwaarden inzake de toepassing van de artikelen 189ter en 235ter 
Wetboek van Strafvordering (zie de rechtspraak waarnaar verwezen wordt in voetnoot 2). 
2 Cass., 31 okt. 2006, AR P.06.0841.N, niet gepubliceerd; Cass., 31 okt. 2006, AR P.06.0898.N, 
nr.534; Cass., 31 okt. 2006, AR P.06.1016.N, nr.535.



Nr. 643 - 18.12.07 HOF VAN CASSATIE 2507 

Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 14 juni 2007.
De eiser I voert in een memorie, een middel aan. 
De eiser II voert in een memorie, twee middelen aan. 
De eiser III voert in een memorie, een middel aan. 
De eiser IV voert in een memorie, twee middelen aan. 
De eiser V voert in een memorie, twee middelen aan. 
Deze memories zijn aan dit arrest gehecht. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Beoordeling 
Middel van de eiser I
Eerste onderdeel
4. Het onderdeel voert schending aan van artikel 22 Taalwet Gerechtszaken, de 

artikelen 10 en 11 Grondwet, artikel 127, §2, Wetboek van Strafvordering en 
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.

Het onderdeel bekritiseert het oordeel van het bestreden arrest dat de eiser niet 
behoort tot de categorie van de verdachten die een vertaling van de processen-
verbaal, de verklaringen van getuigen of klagers en de verslagen van deskundi-
gen, kunnen vorderen. 

Het onderdeel voert ook aan dat in de mate het Hof van oordeel zou zijn dat 
artikel 22 Taalwet Gerechtszaken in die zin moet worden geïnterpreteerd dat een 
persoon die niet de Belgische nationaliteit  heeft, en die één van de Belgische 
landstalen spreekt, geen aanspraak kan maken op het recht op vertaling van de 
door genoemd artikel 22 bedoelde stukken, dit artikel de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet, samen gelezen met artikel 6 EVRM schendt. 

Het onderdeel verzoekt het Hof daarom de volgende prejudiciële vraag te stel-
len aan het Grondwettelijk Hof: 

"Schendt artikel 22, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik 
in gerechtszaken, samen gelezen met artikel 6 EVRM, het gelijkheidsbeginsel 
vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het aan een Belgi-
sche verdachte, die strafrechtelijk wordt vervolgd in een Nederlandstalige proce-
dure en die alleen het Frans en/of het Duits verstaat, toelaat om een Franse of 
Duitse vertaling te vorderen van de processen-verbaal, de verklaringen van getui-
gen of klagers en de verslagen van deskundigen, die in het Nederlands zijn opge-
steld, terwijl deze bepaling dit niet toelaat aan een niet Belgische verdachte, die 
strafrechtelijk  wordt  vervolgd in een Nederlandstalige procedure en die naast 
zijn niet Belgische landstaal ook het Frans en/of het Duits verstaat?".

5. Artikel 22 Taalwet Gerechtszaken bepaalt: 
"Ieder verdachte die alleen Nederlands en Duits of een van die talen verstaat, 

kan vorderen dat bij zijn dossier een Nederlandse of een Duitse vertaling wordt 
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gevoegd van de processen-verbaal, de verklaringen van getuigen of klagers en de 
verslagen van deskundigen die in het Frans zijn gesteld. Iedere verdachte die al-
leen Frans en Duits of een van die talen verstaat, kan vorderen dat bij zijn dossier 
een Franse of een Duitse vertaling wordt gevoegd van genoemde stukken die in 
het Nederlands zijn gesteld.

Eveneens kan iedere verdachte die alleen Frans en Nederlands of een van die 
talen verstaat, vorderen dat bij zijn dossier een Franse of een Nederlandse verta-
ling wordt gevoegd van genoemde stukken die in het Duits zijn gesteld. De ver-
dachte zal, langs de griffie, zijn verzoekschrift aan den ambtenaar van het open-
baar ministerie overmaken; het zal niet meer ontvankelijk zijn, na verloop van 
acht dagen volgende op de betekening, hetzij van het bevelschrift tot verwijzing 
naar het Hof van Assisen, hetzij van de dagvaarding om te verschijnen ter te-
rechtzitting van de politierechtbank, van de militaire rechtbank of van de correc-
tionele rechtbank zitting houdend in eerste aanleg.

Hetzelfde recht wordt erkend aan de verdachten, voor de rechtscolleges in ho-
ger beroep, wat betreft de nieuwe over te leggen stukken. De kosten van verta-
ling zijn ten laste der Schatkist".

Deze wetsbepaling betreft naar haar uitdrukkelijke bewoording alle verdachten 
die alleen, versta uitsluitend, Nederlands, Duits of Frans verstaan, en niet de ver-
dachten die een andere dan een van deze drie talen spreken en bovendien slechts 
Nederlands, Duits of Frans verstaan. Zij kan dus niet in die zin worden uitgelegd 
dat ze een onderscheid maakt tussen Belgen en vreemdelingen. 

Het onderdeel berust in zoverre op een onjuiste uitlegging van artikel 22 Taal-
wet Gerechtszaken en er is dan ook geen grond om het Grondwettelijk Hof de 
opgeworpen prejudiciële vraag te stellen.

6. De omstandigheid dat een verdachte die een vreemde taal spreekt en wiens 
verwijzing naar het vonnisgerecht wordt gevorderd, geen vertaling daarvan kan 
vorderen op grond van artikel 22 Taalwet Gerechtszaken, doet nochtans geen af-
breuk aan zijn recht op de eerbiediging van zijn recht van verdediging.

De eerbiediging van het recht van verdediging kan naar omstandigheden de 
strafrechter ertoe nopen onder andere voorwaarden als bepaald in artikel 22 Taal-
wet Gerechtszaken de vertaling van stukken in een andere Belgische landstaal te 
bevelen.

Bij de beoordeling of een dergelijke vraag moet gehonoreerd worden, kan de 
rechter rekening houden met alle ter zake relevante omstandigheden.

7. De appelrechters overwegen dat: 
- "immers [de eiser] tot tijdens de eindbehandeling van de zaak vóór dit [hof 

van beroep],  kamer van inbeschuldigingstelling,  in staat  was zijn verdediging 
naar voor te brengen, er steeds een advocaat voor hem opgetreden is die het Ne-
derlands machtig is en het duidelijk is dat [de eiser] wist waarover de tenlasteleg-
gingen gingen;

- dit onder meer duidelijk blijkt uit het gegeven dat [de eiser] op 29 september 
2003, overeenkomstig art. 61quinquies juncto art 127 Wetboek van Strafvorde-
ring, om aanvullende onderzoeksdaden verzocht, ten einde het dossier in staat te 
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stellen;
- [de eiser] zijn verklaringen tijdens het onderzoek steeds in het Arabisch af-

legde, trouwens de officiële taal van Libanon (6.8 kaft 51 stukken 84 en volgen-
de);

- bij verzoekschrift van 30 augustus 2005 hij voorhield de Franse taal te spre-
ken en verzocht om vertaling van het strafdossier dat een omvang heeft van 75 
kartons, in het Frans; dat dit verzoek duidelijk dilatoir voorkomt".

Op grond van deze  relevante  omstandigheden vermochten de appelrechters 
wettig eisers vordering tot vertaling van het strafdossier in het Frans af te wijzen.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
(...)
Middel van de eiser III
15. Het middel voert miskenning aan van het algemeen rechtsbeginsel houden-

de de rechten van verdediging en schending van artikel 127 Wetboek van Straf-
vordering, zowel in zijn versie van vóór de wijziging bij wet van 31 mei 2005, 
als in zijn versie na die wijziging.

Het middel stelt dat uit de omstandigheid dat de voormelde wetteksten slechts 
gewagen van een minimale toegang tot  het  dossier  gedurende 15 dagen,  niet 
volgt dat, zodra die tijdspanne verstreken is, de toegang tot het dossier aan de in-
verdenkinggestelde kan ontzegd worden, dewelke op straffe van de miskenning 
van zijn rechten van verdediging, die toegang moet kunnen blijven hebben tot 
het tijdstip van het in beraad nemen door het onderzoeksgerecht.

16. Noch artikel 127 Wetboek van Strafvordering, in zijn vroegere of huidige 
versie, noch het recht van verdediging vereisen wat het middel voorhoudt.

Het middel faalt naar recht.
(...)
Eerste middel van de eiser V
Eerste onderdeel
27. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 189ter en 235ter Wet-

boek van Strafvordering en 3 Gerechtelijk Wetboek.
Het onderdeel stelt dat door op grond van de in het middel weergegeven over-

wegingen te beslissen dat de artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvorde-
ring slechts toepassing kunnen vinden op bijzondere opsporingsmethoden die in 
toepassing van de wetten van 6 januari 2003 en 27 december 2005, aanleiding 
gegeven hebben tot het opstellen van een vertrouwelijk dossier, bedoeld in de ar-
tikelen 47septies of 47novies Wetboek van Strafvordering, het bestreden arrest 
de artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering en artikel 3 Gerechte-
lijk Wetboek schendt. 

28. De wet die vanaf een bepaald ogenblik een wettelijke onderzoeksmaatregel 
invoert die voordien niet bestond, en daarvoor een nieuwe rechtspleging instelt, 
is geen wet in de zin van artikel 3 Gerechtelijk Wetboek die onmiddellijk kan 
worden toegepast op nog aanhangige rechtsgedingen van vóór de nieuwe wet.
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Bovendien voeren de artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering 
een rechtspleging in waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling enkel de re-
gelmatigheid beoordeelt van de toepassing van de bijzondere opsporingsmetho-
den observatie en infiltratie, voor zover zij daartoe het vertrouwelijk dossier, be-
doeld in de artikelen 47septies of 47novies Wetboek van Strafvordering, moet 
controleren.

Het onderdeel gaat derhalve uit van de onjuiste rechtsopvatting dat de artikelen 
189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering een rechtspleging invoeren die, los 
van het vertrouwelijk dossier bedoeld in de artikelen 47septies of 47novies Wet-
boek van Strafvordering, op algemene wijze de kamer van inbeschuldigingstel-
ling het onderzoek toevertrouwen van de bijzondere opsporingsmethoden obser-
vatie en infiltratie. 

Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
29. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM en miskenning van 

het recht op een eerlijk proces.
Het onderdeel stelt dat zo de rechtspleging van de artikelen 189ter en 235ter 

Wetboek van Strafvordering niet toepasselijk zou zijn op de vóór de inwerking-
treding van de wet van 6 januari 2003 betreffende de bijzondere opsporingsme-
thoden en de reparatiewet van 27 december 2005 verrichte bijzondere opspo-
ringsmethoden observatie en infiltratie, dan op geen enkel ogenblik van de pro-
cedure in een controle is voorzien door een onafhankelijke en onpartijdige rech-
ter over de regelmatigheid van deze bijzondere opsporingsmethoden aan de hand 
van het vertrouwelijk dossier.

30. Het staat de strafrechter de wettigheid en de regelmatigheid van het tegen 
een beklaagde aangevoerde bewijs te beoordelen. Indien voor hem aannemelijk 
wordt gemaakt, dat vóór de inwerkingtreding van de wet van 6 januari 2003 be-
treffende  de  bijzondere  opsporingsmethoden  dergelijke  opsporingsmethoden 
werden gebruikt die door de nieuwe wet bijzondere opsporingsmethoden obser-
vatie en infiltratie worden genoemd, dan moet hij oordelen of het gebruik van 
deze methoden al dan niet verenigbaar is met het recht op een eerlijk proces en 
of het bewijs dat er uit is voortgesproten, betrouwbaar is. Bij twijfel over een of 
ander moet de rechter dat bewijs uitsluiten.

Het onderdeel faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
38. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verleent de eiser V akte van de afstand in zoverre het arrest uitspraak doet 

over de bezwaren.
Verwerpt de cassatieberoepen.
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Veroordeelt de eisers in de kosten.

18 december 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-
generaal – Advocaten:  mrs. R. Verstraeten, Brussel, L. Arnou, Brugge, Wouters, B. De 
Geest, Brussel en H. Van Bavel, Brussel.

Nr. 644

2° KAMER - 19 december 2007

CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - MIDDEL MET BETREKKING TOT 
DE VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN - STRAF NAAR RECHT VERANTWOORD ZONDER DE 
VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN

Wanneer  de  uitgesproken  straf  naar  recht  verantwoord  is  zonder  de  verzwarende  
omstandigheden die in de telastlegging zijn bedoeld, kan het middel dat de beslissing 
verwijt deze niet vast te stellen of niet te onderscheiden welke ervan zij in aanmerking  
heeft genomen, niet tot cassatie leiden en is het bijgevolg niet ontvankelijk1. (Artt. 411 en 
414, Sv.)

(F. T. H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1015.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep, dat in de Duitse taal is gesteld, is gericht tegen een vonnis, 

dat in diezelfde taal in hoger beroep is gewezen op 30 mei 2007 door de Correc-
tionele Rechtbank te Eupen.

Bij beschikking van 9 juli 2007 heeft de Eerste Voorzitter van het Hof beslist 
dat de rechtspleging vanaf de terechtzitting in de Franse taal zal gebeuren. 

De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring:
Over het middel :
Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser tot een geldboete van 25 euro we-

gens het opzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen aan de verweerder, 
"met de omstandigheid dat die slagen of verwondingen een ziekte of een blijven-
de ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid tot gevolg hebben 
gehad".

Wanneer de uitgesproken straf naar recht verantwoord is zonder de verzwaren-

1 Cass., 2 okt. 1996, AR P.96.1085.F, nr. 347.
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de omstandigheden die in de telastlegging zijn bedoeld, kan het middel dat het 
vonnis verwijt deze niet vast te stellen of niet te onderscheiden welke ervan het 
in aanmerking heeft genomen, niet tot cassatie leiden. Het is bijgevolg niet ont-
vankelijk.

Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

19 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. D. Barth, Eupen en G. Weisgerber, Brussel.

Nr. 645

2° KAMER - 19 december 2007

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — 
BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER - VERKEERSONGEVAL - NIET-
VERZEKERD VOERTUIG - REGELMATIG GEPARKEERD VOERTUIG - OORZAKELIJK VERBAND - 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GRENZEN

2º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - OORZAAK - NIET-VERZEKERD VOERTUIG - 
REGELMATIG GEPARKEERD VOERTUIG - OORZAKELIJK VERBAND - BEOORDELING DOOR DE RECHTER 
- GRENZEN

1º en 2° Door te oordelen dat het ongeval zich op dezelfde manier zou hebben voorgedaan  
indien  het  op  die  plaats  geparkeerde  voertuig  verzekerd  was  geweest,  hebben  de 
appelrechters wettig kunnen beslissen om, zonder de concrete omstandigheden van het  
ongeval te wijzigen, het oorzakelijk verband tussen de niet-verzekering en de aanrijding  
uit te sluiten door het foutief karakter van het in het verkeer brengen van het voertuig te  
vervangen door de correcte uitvoering ervan1. 

(Y. T. ETHIAS VERZEKERINGEN e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1314.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis, op 8 juni 2007 in hoger be-

1 Het Hof past hier de theorie van het zogenaamde "rechtmatig alternatief" toe (zie concl. adv.-gen. 
DE RIEMAECKER, Cass., volt.zitt., 25 maart 1997, Pas. 1997, I, nr. 161 en J. de CODT, "L'appréciation du 
lien de la causalité dans le jugement des actions publique et civile", in Actualités de droit pénal et de 
procédure pénale, Uitg. Jeune Barreau de Bruxelles, 2001, p. 54 tot 57). 
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roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi. 
De eiser beperkt zijn cassatieberoep tot de beslissing over het aansprakelijk-

heidsbeginsel. Hij voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eens-
luidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van M. Y.:
Over het middel
1. De feitenrechters hebben de eiser alleen aansprakelijk gesteld voor een aan-

rijding die hij,  in staat van dronkenschap, bij het achteruitrijden heeft veroor-
zaakt, waarbij hij op een voertuig is ingereden dat regelmatig aan de rechterkant 
van de weg geparkeerd stond.

Met het beroepen vonnis, dat bij gebrek aan hoger beroep tegen de strafrechte-
lijke bepalingen kracht van gewijsde heeft gekregen, had de eerste rechter even-
eens de volgende telastlegging tegen de verweerster bewezen verklaard : als ei-
genaar van een motorvoertuig, dat voertuig in het verkeer te hebben gebracht of 
gedoogd te hebben dat het op de openbare weg in het verkeer werd gebracht, 
zonder dat de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dat voertuig aanleiding kan 
geven door een verzekering gedekt was.

2. De eiser heeft aangevoerd dat het parkeren van een niet verzekerd voertuig 
een fout van de verweerster was die in oorzakelijk verband stond met het onge-
val.

Het vonnis wordt verweten dit verweer te verwerpen door te oordelen dat de 
schade zich op dezelfde manier zou hebben voorgedaan mocht het aangereden 
voertuig verzekerd zijn geweest. Volgens de eiser had men veeleer moeten na-
gaan of het ongeval zich eveneens zou hebben voorgedaan indien de verweerster 
dat voertuig niet op de openbare weg zou hebben geparkeerd.

3. De overweging volgens welke het ongeval zich op dezelfde manier zou heb-
ben voorgedaan indien het op die plaats geparkeerde voertuig verzekerd was ge-
weest, miskent niet het gezag van gewijsde van de strafrechtelijke beslissing vol-
gens welke de verweerster schuldig is dat voertuig in het verkeer te hebben ge-
bracht zonder dat het door een verzekering gedekt was.

4. Voor het overige sluiten de appelrechters, met de bekritiseerde reden, en 
zonder de concrete omstandigheden van het ongeval te wijzigen, het oorzakelijk 
verband uit tussen de niet-verzekering en de aanrijding, door het foutief karakter 
van het in het verkeer brengen van het voertuig te vervangen door de correcte 
uitvoering ervan.

Zij verantwoorden hun beslissing aldus naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...) 
Dictum
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Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep.

19 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever:  de  h.  Dejemeppe,  afdelingsvoorzitter  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. 
Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. O. Dubois, Charleroi.

Nr. 646

2° KAMER - 19 december 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST DAT UITSPRAAK DOET OVER DE ONTVANKELIJKHEID VAN EEN 
VERZOEK OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VERZOEK OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - 
HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST DAT UITSPRAAK DOET OVER DE 
ONTVANKELIJKHEID VAN EEN VERZOEK OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - 
CASSATIEBEROEP - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERZOEK OM 
BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - HOGER BEROEP - ARREST DAT UITSPRAAK DOET OVER DE 
ONTVANKELIJKHEID VAN EEN VERZOEK OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - 
CASSATIEBEROEP - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

4º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - BEGRIP - VERENIGBAARHEID VAN EEN 
WET MET EEN ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL

5º PREJUDICIEEL GESCHIL - VRAAG AAN HET GRONDWETTELIJK HOF - BEGRIP - 
VERENIGBAARHEID VAN EEN WET MET EEN ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL

6º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - 
GRENZEN

7º PREJUDICIEEL GESCHIL - HOF VAN CASSATIE - VRAAG AAN HET GRONDWETTELIJK HOF 
- VERPLICHTING - GRENZEN

1º, 2° en 3° Het arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling, met toepassing van  
artikel  61quinquies Sv.,  uitspraak doet over  de ontvankelijkheid  van een verzoek om 
bijkomende onderzoekshandelingen,  is  geen eindbeslissing  in  de zin van artikel  416,  
eerste lid, van het voormelde wetboek en houdt geen verband met de in het tweede lid  
van dat artikel bedoelde gevallen1. 

4º en 5° Artikel 26, Bijzondere Wet Arbitragehof, draagt het Grondwettelijk Hof niet op om 
uitspraak  te  doen  over  de  verenigbaarheid  van  een  wet  met  een  algemeen  
rechtsbeginsel. 

6º en 7° Het Hof is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die  
geen onderscheid aanklaagt dat de wet maakt tussen personen die in dezelfde juridische  

1 Cass., 1 dec. 1998, AR P.98.1398.F, nr. 500. 
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toestand verkeren en waarop verschillende regels van toepassing zouden zijn2. 

(A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1613.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 16 oktober 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eisers voeren twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Het bestreden arrest dat, met toepassing van artikel 61quinquies van het Wet-

boek van Strafvordering, uitspraak doet, verklaart de vordering tot het stellen van 
bijkomende onderzoekshandelingen niet ontvankelijk, op grond dat zij is inge-
steld met een brief die de onderzoeksrechter per faxbericht is toegezonden en 
niet met een verzoekschrift dat gericht is aan of neergelegd op de griffie van de 
rechtbank van eerste aanleg.

Een dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eer-
ste lid, van het Wetboek van Strafvordering en houdt geen verband met de in het 
tweede lid van dat artikel bedoelde gevallen.

Artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden legt geen onmiddellijk cassatieberoep op tegen de voor-
bereidende of onderzoeksarresten.

Het algemeen rechtsbeginsel van eerbiediging van het recht van verdediging, 
dat eveneens door de eiser wordt  aangevoerd,  kan de rechter er  evenmin toe 
brengen om het bestaan te bevestigen van een rechtsmiddel dat de wet uitsluit.

De eiser verzoekt dat het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag zou wor-
den gesteld over de verenigbaarheid van artikel 416 van het Wetboek van Straf-
vordering met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Er wordt aangevoerd dat 
de wet het recht van verdediging in gevaar brengt en het gelijkheidsbeginsel mis-
kent, in zoverre het onmiddellijk cassatieberoep toestaat tegen het arrest dat met 
toepassing van artikel 235bis van dat wetboek is gewezen en niet tegen het arrest 
dat op grond van artikel 61quinquies is gewezen.

Enerzijds draagt artikel 26 van de Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 ja-
nuari 1989 dat hof niet op om uitspraak te doen over de verenigbaarheid van een 
wet met een algemeen rechtsbeginsel.

Anderzijds is het Hof niet verplicht om dat gerecht een vraag te stellen die 
geen onderscheid aanklaagt dat de wet maakt tussen personen die in dezelfde ju-
ridische toestand verkeren en waarop verschillende regels van toepassing zouden 
zijn.

2 Cass., 10 feb. 2005, AR C.02.0617.F, nr. 83. 
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De vordering tot het stellen van een prejudiciële vraag is bijgevolg niet ge-
grond.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Er is geen grond om het overige deel van de memorie te onderzoeken dat geen 
verband houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep. 

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep.

19 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Ph. Charpentier, Hoei.

Nr. 647

2° KAMER - 19 december 2007

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - VOORLOPIGE 
HECHTENIS - HANDHAVING - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - VERSCHRIJVING - VERBETERING - 
PROCEDURE - BERICHT VAN VERSCHIJNING VOLGENS DE VORMEN VAN DE WET VOORLOPIGE 
HECHTENIS - NIETIGHEID

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - 
VERSCHRIJVING - VERBETERING - PROCEDURE - BERICHT VAN VERSCHIJNING VOLGENS DE VORMEN 
VAN DE WET VOORLOPIGE HECHTENIS - NIETIGHEID

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - 
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - VERSCHRIJVING - VERBETERING - PROCEDURE - BERICHT VAN 
VERSCHIJNING VOLGENS DE VORMEN VAN DE WET VOORLOPIGE HECHTENIS - NIETIGHEID

4º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - VOORLOPIGE 
HECHTENIS - HANDHAVING - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - VERSCHRIJVING - VERBETERING - 
PROCEDURE - ARTIKEL 797, GERECHTELIJK WETBOEK - TOEPASSELIJKHEID

5º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - 
VERSCHRIJVING - VERBETERING - PROCEDURE - ARTIKEL 797, GERECHTELIJK WETBOEK - 
TOEPASSELIJKHEID

6º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - 
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - VERSCHRIJVING - VERBETERING - PROCEDURE - ARTIKEL 
797, GERECHTELIJK WETBOEK - TOEPASSELIJKHEID

7º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - VERSCHRIJVING - 
VERBETERING - BEGRIP - ONNAUWKEURIGHEID INZAKE DE NAAM VAN DE MAGISTRAAT DIE MEDE DE 
BESLISSING HEEFT GENOMEN

8º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - 
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VERSCHRIJVING - VERBETERING - ONNAUWKEURIGHEID INZAKE DE NAAM VAN DE MAGISTRAAT DIE 
MEDE DE BESLISSING HEEFT GENOMEN

9º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - 
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - VERSCHRIJVING - VERBETERING - PROCEDURE - 
ONNAUWKEURIGHEID INZAKE DE NAAM VAN DE MAGISTRAAT DIE MEDE DE BESLISSING HEEFT 
GENOMEN

1º, 2° en 3° Noch artikel 796 Ger.W., noch enige andere wettelijke bepaling voorzien in de 
nietigheid van de berichten van verschijning die aan de inverdenkinggestelde  en zijn  
advocaat  worden  toegezonden  in  de  vormen  die  bij  artikel  21,  §2,  Wet  Voorlopige 
Hechtenis zijn bepaald en de dag van de terechtzitting vaststellen waarop de raadkamer 
zich  zal  uitspreken over  de  verbetering  van een beschikking  die  over  de  voorlopige  
hechtenis heeft beslist. 

4º,  5°  en  6°  Artikel  797  Ger.W.,  krachtens  welk  de  verbetering  niet  ambtshalve  kan  
geschieden,  is  niet  verenigbaar  met  de  regels  van openbare  orde  die  het  strafrecht  
beheersen en is  bijgevolg  niet  toepasselijk  op  de  procedure  na  verloop waarvan de 
raadkamer  uitspraak  doet  over  de  verbetering  van  een  beschikking  die  over  de 
voorlopige hechtenis heeft beslist1. 

7º,  8°  en  9°  De  onnauwkeurigheid  inzake  de naam van de  magistraat  die  mede  een  
beslissing heeft genomen is een verschrijving die kan verbeterd worden2. 

(C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1801.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 december 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert vier middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De eiser is voorlopig aangehouden onder beschuldiging van moordpoging.
Bij beschikking van 5 november 2007 heeft de raadkamer van de Rechtbank 

van Eerste Aanleg te Namen de hechtenis voor een duur van drie maanden ge-
handhaafd. De beschikking werd dezelfde dag aan de eiser betekend.

Op 19 november 2007 heeft de raadsman van de eiser aan de griffie van de 
raadkamer een brief gericht waarin hij doet opmerken dat ofschoon de zaak voor 
voorzitter Pierre Mathieu werd gepleit, de beschikking de naam van voorzitter 
Anne-Sophie Favart vermeldde.

De eiser en zijn advocaat werden bij aangetekende brieven van 20 november 
2007 ervan verwittigd dat zij op 23 november 2007 voor de raadkamer dienden 

1 "De toepassing van het  Gerechtelijk Wetboek in strafzaken:  artikelsgewijze bespreking van de 
rechtspraak van het Hof - artikelen 700 tot 1147 van het Gerechtelijk Wetboek", Verslag van het Hof 
van Cassatie, 2005, p. 176. 
2 J. de CODT, "L'erreur matérielle et sa rectification devant les juridictions répressives", noot onder 
Brussel (K.I.), 17 sept. 2002, R.D.P., 2003, p. 316. 
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te verschijnen, opdat deze over de verbetering van de vergissing uitspraak kan 
doen.

Bij beschikking van 23 november 2007 heeft de raadkamer gezegd dat de door 
haar gewezen beslissing slechts een verschrijving was en heeft zij die verbeterd 
door te preciseren dat in de plaats van de naam van voorzitter Favart, die van 
voorzitter Mathieu diende gelezen te worden .

Op het hoger beroep van de eiser bevestigt het bestreden arrest de verbeteren-
de beschikking.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het eerste middel
1. De eiser verwijt het arrest dat het een verbeterende beschikking van de raad-

kamer bevestigt ofschoon de procedure tot verbetering daar niet was ingeleid zo-
als bij artikel 796 van het Gerechtelijk Wetboek is bepaald, i.e. volgens de regels 
van de vrijwillige verschijning of in de gewone vorm van de dagvaardingen.

2. De voorlopig gehechte inverdenkinggestelde verschijnt voor de raadkamer 
nadat de griffier hem en zijn raadsman per faxpost of bij ter post aangetekende 
brief bericht heeft gegeven, overeenkomstig artikel 21, §2, van de Wet van 20 
juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.

Noch artikel 796 van het Gerechtelijk Wetboek, noch enige andere wettelijke 
bepaling voorzien in de nietigheid van de berichten van verschijning die aan de 
inverdenkinggestelde en zijn advocaat worden toegezonden in de vormen die bij 
het voormelde artikel 21, §2, zijn bepaald en de dag van de terechtzitting vast-
stellen waarop de raadkamer zich zal uitspreken over de verbetering van een be-
schikking die over de voorlopige hechtenis heeft beslist.

De verbeterende beschikking kan bijgevolg niet zelf door de aangevoerde nie-
tigheid aangetast zijn.

Het middel faalt naar recht.
Over het tweede middel
3. De eiser verwijt het arrest de verbeterende beschikking te bevestigen of-

schoon deze artikel 797 van het Gerechtelijk Wetboek schendt.
4. De ingeroepen wetsbepaling krachtens welke de verbetering niet ambtshalve 

kan geschieden, is niet verenigbaar met de regels van openbare orde die het straf-
recht beheersen en is bijgevolg niet op de zaak toepasselijk.

Het middel faalt naar recht.
Over het derde middel
5. In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 128 van het Wet-

boek van Strafvordering, maar niet opgeeft op welke wijze het arrest die bepa-
ling schendt, is het onnauwkeurig en niet ontvankelijk.

In zoverre het middel kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling van de ap-
pelrechters inzake de identificatie van de handtekening van voorzitter Mathieu, 
door deze te vergelijken met de andere door die magistraat getekende stukken, is 
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het eveneens niet ontvankelijk.
6. De onnauwkeurigheid inzake de naam van de magistraat die mede een von-

nis heeft geveld is een verschrijving die kan verbeterd worden.
Het arrest stelt vast, met name door de redenen van de vordering van het open-

baar ministerie over te nemen, dat de beschikking van 5 november 2007 was on-
dertekend door voorzitter Mathieu en niet door voorzitter Favart, wiens naam 
overigens alleen ten gevolge van een verschrijving wordt vermeld.

De appelrechters die aldus antwoorden op de conclusie waarin wordt aange-
voerd dat de voorlopige hechtenis door een andere magistraat zou zijn gehand-
haafd dan deze die het debat heeft bijgewoond, omschrijven hun beslissing regel-
matig met redenen en verantwoorden haar naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het vierde middel
7. In zoverre het middel aanvoert dat de beschikking van 5 november 2007 

door een magistraat was gewezen die het debat niet heeft bijgewoond, vindt het 
geen steun in de stukken van de rechtspleging en mist het feitelijke grondslag.

8. Artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering is niet toepasselijk op 
het aan de kamer van inbeschuldigingstelling opgedragen onderzoek van het ho-
ger beroep tegen een beschikking van de raadkamer tot verbetering van een be-
schikking die inzake voorlopige hechtenis is gewezen.

Het middel faalt in zoverre naar recht. 
Ambtshalve toezicht

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

19 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. J.-M. Dermagne, Dinant en V. Defraiteur, Brussel.

Nr. 648

1° KAMER - 20 december 2007

SCHIP. SCHEEPVAART - LOODSEN - AANSPRAKELIJKHEID - ONTHEFFING - DOKLOODSEN - 
TOEPASSELIJKHEID

De  ontheffing  van  de  aansprakelijkheid  heeft  betrekking  op  elke  organisator  van  een 
loodsdienst, ongeacht of deze door de Staat dan wel door een andere instantie wordt  
georganiseerd; aldus heeft de opheffing van de aansprakelijkheid ook betrekking op het  
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loodsen van zeevaartuigen in waterwegen die niet tot de uitsluitende bevoegdheid van de  
Staat behoren, zoals het loodsen binnen de havendokken1. (Artt. 3 en 3bis, Loodswet)

(CORAL INTERNATIONAL NAVIGATION INC. T. P. e.a.; BRABO, HAVENLOODSEN T. EN BOOTLIEDEN cvba e.a. T. 
CORAL INTERNATIONAL NAVIGATION INC. e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0045.N - C.06.0220.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen in de zaak C.06.0045.N en in de zaak C.06.0220.N zijn 

gericht tegen een arrest, op 26 september 2005 gewezen door het Hof van Be-
roep te Antwerpen.

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De feiten en procedurevoorgaanden kunnen kort als volgt worden samengevat.
Aan de basis van het geschil tussen partijen ligt een ongeval, dat plaatsvond op 

13 maart 1995 in de haven van Antwerpen, waarbij een zeeschip, in de haven ge-
sleept door twee sleepboten met de bijstand van een havenloods, een container-
kraan raakte. De kraanman (H.W.) kwam hierbij om het leven en het zeeschip, 
de kraan, de kaaimuur, sporen en spoorwagens werden beschadigd.

Bij beschikking van 15 maart 1995 stelde de voorzitter van de Rechtbank van 
Koophandel te Antwerpen, zetelend in kort geding, kapitein F. O. aan als des-
kundige teneinde de oorzaak van het ongeval en de grootte van de schade te be-
palen.

Volgende partijen zijn betrokken in het geding:
- de eiseres Coral International Navigation Inc., eigenaar van het zeeschip Ibe-

rian Express;
- F. P., havenloods en aangestelde van de CV Brabo;
- de CV Brabo, concessiehouder van de loodsdienst;
-  het  Gemeentelijk  Havenbedrijf  Antwerpen,  eigenaar  van  de  beschadigde 

kade, concessiegever van de loodsdienst en eigenaar van de twee sleepboten;
- de NV Hesse-Noord Natie, eigenaar van de containerkraan;
- Avero Belgium als opvolster van de NV Royal & Sun Alliance, verzekeraar 

van de containerkraan;
- de NMBS Holding, eigenaar van de beschadigde sporen en spoorwagens;

1 Parl. St. Kamer 373 (1966-1967) - Nr. 1, 2;  Parl. St. Senaat 369 (1985-1986) - Nr. 1, 4; Hand. 
Senaat, 17 maart 1987, 1581; Parl. St. Kamer 521/3-1988, 2; zie ook A. VAN OEVELEN, " De wet van 
30 aug. 1988 tot wijziging van de wet van 3 nov. 1967 betreffende het loodsen van zeevaartuigen: te 
verregaande aansprakelijkheidsvrijstellingen en een ongehoord verre retroactiviteit", R. W. 1988-89, 
946 (951); E. BOON, “Evolutie van de overheidsaansprakelijkheid ook in het zeerecht?”, in Lib. Am. 
Lionel Tricot, Antwerpen, Kluwer, 1988. De bewering van J.P. VANHOOFF ("De loods" in Zeerecht. 
Dl. I. Grondbeginselen van het Belgisch Privaatrechtelijk Zeerecht, I, DE WEERDT (red.), Antwerpen, 
ETL, 1998, 206) dat dokloodsen krachtens art. 3 van bedoelde wet buiten zijn toepassingsgebied 
vallen lijkt enkel te moeten gelezen worden als een beperking van de verplichting om een loods te 
nemen.
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-  de NV Fortis  AG, arbeidsongevallenverzekeraar van de NV Hesse-Noord 
Natie;

- Y.V., J.S. en A.W., nabestaanden van de overleden kraanman.
De eiseres heeft een procedure tot aansprakelijkheidsbeperking ingesteld. De 

voorzitter van de rechtbank van koophandel stelde bij beschikking van 6 augus-
tus 1999 een vereffenaar aan en stelde bij beschikking van 9 september 1999 vast 
dat  de  eiseres  een  beperkingsfonds  had  gevormd  door  een  garantie  van 
157.613.083 Belgische frank (3.907.126,27 euro) te stellen.

Bij vonnis van 3 oktober 2000 deed de Rechtbank van Koophandel te Antwer-
pen uitspraak over de samengevoegde zaken.

Bij arrest van 26 september 2005 vernietigde het Hof van Beroep te Antwer-
pen het vonnis van de eerste rechter wegens schending van de Wet op het taalge-
bruik in gerechtszaken.

Het hof van beroep:
- beveelt voorts de samenvoeging van de zaken;
- veroordeelt de eiseres tot de betaling van verschillende sommen aan achtste 

verweerster en aan de tiende verweerster en beveelt de heropening der debatten 
op een punt van de vordering van de achtste verweerster;

- verklaart de vordering van de vierde en de vijfde verweerders tegen de eise-
res ontvankelijk, zegt voor recht dat de eiseres aansprakelijk is t.o.v. deze partij-
en en stelt een deskundige aan om de schade te onderzoeken en te begroten;

- verklaart de vordering van de derde verweerder tegen de eiseres gegrond, 
voor een bedrag van 74.607,50 euro, te vermeerderen met de interesten, en be-
veelt het de opneming van deze vordering in het door de eiseres gevormde beper-
kingsfonds; 

- verklaart de vordering van de zesde verweerster tegen de eiseres gegrond, 
voor een bedrag van 131.255,75 euro, te vermeerderen met de interesten, en be-
veelt het de opneming van deze vordering in het door eiseres gevormde beper-
kingsfonds; 

- veroordeelt de eiseres tot betaling van 140.009,84 euro, vermeerderd met de 
interesten, aan de zevende verweerster;

- verklaart de vordering van de eiseres tegen de vierde verweerster ontvanke-
lijk doch ongegrond;

- houdt de uitspraak over de vordering van o.m. de eiseres tegen de eerste en 
de tweede verweerders aan en stelt een prejudiciële vraag aan de Europese Com-
missie.

III. CASSATIEMIDDELEN
A. De eiseres voert in de zaak C.06.0045.N in haar verzoekschrift drie midde-

len aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
B. De eiseres voert in de zaak C.06.0220.N in haar verzoekschrift een middel 

aan.
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Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Voeging
De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest.  De zaken dienen te 

worden gevoegd.
A. Zaak C.06.0045.N 
(...)
B. Zaak C.06.0220.N
Eerste onderdeel
Ontvankelijkheid
7. De scheepseigenaar, de eerste verweerster, werpt de niet-ontvankelijkheid 

op van het onderdeel: het onderdeel vergt een onderzoek van feiten nu het arrest 
niet vaststelt dat P. en de C.V. Brabo het zeevaartuig uitsluitend hebben geloodst 
binnen de havendokken, zonder de grenzen van de dokken te overschrijden of 
binnen de havendokken die door sluizen van hun toegangswegen zijn afgeschei-
den zoals door het onderdeel wordt aangevoerd.

8.  De grond van niet-ontvankelijkheid is onafscheidbaar verbonden met het 
onderzoek van het middel.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Onderdeel zelf
9. Krachtens artikel 3bis, §1, eerste lid, van de wet van 3 november 1967, zo-

als gewijzigd door de wet van 30 augustus 1988, en in de versie zoals van kracht 
vóór de opheffing ervan bij artikel 22 van het Decreet van 19 april 1995 betref-
fende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse Gewest 
en betreffende de brevetten van havenloods en bootman, kan de organisator van 
een loodsdienst  rechtstreeks noch onrechtstreeks aansprakelijk worden gesteld 
voor schade die een beloodst schip zou lijden of veroorzaken, wanneer die scha-
de te wijten is aan een fout van de organisator zelf of van een lid van zijn perso-
neel dat handelt in de uitoefening van zijn functie, ongeacht of die fout in een 
handeling dan wel in een verzuim bestaat.

Artikel 3bis, §1, derde lid, 1°, omschrijft de organisator van de loodsdienst als 
de openbare overheid en het havenbeheer die de loodsdiensten inrichten of in 
concessie geven en de concessiehouder van die dienst.

Artikel 3bis, §1, derde lid, 2°, van bedoelde wet omschrijft de loodsdienst als: 
a) de dienst die een loods ter beschikking stelt van de kapitein van een zeevaar-
tuig, om hem als raadgever bij te staan.

Overeenkomstig artikel 3 van deze wet behoort tot de uitsluitende bevoegd-
heid van de Staat het loodsen van zeevaartuigen in de maritieme toegangswegen 
en de zeehavens, bij het binnenkomen en het verlaten ervan, alsook op de stro-
men, rivieren en kanalen die voor de zeescheepvaart toegankelijk zijn. 

Krachtens het tweede lid van dit artikel maken op deze regeling uitzondering: 
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1° het  loodsen van zeevaartuigen uitsluitend uitgevoerd binnen havendokken, 
zonder de grenzen dezer dokken te overschrijden, 2° het loodsen van zeevaartui-
gen uitgevoerd binnen havendokken die door sluizen van hun toegangswegen 
zijn afgescheiden, zelfs indien dit loodsen wordt voorafgegaan of gevolgd door 
een prestatie die in de bevoegdheid van de Staat valt en 3°, het loodsen van zee-
vaartuigen uitgevoerd op de waterwegen of gedeelten ervan, waar dit door een 
andere overheid wordt verzekerd uit hoofde van een door de Staat bekrachtigde 
conventie.

10. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt de bedoeling van de wetgever dat 
de ontheffing van de aansprakelijkheid betrekking heeft op elke organisator van 
een loodsdienst, ongeacht of deze door de Staat dan wel door een andere instan-
tie wordt georganiseerd. Aldus heeft de opheffing van de aansprakelijkheid ook 
betrekking op het loodsen van zeevaartuigen in waterwegen die niet tot de uit-
sluitende bevoegdheid van de Staat behoren, zoals het loodsen binnen de haven-
dokken.

11. De appelrechters die beslissen dat de ontheffing van de aansprakelijkheid 
zoals bepaald door artikel 3bis van de voormelde wet niet van toepassing is, ver-
mits deze enkel geldt voor loodsen benoemd door de Minister, schenden aldus 
voormeld artikel.

Het onderdeel is gegrond.
De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken C.06.0045.N en C.06.0220.N.
A. In de zaak C.06.0045.N
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt Coral International Navigation Inc. in de kosten.
B. In de zaak C.06.0220.N
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de ontheffing van 

aansprakelijkheid van de C.V. Brabo en van F.P.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

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

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

20 december 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Simont, Verbist, Geinger en Maes.

Nr. 649
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1° KAMER - 20 december 2007

ONDERWIJS - HOBU-DECREET - SALARIS - TOEPASSELIJKHEID

Het  waarborgen van ten  minste  het  salaris  dat  bij  de  inwerkingtreding  van de nieuwe 
regeling was toegekend, is van algemene toepassing op de personeelsleden bedoeld in  
artikel 318 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse 
Gemeenschap.  (Artt. 318 en 323, Decr. 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de 
Vlaamse Gemeenschap) 

(HOGESCHOOL GENT , Vlaamse Autonome Hogeschool, openbare instelling met  rechtspersoonlijkheid T. M.)

ARREST

(A.R. C.06.0090.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 juni 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 2, 30°, 34°, zowel in de versie van vóór als in die van na de wijziging van 

dat 34° bij decreet van de Vlaamse Raad van 8 juli 1996, 40° en 43°, 319, §1, en 323, §1, 
zoals gewijzigd door artikel 51, 1°, van het decreet van de Vlaamse Raad van 19 april 
1995  houdende  diverse  wijzigingsbepalingen  betreffende  het  hoger  onderwijs  in  de 
Vlaamse Gemeenschap, en, voor zoveel als nodig 318, in het bijzonder 318, 1°, 323, §2, 
zoals gewijzigd door artikel 51, 2°, van het decreet van de Vlaamse Raad van 19 april 
1995  houdende  diverse  wijzigingsbepalingen  betreffende  het  hoger  onderwijs  in  de 
Vlaamse Gemeenschap, zowel in de versie van toepassing vóór als in die van toepassing 
na de wijziging van artikel 323, §2, bij decreet van de Vlaamse Raad van 14 juli 1998, en 
369 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 13 juli 1994 betreffende de hoge-
scholen in de Vlaamse Gemeenschap.

Aangevochten beslissingen
Recht sprekende over de oorspronkelijke vordering van de verweerder verklaart het hof 

van beroep het hoger beroep van de eiseres ontvankelijk, maar ongegrond. Het hof van 
beroep bevestigt het beroepen vonnis, dat de oorspronkelijke vordering van de verweerder 
gegrond verklaart en de eiseres veroordeelt tot betaling aan de verweerder van een salaris 
dat gelijk is aan het salaris dat hem vóór het van kracht worden van het HOBU-decreet 
werd uitbetaald en van de sinds 1 januari 1996 verschuldigde weddentekorten in hoofd-
som en meer de interest. Het hof van beroep veroordeelt de eiseres tot de kosten in hoger 
beroep.

Het hof van beroep beslist dat op de volgende gronden:
"6.1.
Ten onrechte houdt (de eiseres) voor het (hof van beroep) staande dat de vier uren die 

(de verweerder) destijds presteerde als leraar artistieke vakken in een niet-uitsluitend ambt 
moeten worden verhoogd tot een activiteit van 70 pct. in de door het HOBU-decreet inge-
stelde organieke regeling, zodat hij om dezelfde verloning te kunnen bekomen gehouden 
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is tot het presteren van 9 uren contactonderwijs per week en hij zich bijkomend een halve 
dag ter beschikking moet houden.

Evenzeer ten onrechte handhaaft (de eiseres) aldus haar stelling dat de vóór de 'concor-
dantie' door (de verweerder) gepresteerde vier uren contactonderwijs op grond van het 
HOBU-decreet moeten worden geherkwalificeerd als een docentschap van 30 pct..

6.2.
Ook al wordt in de organieke regeling van het HOBU-decreet een (nieuwe) prestatiere-

geling beschreven, dan nog mag door (de eiseres) niet over het hoofd gezien worden dat 
(de verweerder) zich in de wettelijke voorwaarden bevindt om aanspraak te maken op een 
overgangsregeling zoals die werd bepaald in artikel 323 van het kwestieuze decreet.

Die overgangsregeling kwam tot stand voor een zeer afgelijnde categorie personeelsle-
den die voordien onderwijs verstrekten in een zogenaamd "niet-uitsluitend ambt".

Wegens de specificiteit van dat ambt kunnen welbepaalde personeelsleden genieten van 
een overgangsregeling die  afwijkt  van  het  voor  alle  andere  personeelsleden bestemde 
nieuw organiek stelsel.

Er kan dus helemaal geen sprake zijn van een schending van het gelijkheidsbeginsel zo-
als (de eiseres) opwerpt.

6.3.
De eerste rechter stelde oordeelkundig vast dat tegenover de duidelijke en niet mis te 

verstane tekst van het artikel 323 van het HOBU-decreet geen enkele decretale of regle-
mentaire beschikking staat die toelaat daarvan af te wijken.

Er moet dienvolgens aan (de verweerder) als 'geconcordeerd' personeelslid die voor-
heen een niet-uitsluitend ambt uitoefende minstens dezelfde verloning worden betaald als 
deze die hij vóór de inwerkingtreding van het HOBU-decreet ontving.

Dat die verloning blijft gelden in verhouding tot de gepresteerde werktijd ligt voor de 
hand, wordt door de eerste rechter met zoveel woorden gepreciseerd en werd door (de 
verweerder) nooit aangevochten.

7.
(De eiseres) brengt voor het overige geen argumenten, in feite of in rechte, aan die van 

aard zijn de beoordeling en de besluitvorming door de eerste rechter te ontzenuwen.
Het bestreden vonnis dient onverkort te worden bevestigd".
(blz. 3, midden, - 4, onderaan, van het bestreden arrest).
Grieven
Eerste onderdeel
(...)
Tweede onderdeel
1. Artikel 318, 1, van het decreet van de Vlaamse Raad van 13 juli 1994 betreffende de 

hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, hieronder afgekort als HOBU-decreet, bepaalt 
dat overgangsbepalingen worden toegekend aan onder meer de personeelsleden die uiter-
lijk op 31 december 1995 op grond van de op die datum geldende reglementering vast be-
noemd zijn in een categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel aan de instellin-
gen die betrokken waren bij de vorming van de hogeschool.

Krachtens artikel 319, §1, van het HOBU-decreet gelden de overgangsbepalingen voor 
"het ambt, het bekwaamheidsbewijs en de salarisschaal".

Artikel 323, §1, van het HOBU-decreet bepaalt dat de personeelsleden die zich, zoals 
de verweerder, krachtens artikel 318 van het decreet op de overgangsbepalingen kunnen 
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beroepen,
- "de salarisschaal" blijven genieten die hun mocht worden verleend op grond van de 

vroegere regelgeving;
- "in geen geval (...) in hun nieuwe ambt een lager salaris of salarisschaal (mogen) krij-

gen dan die waarop zij in hun vroegere ambt recht hadden".
Noch in artikel 319, §1, noch in artikel 323 wordt gewag gemaakt van de wijze waarop 

de omvang van de betrekking of het ambt wordt bepaald. Met betrekking tot die omvang 
is dus niet in overgangsbepalingen voorzien. De personeelsleden bedoeld in artikel 318 
kunnen zich derhalve vanaf de datum waarop titel III "Rechtspositieregeling van het per-
soneel van de hogescholen" van het HOBU-decreet, krachtens artikel 369 van dat decreet, 
in werking treedt, niet blijven beroepen op de wijze waarop voordien de omvang van hun 
betrekking of ambt werd bepaald.

Weliswaar bepaalt artikel 323, §1, niet alleen dat de personeelsleden die zich op de 
overgangsbepalingen kunnen beroepen, de salarisschaal blijven genieten waarop zij vóór 
de inwerkingtreding van het HOBU-decreet aanspraak konden maken, maar ook dat zij in 
geen geval in hun nieuw ambt een lager salaris mogen krijgen dan dat waarop zij in hun 
vroegere ambt recht hadden. Maar artikel 2, 40°, van het decreet omschrijft "salaris" als 
de  bezoldiging  die  een  personeelslid  "ingevolge  zijn  betrekking"  overeenkomstig  een 
vastgestelde schaal ontvangt. En artikel 2, 30°, van hetzelfde decreet bepaalt dat onder be-
trekking wordt verstaan, de concrete werkgelegenheid in een bepaald ambt in een hoge-
school, "uitgedrukt in een door het hogeschoolbestuur bepaald procentueel aandeel per 
week". Uit artikel 2, 34° en 43°, van het HOBU-decreet, die bepalen wat moet worden 
verstaan onder respectievelijk een "deeltijdse betrekking voor leden van het onderwijzend 
personeel" en een "voltijdse betrekking", blijkt dat een deeltijdse betrekking een betrek-
king is met een opdracht waarvan de omvang een procentueel aandeel van een voltijdse 
betrekking bedraagt, die op haar beurt een betrekking is waaraan een opdracht van hon-
derd procent verbonden is en die een volledige beschikbaarheid voor de hogeschool in-
houdt, gedefinieerd overeenkomstig de gangbare arbeidsduurregeling.

Uit de samenlezing van de hierboven vernoemde bepalingen volgt dat krachtens artikel 
323, §1, van het HOBU-decreet de personeelsleden bedoeld in artikel 318 van dat decreet 
in geen geval in hun nieuwe ambt een lager salaris mogen ontvangen dan datgene waarop 
zij in hun vroegere ambt recht hadden voor het procentueel aandeel beschikbaarheid voor 
de hogeschool per week dat voor hun nieuwe ambt door het hogeschoolbestuur is bepaald 
ten aanzien van de gangbare arbeidsduurregeling.

2. Uit de vaststellingen van de eerste rechter, waarnaar het hof van beroep uitdrukkelijk 
verwijst onder punt 5 op bladzijde 3 van het bestreden arrest, blijkt dat de eiser sinds 1 
september 1986 als directeur benoemd was bij de rechtsvoorganger van de eiseres en op 1 
september 1987 definitief werd benoemd (blz. 1, onderaan, van het vonnis van de eerste 
rechter).

In de mate dat het hof van beroep met de overwegingen dat de verweerder zich in de 
wettelijke voorwaarden bevindt om aanspraak te maken op een overgangsregeling zoals 
die werd bepaald in artikel 323 van het HOBU-decreet, dat de overgangsregeling tot stand 
kwam voor een zeer afgelijnde categorie personeelsleden die voordien onderwijs verstrek-
ten in een zogenaamd "niet-uitsluitend ambt" en dat wegens de specificiteit van dat ambt 
welbepaalde personeelsleden een overgangsregeling genieten die afwijkt van het voor alle 
andere personeelsleden bestemde nieuw organiek stelsel (blz. 3, onderaan, en 4, bovenaan 
van het arrest), beslist dat de overgangsregeling waarop de verweerder zich kan beroepen, 
ook betrekking heeft op de wijze waarop de omvang van zijn betrekking wordt bepaald, 
schendt het hof van beroep de artikelen 318, 319, 323 en 369 van het HOBU-decreet.

In de mate dat het hof van beroep met de overwegingen dat de eiseres ten onrechte 
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staande houdt dat de vier uren die de verweerder destijds presteerde als leraar artistieke 
vakken in een niet-uitsluitend ambt moeten worden verhoogd tot 70 pct. in de door het 
HOBU-decreet ingestelde organieke regeling, zodat hij om dezelfde verloning te kunnen 
bekomen gehouden is tot het presteren van 9 uren contactonderwijs per week en hij zich 
bijkomend een halve dag ter beschikking moet houden en dat de eiseres aldus evenzeer 
ten onrechte haar stelling handhaaft dat de vóór de "concordantie" door de verweerder ge-
presteerde vier uren contactonderwijs op grond van het HOBU-decreet moeten worden 
geherkwalificeerd als een docentschap van 30 pct. (blz. 3, onder 6.1 van het arrest), beslist 
dat de prestaties van verweerder die vóór de inwerkingtreding van het decreet in uren wer-
den uitgedrukt, na die inwerkingtreding niet mogen worden omgezet in een percentage 
van een voltijdse betrekking om de dezelfde verloning te kunnen bekomen en in het met 
dat percentage overeenstemmende aantal uren contactonderwijs, schendt het arbeidshof de 
artikelen 2, 30°, 34°, 40°, 43°, 318, 319, §1, 323 en 369 van het HOBU-decreet.

En in ieder geval schendt het hof van beroep de artikelen 2, 30°, 34°, 40°, 43°, 318, 
319, §1, 323 en 369 van het HOBU-decreet door te beslissen dat dezelfde verloning als 
ontvangen vóór de inwerkingtreding van het HOBU-decreet die minstens aan verweerder 
moet worden betaald, "blijft gelden in verhouding met de gepresteerde werktijd" (in plaats 
van in verhouding met het door het hogeschoolbestuur bepaald procentueel aandeel per 
week van een voltijdse betrekking die een volledige beschikbaarheid voor de hogeschool 
inhoudt, gedefinieerd overeenkomstig de gangbare arbeidsduurregeling, zoals door de ei-
seres aangevoerd).

De beslissing het hoger beroep van de eiseres ongegrond te verklaren en het vonnis van 
de eerste rechter te bevestigen, is niet wettig (schending van de artikelen 2, 30°, 34°, zo-
wel in de versie van vóór als in die van na de wijziging van dat 34° bij decreet van de 
Vlaamse Raad van 8 juli 1996, 40° en 43°, 319, §1, en 323, §1, zoals gewijzigd door arti-
kel 51, 1°, van het decreet van de Vlaamse Raad van 19 april 1995 houdende diverse wij-
zigingsbepalingen betreffende het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap, evenals 
318, in het bijzonder 318, 1°, 323, §2, zoals gewijzigd door artikel 51, 2°, van het decreet 
van de Vlaamse Raad van 19 april 1995 houdende diverse wijzigingsbepalingen betref-
fende het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap, zowel in de versie van toepassing 
vóór als in die van toepassing na de wijziging van artikel 323, §2, bij decreet van 14 juli 
1998, en 369 van het decreet van de Vlaamse Raad van 13 juli 1994 betreffende de hoge-
scholen in de Vlaamse Gemeenschap).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
(...)
Tweede onderdeel
3. Krachtens artikel 323, §1, eerste lid, van het decreet van 13 juli 1994 betref-

fende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap blijven de personeelsleden, 
bedoeld in artikel 318, de salarisschaal genieten die hun mocht worden verleend 
op grond van de geldende wettelijke  en reglementaire  bepalingen van kracht 
voor de inwerkingtreding van dit decreet, tenzij het bekwaamheidsbewijs, waar-
over de personeelsleden beschikken, recht geeft op een hogere salarisschaal in 
het nieuwe ambt. Luidens het tweede lid mogen deze personeelsleden in geen ge-
val in hun nieuwe ambt (of in geval van bevordering) een lager salaris of salaris-
schaal krijgen dan die waarop zij in hun vroegere ambt recht hadden.

4. Krachtens artikel 323, §2, van dit decreet, verkrijgen de personeelsleden, 
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bedoeld in artikel 318 en belast met artistiekgebonden onderwijsactiviteiten in de 
studiegebieden  audiovisuele  en  beeldende  kunst,  en  muziek  en  dramatische 
kunst, met uitzondering van de basisopleidingen van één cyclus, in hun nieuwe 
ambt de bijzondere salarisschaal voor de houder van het vereiste bekwaamheids-
bewijs, tenzij de salarisschaal die hun mocht worden verleend op grond van de 
geldende wettelijke en reglementaire bepalingen van kracht voor de inwerking-
treding van dit decreet, hoger lag. In dat geval behouden zij hun vroegere salaris-
schaal.

5. Het waarborgen van ten minste het salaris dat bij de inwerkingtreding van 
de nieuwe regeling was toegekend, is van algemene toepassing op de personen 
bedoeld in artikel 318 van het voornoemde decreet.

6. De appelrechter stelt vast dat de verweerder zich in de wettelijke voorwaar-
den bevindt om aanspraak te maken op een overgangsregeling zoals die werd be-
paald in artikel 323 van het voornoemde decreet.

7. Door te oordelen dat aan de verweerder minstens dezelfde verloning moet 
worden betaald als deze die hij voor de inwerkingtreding van het voornoemde 
decreet ontving en dat die verloning blijft gelden voor dezelfde gepresteerde les-
uren, ongeacht het feit dat het HOBU-decreet de prestaties niet meer uitdrukt in 
uren, maar wel in percentages, verantwoordt de appelrechter zijn beslissing naar 
recht.

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

20 december 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, 
advocaat-generaal met opdracht – Advocaten:  mrs. van Eeckhoutte en Simont.

Nr. 650

1° KAMER - 20 december 2007

1º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
BEGRIP

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - W.A.M.-VERZEKERING - ARTIKEL 29BIS W.A.M.-WET - 
BESCHERMDE CATEGORIE - NIET-BESTUURDER - BEWIJSLAST

3º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - ARTIKEL 29BIS W.A.M.-WET - 
BESCHERMDE CATEGORIE - NIET-BESTUURDER - BEWIJSLAST

1º Het gezag van gewijsde in strafzaken geldt alleen voor hetgeen zeker en noodzakelijk  
door de strafrechter is beslist, met betrekking tot het bestaan van de aan de beklaagde 
ten  laste gelegde feiten en rekening houdend met  de motieven die de noodzakelijke  
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grondslag van de beslissing in strafzaken uitmaken1. 
2º en 3° De eiser die beweert ingevolge artikel 29bis van de W.A.M.-wet aanspraak te  

kunnen maken op een vergoeding, moet bewijzen dat het verwezenlijkte risico binnen de 
omschrijving van het verzekerde risico valt; hij moet derhalve bewijzen dat hij behoort tot  
de door dat artikel beschermde categorie en dus niet de bestuurder was van een bij een  
verkeersongeval betrokken voertuig.  (Art. 29bis, W.A.M.-wet 1989; Art. 1315, eerste lid, 
B.W.; Art. 870, Ger.W.)

(B. T. P & V VERZEKERINGEN cv)

ARREST

(A.R. C.06.0301.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 15 februari 2006 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen beginsel betreffende het gezag van gewijsde in strafzaken op de burger-

lijke rechtsvordering;
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wet-

boek van Strafvordering;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprake-

lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (WAM-wet).
Aangevochten beslissingen
De rechtbank van eerste aanleg stelt vast dat er betwisting bestaat over het feit of de ei-

ser bestuurder of inzittende in zijn voertuig was.
De appelrechters stellen vast dat niet betwist wordt dat het voertuig, eigendom van de 

eiser een betrokken motorrijtuig was in de zin van artikel 29bis van de WAM-wet. Zij 
stellen tevens vast dat de betwisting over de toepasselijkheid van artikel 29bis van de 
WAM-wet zich beperkt tot twee vragen, waaronder de eerste vraag of de vorderende par-
tijen, waaronder de eiser, bestuurders of passagiers zijn.

De appelrechters wijzen er op dat aan deze burgerrechtelijke procedure een strafrechte-
lijke procedure is voorafgegaan als gevolg waarvan de eiser wegens de hem ten laste ge-
legde feiten van onopzettelijke  slagen en verwondingen en verkeersinbreuken wegens 
twijfel werd vrijgesproken.

Aangaande het door de eiser aangevoerde gezag van gewijsde van deze strafrechtelijke 
vrijspraak ten aanzien van de burgerlijke rechter oordelen de appelrechters als volgt:

"(de eiser)
Er is wel betwisting over het feit of (de eiser) bestuurder of inzittende in zijn voertuig 

1 Cass., 23 sept. 2004, AR C.03.0451.F, AC., 2004, nr. 431. 
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was.
(De eiser) stelt dat, gelet op de vrijspraak door de correctionele rechtbank, de rechtbank 

thans dient te oordelen dat (de eiser) geen bestuurder maar wel een inzittende was in het 
voertuig Mercedes.

Alle partijen in huidig geding waren ook aanwezig of vertegenwoordigd in de procedu-
re voor de strafrechter, zodat het vonnis van de correctionele rechtbank gezag van gewijs-
de heeft ten opzichte van al deze partijen.

Het gezag van gewijsde van een uitspraak op strafgebied die, zoals in casu, in kracht 
van gewijsde is getreden, is beperkt tot datgene dat de strafrechter zeker en noodzakelijk 
beslist heeft. Het gezag van gewijsde is gehecht aan het dispositief van de beslissing over 
de strafvordering en aan de motieven die er de noodzakelijke grondslag van vormen.

Het gezag van gewijsde houdt in dat de burgerlijke rechter die na de definitieve beslis-
sing over de grond van de strafvordering een beslissing moet nemen over de burgerlijke 
vordering voortspruitend uit hetzelfde feit, geen oordeel mag vellen dat strijdig is met wat 
beslist werd bij het oordeel over de strafvordering.

In casu werd (de eiser) vrijgesproken voor het toebrengen van onopzettelijke slagen en 
verwondingen aan M.D. en S.S. en voor inbreuken op de Wegcode en dit omdat de cor-
rectionele rechtbank oordeelde dat er twijfel was over de identiteit van de bestuurder van 
het voertuig. Deze twijfel dient in strafzaken te leiden tot vrijspraak van de beklaagde. 
Niet alleen (de eiser) doch ook M.D. , die voor dezelfde inbreuken vervolgd werd, werd 
om deze reden vrijgesproken. Dit heeft tot gevolg dat de burgerlijke rechtbank niet meer 
kan oordelen dat (de eiser) of M.D. een inbreuk begingen op de strafwet m.b.t. het betrok-
ken verkeersongeval.

De strafrechter heeft echter niet zeker en noodzakelijk beslist dat (de eiser) geen be-
stuurder doch wel inzittende was. De vrijspraak is gesteund op twijfel omtrent deze hoe-
danigheid, doch hieruit volgt niet dat de rechtbank thans, in het kader van de vordering op 
grond van artikel 29bis van de WAM-wet, dient aan te nemen dat (de eiser) geen bestuur-
der doch wel passagier in het voertuig was.

Evenmin houdt de uitspraak van de correctionele rechtbank in, zoals P&V Verzekerin-
gen ten onrechte voorhoudt, dat de rechtbank thans moet aannemen dat M.D. geen be-
stuurder was en dus (de eiser) de bestuurder moet geweest zijn.

Het eventuele oordeel van deze rechtbank dat (de eiser) niet bewijst dat hij inzittende 
(niet-bestuurder) was in het voertuig Mercedes of dat P&V Verzekeringen niet bewijst dat 
(de eiser) wel bestuurder van dit voertuig was, is niet tegenstrijdig met de vrijspraak van 
(de eiser) en M.D. door de correctionele rechtbank.

Bij de beoordeling van de vordering op grond van artikel 29bis van de WAM-wet dient 
geen fout in hoofde van de bestuurder te worden vastgesteld, zodat er in dat verband geen 
tegenstrijdigheid kan ontstaan met het vonnis van de strafrechter. De vordering op grond 
van artikel 29bis van de WAM-wet is geen 'burgerlijke vordering' voortspruitend uit het 
feit waarvoor (de eiser) voor de strafechter werd vervolgd en vrijgesproken. Deze vorde-
ring is immers niet gegrond op enige fout van de bestuurder. Het volstaat dat het voertuig 
Mercedes betrokken was bij het ongeval (wat in casu niet betwist wordt)".

(bestreden vonnis, blz. 15 en 16)
Met betrekking tot de voorafgaande vrijspraak op strafrechtelijk gebied, stellen de ap-

pelrechters vast:
"Het vonnis van de politierechtbank werd in graad van beroep bij vonnis van de Cor-

rectionele Rechtbank te Hasselt van 26 oktober 2000 bevestigd. De vordering van (de ei-
ser) tot gemeenverklaring van het vonnis aan Hamburg Mannheimer Zagversicherung AG 
werd gegrond verklaard en het tussengekomen vonnis werd aan haar gemeen verklaard. 
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De correctionele rechtbank oordeelde dat er in hoofde van M.D. en (de eiser) aanwijzin-
gen waren dat zij bestuurder waren doch tevens tegenaanwijzingen en dat er ten aanzien 
van geen van beide beklaagden voldoende objectieve elementen in het strafdossier waren 
die toelieten met zekerheid één van beiden als bestuurder aan te wijzen. De rechtbank oor-
deelde, zoals de eerste rechter, dat er manipulaties aan het voertuig werden doorgevoerd 
(airbags vervangen of schoongemaakt, bloedsporen laten verdwijnen, voorruit aan passa-
gierszijde weggesneden) zodat de besluiten van de deskundigen niet 100 pct. zeker en ob-
jectief waren".

(bestreden vonnis, blz. 6 in fine en 7)
Grieven
Eerste onderdeel
De appelrechters stellen vast dat de eiser door de correctionele rechtbank werd vrijge-

sproken en dat alle partijen in huidig geding ook aanwezig of vertegenwoordigd waren in 
de procedure voor de strafrechter, zodat het vonnis van de correctionele rechtbank gezag 
van gewijsde heeft, ten opzichte van al deze partijen

Bij vonnis van 26 oktober 2000 werd de eiser op strafrechtelijk gebied door de Correc-
tionele Rechtbank te Hasselt vrijgesproken wegens de hem ten laste gelegde verkeersin-
breuken en onopzettelijke slagen en verwondingen omdat er twijfel bestaat over de vraag 
of de eiser als bestuurder van het voertuig, dat bij het ongeval betrokken was, kon worden 
beschouwd.

De strafrechter heeft geoordeeld dat er ten aanzien van geen van beide beklaagden vol-
doende objectieve elementen in het strafdossier zijn die toelaten met zekerheid één van 
beiden als bestuurder aan te wijzen.

De strafrechter heeft eveneens geoordeeld dat "er in de gegeven omstandigheden onvol-
doende objectieve bewijzen zijn dat beklaagde B. of rechtstreeks gedaagde D. de bestuur-
der was op het moment van de aanrijding".

Op grond van deze feitelijke omstandigheid werd de eiser door de Correctionele Recht-
bank te Hasselt op strafrechtelijk gebied vrijgesproken.

De appelrechters oordelen dat deze uitspraak van de correctionele rechtbank ten aan-
zien van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt wel degelijk gezag van gewijsde 
heeft, doch dat dit gezag de appelrechters niet verplicht om thans in het kader van de vor-
dering op grond van artikel 29bis van de WAM-wet aan te nemen dat de eiser geen be-
stuurder, doch wel passagier in het voertuig was.

Het gezag van het strafrechtelijk gewijsde bindt de burgerlijk rechter niet alleen als 
deze uitspraak doet over de vordering tot schadevergoeding ex delicto maar ook in andere 
burgerlijke zaken, waarin de vordering op een misdrijf steunt. Dit betekent dat het gezag 
van het strafrechtelijk gewijsde ten aanzien van de strafrechter uitwerking heeft indien de 
beslissing van de strafrechter hetzelfde feit betreft als wat in het burgerlijk geschil tot de 
betwisting behoort.

De appelrechters nemen zulks aan nu zij oordelen dat in beginsel de beslissing van de 
Correctionele Rechtbank te Hasselt van 26 oktober 2000 gezag van gewijsde heeft.

Bovendien dekt het gezag van gewijsde het feit ongeacht de kwalificatie.
De omstandigheid dat het betrokken verkeersongeval in de procedure voor de strafrech-

ter als een misdrijf werd omschreven belet niet dat het in onderhavige procedure op grond 
van artikel 29bis van de WAM-wet gaat om hetzelfde feit, met name het verkeersongeval 
dat zich op 23 januari 1998 heeft voorgedaan te Lommel.

De burgerlijke rechter kan overigens niet aan de bindende kracht van wat de strafrech-
ter omtrent het feit heeft beslist ontsnappen door te pogen aan het feit een andere kwalifi-
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catie te geven.
De appelrechters stellen vast dat de eiser op strafrechtelijk gebied werd vrijgesproken 

doch oordelen dat zij hierdoor niet dienen aan te nemen dat de eiser geen bestuurder doch 
wel passagier in het voertuig was.

De burgerlijke rechter is evenwel gehouden door wat de strafrechter zeker en noodza-
kelijk besliste, met name door het dictum en door de redenen die daarvan de noodzakelij-
ke grondslag uitmaken.

In onderhavige zaak werd de eiser op strafrechtelijk gebied vrijgesproken omdat het 
niet bewezen was dat de eiser bestuurder was van het voertuig dat in het ongeval betrok-
ken was.

Uit het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Hasselt van 26 oktober 2000 blijkt 
dat de dragende reden van deze vrijspraak bestaat uit het gegeven dat er ten aanzien van 
geen van beide beklaagden, waaronder de eiser, voldoende objectieve elementen waren 
die toelieten met zekerheid één van beiden als bestuurder aan te wijzen. De feitelijke om-
standigheid dat er onvoldoende elementen toelieten om de eiser als bestuurder aan te mer-
ken dient derhalve ongetwijfeld als een noodzakelijke grondslag van de strafrechtelijke 
vrijspraak te worden aangezien.

De omstandigheid dat de vrijspraak op strafrechtelijk gebied gesteund is op twijfel om-
trent deze hoedanigheid heeft geenszins voor gevolg dat de burgerlijke rechter in het ka-
der van de betwisting nopens de toepassing van artikel 29bis van de WAM-wet de moge-
lijkheid zou kunnen openlaten dat de eiser wel degelijk als bestuurder dient te worden be-
schouwd.

Het gezag van het strafrechtelijk gewijsde geldt immers ongeacht de motieven van de 
vrijspraak en derhalve ook bij vrijspraak op grond van twijfel.

De appelrechters oordelen weliswaar dat zij niet meer kunnen oordelen dat de eiser een 
inbreuk beging op de strafwet doch zij beperken hierbij ten onrechte de draagwijdte van 
het gezag van het strafrechtelijk gewijsde. Nu de omstandigheid dat er twijfel bestaat no-
pens de vraag of de eiser als bestuurder kan worden aangezien de dragende reden is van 
de strafrechtelijke vrijspraak enerzijds en het gezag van het strafrechtelijk gewijsde blijft 
gelden, ongeacht de motieven van de vrijspraak anderzijds, vermochten de appelrechters 
bij hun beoordeling, en dit ongeacht de beslissing nopens de bewijslast, niet meer de mo-
gelijkheid open te laten dat de eiser toch als bestuurder van het voertuig zou kunnen wor-
den aangezien.

De appelrechters oordelen dat de eiser niet aantoont dat hij een vergoedingsgerechtigd 
persoon in de zin van artikel 29bis van de WAM-wet is en dat zijn vordering derhalve on-
gegrond dient te worden verklaard (bestreden vonnis, blz. 18 in fine). Zij oordelen tevens 
dat "het niet kan worden uitgemaakt, op grond van objectieve gegevens wie op het ogen-
blik van het ongeval bestuurder was van de Mercedes" (bestreden vonnis blz. 16 in fine).

Hierdoor houden de appelrechters de mogelijkheid open dat de eiser als bestuurder van 
het betrokken voertuig dient te worden aangezien.

Nu de eiser op strafrechtelijk gebied wegens twijfel omtrent deze omstandigheid vrijge-
sproken is en deze omstandigheid de dragende reden is van de vrijspraak, vermochten de 
appelrechters niet meer de mogelijkheid open te laten dat eiser als bestuurder dient te wor-
den aangezien.

Door derhalve, niettegenstaande de door de appelrechters aangenomen vrijspraak op 
strafrechtelijk gebied te oordelen dat het niet kan worden uitgemaakt wie op het ogenblik 
van het ongeval bestuurder was van de Mercedes en de vordering van de eiser op grond 
van artikel 29bis van de WAM-wet ongegrond dient te worden verklaard, verantwoorden 
de appelrechters hun beslissing niet naar recht (schending van het algemeen beginsel be-
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treffende het gezag van gewijsde in strafzaken op de burgerlijke vordering en artikel 4 van 
de wet van 17 april 1878 houdend de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvorde-
ring).

Tweede onderdeel
(...)
Derde onderdeel
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprake-

lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (WAM-wet);
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters oordelen dat de vordering van de eiser op grond van artikel 29bis van 

de WAM-wet ongegrond is aangezien de eiser niet aantoont dat hij een vergoedingsge-
rechtigd persoon in de zin van voormeld artikel is.

Met betrekking tot de bewijslast op grond van artikel 29bis van de WAM-wet, oordelen 
de appelrechters dat de eiser dient aan te tonen dat hij voldoet aan de voorwaarden om een 
vergoeding overeenkomstig artikel 29bis van de WAM-wet te bekomen en dat zulks bete-
kent dat hij niet alleen moet aantonen dat hij schade heeft geleden door een verkeersonge-
val doch dat hij tevens dient aan te tonen dat hij één van de personen is die zich op artikel 
29bis van de WAM-wet kan beroepen. Zulks houdt volgens de appelrechters in dat hij 
dient aan te tonen dat hij geen bestuurder was.

Met betrekking tot de bewijslast oordelen de appelrechters als volgt:
"Van cruciaal belang voor de beoordeling van de gegrondheid van de vordering van (de 

eiser) op grond van artikel 29bis van de WAM-wet is de vraag op wie de bewijslast rust.
Dient (de eiser) te bewijzen dat hij passagier was in het voertuig en dus geen bestuurder 

was? In dat geval is de vordering op grond van artikel 29bis van de WAM-wet ongegrond 
aangezien dit bewijs niet geleverd wordt.

Of volstaat het dat (de eiser) aantoont dat hij in het voertuig zat en schade heeft geleden 
en dient P&V Verzekeringen aan te tonen dat (de eiser) de bestuurder was? In dat geval is 
de vordering op grond van artikel 29bis van de WAM-wet gegrond aangezien P&V Ver-
zekeringen niet het bewijs levert dat (de eiser) de bestuurder was.

Het toepassingsgebied van de vergoedingsregeling van artikel 29bis van de WAM-wet 
wordt onder meer beperkt doordat slechts een bepaalde categorie van personen recht heeft 
op vergoeding, hetgeen blijkt uit de samenlezing van de eerste en de tweede paragraaf van 
artikel 29bis.

Vergoedingsgerechtigd op grond van artikel 29bis van de WAM-wet is elk slachtoffer 
dat geen bestuurder was.

De persoon die een schadevergoeding overeenkomstig artikel 29bis van de WAM-wet 
vordert, dient aan te tonen dat hij voldoet aan de voorwaarden om deze vergoeding te be-
komen (artikel 1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en artikel 870 van het Ge-
rechtelijk Wetboek). Dit betekent dat hij niet alleen moet aantonen dat hij schade heeft ge-
leden door een verkeersongeval en de verzekeraar van wie hij vergoeding vordert verze-
keraar is van de eigenaar, bestuurder of houder van het betrokken motorrijtuig, doch dat 
hij tevens dient aan te tonen dat hij één van de personen is die zich op artikel 29bis van de 
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WAM-wet kan beroepen. Dit heeft tot gevolg dat hij dient aan te tonen dat hij geen be-
stuurder was (vgl. Pol. Brugge 17 februari 2003, V.A.V. 2004/3, 247-250; Pol. Brugge 15 
oktober 2002, De Verz. 2003, 774, noot J. Bogaert).

(...)
In het kader van artikel 29bis van de WAM-wet geldt geen vermoeden van het niet zijn 

van een bestuurder.
Dat de bewijslast rust op diegene die de vergoeding op grond van artikel 29bis van de 

WAM-wet vordert, geldt des te meer in huidige zaak, waar het niet betwist is dat M. B. 
oorspronkelijk de bestuurder van het voertuig was. (De eiser), die beweert dat hij op een 
bepaald ogenblik stopte en dat vanaf dan M.D. het stuur overnam, dient het bewijs daar-
van te leveren.

Hij levert dit bewijs echter niet. Zoals reeds gesteld, liggen er enkel tegenstrijdige ver-
klaringen van (de eiser) en M.D. voor en wisselende verklaringen van S. S. . Er is geen re-
den om één van de verklaringen boven de andere te verkiezen of meer geloofwaardig te 
achten. Er konden geen voldoende objectieve vaststellingen aan de wagen meer worden 
gedaan, gelet op de manipulatie van het voertuig. Bovendien kan louter uit de lichamelij-
ke schade van de verscheidene betrokken personen evenmin worden afgeleid wie de be-
stuurder van het voertuig was op het ogenblik van het ongeval.

Aangezien (de eiser) niet aantoont dat hij een vergoedingsgerechtigd persoon in de zin 
van artikel 29bis van de WAM-wet is, dient zijn vordering op grond van artikel 29bis on-
gegrond te worden verklaard, zoals terecht door de eerste rechter werd geoordeeld. Dit 
geldt eveneens voor de vordering van het NVSM, dat gesubrogeerd is in de rechten van 
(de eiser) voor de door haar gedane betalingen, en derhalve niet meer rechten kan doen 
gelden dan (de eiser) zelf".

(bestreden vonnis, blz. 17 t.e.m. 19) 
Grieven
Overeenkomstig artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de ver-

plichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen kunnen slachtoffers en hun 
rechthebbenden  m.b.t.  schade  voortvloeiend  uit  lichamelijke  letsels  of  overlijden,  een 
recht op vergoeding laten gelden lastens de verzekeraar die de aansprakelijkheid van de 
eigenaar, de bestuurder of de houder van het motorrijtuig dekt. Overeenkomstig §1 in fine 
van artikel 29bis van de WAM-wet moet worden aangenomen dat het hier gaat om een 
principiële bij wet ingevoerde vergoedingsplicht.

In paragraaf 2 van artikel 29bis van de WAM-wet wordt bepaald dat de bestuurder van 
een motorrijtuig en zijn rechthebbenden zich niet kunnen beroepen op de bepalingen van 
dat artikel tenzij de bestuurder optreedt als rechthebbende van een slachtoffer dat geen be-
stuurder was en op voorwaarde dat hij de schade niet opzettelijk heeft veroorzaakt.

De appelrechters oordelen, met verwijzing naar twee uitspraken van de politierechtbank 
te Brugge, dat de persoon die een schadevergoeding overeenkomstig artikel 29bis van de 
WAM-wet vordert ook dient aan te tonen dat hij geen bestuurder was. Zodoende dient de 
persoon die zich op artikel 29bis van de WAM-wet beroept het negatief bewijs te leveren 
van het feit dat hij geen bestuurder is.

Vermits de uitsluiting van de bestuurder in artikel 29bis een exceptie betreft op een al-
gemene regel dient diegene die deze exceptie inroept, m.n. de verzekeraar, hiervan ook 
het bewijs te leveren.

Nu de appelrechters oordelen dat de vordering van de eiser ongegrond is omdat hij niet 
aantoont dat hij ten tijde van het ongeval geen bestuurder van het voertuig was, verant-
woorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht (schending van alle in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen).
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Het gezag van gewijsde in strafzaken geldt alleen voor hetgeen zeker en 

noodzakelijk door de strafrechter is beslist, met betrekking tot het bestaan van de 
aan de beklaagde ten laste gelegde feiten en rekening houdend met de motieven 
die de noodzakelijke grondslag van de beslissing in strafzaken uitmaken.

2. Uit het bestreden vonnis blijkt dat de eiser bij vonnis van de Correctionele 
Rechtbank te Hasselt van 26 oktober 2000 in hoger beroep is vrijgesproken van 
het misdrijf van onopzettelijke slagen en verwondingen en van inbreuken op het 
Wegverkeersreglement omdat er ten aanzien van geen van beide beklaagden, de 
eiser en D. , voldoende objectieve elementen in het strafdossier waren die toelie-
ten met zekerheid één van beiden als bestuurder aan te wijzen.

3. Het bestreden vonnis beslist dat de strafrechter niet zeker en noodzakelijk 
heeft beslist dat de eiser geen bestuurder doch wel inzittende was. 

De vrijspraak is gesteund op twijfel omtrent deze hoedanigheid, maar hieruit 
volgt niet volgens het vonnis dat de rechtbank thans, in het kader van de vorde-
ring op grond van artikel 29bis van de WAM-wet, dient aan te nemen dat de ei-
ser geen bestuurder, doch wel passagier in het voertuig was.

Aldus geeft het bestreden vonnis te kennen dat de uitgesproken twijfel omtrent 
de hoedanigheid van bestuurder van de eiser of D. zich uitstrekt tot hun hoeda-
nigheid van louter inzittende niet-bestuurder.

Door hieruit af te leiden dat het eventuele oordeel dat de eiser niet bewijst dat 
hij een inzittende niet-bestuurder was in het voertuig Mercedes of dat de ver-
weerster niet bewijst dat de eiser wel bestuurder was van dit voertuig, niet tegen-
strijdig is met de vrijspraak van de eiser voor de correctionele rechtbank, schen-
den de appelrechters het gezag van het strafrechtelijk gewijsde van voormeld 
vonnis van de Correctionele Rechtbank te Hasselt niet.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
(...)
Derde onderdeel
(...)
Tweede middel
6. Krachtens artikel 29bis, §1, van de wet van 21 november 1989 betreffende 

de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen  (hierna 
WAM-wet), zoals te dezen van toepassing, zijn de verzekeraars die de aanspra-
kelijkheid dekken van de eigenaar, de bestuurder of de houder van motorrijtui-
gen die bij een verkeersongeval zijn betrokken, verplicht, met uitzondering van 
de stoffelijke schade, alle schade te vergoeden voortvloeiend uit lichamelijk let-
sel of het overlijden dat wordt geleden door slachtoffers van een dergelijk onge-
val en hun rechthebbenden.
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Krachtens artikel 29bis, §2, van de WAM-wet, zoals te dezen van toepassing, 
kunnen de bestuurder van een motorrijtuig en zijn rechthebbenden zich niet be-
roepen op de bepalingen van dit artikel.

Artikel 29bis, zoals te dezen van toepassing, strekt ertoe uitsluitend een ver-
goeding toe te kennen aan personen die niet als bestuurder slachtoffer zijn van 
een verkeersongeval waarbij een motorvoertuig is betrokken.

7. Artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt, in zijn eerste lid, dat de-
gene die de uitvoering van een verbintenis vordert, het bestaan daarvan moet be-
wijzen, en in zijn tweede lid, dat degene die beweert bevrijd te zijn het bewijs 
moet leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van zijn verbinte-
nis heeft teweeggebracht.

Artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek is slechts de veralgemening van die 
in voornoemd artikel 1315 neergelegde regel.

8. De eiser die beweert ingevolge artikel 29bis van de WAM-wet, zoals te de-
zen van toepassing, aanspraak te kunnen maken op een vergoeding, moet met 
toepassing van artikel 1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bewijzen dat 
het verwezenlijkte risico valt binnen de omschrijving van het verzekerde risico. 
De eiser moet derhalve bewijzen dat hij behoort tot de door artikel 29bis van de 
WAM-wet beschermde categorie en dus niet de bestuurder was van een bij het 
verkeersongeval betrokken voertuig.

9. Het middel dat aanvoert dat de verzekeraar moet bewijzen dat de eiser een 
bestuurder is  vermits de uitsluiting van de bestuurder in artikel  29bis van de 
WAM-wet een exceptie betreft op een algemene regel, faalt naar recht.

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

20 december 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, 
advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 651

1° KAMER - 20 december 2007

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD - SCHULDVORDERING TEN LASTE VAN 
DE STAAT - ONTSTAAN - TIJDSTIP - NIEUWE SCHADEGEVOLGEN - VIJFJARIGE VERJARINGSTERMIJN 
- AANVANG

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
STAAT. OVERHEID - ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD - SCHULDVORDERING TEN LASTE VAN 
DE STAAT - ONTSTAAN - TIJDSTIP - NIEUWE SCHADEGEVOLGEN - VIJFJARIGE VERJARINGSTERMIJN 
- AANVANG
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1º en 2° Ingeval van een onrechtmatige overheidsdaad komt in de regel de schuldvordering  
ten laste van de Staat tot stand op het ogenblik waarop de schade ontstaat of waarop  
haar toekomstige verwezenlijking naar redelijke verwachting vaststaat; de omstandigheid  
dat de omvang van de schade op dat tijdstip nog niet precies vaststaat, doet hieraan  
geen afbreuk1;  wanneer er  ingevolge eenzelfde onrechtmatige overheidsdaad nieuwe  
schadegevolgen optreden waarvan de toekomstige verwezenlijking bij het ontstaan van 
de eerste schade niet naar redelijke verwachting vaststaat, neemt de verjaringstermijn  
slechts een aanvang op de eerste januari van het begrotingsjaar waarin deze bijkomende 
schuldvordering voor de nieuwe schadegevolgen is ontstaan. (Art. 1, eerste lid, a, Wet 6 
feb. 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de 
Staat en de provinciën; Art. 100, eerste lid, 1°, K.B. 17 juli 1991 houdende coördinatie 
van de wetten op de Rijkscomptabiliteit)

(V. T. BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de Minister van Vervoer)

ARREST

(A.R. C.06.0385.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 maart 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
XIV. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
-  de artikelen 1 en 2 van de Wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van 

schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de Provinciën en, voorzover 
als nodig, de artikelen 100, lid 1, en 101 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 hou-
dende coördinatie van de Wetten op de Rijkscomptabiliteit (hierna het koninklijk besluit 
van 17 juli 1991);

- de artikelen 1382, 1383, 2242, 2244, 2248, 2262 (zoals in voege v??r de wetswijzi-
ging van 10 juni 1998);

- artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het aangevochten arrest besluit tot de verjaring van de vordering van de eiseres op 

grond van de volgende motieven:
"23. De artikelen 100 en 101 van het koninklijk besluit 17 juli 1991 tot coördinatie van 

de wetten op de Rijkscomptabiliteit (deze regels golden ook reeds ten tijde van de Wet 
van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voor-
dele van de Staat en de Provinciën) luiden als volgt:

HOOFDSTUK IX Verjaring van de schuldvorderingen
Art. 100. Verjaard en voorgoed ten voordele van de Staat vervallen zijn, onverminderd 

de  vervallenverklaringen ten  gevolge van andere  wettelijke,  reglementaire  of  ter  zake 
overeengekomen bepalingen:

1 Cass., 16 feb. 2006, AR C.05.0022.N, AC., 2006, nr. 98.
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1° de schuldvorderingen, waarvan de wettelijke of reglementaire wijze bepaalde over-
legging niet geschied is binnen een termijn van vijf jaren te rekenen vanaf de eerste janua-
ri van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij zijn ontstaan;

2° de schuldvorderingen die, hoewel ze zijn overgelegd binnen de onder 1° bedoelde 
termijn, door de ministers niet zijn geordonnanceerd binnen een termijn van vijf jaren te 
rekenen vanaf de eerste januari van het jaar gedurende hetwelk ze werden overgelegd;

3° alle andere schuldvorderingen, die niet zijn geordonnanceerd binnen een termijn van 
tien jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het jaar van hun ontstaan.

Voor de schuldvorderingen die voortkomen uit vonnissen blijft evenwel de (tienjarige) 
verjaring gelden; zij dienen te worden uitbetaald door de zorg van de Deposito- en Con-
signatiekas (Wet van 10 juni 1998, artikel 8, B.S. 17 juli 1998)

Art.  101.  De  verjaring  wordt  gestuit  door  een  gerechtsdeurwaardersexploot,  alsook 
door een schulderkenning van de Staat.

Het instellen van een rechtsvordering schorst de verjaring totdat een definitieve beslis-
sing is gewezen.

24. Art. 100 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 maakt een onderscheid tussen 
de schuldvorderingen die moeten worden overgelegd en deze die niet aan deze formaliteit 
zijn onderworpen; een voorbeeld van deze laatsten zijn de wedden, de pensioenen, enz.

Vorderingen, zoals deze die hierboven werden omschreven, moeten worden overgelegd 
en verjaren bijgevolg indien deze overlegging niet is gebeurd binnen een termijn van vijf 
jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij zijn 
ontstaan.

25. Met het Arbitragehof moet worden vastgesteld dat de wetgever, noch in 1846 (Wet 
van 15 mei 1846) noch in 1970 (Wet van 6 januari 1970), noch in 1991 (coördinatie bij 
koninklijk besluit van 17 juli 1991), toen hij de regels vaststelde betreffende de verjaring 
van schuldvorderingen ten laste van de Staat, het soort schuldvorderingen voor ogen heeft 
gehad dat, bij voorbeeld, behalve in een overeenkomst of in de wet, tevens zijn oorsprong 
vindt in een onrechtmatige daad (of eventueel alleen maar in een onrechtmatige daad of in 
burenhinder).

Desondanks, wegens het algemene karakter van de door de wetgever gebruikte bewoor-
dingen, heeft de rechtspraak toch geoordeeld dat de vijfjarige verjaring toepasselijk was 
voor alle ten bezware van de Staat ontstane schuldvorderingen, onder voorbehoud even-
wel van afwijkende bepalingen.

26. Vóór het in voege treden van de Wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige 
bepalingen betreffende de verjaring, verjaarde de rechtsvordering uit een onrechtmatige 
daad (die geen misdrijf was - cf. artikel 26 V.T. Sv.) na dertig jaar.

Bijgevolg bestond er een onderscheid tussen de Staat en de particulieren, omtrent de 
toepasselijkheid, op de eerst genoemde van een vijfjarige en op de tweede van een dertig-
jarige verjaringstermijn voor de tegen hen ingestelde vorderingen, gesteund op een on-
rechtmatige daad.

Het Arbitragehof stelde vast in zijn geciteerde arrest van 15 mei 1996, enerzijds dat er 
voor dit onderscheid een objectief criterium werd gebruikt dat in verband stond met het 
nagestreefde doel, anderzijds dat de korte verjaring een maatregel invoerde die niet rede-
lijk verantwoord was, nu dit soort vorderingen tegen de overheid immers gesteund is op 
"schuldvorderingen die zijn ontstaan uit een nadeel dat pas aan de oppervlakte kan komen 
talrijke jaren nadat" de oorzaak van het nadeel is opgetreden. 

In het arrest  van 15 mei 1996 werd de discriminatie aanvaard voor vorderingen tot 
schadevergoeding, gesteund op het door werken van de overheid ontstane nadeel aan goe-
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deren van particulieren.
In het arrest van 17 december 1997 werd dezelfde redenering evenwel "niet relevant" 

genoemd "ten aanzien van de vorderingen waarin de Staat tegenover zijn medecontractan-
ten is geplaatst inzake overheidsopdrachten. Dergelijke geschillen ontstaan immers uit de 
niet-uitvoering of de slechte uitvoering van overeenkomsten die de medecontractanten uit 
vrije wil hebben ondertekend met de Staat en waarvan de clausules de partijen inlichten 
over de aard, de draagwijdte en de omvang van hun verplichtingen".

In het arrest van 20 januari 1999 werd de redenering van het arrest dd. 15 mei 1996 
evenmin "doorgetrokken tot schuldvorderingen die tot doel hebben een nadeel te herstel-
len dat, zoals te dezen, wordt veroorzaakt door een als foutief gekwalificeerde beslissing 
om werknemers ongelijk te verlonen. De voorliggende hypothese betreft vorderingen die 
voortvloeien uit een bestaande arbeidsverhouding tussen de provincie en leden van haar 
personeel wier rechten en verplichtingen voorafgaandelijk zijn vastgelegd in een geheel 
van statutaire regelen die zijn bekendgemaakt en waarvan een ieder geacht kan worden de 
draagwijdte te kennen".

Het arrest van 21 juni 2001 paste de redenering van het arrest van 15 mei 1996 evenmin 
toe op de twee gevallen:

1. waarin "de benadeelde persoon onmiddellijk (kon) treden tegen de overheid of over-
heden die aansprakelijk zouden kunnen worden verklaard, zonder dat hij diende te wach-
ten tot de Raad van State uitspraak zou hebben gedaan over het beroep dat hij had inge-
steld tegen de beslissing van de minister waarbij hem zijn functie werd ontnomen".

2. waarin "de verzekeraar 'gezondheidszorg' van het slachtoffer (kon) nagaan of laatst-
genoemde in rechte diende te treden tegen het Waalse Gewest,  beheerder van het bos 
waarin de boom die het ongeval heeft veroorzaakt zich bevond".

De vijfjarige verjaringstermijn, bepaald bij artikel 100 van de wetten op de Rijkscomp-
tabiliteit, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 17 juli 1991, schendt bijgevolg niet de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre deze wetten voorzien in een vijfjarige ver-
jaringstermijn voor schuldvorderingen zoals deze die hierboven werd omschreven, wan-
neer het voorwerp van die schuldvorderingen en de beweerde schuldenaar ervan onmid-
dellijk kunnen worden vastgesteld.

27. Het spreekt vanzelf dat de rechtsvoorganger van (de eiseres), toen zijn aannemings-
bedrijf op 2 juli 1980 werd gedegradeerd, toen op 29 december 1982 alle erkenningen 
werden geschorst en toen op 9 augustus 1983 de schorsing niet werd opgeheven, onmid-
dellijk heeft kunnen vaststellen dat hij door deze beslissingen schade leed en dat hij voor 
deze schade een vergoeding zou kunnen vorderen indien hij  kon bewijzen dat één of 
meerdere van de drie beslissingen in hoofde van de Belgische Staat een onrechtmatige 
daad uitmaakten.

Bijgevolg had W.R.met toepassing van de artikelen 1 en 2 van de Wet van 6 februari 
1970, thans de artikelen 100 en 101 van de op 17 juli 1991 gecoördineerde wetten op de 
Rijkscomptabiliteit, zijn vordering tot vergoeding van de door hem ingevolge deze be-
weerde onrechtmatige daden geleden schade moeten instellen ten laatste op 31 december 
1987, en dit in de veronderstelling dat de verjaring begon te lopen vanaf 1 januari 1983 en 
niet - ingevolge de degradatie dd. 3 juli 1980 - vanaf 1 januari 1980.

28. Volgens de besproken regels moet een vordering op grond van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek worden overgelegd; deze vordering verjaart en vervalt voorgoed ten 
voordele van de Staat, indien de overlegging niet is gebeurd binnen een termijn van vijf 
jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij is ont-
staan.

"De woorden (voorgoed) vervallen ... strekken ertoe te omschrijven dat het verstrijken 
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van de vastgestelde verjaringstermijn, niet alleen de vernietiging van het recht om een 
schuldvordering te verhalen, maar ook die van het vorderingsrecht tot gevolg heeft. Daar-
uit  volgt  de  vervaldag  van de  termijn  geen  natuurlijke  verplichting laat  voortbestaan, 
waarvan de minister zich eigenmachtig zou kunnen kwijten: een tussenkomst van de wet-
gever is daartoe vereist".

29. Enkel tijdens de verjaringstermijn van vijf jaar kan, hetzij de verjaring worden ge-
stuit:

 - door een gerechtsdeurwaarderexploot,
 - alsook door een schulderkenning van de Staat.
hetzij de verjaring worden geschorst door het instellen van de rechtsvordering.
30. Tijdens de verjaringstermijn, die ten vroegste een aanvang nam op 1 januari 1980 

(vertrekkende van het eerste feit dd. 3 juli 1980) en duurde tot 31 december 1987 (vertrek-
kende van de laatste feit dd. 9 augustus 1983), werd de rechtsvordering tot schadevergoe-
ding nooit ingesteld.

Gerechtsdeurwaardersexploten, uitgaande van W.R. en gedagtekend uit deze periode 
worden niet voorgelegd.

Een schulderkenning door de overheid in deze periode wordt niet bewezen.
De stukken waarnaar (de eiseres) verwijst zijn hoofdzakelijk eigen brieven en brieven 

van politici die door haar werden aangesproken met het oog op onderhandelingen. Van 
een schulderkenning door de bevoegde overheid is er geen spoor.

31. Alleen werden een aantal gedingen gevoerd voor de Raad van State, het voorwerp 
van de huidige vordering verschilt evenwel grondig van het voorwerp van de vorderingen 
voor de Raad van State: de huidige vordering beoogt het herstel van de beweerdelijk ge-
schonden subjectieve rechten, de vorderingen voor de Raad van State dat van de overtre-
ding, hetzij van de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, hetzij 
van de overschrijding of de afwending van macht (artikel 14 Wet Raad van State).

Wat betreft de subjectieve rechten van (de eiseres), die het voorwerp zijn van het huidig 
geding, was het in de periode tussen 1 januari 1980 en 31 december 1987 helemaal niet 
zeker dat zij de invloed zouden ondergaan van de rechtspleging voor de Raad van State; 
immers, slechts de vernietigingsarresten van de Raad van State bezitten een gezag van ge-
wijsde erga omnes; noch de beoordeling van een fout noch de beoordeling van de uit die 
fout ontstane schade ontsnappen aan de bevoegdheid van de rechterlijke macht ingeval de 
miskenning van het aangevoerde recht te wijten is aan een handeling van de administratie-
ve overheid, zelfs indien het beroep tot nietigverklaring van die handeling door de Raad 
van State is verworpen.

32. Het loutere feit dat slechts in hoger beroep de verjaring werd ingeroepen kan niet 
tot het besluit leiden dat de Belgische Staat of het als zijn rechtsopvolger aangesproken 
Vlaamse Gewest hebben verzaakt aan de verjaring.

33. Uit wat voorafgaat blijkt dat op 21 februari 1989, toen de rechtsvoorganger van (de 
eiseres) zijn vordering instelde, deze vordering was verjaard en vervallen.

De inleidende vordering is bijgevolg ongegrond.
De vorderingen in vrijwaring van de Belgische Staat tegen het Vlaamse Gewest en van 

het Vlaamse Gewest tegen de Belgische Staat zijn meteen zonder voorwerp".
Grieven
1.1. De Wet van 6 februari 1970 en later het koninklijk besluit van 17 juli 1991 bepalen 

dat de schuldvorderingen ten laste van de Staat verjaren binnen een termijn van vijf jaar te 
rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij zijn ontstaan 
(Artikel 1, respectievelijk artikel 100: "Verjaard en voorgoed ten voordele van de Staat 
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vervallen zijn, onverminderd de vervallenverklaringen ten gevolge van andere wettelijke, 
reglementaire of ter zake overeengekomen bepalingen: 1° de schuldvorderingen, waarvan 
de wettelijke of reglementaire wijze bepaalde overlegging niet geschied binnen een ter-
mijn van vijfjaar te rekenen vanaf de eerste januari  van het begrotingsjaar in de loop 
waarvan zij zijn ontstaan; (...)").

Even zoals de artikelen 2244 en 2248 van het Burgerlijk Wetboek het vooropstellen in 
het gemene recht, verklaren artikel 2 van voormelde Wet en artikel 101 van voormeld ko-
ninklijk besluit dat de verjaring tegen de Staat wordt gestuit door een gerechtsdeurwaar-
derexploot en door een schulderkenning van de Staat (Artikel 2, respectievelijk 101: "De 
verjaring wordt gestuit door een gerechtsdeurwaarderexploot, alsook door een schulder-
kenning van de Staat. Het instellen van een rechtsvordering schorst de verjaring totdat een 
definitieve beslissing is gewezen").

1.2. De Wet van 6 februari 1970, later het koninklijk besluit van 17 juli 1991 zijn van 
toepassing op de vorderingen tot vergoeding van buiten contractuele schade lastens de 
Belgische Staat.

Een schuldvordering tot vergoeding van extracontractuele schade jegens de Belgische 
Staat ontstaat, bij gebreke aan andersluidende bepalingen in de Wet van 6 februari 1970 
en in het koninklijk besluit van 17 juli 1991, op het ogenblik dat de schade ontstaat. Vanaf 
dat ogenblik heeft de partij die schade lijdt recht op schadeloosstelling. De vijfjaarlijkse 
verjaringstermijn begint, in beginsel, te lopen vanaf het ogenblik waarop de benadeelde 
kennis heeft gekregen van de schade.

2. De schade kan echter in de loop der tijd verergeren. Wanneer er een onverwachte 
toename van de schade is die buiten de redelijke voorzienbare evolutie van de aanvanke-
lijke schade valt, is er sprake van verergering en is vergoeding van deze schade eveneens 
de regel.

Bij gebreke aan bijzondere bepaling inzake verergering van schade in de Wet van 6 fe-
bruari 1970 en in het koninklijk besluit van 17 juli 1991, dient te worden teruggevallen op 
het gemene recht op gevaar of zoniet een ongeoorloofde discriminatie in het leven te roe-
pen tussen een benadeelde, slachtoffer van een verzwaring van de schade veroorzaakt ten-
gevolge van de overheid, enerzijds, en een dergelijke benadeelde, slachtoffer van een fout 
gepleegd door een particulier, anderzijds, strijdig met de artikelen 10 en 11 van de Grond-
wet.

2.1. Krachtens artikel 2262bis, §1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek wordt, inge-
val van verergering van de buiten contractuele schade, een bijzonder uitgesteld vertrek-
punt van de verjaring voorzien.

De verjaringstermijn voor een vordering tot vergoeding van dergelijke schade begint 
pas te lopen "vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen 
van de (...) verzwaring (van de schade)" of redelijkerwijs daarvan kennis had moeten ne-
men en loopt onafhankelijk van de verjaring van de vordering tot vergoeding van de 'oor-
spronkelijke' schade die, in voorkomend geval, reeds kan verstreken zijn.

2.2.  Ook al  onderscheidt het Burgerlijk Wetboek schade en verergering van schade 
slechts uitdrukkelijk sinds de inwerkingtreding van de Wet van 10 juni 1998, toch gold 
ook reeds v??r deze wetswijziging een onderscheid tussen de vordering tot vergoeding 
van buiten contractuele schade en de vordering tot vergoeding van de verergering van die 
buiten contractuele schade.

Zo volgt uit het beginsel van de integrale vergoeding van alle geleden schade, zoals 
vervat in de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek dat de rechter rekening 
moet houden met een onverwachte toename van de schade die buiten de redelijke voor-
zienbare evolutie van de aanvankelijke schade valt.
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De vordering tot vergoeding van dergelijke verzwaring van de schade kan niet verjaren 
vooraleer de benadeelde er kennis heeft van kunnen nemen.

3.1. In casu werd door de eiseres aangevoerd dat de toekenning door de Belgische Staat 
aan de heer R., op 29 september 1987, van een beperkte erkenning de door hem in 1980 
oorspronkelijk geleden schade nog heeft 'verergerd'.

Zo stelde de eiseres uitdrukkelijk in haar eerste conclusies in eerste aanleg dat "(d)e 
schadelijke toestand geschapen door de drie beslissingen (...) nog werd bestendigd door-
dat de minister van openbare werken, in het kader van een herziening van de erkenning 
aan WR (i.e. W.R.) (..) besliste aan WR: 1. Slechts een (beperkte) erkenning te verlenen" 
(p. 3 onderaan, (eerste) besluiten in eerste aanleg dd. 28 juni 1994). Diezelfde besluiten 
(p. 14, onderaan) vervolgen dat "de schadelijke gevolgen van de schorsing en degradatie 
werden bestendigd in 1987 want toen werd de heer W. R. opnieuw en nog verder gedegra-
deerd omdat hij in de periode voorafgaand aan de beslissing onvoldoende omzet en refe-
renties inzake uitgevoerde werken kon voorleggen om de op dat ogenblik nog bestaande 
erkenningen te behouden. Wanneer men eerst een aannemer degradeert en tenslotte een 
volledig jaar belet deel te nemen aan openbare werken is het onvermijdelijk dat hij in de 
daaropvolgende jaren onvoldoende omzet realiseert en onvoldoende referenties van uitge-
voerde werken kan voorleggen".

Deze kwalificatie werd door de eiseres niet gewijzigd in graad van beroep.
3.2. Het kwam er in casu voor de eiseres op neer (i) het causale verband tussen de oor-

spronkelijke foutieve intrekking in 1980 en de schade geleden door de latere toekenning 
in september 1987 van de beperkte erkenning aan te tonen (ii) samen met het feit dat deze 
laatste erkenning op zich een verergering van de oorspronkelijke schade meebracht in de 
zin dat het een onverwachte toename van de schade veroorzaakte welke buiten de redelij-
ke voorzienbare evolutie van de aanvankelijke schade lag.

3.2.1. De beperkte erkenning dd. 29 september 1987 vindt zijn rechtsgrond in artikel 15 
van het koninklijk besluit van 9 augustus 1982. Deze erkenning is beperkt in de zin dat 
het minder ver strekt dan de oorspronkelijke erkenningen van de heer R.. De beperkte er-
kenning vindt haar rechtvaardiging in de omstandigheid dat de heer R. na 1980 minder 
omzet realiseerde dan op het ogenblik, in juli 1980, waarop zijn erkenningen werden inge-
trokken.

Alhoewel op eigen rechtsgrond toegekend los van de vernietiging van de drie eerdere 
beslissingen, staat deze beslissing, wat de schade betreft, in causaal verband met de fou-
tieve drie ministeriële beslissingen: wanneer de overheid immers een aannemer foutief de-
gradeert waardoor deze laatste belet wordt gedurende jaren deel te nemen aan openbare 
werken, is het onvermijdelijk dat hij in de daaropvolgende jaren onvoldoende omzet reali-
seert en, tengevolge daarvan, onvoldoende referenties van uitgevoerde werken kan voor-
leggen met als gevolg dat hij niet in aanmerking kan komen voor de toekenning van be-
paalde (hogere) erkenningen hetgeen een verergering van de schade is dat in oorzakelijk 
verband staat met de schade geleden tengevolge van de foutieve intrekking van de oor-
spronkelijke erkenningen.

De mate waarin de heer R. in 1987 de wettelijke criteria vervulde werd dus rechtstreeks 
beïnvloed door de drie eerdere foutieve en ondertussen door de Raad van State vernietig-
de beslissingen zodat de toekenning van de beperkte erkenning in oorzakelijk verband 
staat met de drie foutieve beslissingen.

Het causale verband tussen oorspronkelijke fouten en beperkte erkenning en daaruit 
voortvloeiende schade staat dus vast.

3.2.2. Aangezien de oorspronkelijke schade van de heer R. lag in de vermindering en 
stopzetting van zijn  aannemingsactiviteiten ten gevolge van de foutieve degradatie  en 
schorsing van drie erkenningen vanaf 3 juli 1980, kon redelijkerwijze worden aangeno-
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men dat aan het voortduren van deze oorspronkelijke schade, door de Belgische Staat een 
einde zou worden gesteld na de vernietiging van de foutieve ministeriële beslissingen 
door de Raad van State, door het opnieuw toekennen van de erkenningen die hij oorspron-
kelijk bezat.

Nochtans werd, op 29 september 1987, aan de heer R. slechts een beperkte erkenning 
afgeleverd waardoor een onverwachte toename van de schade plaatsvond buiten elke re-
delijke voorzienbare evolutie.

Er is dus bovendien verzwaring van de schade geleden door de heer R..
4. Overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de Wet van 6 februari 1970 respectievelijk 

artikel 100 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991, liep de termijn van vijf jaar waar-
binnen de vordering tot vergoeding van deze verergering diende te worden ingesteld vanaf 
de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan het is ontstaan, te weten vanaf 
1  januari  1987,  zodat  de  dagvaarding  bij  gerechtsdeurwaarderexploot  van 21  februari 
1989 voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, waarin de toekenning van de be-
perkte erkenning uitdrukkelijk als een schadeverwekkend feit werd aangemerkt, krachtens 
artikel 2 van de Wet van 6 februari 1970 respectievelijk artikel 101 van het koninklijk be-
sluit van 17 juli 1991, de verjaring voor wat betreft de vordering gesteund op de vererge-
ring van de schade, heeft gestuit.

5. Niettegenstaande het bestreden arrest het bestaan van een verergering van de oor-
spronkelijke schade vaststelt door te bepalen dat "wanneer W.R. verwijst naar de beslis-
sing van 29 september 1987 waarbij hem een beperkte erkenning werd verleend, (...) hij 
(wil) aangeven dat deze beperkte erkenning, die gesteund was op een gebrek, de laatste ja-
ren, aan omzet en referenties, de voorzetting betekende - en bijgevolg de 'vergroting' - van 
de reeds voordien - vanaf 3 juli tot en met 9 augustus 1983 - ontstane schade" (aange-
vochten arrest, p. 10), beslist het tot de verjaring van de vordering ingesteld door de heer 
R. en zoals verdergezet door de eiseres.

6.1. Na te hebben vastgesteld dat de toekenning van een beperkte erkenning dd. 29 sep-
tember 1987 een 'vergroting' is van een daarvoor reeds bestaande schade, vermocht het ar-
rest niet meer wettelijk te beslissen dat de vordering tot vergoeding van deze 'vergroting' 
reeds was verjaard op 21 februari 1989, datum van de dagvaarding, zonder de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet alsmede de artikelen 1 en 2 van de Wet van 6 februari 1979, en, 
voor zover als nodig, ook de artikelen 100, lid 1, en 101 van het koninklijk besluit van 17 
juli 1991, en de artikelen 1382, 1383, 2242, 2244, 2248, 2262 van het Burgerlijk Wetboek 
te schenden.

6.2. Minstens spreekt het aangevochten arrest zich over de door de heer R. ingestelde 
en door de eiseres verder gezette vordering tot verergering van de schade niet uit met de 
schending van artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek tot gevolg.

Tweede middel
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
(...)
10. Krachtens artikel 1, eerste lid, a, van de wet van 6 februari 1970 betreffen-

de de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en 
de provinciën en artikel 100, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 
1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, zijn verjaard 
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en voorgoed vervallen ten voordele van de Staat, de schuldvorderingen, waarvan 
de op wettelijke of reglementaire wijze bepaalde overlegging niet is  geschied 
binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begro-
tingsjaar in de loop waarvan zij zijn ontstaan.

Overeenkomstig die  bepaling neemt deze bijzondere verjaringstermijn voor 
schuldvorderingen op de Staat een aanvang op de eerste januari van het begro-
tingsjaar waarin de schuldvordering is ontstaan.

Behoudens  andersluidende  wettelijke  bepalingen,  geldt  die  vijfjarige  verja-
ringstermijn in de regel voor alle schuldvorderingen ten laste van de Staat.

11. In geval van een onrechtmatige overheidsdaad komt in de regel de schuld-
vordering tot stand op het ogenblik waarop de schade ontstaat of waarop haar 
toekomstige verwezenlijking naar redelijke verwachting vaststaat.

De omstandigheid dat de omvang van de schade op dat tijdstip nog niet precies 
vaststaat, doet hieraan geen afbreuk.

12.  Wanneer  er  ingevolge  eenzelfde  onrechtmatige  overheidsdaad  nieuwe 
schadegevolgen optreden waarvan de toekomstige verwezenlijking bij het ont-
staan van de eerste schade niet naar redelijke verwachting vaststaat, dan neemt 
de verjaringstermijn slechts een aanvang op de eerste januari van het begrotings-
jaar waarin deze bijkomende schuldvordering voor de nieuwe schadegevolgen is 
ontstaan.

13. De appelrechters stellen vast:
- de rechtsvoorganger van de eiseres stelde op 21 februari 1989 tegen de eerste 

verweerder een vordering in die ertoe strekte een vergoeding te bekomen voor de 
enorme schade die volgens hem werd veroorzaakt door een fout van de minister 
van Openbare Werken;

- de fout situeert zich op 3 juli 1980 (degradatie van de erkenningen naar klas-
se 6), op 29 december 1982 (schorsing van alle erkenningen), en op 9 augustus 
1983 (niet-opheffing van de schorsing);

- deze drie voormelde beslissingen van de minister van Openbare Werken wer-
den nietig verklaard door een arrest van de Raad van State van 26 juni 1987;

- de minister van Openbare Werken verleende op 29 september 1987 aan de 
rechtsvoorganger van de eiseres slechts een beperkte erkenning omwille van een 
gebrek  aan  omzet  en  referenties  van  uitgevoerde  werken  (voor  de  voorbije 
jaren).

Zij oordelen dat de verwijzing door de schadelijder naar het naderhand verle-
nen van een beperkte erkenning door de minister van Openbare Werken op 29 
september 1987, een voortzetting "en bijgevolg een vergroting" aangaf van een 
reeds voordien ontstane schade.

14. De appelrechters oordelen dat de vordering van de rechtsvoorganger van 
de eiseres verjaard en vervallen was op 21 februari 1989 met inbegrip van het 
onderdeel van de vordering van de eiseres in zoverre deze betrekking heeft op de 
nieuwe gevolgen van de schade die optraden na de beslissing van de minister van 
Openbare Werken van 29 september 1987. 
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14. Door aldus te oordelen zonder na te gaan of de nieuwe gevolgen van de 
schade in redelijkheid te verwachten waren op het ogenblik van het ontstaan van 
de schuldvordering voor de aanvankelijke schade, stelt het bestreden arrest niet 
naar recht de verjaring voor de volledige vordering vast.

Het middel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
15. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit oordeelt dat de vordering die door 

de eiseres werd ingesteld voor de nieuwe gevolgen van de schade die optraden 
na de beslissing van de minister van Openbare Werken van 29 september 1987 
verjaard is en oordeelt omtrent de vorderingen in vrijwaring en omtrent de kos-
ten.

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

20 december 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-ge-
neraal met opdracht – Advocaten: mrs. Lefebvre, Wouters en Simont. 

Nr. 652

1° KAMER - 20 december 2007

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEKENTENIS - BUITENGERECHTELIJKE 
BEKENTENIS - BEGRIP

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — VERMOEDENS - FEITELIJKE VERMOEDENS - 
BEGRIP - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - TOETSING DOOR HET HOF

1º De buitengerechtelijke bekentenis is een eenzijdige daad waaruit een bewijs kan worden 
gehaald en die moet uitgaan van de partij tegen wie ze wordt aangevoerd1, maar niet 
moet bestemd zijn om voor de tegenpartij als bewijs te dienen; voor het in aanmerking  
nemen ervan is  niet  vereist  dat  tussen de betrokken partijen  een reeds ontstane en 
actuele betwisting bestaat2. (Artt. 1354 en 1355, B.W.)

2º  Feitelijke  vermoedens  zijn  gevolgtrekkingen  die  de  rechter  uit  een  bekend  feit  kan  
afleiden om te besluiten tot een onbekend feit; hoewel de rechter op onaantastbare wijze  
het bestaan vaststelt van de feiten waarop hij steunt en hoewel de gevolgtrekkingen, die 
hij daaruit als vermoeden afleidt, aan zijn oordeel en beleid worden overgelaten, mag hij  
het rechtsbegrip feitelijk vermoeden, dat aan het toezicht van het Hof is onderworpen niet  
miskennen of denatureren en mag hij onder meer uit de door hem vastgestelde feiten 

1 Cass., 7 feb. 1997, AR C.95.0127.N, AC., 1997, nr. 71.
2 Cass., 7 maart 1991, AR 7197, AC., 1990-91, nr. 358.
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geen  gevolgtrekkingen  afleiden  die,  op  grond  van  die  feiten,  voor  geen  enkele  
verantwoording vatbaar zijn3. (Artt. 1349 en 1353, B.W.)

(M. T. IMMO JORISSEN nv)

ARREST

(A.R. C.07.0161.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 november 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
(...)
Tweede middel
(...)
Tweede onderdeel
5. De buitengerechtelijke bekentenis bedoeld in de artikelen 1354 en 1355 van 

het Burgerlijk Wetboek is een eenzijdige daad waaruit een bewijs kan worden 
gehaald.  Ze moet uitgaan van de partij  tegen wie ze wordt  aangevoerd,  maar 
moet niet bestemd zijn om voor de tegenpartij als bewijs te dienen.

Voor de toepassing van de artikelen 1354 en 1355 van het Burgerlijk Wetboek 
en voor het in aanmerking nemen van een buitengerechtelijke bekentenis is niet 
vereist dat tussen de betrokken partijen een reeds ontstane en actuele betwisting 
bestaat. 

6. Het onderdeel dat steunt op de onjuiste veronderstelling dat voor een buiten-
gerechtelijke bekentenis vereist is dat de auteur van de bekentenis de wil heeft 
om over een ontstane en actuele betwisting een verklaring af te leggen, faalt naar 
recht.

Vierde onderdeel
7. Feitelijke vermoedens zijn gevolgtrekkingen die de rechter, onder de voor-

waarden van de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek uit een be-
kend feit kan afleiden om te besluiten tot een onbekend feit.

Hoewel de rechter op onaantastbare wijze het bestaan vaststelt van de feiten 
waarop hij steunt en hoewel de gevolgtrekkingen, die hij daaruit als vermoeden 
afleidt, aan zijn oordeel en beleid worden overgelaten, mag hij het rechtsbegrip 

3 Cass., 19 juni 1998, AR C.97.0156.F, AC., 1998, nr. 325.
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feitelijke vermoeden, dat aan het toezicht van het Hof is onderworpen niet mis-
kennen of denatureren. Hij mag onder meer uit de door hem vastgestelde feiten 
geen gevolgtrekkingen afleiden die, op grond van die feiten, voor geen enkele 
verantwoording vatbaar zijn.

8. Het arrest stelt vast dat:
- de eiseres en haar broer bij notariële akte, op 16 januari 1989 verleden voor 

notaris H.G. te Hasselt, overgingen tot de minnelijke verdeling van de blote ei-
gendom van een aantal onroerende goederen;

- tot de aan de eiseres toebehorende kavel, enerzijds, een huis met aanhorighe-
den op en met grond, gelegen te 3500 Hasselt, aan de ...., met als kadasternum-
mer sectie .., nr. ..., voor een oppervlakte van 1a 5ca en, anderzijds, een gedeelte 
werkhuis, gelegen te 3500 Hasselt, aan de ..., met als kadasternummer sectie ..., 
deel van nummer ... (thans ....), groot volgens opmeting 96 ca, toebehoorde;

- de onderhandse verkoopovereenkomst het door de eiseres aan de verweerster 
verkochte goed omschrijft als "een woonhuis, gelegen ..., 3500 Hasselt";

- het verkochte onroerend goed in de notariële akte van 2 maart 1993 werd 
omschreven als een woonhuis op en met grond met alle aanhorigheden, staande 
en gelegen ...;

- noch de onderhandse verkoopovereenkomst, noch de notariële verkoopakte 
van 2 maart 1993 vermelden dat het litigieuze perceel (met als kadasternummer 
sectie ..., nummer ...) met een oppervlakte van 96 centiaren begrepen zou zijn in 
de verkoopovereenkomst die in die aktes is neergelegd.

Het arrest stelt tevens vast dat de eiseres met betrekking tot de aangerekende 
onroerende voorheffing voor het litigieuze perceel, met als kadasternummer sec-
tie .. nummer ...., thans nummer ..., bij de Belastingsdienst voor Vlaanderen een 
bezwaarschrift indiende op 5 november 1999 in de hierna volgende bewoordin-
gen:

"Bovenvermeld pand (bedoeld wordt het eigendom waarvan sprake) is reeds ± 
7 à 8 jaar in het bezit van de firma Jorissen te Bilzen. Gelieve hiermee rekening 
te houden en de toekomstige briefwisseling te sturen naar J.M.".

Het arrest oordeelt dat de omstandigheid dat er in de verklaring sprake is van 
"bezit" en niet van "eigendom" hieraan geen afbreuk doet vermits de eiseres met 
haar verklaring duidelijk uitsluitend het eigendomsrecht op het oog heeft gehad 
hetgeen ten andere ook zo is begrepen door de fiscale administratie.

9. De uitleggingsbevoegdheid van de rechter is niet beperkt tot de gewone be-
tekenis van de gebruikte bewoordingen aangezien een partij zich op onbeholpen 
wijze kan uitdrukken en aan de term "bezit" een andere zin dan de gewone bete-
kenis kan toekennen.

De appelrechter vermocht te oordelen dat de eiseres in haar bezwaarschrift met 
de term "bezit" het eigendomsrecht heeft bedoeld omdat zij met haar bezwaar-
schrift aan de fiscale administratie wou te kennen geven dat zij geen onroerende 
voorheffing verschuldigd was vermits de verweerster reeds gedurende 7 à 8 jaar 
eigenaar was van het litigieuze perceel.

10. Het arrest dat op grond van die feitelijke beoordeling aanneemt dat de eise-
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res met haar verklaring "uitsluitend het eigendomsrecht op het oog heeft gehad", 
schendt noch de artikelen 544 en 2228 van het Burgerlijk Wetboek noch artikel 
251 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992).

Voor het overige oordeelt de rechter onaantastbaar in feite dat de omstandig-
heid dat de eiseres na de verkoop in 1993 nog enkele jaren de onroerende voor-
heffing met betrekking tot het perceel, waarvan sprake, is blijven betalen, niet 
terzake doet vermits het bezwaarschrift van 5 november 1999 zelf bewijst dat 
zulks bij vergissing is gebeurd.

In zoverre het onderdeel opkomt tegen die feitelijke beoordeling is het niet 
ontvankelijk.

11. Op grond van de gedane vaststellingen en uit het feitelijk gegeven dat het 
litigieuze perceel voorheen aan de eiseres toebehoorde, konden de appelrechters, 
zonder schending van de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 
oordelen dat de eiseres een bekentenis deed van het feit dat het betrokken perceel 
wel degelijk begrepen was in de verkoopovereenkomst die de eiseres destijds 
met de verweerster had aangegaan.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

20 december 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaten: mrs. Geinger en van Ommeslaghe.

Nr. 653

1° KAMER - 20 december 2007

1º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - UITLEGGING VAN DE WET - SCHENDING VAN 
DE GRONDWET - GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIEEL ARREST - GEVOLGEN - BEPALING IN DE 
TIJD - CRITERIA

2º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - SCHENDING VAN DE GRONDWET - 
ARREST - GEVOLGEN - UITLEGGING VAN DE WET - RECHTERLIJKE MACHT - BEPALING IN DE TIJD - 
CRITERIA

3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — UITLEGGING - 
RECHTERLIJKE MACHT - SCHENDING VAN DE GRONDWET - GRONDWETTELIJK HOF - ARREST - 
GEVOLGEN - BEPALING IN DE TIJD - CRITERIA
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4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - ARTIKEL 29BIS W.A.M.-WET - VERKEERSONGEVAL - 
VOERTUIGEN AAN SPOORSTAVEN VERBONDEN - UITSLUITING - ONGRONDWETTIGHEID - ARREST VAN 
HET GRONDWETTELIJK HOF - BEKENDMAKING - TOEPASSELIJKHEID VAN DE WET

5º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - ARTIKEL 29BIS W.A.M.-WET - 
VERKEERSONGEVAL - VOERTUIGEN AAN SPOORSTAVEN VERBONDEN - UITSLUITING - 
ONGRONDWETTIGHEID - ARREST VAN HET GRONDWETTELIJK HOF - BEKENDMAKING - 
TOEPASSELIJKHEID VAN DE WET

1º, 2° en 3° Het komt aan de rechterlijke macht toe bij de uitlegging van de wet de gevolgen  
van de schending van de Grondwet waartoe het Grondwettelijk Hof in een antwoord op 
een prejudiciële vraag besluit, in de tijd te bepalen; de rechter die de werking in de tijd  
vaststelt  van  de  door  het  Grondwettelijk  Hof  vastgestelde  ongrondwettigheid,  dient 
daarbij  rekening te houden met het rechtmatig vertrouwen van de maatschappij  in de 
wettelijke bepalingen en met de dwingende eisen van rechtszekerheid. 

4º en 5° De eisen van het rechtmatig vertrouwen en rechtszekerheid verzetten zich ertegen  
dat de verplichting tot schadevergoeding die is bepaald in artikel 29bis, §1, eerste lid, van 
de  W.A.M.-wet  van  toepassing  is  op  verkeersongevallen  met  voertuigen  die  aan 
spoorstaven verbonden zijn, die zich hebben voorgedaan vóór de bekendmaking van het  
arrest van het Grondwettelijk Hof, dat de ongrondwettigheid vaststelt van dat artikel in  
zoverre het die voertuigen uitsluit van het stelsel van vergoeding waarin het voorziet. (Art. 
29bis, W.A.M.-wet 1989)

(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN  T. MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL 
VERVOER TE BRUSSEL )

ARREST

(A.R. C.07.0227.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis op 5 september 2006 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
1. Op 15 februari  1995 heeft  zich een verkeersongeval voorgedaan waarbij 

mevrouw I.D., verzekerd bij de eiseres, de Landsbond der Christelijke Mutuali-
teiten, werd aangereden door een tram, eigendom van de verweerster.

Het strafdossier werd zonder gevolg geklasseerd.
Partijen verschenen vrijwillig voor de Politierechtbank te Brussel, burgerlijke 

afdeling.
2. De eiseres vorderde lastens de verweerster de betaling van 617.410 BEF.
In hoofdorde voerde de verweerster aan dat de vordering verjaard was en in 

ondergeschikte orde liet zij gelden dat deze vordering gegrond was.
Bij vonnis van de 8ste kamer van Politierechtbank te Brussel, gewezen op 7 

maart 2005 werd de vordering van de eiseres ongegrond verklaard. De Politie-
rechtbank was met name van oordeel dat deze vordering verjaard was.

3. Tegen dit vonnis stelde de eiseres hoger beroep in bij verzoekschrift inge-
diend ter griffie op 1 juli 2005.
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Bij vonnis van 5 september 2006 oordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg 
dat de vordering niet verjaard is op basis van artikel 29bis van de WAM-wet 
doch dat dit artikel, dat slechts bij wet van 19 januari 2001 werd gewijzigd, in 
deze zaak buiten toepassing moet gelaten worden.

De vordering van de eiseres wordt ongegrond verklaard.
III. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen beginsel betreffende het gezag van gewijsde;
- de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprake-

lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zowel in de versie voor als na de wijziging 
door de wet van 19 januari 2001;

- artikel 26 van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters stellen vast dat artikel 29bis van de WAM-wet, zoals dit gold ten tijde 

van het ongeval niet voorzag in een automatische vergoeding van het slachtoffer van een 
verkeersongeval in zoverre hierin een motorvoertuig betrokken was dat zich op spoorsta-
ven voortbeweegt.

De appelrechters stellen eveneens vast dat het Arbitragehof in zijn arrest van 15 juli 
1998 heeft geoordeeld dat het betrokken artikel de Grondwet schendt in zoverre het de 
voertuigen die  aan spoorstaven zijn  verbonden uitsluit  van het  stelsel  van vergoeding 
waarin het voorziet.

De appelrechters oordelen evenwel dat de wettelijke norm waarvan het Arbitragehof de 
ongrondwettigheid vaststelt in een op prejudiciële vraag gewezen arrest niet uit de rechts-
orde verdwijnt doch dat het de rechter verboden is de ongrondwettig bevonden norm toe 
te passen.

De appelrechters oordelen derhalve dat het oude artikel 29bis van de WAM-wet buiten 
toepassing moet worden gelaten en dat het nieuwe artikel 29bis van de WAM-wet, dat 
slechts in werking is getreden op 3 maart 2001, geen retroactieve werking kent en derhal-
ve evenmin op deze zaak kan worden toegepast.

Met betrekking tot de toepassing van artikel 29bis van de WAM-wet oordelen de appel-
rechters als volgt:

"2. Toepassing van artikel 29bis van de WAM-wet.
Artikel 29bis van de WAM-wet, zoals zij gold ten tijde van het ongeval, bepaalt als 

volgt:
§1: Bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is, wordt met uitzonde-

ring van de stoffelijke schade, alle schade veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn rechtheb-
benden en voortvloeiende uit lichamelijke letsels of het overlijden, vergoed door de verze-
keraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het 
motorrijtuig overeenkomstig deze wet.

(...)
§3: Onder motorrijtuig moet worden verstaan ieder voertuig bedoeld in artikel 1 van 

deze wet (...). Overeenkomstig artikel 1 van deze wet moet hieronder worden verstaan:
'Motorrijtuigen: rij- of voertuigen, bestemd om zich over de grond te bewegen, en die 

door een mechanische kracht worden gedreven, zonder aan spoorstaven te zijn gebonden, 



Nr. 653 - 20.12.07 HOF VAN CASSATIE 2551 

al wat aan het rij- of voertuig is gekoppeld, wordt als deel ervan aangemerkt'.
Artikel 29bis van de WAM-wet, in samenlezing met artikel 1 van dezelfde wet, zoals 

zij gold ten tijde van het ongeval, voorzag dus in een automatische vergoeding van het 
slachtoffer van een verkeersongeval in zoverre hierin een motorrijtuig betrokken was dat 
zich niet op spoorstaven voortbeweegt.

Op 15 juli 1998 besliste het Arbitragehof in haar arrest 92/98, ingevolge een prejudicië-
le  vraag,  dat artikel  29bis van de WAM-wet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
schendt, in zoverre het de voertuigen die aan spoorstaven zijn verbonden uitsluit van het 
stelsel van vergoeding waarin het voorziet.

Dit heeft geleid tot een aanpassing van de WAM-wet, in die zin dat bij wet van 19 janu-
ari 2001 (Belgisch Staatsblad, 21 februari 2001, inwerkingtreding op 3 maart 2001) een 
nieuw lid aan §1 van artikel 29bis van de WAM-wet is toegevoegd, dat als volgt luidt:

'Bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig is betrokken dat aan spoorstaven is 
gebonden, rust de verplichting tot schadevergoeding die in het voorgaande lid is bepaald, 
op de eigenaar van het motorrijtuig'.

Overeenkomstig artikel 26, §2, van de bijzondere wet van 6 januari 1998 op het Arbi-
tragehof is de rechtbank niet verplicht om een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof te 
stellen wanneer het Arbitragehof reeds uitspraak heeft gedaan over hetzelfde onderwerp. 
Het spreekt vanzelf dat dit enkel mogelijk is wanneer de rechtbank de stelling van het Ar-
bitragehof bijtreedt, in welk geval zij zich hier ook naar moet schikken. Dit is in casu het 
geval.

De wettelijke norm waarvan het Arbitragehof de ongrondwettigheid vaststelt in een op 
prejudiciële vraag gewezen arrest verdwijnt door dat arrest niet uit de rechtsorde en blijft 
dus zonder meer bestaan zolang de bevoegde wetgever niet tussenbeide is gekomen. De 
rechter mag zich niet in de plaats stellen van de wetgever, aan wie het behoort om aan de 
ongrondwettige discriminatie een einde te stellen. Deze vaststelling impliceert evenwel 
geenszins dat de rechter die wettelijke norm onverminderd kan toepassen. Deze verplich-
ting houdt integendeel in dat het de rechter verboden is de ongrondwettig bevonden norm 
toe te passen. De rechter moet aldus de ongrondwettige norm negeren en toepassing ma-
ken van de (andere) normen die de betrokken rechtssituatie beheersen.

(zie bv. Arbeidshof Antwerpen, 15 maart 2004, AR.: 2030453; Cass. 10 juni 2005, AR: 
D.02.0029.N; beiden op www.juridat.be).

Dit betekent in casu dat het oude artikel 29bis van de WAM-wet, dat slechts bij wet van 
19 januari 2001 gewijzigd werd, buiten toepassing moet gelaten worden, temeer daar het 
de rechtbank niet toegelaten is zelf een invulling aan de toen van kracht zijnde bepaling te 
geven.

Gelet op het feit dat het nieuwe artikel 29bis van de WAM-wet slechts in werking is ge-
treden op 3 maart 2001 en zij geen retroactieve werking kent, kan ook dit artikel op deze 
zaak niet toegepast worden".

(...).
Grieven
1. De appelrechters stellen vast dat door artikel 29bis van de WAM-wet, in samenle-

zing met artikel 1 van dezelfde wet, zoals zij gold ten tijde van het ongeval, slachtoffers 
van een verkeersongeval waarin een motorvoertuig betrokken was dat zich op spoorstaven 
voortbeweegt buiten de betrokken vergoedingsregeling werd gehouden. De appelrechters 
erkennen eveneens dat het Arbitragehof in zijn arrest van 15 juli 1998 in antwoord op een 
in dit verband gestelde prejudiciële vraag heeft geoordeeld dat het betrokken wetsartikel 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt.
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Het Arbitragehof heeft meer bepaald vastgesteld dat "artikel 29bis van de wet van 21 
november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrij-
tuigen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre het de voertuigen die 
aan spoorstaven zijn verbonden uitsluit van het stelsel van vergoeding waarin het voor-
ziet".

Het is van belang erop te wijzen dat niet het stelsel van de vergoeding van de zoge-
naamde zwakke weggebruiker als dusdanig door het Arbitragehof ongrondwettig wordt 
bevonden, doch enkel het betrokken artikel in zoverre het voordeel van de in de artikel 
29bis  bepaalde regeling wordt ontzegd aan een bepaalde categorie van personen,  met 
name zwakke weggebruikers die het slachtoffer zijn van een ongeval met een aan spoor-
staven verbonden voertuig.

Het wordt niet betwist dat dit arrest van het Arbitragehof geleid heeft tot een aanpas-
sing van de WAM-wet bij wet van 19 januari 2001 (B.S., 21 februari 2001, inwerkingtre-
ding op 3 maart 2001). Sedert deze wetswijziging, die evenwel dateert van na het ongeval 
waarvan de verzekerde van de eiseres het slachtoffer was, luidt voormeld artikel dat bij 
een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig is betrokken dat aan spoorstaven is verbon-
den de verplichting tot schadevergoeding die in het voorgaande lid is bepaald, op de eige-
naar van het motorrijtuig rust.

2. De appelrechters oordelen dat de door het Arbitragehof gedane vaststelling geenszins 
impliceert dat de rechter die wettelijke norm onverminderd kan toepassen. Deze verplich-
ting houdt volgens de appelrechters eveneens in dat het de rechter verboden is de on-
grondwettig bevonden norm toe te passen en dat de rechter aldus de ongrondwettige norm 
moet negeren en toepassing maken van de andere normen die betrokken rechtssituatie be-
heersen. Op deze grond oordelen de appelrechters dat het volledige artikel 29bis van de 
WAM-wet buiten beschouwing moet worden gelaten.

3. De appelrechters oordelen dat het hen niet is toegestaan zelf een invulling aan de 
toen van kracht zijnde bepaling te geven.

Indien het Arbitragehof het ontbreken van een wettelijke regeling heeft vastgesteld kan 
in de regel dergelijke leemte in de wet niet door de rechter worden opgevuld. Het Hof 
heeft zulks geoordeeld in een geval waarbij aan een bepaalde categorie van rechtsonder-
horigen geen rechtsmiddel werd geboden om een opgelegde tuchtstraf te laten toetsen.

De appelrechters oordelen impliciet doch zeker dat de omstandigheid dat de oude versie 
van artikel 29bis van de WAM-wet niet van toepassing was op voertuigen die aan spoor-
staven zijn verbonden dient te worden beschouwd als een leemte in de wetgeving die en-
kel door de wetgever en niet door de rechter kan worden opgelost.

De eiseres is evenwel van mening dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen ar-
resten van het Arbitragehof die wijzen op een leemte in de wetgeving enerzijds, en, arres-
ten die wijzen op een juridisch vacuüm anderzijds. In de arresten waarin een leemte in de 
wetgeving wordt vastgesteld, komt het Arbitragehof tot de slotsom dat de Grondwet niet 
wordt geschonden door de normen die het gevraagd wordt te toetsen maar oordeelt het 
echter wel dat er een schending is van de Grondwet wegens een leemte in de wetgeving 
die enkel de wetgever kan verhelpen. Het gaat hierbij om een ander geval dan dit waar het 
Arbitragehof zegt dat de norm die het toetst de Grondwet schendt omdat hij onvolledig is 
en doordat hij niet van toepassing is op de desbetreffende situatie.

In het laatste geval, waarbij het Arbitragehof een vacuüm vaststelt, blijkt uit de arresten 
van het Arbitragehof zelf dat deze rechter dit vacuüm zou kunnen herstellen door aan de 
betrokken rechtsonderhorigen of categorieën van rechtsonderhorigen het voordeel te ge-
ven van de gunstige behandeling die wel wordt toegekend aan de categorie van rechtson-
derhorigen waarmee deze categorie wordt vergeleken.

De door het Arbitragehof aangeduide ongrondwettigheid van artikel 29bis van WAM-
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wet in zijn oude versie dient te worden beschouwd als een vaststelling van een juridisch 
vacuüm en niet van een leemte.

Het Arbitragehof stelt immers niet de afwezigheid van enige wettelijke regeling aan de 
orde, maar wel de omstandigheid dat op gronden die niet in overeenstemming te brengen 
zijn met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel aan een bepaalde categorie van personen 
een voordeel wordt ontzegd dat krachtens de betrokken norm wel aan een andere catego-
rie wordt verleend. In onderhavige zaak heeft het Arbitragehof door zijn arrest van 15 juli 
1998 zeer duidelijke aanwijzingen gegeven over de wijze waarop het betrokken artikel 
zou dienen te worden vervolledigd ten einde in overeenstemming te zijn met de Grond-
wet. Dit stelt vanzelfsprekend de wetgever niet vrij om de betrokken wettelijke norm later 
aan te passen - wat ook is gebeurd bij de wet van 19 januari 2001 - doch de rechter wordt 
niet geconfronteerd met een leemte in de wetgeving, zodat hij deze louter op gezag van 
het Arbitragehof kan vervolledigen.

4. Door te oordelen dat zowel het oude artikel 29bis van de WAM-wet als het nieuwe 
artikel 29bis van dezelfde wet buiten beschouwing dient te worden gelaten, het eerste om-
wille van de vastgestelde ongrondwettigheid, het tweede omdat het pas in werking is ge-
treden op 3 maart 2001, schenden de appelrechters de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
nu zij aan de verzekerde van eiseres het voordeel van de in artikel 29bis van de WAM-wet 
omschreven vergoedingsregeling ontzeggen om reden dat het oude artikel 29bis van de 
WAM-wet de ongevallen met voertuigen die aan spoorstaven zijn verbonden uitsluiten. 
Door dit artikel zowel in zijn oude als in zijn nieuwe versie buiten beschouwing te laten 
bestendigen de appelrechters derhalve de door het Arbitragehof bij arrest van 15 juli 1998 
vastgestelde ongrondwettigheid.

Door te oordelen zoals in het bestreden vonnis aangegeven schenden de appelrechters 
eveneens artikel 29bis van de WAM-wet nu de beslissing van de appelrechters erop neer 
komt aan voormeld artikel een interpretatie te geven die de slachtoffers van verkeersonge-
vallen met voertuigen die aan spoorstaven zijn verbonden van de vergoedingsregeling uit-
sluit en derhalve aan voormeld artikel een interpretatie geven die door het Arbitragehof 
bij arrest van 15 juli 1998 uitdrukkelijk in strijd met de artikelen 10 en 11 van de gecoör-
dineerde Grondwet is bevonden. De appelrechters waren gehouden aan het oud artikel 29-
bis van de WAM-wet een interpretatie te geven die in overeenstemming is met de Grond-
wet, zoals aangeduid door het Arbitragehof bij arrest van 15 juli 1998. Nu de appelrech-
ters dit artikel integendeel buiten beschouwing laten en zich daarbij niet richten naar de 
interpretatie van voormeld artikel zoals door het Arbitragehof aangegeven schenden de 
appelrechters eveneens artikel 26 van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Arbi-
tragehof en het gezag van gewijsde van het arrest van het Arbitragehof van 15 juli 1998.

Nu de appelrechters oordelen dat de vordering van de eiseres ongegrond is omdat noch 
het oude artikel 29bis van de WAM-wet noch het nieuwe artikel 29bis kunnen worden 
toegepast verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht (schending van 
alle in het middel aangehaalde wetsbepalingen).

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Enig middel
1. Krachtens artikel 29bis, §1, van de WAM-wet 1989, zoals te dezen van toe-

passing, wordt bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig is betrokken alle 
schade, met uitzondering van de stoffelijke schade, veroorzaakt aan elk slachtof-
fer of zijn rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlij-
den, vergoed door de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, 
de bestuurder of de houder van het motorrijtuig overeenkomstig deze wet.
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Krachtens artikel 1 van de WAM-wet 1989, zijn motorrijtuigen de rij- of voer-
tuigen, bestemd om zich over de grond te bewegen en die door een mechanische 
kracht kunnen worden gedreven, zonder aan spoorstaven te zijn gebonden en 
worden met motorrijtuigen gelijkgesteld, de door de Koning bepaalde aanhang-
wagens die speciaal gebouwd zijn om aan een motorrijtuig te worden gekoppeld 
met het oog op het vervoer van personen of zaken.

2. Zoals blijkt uit het prejudicieel arrest van 15 juli 1998 van het Arbitragehof, 
thans,  Grondwettelijk Hof,  in  de zaak nr.  92/98 schendt artikel  29bis van de 
WAM-wet 1989 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het de voer-
tuigen die aan spoorstaven zijn verbonden uitsluit van het stelsel van vergoeding 
waarin het voorziet.

3. Het komt aan de rechterlijke macht toe bij de uitlegging van de wet de ge-
volgen van de schending van de Grondwet waartoe het Grondwettelijk Hof in 
een antwoord op een prejudiciële vraag besluit, in de tijd te bepalen.

De rechter die aldus de werking in de tijd vaststelt van de door het Grondwet-
telijk Hof, vastgestelde ongrondwettigheid, dient daarbij rekening te houden met 
het rechtmatig vertrouwen van de maatschappij in de wettelijke bepalingen en 
met de dwingende eisen van rechtszekerheid.

4. Die eisen van het rechtmatig vertrouwen en rechtszekerheid verzetten zich 
er dan ook tegen dat de verplichting tot schadevergoeding die is bepaald in arti-
kel 29bis, §1, eerste lid, WAM-wet, van toepassing is op verkeersongevallen met 
voertuigen die aan spoorstaven verbonden zijn, die zich hebben voorgedaan vóór 
de bekendmaking van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 15 juli 1998.

5. De beslissing van de appelrechters om de ingevolge het artikel 29bis van de 
WAM-wet verruimde aansprakelijkheid niet toe te passen op de verweerder is 
naar recht verantwoord.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot kosten.

20 december 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaten: mrs. Verbist en Maes.

Nr. 654

1° KAMER - 20 december 2007

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - DESKUNDIGENONDERZOEK - ONPARTIJDIGHEID VAN DE 
DESKUNDIGE - ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - VERBAND
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2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
DESKUNDIGENONDERZOEK - ONPARTIJDIGHEID VAN DE DESKUNDIGE - ONPARTIJDIGHEID VAN DE 
RECHTER - VERBAND

3º DESKUNDIGENONDERZOEK - ONPARTIJDIGHEID VAN DE DESKUNDIGE - 
ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - VERBAND

4º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - BEOORDELING IN 
FEITE - AANVULLENDE ONDERZOEKSMAATREGEL

5º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - BEOORDELING IN FEITE - 
AANVULLENDE ONDERZOEKSMAATREGEL

6º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ONAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR FEITENRECHTER - ONTVANKELIJKHEID

1º, 2° en 3° Het recht van een persoon op een eerlijke behandeling van zijn zaak kan  
miskend worden wanneer de bodemrechter zijn beslissing grondt op het advies van een 
partijdige of schijnbaar partijdige deskundige1;  het vereiste van de onpartijdigheid van 
een deskundige, kan evenwel niet worden gelijkgesteld met dat van een onpartijdige en  
onafhankelijke  rechter,  nu  de  deskundige  voor  het  debat  alleen  maar  een  advies  
verstrekt, dat voor de rechter kan worden betwist, terwijl deze laatste na het debat over 
de zaak beslist2. (Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens)

4º en 5° De rechter beoordeelt, met inachtneming van het recht van verdediging, in feite of  
al dan niet een aanvullende onderzoeksmaatregel moet worden bevolen. 

6º  Niet  ontvankelijk  is  het  middel  dat  opkomt  tegen  de  feitelijke  beoordeling  door  de  
feitenrechter  van  de  noodzaak  al  dan  niet  een  aanvullende  onderzoeksmaatregel  te  
bevelen3.

(ALGEMENE MUTUALITEIT VOOR MEDISCHE ASSURANTIES, ONDERLINGE T. VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ 
T. L.)

ARREST

(A.R. C.07.0307.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 december 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Het recht van een persoon op een eerlijke behandeling van zijn zaak, dat 

wordt gewaarborgd door artikel 6.1. EVRM, kan miskend worden wanneer de 
bodemrechter zijn beslissing grondt op het advies van een partijdige of schijn-
1 Cass., 9 jan. 2004, AR C.01.0126.F, AC., 2004, nr. 9.
2 Cass., 23 maart 2006, AR C.03.0613.N, AC., 2006, nr. 169.
3 Cass., 3 maart 2005, AR C.04.0227.F, AC., 2005, nr. 132. 
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baar partijdige deskundige. 
Het vereiste van de onpartijdigheid van een deskundige kan evenwel niet wor-

den gelijkgesteld met dat van een onpartijdige en onafhankelijke rechter, nu de 
deskundige voor het debat alleen maar een advies verstrekt, dat voor de rechter 
kan worden betwist, terwijl deze laatste na het debat over de zaak beslist. 

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de eiseres 
voor de appelrechters:

- de omstandigheden uiteenzette, die volgens haar wezen op een schijn van 
partijdigheid of van gebrek aan onafhankelijkheid van de voorzitter van het col-
lege van gerechtelijke deskundigen;

- na het verslag van het college van gerechtelijke deskundigen te hebben on-
derworpen aan het advies van de "professoren V.d.B., V., M., gespecialiseerd in 
neurochirurgie  en  in  orthopedie  en  aan  dokter  M.,  bedrijvig  in  de 
neurochirurgie",  de  desbetreffende  adviezen  overlegde  ter  ondersteuning  van 
haar betwisting van de conclusies van voormeld college van deskundigen.

3. De appelrechters beoordelen het bekritiseerde verslag na nauwkeurig alle in-
houdelijke bezwaren van de eiseres tegen dit verslag te hebben onderzocht. Zij 
geven daarenboven akte aan de eiseres van het feit dat zij zich het recht voorbe-
hield een verhaal in te stellen op grond van artikel 6 EVRM nadat de procedure 
in haar geheel zou zijn afgehandeld.

4. Uit dit alles kan niet worden afgeleid dat de appelrechters het recht van ver-
dediging en het recht op een eerlijk proces zouden hebben miskend.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
5. De rechter beoordeelt, met inachtneming van het recht van verdediging, in 

feite of al dan niet een aanvullende onderzoeksmaatregel moet worden bevolen.
6. De appelrechters oordelen dat:
- het college van deskundigen na uitgebreide onderzoeken, aan de hand van de 

verklaringen van dokter V. en aan de hand van uitgebreide vakliteratuur tot het 
besluit gekomen is dat een postoperatief periduraal hematoom de meest waar-
schijnlijke oorzaak van de vastgestelde schade is, om reden dat dokter V. zelf 
een medullaire contusie steeds heeft ontkend;

- de behandeling van een postoperatief periduraal hematoom met een aan ze-
kerheid grenzende waarschijnlijkheid tot een volledig herstel zou hebben geleid;

- de door het college weerhouden aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 
moet gelijkgesteld worden met de gerechtelijke zekerheid, zoals vereist opdat de 
eiseres tot vergoeding van de schade zou gehouden zijn;

- zij, ingevolge de bijkomende opdracht die de eerste rechter bij vonnis van 13 
januari 2003 aan het college van deskundigen gaf, voldoende ingelicht zijn, zo-
dat het verzoek van de eiseres om een nieuwe college afzonderlijk te ondervra-
gen in het bijzijn van de door haar geraadpleegde deskundigen als niet verder 
dienend af te wijzen is.

7. Het onderdeel, dat aanvoert dat de appelrechters doordat zij, zonder een bij-
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komend onderzoek te bevelen, een deskundigenverslag beamen en aldus beslui-
ten tot de aansprakelijkheid van de verzekerde van de eiseres, de in het middel 
vermelde wetsbepalingen schenden, komt op tegen de feitelijke beoordeling door 
de appelrechters van de noodzaak al dan niet een aanvullende onderzoeksmaatre-
gel te bevelen.

Het onderdeel is mitsdien niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

20 december 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-gene-
raal met opdracht – Advocaten: mrs. T'Kint en Geinger.

Nr. 655

VERENIGDE KAMERS - 20 december 2007

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE 
VERMELDINGEN - OPGEHEVEN BEPALING - ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - RAAD VAN 
STATE - VERWERPING VAN DE DOOR DE EISERES OPGEWORPEN EXCEPTIE VAN ONBEVOEGDHEID - 
VERWERPING VAN EEN DOOR DE EISERES OPGEWORPEN EXCEPTIE VAN NIET ONTVANKELIJKHEID 
ZONDER VERBAND MET DE BEVOEGDHEID VAN DE R.S. - BESLISSING DIE MACHTSOVERSCHRIJDING 
VAN DE EISERES BEWEZEN VERKLAART

3º RAAD VAN STATE - AFDELING ADMINISTRATIE - BEVOEGDHEID - BEROEP TOT 
NIETIGVERKLARING - AKTE VAN EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID - CRITERIUM

4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 144 
- RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID

5º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - CRITERIUM

6º BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN - RECHTERLIJKE MACHT - 
BEVOEGDHEID

7º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE)

8º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - SUBJECTIEF RECHT - 
BEGRIP

9º BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN - RECHTERLIJKE MACHT - 
BEVOEGDHEID - SUBJECTIEF RECHT - BEGRIP

10º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— ALGEMEEN - SUBJECTIEF RECHT - BEGRIP
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11º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - SUBJECTIEF RECHT TEN 
AANZIEN VAN EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID - VOORWAARDE

12º BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN - RECHTERLIJKE MACHT - 
BEVOEGDHEID - SUBJECTIEF RECHT TEN AANZIEN VAN EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID - 
VOORWAARDE

13º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— ALGEMEEN - SUBJECTIEF RECHT TEN AANZIEN VAN EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID - 
VOORWAARDE

14º ONDERWIJS - ADMINISTRATIEVE OVERHEID - TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS ZIEKTE - 
VOORWAARDEN

15º RAAD VAN STATE - AFDELING ADMINISTRATIE - BEVOEGDHEID - TERBESCHIKKINGSTELLING 
WEGENS ZIEKTE - BEVOEGDHEID VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID - GRENZEN

16º MACHTEN — UITVOERENDE MACHT - TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS ZIEKTE - 
BEVOEGDHEID VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID - GRENZEN

17º CONFLICT VAN ATTRIBUTIE - TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS ZIEKTE - 
BEVOEGDHEID VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID - GRENZEN

1º Het middel is ontvankelijk wanneer het de schending aanvoert van een verordenende  
bepaling die weliswaar sindsdien is opgeheven, maar die wel van kracht  was op het 
tijdstip van ontstaan van het litigieuze recht1. 

2º De omstandigheid dat het bestreden arrest van de Raad van State een andere exceptie 
van niet ontvankelijkheid verwerpt die de eiser in cassatie had opgeworpen tegen het  
beroep van de verweerder in cassatie, maar die geen verband hield met de bevoegdheid  
van de Raad van State en de verdeling van de bevoegdheden tussen de Raad en de 
hoven en rechtbanken van de rechterlijke  orde,  en dat  het,  bij  de  uitspraak over  de 
gegrondheid van dat beroep, machtsoverschrijding bewezen verklaart die het herstel van 
de bestreden akte verhindert, brengt het belang van de eiseres om kritiek te uiten op de 
beslissing over haar exceptie van onbevoegdheid niet in het gedrang2. 

3º De bevoegdheid van de afdeling administratie van de Raad van State die, bij wijze van 
arresten, uitspraak doet over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van 
hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding  
of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden  
administratieve overheden, wordt bepaald door het werkelijk en rechtstreeks voorwerp  
van het beroep tot nietigverklaring3. (Art. 144, Gw. 1994; Art. 14, §1, Wet Raad van State)

4º, 5°, 6° en 7° De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van een partij die 
op een subjectief recht gegrond is4.. (Art. 144, Gw. 1994)

8º, 9° en 10° Het bestaan van een subjectief recht veronderstelt dat de eiser zich beroept  
op een welbepaalde juridische verplichting die een regel van objectief recht rechtstreeks  
aan een derde oplegt en bij de nakoming waarvan die partij belang heeft5. (Art. 144, Gw. 
1994)

11º, 12° en 13° Opdat een partij zich ten aanzien van een administratieve overheid op een  
subjectief recht zou kunnen beroepen is het vereist dat de bevoegdheid van die overheid  
gebonden is6.. (Art. 144, Gw. 1994; Art. 14, §1, Wet Raad van State)

14º Terwijl de vervulling van de in artikel 9 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974  
bepaalde voorwaarden van rechtswege de terbeschikkingstelling van het personeelslid  

1 Zie concl. O.M., Cass., AR. C.06.0574.F, Pas., nr. 655. 
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
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tot gevolg heeft, vereist de wijziging van zijn administratieve stand een administratieve  
beslissing7. (Artt. 158, a), b) en c), en 159, K.B. 22 maart 1969; Art. 9, K.B. 18 jan. 1974; 
Artt. 14, eerste lid, en 15, eerste lid, a), b) en c), K.B. 15 jan. 1974)

15º ,  16°  en 17° De bevoegdheid van de administratie  om uitspraak te doen over het  
vervuld zijn van de in artikel 9 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 bepaalde  
voorwaarden is een gebonden bevoegdheid, daar de oorzaken van de afwezigheden van 
het personeelslid alleen correct zijn bepaald, wanneer die bepaling is geschied conform 
de wettelijke en verordenende bepalingen die de aard ervan omschrijven8. (Artt. 158, a), 
b) en c), en 159, K.B. 22 maart 1969; Art. 9, K.B. 18 jan. 1974; Artt. 14, eerste lid, en 15, 
eerste lid, a), b) en c), K.B. 15 jan. 1974)

(FRANSE GEMEENSCHAP VAN BELGIE T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0574.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 19 september 2006
gewezen door de afdeling administratie van de Raad van State, rechtdoende na 

verwijzing ingevolge het arrest van het Hof van 24 juni 2004.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 13, 144, 158 en 159 van de Grondwet;
- de artikelen 7, 14 en 28 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 ja-

nuari 1973;
- artikel 33 van het Regentsbesluit van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtsple-

ging voor de afdeling administratie van de Raad van State;
- de artikelen 159 en 164 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling 

van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoe-
dend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, 
buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede 
der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst 
die belast is met het toezicht op deze inrichtingen;

- artikel 9 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 genomen met toepassing van 
artikel 164 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut 
van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulpperso-
neel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, 
middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten 
die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is 
met het toezicht op deze inrichtingen, vóór de wijziging ervan bij artikel 12 van het de-
creet van de Franse Gemeenschap van 4 februari 1997 houdende de regeling inzake verlof 
en disponibiliteit wegens ziekte en gebrekkigheid van sommige leden van het onderwij-
zend personeel, en vóór de wijziging ervan ten gevolge van artikel 13 van het decreet van 
de Franse Gemeenschap van 5 juli 2000 houdende de regeling inzake verlof en disponibi-

7 Ibid.
8 Ibid.
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liteit wegens ziekte of invaliditeit van sommige personeelsleden uit het onderwijs, dat van 
toepassing is vanaf 1 september 2000;

- artikel 10 van het voormeld koninklijk besluit van 18 januari 1974, voor de wijziging 
ervan bij artikel 13 van voornoemd decreet van de Franse Gemeenschap van 4 februari 
1997, en voor de wijziging ervan ten gevolge van artikel 14 van voormeld decreet van de 
Franse Gemeenschap van 5 juli 2000, dat van toepassing is met ingang van 1 september 
2000;

- zoveel nodig, de artikelen 12 en 13 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 4 
februari 1997 houdende de regeling inzake verlof en disponibiliteit wegens ziekte en ge-
brekkigheid van sommige leden van het onderwijzend personeel, en 13 en 14 van het de-
creet van de Franse Gemeenschap van 5 juli 2000 houdende de regeling inzake verlof en 
disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit van sommige personeelsleden uit het onder-
wijs, dat van toepassing is vanaf 1 september 2000;

- de artikelen 14 en 15 van het koninklijk besluit van 15 januari 1974, genomen met 
toepassing van artikel 160 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling 
van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoe-
dend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, 
buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede 
der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst 
die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, alsook dat artikel 160.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verwerpt de door de eiseres opgeworpen exceptie van onbevoegd-

heid op de volgende gronden :
"Overwegende dat [de eiseres] in de door haar op 20 maart 1998 ingediende memorie 

van antwoord opwerpt dat [het beroep] onontvankelijk is bij ontstentenis van onderwerp'; 
dat ze betoogt dat, gelet op de woorden 'van rechtswege' die gebruikt worden in artikel 9 
van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 genomen ter toepassing van artikel 164 van 
het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van 
het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het para-
medisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, tech-
nisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze in-
richtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht 
op deze inrichtingen, 'het bestreden besluit geen enkele administratieve beslissing bevat'; 
'het  voormelde artikel  9 geen enkele  beslissing vereist,  aangezien het personeelslid  in 
kwestie "van rechtswege" ter beschikking staat zodra de gestelde termijn verstreken is, 
zonder dat het in die stand behoeft "te worden gesteld"'; 'geen administratieve beslissing 
meer behoeft te worden genomen'; 'geen enkele beslissing vereist is in geval van terbe-
schikkingstelling wegens ziekte of gebrekkigheid, welke van rechtswege geschiedt; 'de 
uitdrukking "van rechtswege" kenschetsend is voor een gevolg dat automatisch uit de wet-
geving voortvloeit, zonder dat het noodzakelijk is zulks te beslissen'; 'artikel 9 van het ko-
ninklijk  besluit  van 18 januari  1974 waarin  wordt  bepaald dat  het  personeelslid  "van 
rechtswege" ter beschikking is gesteld na een bepaalde periode van afwezigheid, uit zich-
zelf die stand terbeschikkingstelling doet ontstaan zonder dat daartoe enige administratie-
ve beslissing behoeft te worden genomen'; dat de [eiseres] tot besluit van de zeer gedetail-
leerde uiteenzetting van haar exceptie schrijft dat vastgesteld dient te worden dat in geval 
van terbeschikkingstelling wegens ziekte of gebrekkigheid geen enkele administratieve 
beslissing  behoeft  te  worden genomen'  en dat,  'als  die  administratieve  stand,  die  van 
rechtswege uit de regelgeving voortvloeit, vastgesteld wordt, in voorkomend geval in de 
vorm van een besluit zoals het bestreden besluit, het gaat om een louter declaratieve of 
rechtserkennende handeling die bijgevolg niet vernietigd kan worden'.
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Overwegende dat de  administratieve stand terbeschikkingstelling wezenlijk  verschilt 
van de stand actieve dienstt; dat de overgang van de ene naar de andere niet impliciet kan 
plaatsvinden, omdat zulks de rechtszekerheid van de betrokkenen ernstig in het gedrang 
zou brengen; dat hiervoor een uitdrukkelijke administratieve beslissing vereist is; dat de 
[eiseres] zulks overigens duidelijk aanvaard heeft door een nieuwe beslissing te nemen 
naar aanleiding van het vernietigingsarrest nr. 65.658 van 23 maart 1997.

Overwegende dat, in verband met de vraag of die beslissing moet worden bestempeld 
als declaratief of rechtscheppend, naar luid van artikel 9 van het koninklijk besluit van 18 
januari 1974 genomen ter toepassing van artikel 164 van het koninklijk besluit van 22 
maart 1969 dat betrekking heeft op het statuut van de personeelsleden van de onderwijsin-
richtingen van de Staat (nu de Gemeenschappen), het 'personeelslid [...] van rechtswege 
ter beschikking is gesteld wanneer hij wegens ziekte [...] afwezig is nadat hij het maxi-
mum aantal verlofdagen heeft genoten dat hem om die reden kan toegekend worden"; dat 
de in die bepaling voorkomende uitdrukking 'van rechtswege' geen declaratief karakter 
verleent aan de handeling waarbij een personeelslid ter beschikking wordt gesteld; dat zij 
alleen betekent dat de administratie ter zake over geen enkele discretionaire bevoegdheid 
beschikt  om tot  terbeschikkingstelling te  besluiten wanneer  de in  dat  artikel  bepaalde 
voorwaarden vervuld zijn; dat de overheid echter, alvorens tot die terbeschikkingstelling 
te besluiten, de toestand van het betrokken personeelslid moet onderzoeken en de oorza-
ken van zijn afwezigheden tijdens zijn loopbaan moet nagaan; dat wegens het ingewik-
keld karakter van die verrichting en de beoordeling die zij vereist wanneer er twijfels of, 
zoals te dezen, betwistingen rijzen over de oorzaak van bepaalde afwezigheden, een der-
gelijke beslissing onderworpen is aan het toezicht van de rechter die over machtsover-
schrijding uitspraak doet; dat de terbeschikkingstelling wegens ziekte een rechtscheppen-
de beslissing is die ten aanzien van het personeelslid een nieuwe rechtstoestand doet ont-
staan; dat het beroep een onderwerp heeft en in dat opzicht ontvankelijk is". 

Grieven
Krachtens de artikelen 13 en 144 van de Grondwet behoren geschillen over burgerlijke 

rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de rechterlijke orde.
Krachtens de artikelen 7 en 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 

12 januari 1973 is de Raad van State niet bevoegd om kennis te nemen van een beroep tot 
nietigverklaring van een individuele  handeling die bestaat  in de door een bestuurlijke 
overheid gedane vaststelling van het bestaan van een toestand die een subjectief recht 
schept aan de zijde van de verzoeker, wanneer het aangevoerde middel tot nietigverkla-
ring afgeleid is uit de schending van de rechtsregel die de voorwaarden voor de erkenning 
van een dergelijke toestand bepaalt.

Teneinde uit te maken of de Raad van State al dan niet bevoegd is dient de rechter na te 
gaan of er in de betrokken rechtsbetrekking tussen de bestuurlijke overheid en de burger 
een rechtsregel bestaat die aan de burger rechtstreeks het recht toekent om van de over-
heid een welbepaald gedrag te eisen.

Dat recht bestaat wanneer de bevoegdheid van de bestuurlijke overheid volledig gebon-
den is, wat veronderstelt dat de voorwaarden waaraan de uitoefening van de bevoegdheid 
onderworpen is, objectief door de rechtsregel zijn vastgelegd, zodat het bestuur over geen 
enkele beoordelingsvrijheid beschikt.

Naar luid van artikel 9 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974, genomen met 
toepassing van artikel 164 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling 
van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoe-
dend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, 
buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede 
der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst 
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die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, vóór de wijziging ervan bij artikel 12 
van het decreet van de Franse Gemeenschap van 4 februari 1997 houdende de regeling in-
zake verlof en disponibiliteit wegens ziekte en gebrekkigheid van sommige leden van het 
onderwijzend personeel, en vervolgens, bij artikel 13 van het decreet van de Franse Ge-
meenschap van 5 juli 2000 houdende de regeling inzake verlof en disponibiliteit wegens 
ziekte of invaliditeit van sommige personeelsleden uit het onderwijs "is het in het artikel 1 
bedoelde vastbenoemde of stagedoende personeelslid van rechtswege ter beschikking ge-
steld wanneer hij wegens ziekte of gebrekkigheid afwezig is nadat hij het maximum aan-
tal verlofdagen heeft genoten dat hem om die redenen kan toegekend worden".

Artikel 10 van genoemd besluit, vóór de wijziging ervan bij artikel 13 van voormeld 
decreet van de Franse Gemeenschap van 4 februari  1997 en daarna bij artikel 14 van 
voormeld decreet van de Franse Gemeenschap van 5 juli 2000, luidt als volgt:

"Het personeelslid dat wegens ziekte of gebrekkigheid ter beschikking gesteld is, ont-
vangt een wachtgeld waarvan het bedrag bepaald wordt, per jaar werkelijk gepresteerde 
diensten, op basis van de activiteitswedde, naar rata van:

- 5 pct. voor de eerste vijf jaren;
- 4 pct. voor de vijf volgende jaren;
- 2 pct. voor de andere jaren.
Het bedrag van bedoelde wachtgelden mag niet lager zijn dan de helft van de activi-

teitswedde, noch hoger zijn dan drie vierde van genoemde wedde".
Artikel 14 van het koninklijk besluit van 15 januari 1974, genomen met toepassing van 

het in het middel vermelde artikel 160 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 be-
paalt het maximum aantal verlofdagen waarop het personeelslid aanspraak kan maken we-
gens ziekte of gebrekkigheid. Artikel 15 van datzelfde besluit preciseert dat "in afwijking 
van artikel 14, het ziekte- en gebrekkigheidsverlof toegestaan wordt zonder tijdsbeperking 
naar aanleiding van:

- een arbeidsongeval;
- een ongeval op de weg van en naar het werk;
- een beroepsziekte".
De terbeschikkingstelling geschiedt dus van rechtswege wanneer de in voormeld artikel 

9 bepaalde voorwaarden vervuld zijn, onder voorbehoud met name van de toepassing van 
de artikelen 14 en 15 van het koninklijk besluit van 15 januari 1974, genomen met toepas-
sing van het in het middel vermelde artikel 160 van het koninklijk besluit van 22 maart 
1969, en zulks los van elk initiatief van de overheid die enkel kan vaststellen dat de voor-
waarden al dan niet vervuld zijn, zonder terzake over een discretionaire beoordelingsvrij-
heid te beschikken. 

Overeenkomstig artikel 159 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 "wordt het 
personeelslid altijd geacht zich in dienstactiviteit te bevinden behoudens uitdrukkelijke 
bepaling waarbij hij in een andere administratieve stand wordt ingedeeld".

Op grond van die bepaling treedt de nieuwe toestand van het personeelslid van rechts-
wege in wanneer de in artikel 9 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 bepaalde 
voorwaarden vervuld zijn.

Het personeelslid is in disponibiliteit en niet meer in dienstactiviteit zodra de voorwaar-
den voor de toepassing van die bepaling vervuld zijn. En de administratie heeft geen keu-
ze.

De administratie beschikt dus terzake over een volledig gebonden bevoegdheid die een 
directe impact heeft op de rechten van de betrokken persoon.

Die rechten worden omschreven in artikel 10 van voormeld koninklijk besluit van 18 
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januari 1974, die de wijze preciseert waarop het wachtgeld wordt berekend van het perso-
neelslid dat van rechtswege in disponibiliteit is.

De administratie beschikt terzake over geen enkele beoordelingsvrijheid, en de rechten 
die voortvloeien uit de toepassing van die bepalingen, zijn burgerlijke rechten waarvan al-
leen de rechtbanken van de rechterlijke orde in geval van geschil kennis kunnen nemen.

Weliswaar is discussie mogelijk over de feitelijke gegevens die aan de oorsprong liggen 
van de afwezigheden van het personeelslid, meer bepaald over de oorzaak ervan en met 
name over de vraag of het volgens artikel 15 van het koninklijk besluit van 15 januari 
1974 afwezigheden betreft die verband houden met een arbeidsongeval, een ongeval op 
de weg van en naar het werk of een beroepsziekte. 

Deze discussie gaat evenwel over de beoordeling van objectieve voorwaarden die geen 
beoordelingsmarge openlaten voor de administratie.

Het ontstaan van het subjectief recht hangt geenszins af van een voorafgaande beslis-
sing die tot de discretionaire macht van de administratie behoort.

De vraag of "het personeelslid het maximum aantal verlofdagen genoten heeft dat hem 
kan toegekend worden" wegens ziekte of gebrekkigheid moet immers worden beantwoord 
met inachtneming van de artikelen 14 en 15 van het koninklijk besluit van 15 januari 
1974, die voor de administratie geen beoordelingsmarge openlaten.

De omstandigheid dat de overheid de toestand van het betrokken personeelslid moet 
onderzoeken en de oorzaken van zijn afwezigheden tijdens zijn loopbaan moet nagaan om 
te weten of de in artikel 9 bepaalde voorwaarden vervuld zijn, sluit het bestaan van een 
gebonden bevoegdheid aan de zijde van die administratie niet uit zoals ze evenmin uitsluit 
dat de verandering van statuut van rechtswege plaatsvindt.

De daaruit volgende discussies behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de 
rechterlijke orde.

In de door haar bij de Raad van State ingediende memories, inzonderheid in haar laatste 
memorie van 21 februari 2002, heeft de eiseres uitvoerig de redenen uiteengezet waarom 
de Raad van State onbevoegd was, onder meer omdat in artikel 9 van het koninklijk be-
sluit van 18 januari 1974 de woorden "van rechtswege" worden gebruikt wat elke beoor-
delingsvrijheid aan de zijde van de administratie uitsluit.

Door op de in het middel overgenomen overwegingen de exceptie van onbevoegdheid 
te verwerpen heeft de Raad van State zich ten onrechte bevoegd verklaard om kennis te 
nemen van geschillen over burgerlijke rechten en heeft de Raad derhalve de artikelen 13 
en 144 van de Grondwet, 7 en 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, als-
ook de overige, in het middel vermelde bepalingen geschonden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Over de eerste grond van niet-ontvankelijkheid, door de verweerster tegen het 

middel aangevoerd in zoverre het met name afgeleid is uit de schending van de 
artikelen 9 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974, dat is genomen met 
toepassing van artikel 164 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vast-
stelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend perso-
neel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der in-
richtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en 
normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen 
afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op 
deze inrichtingen, 14 en 15 van het koninklijk besluit van 15 januari 1974, dat is 
genomen met toepassing van artikel 160 van bovenvermeld koninklijk besluit 
van 22 maart 1969, en hieruit afgeleid dat die bepalingen geen verband houden 
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met de enige grief die dat middel  opwerpt en die betrekking heeft op de be-
voegdheid van de Raad van State en op de verdeling van de bevoegdheden tus-
sen die Raad en de hoven en rechtbanken van de rechterlijke orde:

Het middel volgens hetwelk het arrest de beslissing waarbij de door de eiseres 
tegen het beroep van de verweerster opgeworpen exceptie van onbevoegdheid 
verworpen wordt, niet naar recht verantwoordt, voert de bovengenoemde bepa-
lingen aan om het discretionair karakter te betwisten van de bevoegdheid van de 
steller van de bestreden akte die het arrest tot staving van zijn beslissing in aan-
merking neemt.

Over de tweede grond van niet-ontvankelijkheid, door de verweerster tegen het 
middel aangevoerd in zoverre het met name is afgeleid uit de schending van de 
artikelen 9 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 en 15 van het konink-
lijk besluit van 15 januari 1974, en hieruit afgeleid dat die bepalingen zijn opge-
heven door het decreet van de Franse Gemeenschap van 4 februari 1997 houden-
de de regeling inzake verlof en disponibiliteit wegens ziekte en gebrekkigheid 
van sommige leden van het onderwijzend personeel:

Hoewel de bovengenoemde bepalingen sindsdien zijn opgeheven, waren ze 
van kracht op het ogenblik waarop het middel betoogt dat de verweerster ter be-
schikking moest worden gesteld op grond van een gebonden bevoegdheid.

Over de derde grond van niet-ontvankelijkheid, door de verweerster tegen het 
middel aangevoerd en afgeleid uit gebrek aan belang:

De omstandigheid dat het arrest een tweede exceptie van niet-ontvankelijkheid 
verwerpt die de eiseres tegen het beroep van de verweerster had opgeworpen 
maar geen verband hield met de bevoegdheid van de Raad van State en met de 
verdeling van de bevoegdheden tussen die Raad en de hoven en rechtbanken van 
de rechterlijke orde en dat het, bij de uitspraak over de gegrondheid van dat be-
roep, machtsoverschrijding bewezen verklaart die het herstel van de bestreden 
akte verhindert, brengt het belang van de eiseres om kritiek te uiten op de beslis-
sing over haar exceptie van onbevoegdheid niet in het gedrang.

De gronden van niet-ontvankelijkheid kunnen niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het middel
1. Artikel 144 van de Grondwet bepaalt dat geschillen over burgerlijke rechten 

bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoren.
Krachtens artikel 14, §1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State 

van 12 januari 1973 doet de afdeling administratie van de Raad van State, bij 
wijze van arresten, uitspraak over de beroepen tot nietigverklaring wegens over-
treding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven 
vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en re-
glementen van de onderscheiden administratieve overheden.

Die bevoegdheid wordt bepaald door het werkelijk en rechtstreeks voorwerp 
van het beroep tot nietigverklaring.

2. De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van een partij die 
op een subjectief recht gegrond is.

Het bestaan van een dergelijk recht veronderstelt dat de eiser zich beroept op 



Nr. 655 - 20.12.07 HOF VAN CASSATIE 2565 

een welbepaalde juridische verplichting die een regel van objectief recht recht-
streeks aan een derde oplegt en bij de nakoming waarvan die partij belang heeft.

Opdat een partij zich op een dergelijk recht zou kunnen beroepen ten aanzien 
van de bestuurlijke overheid, dient de bevoegdheid van die overheid gebonden te 
zijn.

3. Het arrest stelt vast dat de bestreden akte het besluit van de regering van de 
eiseres is naar luid waarvan de verweerster "die onderwijzeres is [...]  wegens 
ziekte ter beschikking gesteld wordt vanaf 31 augustus 1989 tot 30 september 
1996" en "een wachtgeld zal genieten dat zal worden vastgesteld overeenkomstig 
artikel 10 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974".

Na te  hebben beslist  "dat  de administratieve  stand disponibiliteit  wezenlijk 
verschilt van de stand dienstactiviteit; dat de overgang van de ene naar de andere 
niet impliciet kan plaatsvinden [...] [en] dat hiervoor een uitdrukkelijke admini-
stratieve beslissing vereist is", omschrijft het arrest, om de door de eiseres opge-
worpen  exceptie  van  onbevoegdheid  te  verwerpen,  die  beslissing  als  "recht-
scheppend", op grond dat, hoewel "de uitdrukking 'van rechtswege' in [artikel 9 
van het koninklijk besluit van 18 januari 1974] [...] alleen betekent dat de admi-
nistratie ter zake over geen enkele discretionaire bevoegdheid beschikt om tot 
terbeschikkingstelling te besluiten wanneer de in dat artikel bepaalde voorwaar-
den vervuld zijn", de overheid echter, "alvorens tot die terbeschikkingstelling te 
besluiten, de toestand van het betrokken personeelslid moet onderzoeken en de 
oorzaken van zijn afwezigheden tijdens zijn loopbaan moet nagaan" en "dat, we-
gens het ingewikkeld karakter van die verrichting en de beoordeling die zij ver-
eist wanneer er twijfels of, zoals te dezen, betwistingen rijzen over de oorzaak 
van bepaalde afwezigheden, een dergelijke beslissing onderworpen is  aan het 
toezicht van de rechter die over de machtsoverschrijding uitspraak doet".

4. Volgens artikel 158, a), b) en c) van het koninklijk besluit van 22 maart 
1969 bevindt het personeelslid waarop dit artikel van toepassing is zich in een 
van de volgende administratieve standen: dienstactiviteit, non-activiteit of terbe-
schikkingstelling.

Artikel 159 bepaalt dat het personeelslid altijd geacht wordt zich in dienstacti-
viteit te bevinden behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling waarbij hij 
in een andere administratieve stand wordt ingedeeld.

Krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 is het vast-
benoemde of stagedoende personeelslid van rechtswege ter beschikking gesteld 
wanneer hij wegens ziekte of gebrekkigheid afwezig is nadat hij het maximum 
aantal verlofdagen heeft genoten dat hem om die reden kan toegekend worden. 

Artikel 14, eerste lid, van het koninklijk besluit van 15 januari 1974 bepaalt 
dat het personeelslid, dat wegens ziekte of gebrekkigheid verhinderd is zijn ambt 
normaal uit te oefenen, voor de ganse duur van zijn loopbaan, tot dertig dagen 
ziekte- of gebrekkigheidsverlof per twaalf maanden sociale anciënniteit kan krij-
gen. 

Krachtens artikel 15, eerste lid, a), b) en c) van dat besluit wordt het ziekte- en 
gebrekkigheidsverlof, in afwijking van artikel 14, toegestaan zonder tijdsbeper-
king wanneer het verleend wordt wegens een arbeidsongeval, een ongeval op de 
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weg van en naar het werk of een beroepsziekte.
Dat artikel bepaalt in de laatste drie leden dat onder arbeidsongeval moet wor-

den verstaan, het ongeval dat zich in de loop en door de uitoefening van het op-
gedragen ambt heeft voorgedaan; dat onder ongeval op de weg van en naar het 
werk moet  worden verstaan,  het  ongeval  dat  zich heeft  voorgedaan onder de 
voorwaarden vereist opdat het als zodanig kan worden aangemerkt in de zin van 
de wetgeving op het herstel van de schade veroorzaakt door ongevallen die zich 
hebben voorgedaan op de weg van en naar het werk, en dat onder beroepsziekten 
moet worden verstaan, de door de Koning als dusdanig erkende ziekten.

5. Uit die bepalingen volgt, enerzijds, dat, hoewel de vervulling van de in arti-
kel 9 van het koninklijk besluit bepaalde voorwaarden van rechtswege de terbe-
schikkingstelling van het personeelslid tot gevolg heeft, de wijziging van zijn ad-
ministratieve stand, zoals het arrest beslist, een administratieve beslissing vereist, 
anderzijds echter, dat de bevoegdheid van de administratie om over het vervuld 
zijn van die voorwaarden uitspraak te doen gebonden is, daar de oorzaken van de 
afwezigheden van het personeelslid alleen correct zijn bepaald wanneer die be-
paling is geschied conform de wettelijke en verordenende bepalingen die de aard 
ervan omschrijven. 

6. Door de afwijzing van de exceptie van onbevoegdheid te gronden op het 
discretionair karakter van die bevoegdheid van de administratie,  verantwoordt 
het arrest zijn beslissing niet naar recht.

In zoverre is het middel gegrond. 
Dictum
Het Hof, in verenigde kamers,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat het arrest zal worden overgeschreven in de registers van de Raad 

van State en dat daarvan melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-
tigde arrest.

Veroordeelt de verweerster in de kosten.
Verwijst de zaak naar de anders samengestelde afdeling administratie van de 

Raad van State die zich zal gedragen naar de beslissing van het Hof over het be-
slechte rechtspunt.

20 december 2007 – Verenigde kamers – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter –  
Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Simont.

Nr. 656

VERENIGDE KAMERS - 20 december 2007

1º RAAD VAN STATE - AFDELING ADMINISTRATIE - BEVOEGDHEID - BEROEP TOT 
NIETIGVERKLARING - AKTE VAN EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID - CRITERIUM
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2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 144 
- RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID

3º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - CRITERIUM

4º BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN - RECHTERLIJKE MACHT - 
BEVOEGDHEID

5º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE)

6º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - SUBJECTIEF RECHT - 
BEGRIP

7º BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN - RECHTERLIJKE MACHT - 
BEVOEGDHEID - SUBJECTIEF RECHT - BEGRIP

8º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— ALGEMEEN - SUBJECTIEF RECHT - BEGRIP

9º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - SUBJECTIEF RECHT TEN 
AANZIEN VAN EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID - VOORWAARDE

10º BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN - RECHTERLIJKE MACHT - 
BEVOEGDHEID - SUBJECTIEF RECHT TEN AANZIEN VAN EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID - 
VOORWAARDE

11º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— ALGEMEEN - SUBJECTIEF RECHT TEN AANZIEN VAN EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID - 
VOORWAARDE

12º ONDERWIJS - ONDERWIJZEND PERSONEEL VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP - 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID - MEDISCHE CONTROLE - NIET-AANBIEDING - VERLIES VAN HET RECHT 
OP WEDDE - BEVOEGDHEID VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID - OMSCHRIJVING

13º MACHTEN — UITVOERENDE MACHT - ONDERWIJZEND PERSONEEL VAN DE FRANSE 
GEMEENSCHAP - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - MEDISCHE CONTROLE - NIET-AANBIEDING - VERLIES 
VAN HET RECHT OP WEDDE - BEVOEGDHEID VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID - OMSCHRIJVING

14º CONFLICT VAN ATTRIBUTIE - ONDERWIJZEND PERSONEEL VAN DE FRANSE 
GEMEENSCHAP - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - MEDISCHE CONTROLE - NIET-AANBIEDING - VERLIES 
VAN HET RECHT OP WEDDE - BEVOEGDHEID VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID - OMSCHRIJVING

1º De bevoegdheid van de afdeling administratie van de Raad van State, die, bij wijze van 
arresten, uitspraak doet over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van 
hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding  
of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden  
administratieve overheden, wordt bepaald door het werkelijk en rechtstreeks voorwerp  
van het beroep tot nietigverklaring1. (Art. 144, Gw. 1994; Art. 14, §1, Wet Raad van State)

2º, 3°, 4° en 5°  De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van een partij  
die op een subjectief recht gegrond is2. (Art. 144, Gw. 1994)

6º, 7° en 8°  Het bestaan van een subjectief recht veronderstelt dat de eiser zich beroept op  
een welbepaalde juridische verplichting die een regel van objectief recht rechtstreeks aan  
een derde oplegt en bij de nakoming waarvan die partij  belang heeft3.  (Art. 144, Gw. 

1 Zie concl. O.M. 656.
2 Ibid.
3 Ibid.
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1994)
9º, 10° en 11° Opdat een partij zich ten aanzien van de administratieve overheid op een  

subjectief recht zou kunnen beroepen, is het vereist dat de bevoegdheid van die overheid 
gebonden is4. (Art. 144, Gw. 1994; Art. 14, §1, Wet Raad van State)

12º, 13° en 14° Uit de artikelen 9 en 20 van het decreet van 22 december 1994 blijkt dat de 
bevoegdheid van de overheid om uitspraak te doen over het verlies van het recht op de  
wedde  een  gebonden  bevoegdheid  is,  daar  de  oorzaken  van  de  onregelmatige  
afwezigheid  alleen correct zijn  bepaald  wanneer die bepaling is  gebeurd conform de 
bepalingen  van  het  decreet  die  daaraan  deze  aard  toekennen.  (Artt.  9  en  20, 
Decr.Fr.Gem. 22 dec. 1994)

(FRANSE GEMEENSCHAP VAN BELGIE T. N.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0596.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 5 oktober 2006 gewezen door 

de afdeling administratie van de Raad van State.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 13, 144, 145, 158 en 159 van de Grondwet;
- de artikelen 7, 14 en 28 van de bij het koninklijk besluit van 12 januari 1973 gecoördi-

neerde wetten op de Raad van State;
- artikel 33 van het Regentsbesluit van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtsple-

ging voor de afdeling administratie van de Raad van State;
- de artikelen 9 en 20 van het decreet van 22 december 1994 houdende dringende maat-

regelen inzake het onderwijs.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verwerpt de door [de eiseres] opgeworpen exceptie van onbevoegdheid op de 

volgende gronden :
"De [eiseres] betoogt dat het werkelijk onderwerp van het beroep de erkenning van een 

subjectief recht is, te dezen het recht op wedde gedurende een welbepaalde periode, en dat 
de Raad van State bijgevolg niet bevoegd is om ervan kennis te nemen.

De [verweerder] antwoordt hierop dat er te dezen niet dient te worden nagegaan of hij 
recht heeft op bezoldiging, maar wel of de overheid, bij de goedkeuring van de bestreden 
beslissing, al dan niet correct gebruik gemaakt heeft van haar bevoegdheid om de regel-
matigheid te beoordelen van de afwezigheid wegens ziekte waarop hij zich beriep.

In haar [laatste] memorie leidt de [eiseres] uit de bewoordingen van artikel 20 van het 
decreet van 22 december 1994 houdende dringende maatregelen inzake het onderwijs, in-
zonderheid uit het gebruik van de tegenwoordige tijd voor het werkwoord 'tot gevolg heb-
ben',  af  dat zij  terzake niet over beoordelingsvrijheid beschikt maar een gebonden be-
voegdheid uitoefent; zij verklaart dat de omstandigheid dat de overheid, alvorens die be-
paling toe te passen, de houding van het onderwijzend personeelslid moet onderzoeken, 

4 Ibid.
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en dat dienaangaande geschillen kunnen rijzen geen invloed heeft op de gebonden be-
voegdheid, zoals zij duidelijk blijkt uit artikel 20; zij voegt eraan toe dat de bestreden akte 
de rechtstoestand van de [verweerder] niet wijzigt, zodat het beroep niet kan worden ge-
acht bedoeld te zijn om een administratieve rechtshandeling ab initio nietig te doen ver-
klaren, maar om langs onrechtstreekse weg de bescherming of de erkenning van een sub-
jectief recht te verzekeren; zij trekt bovendien een parallel met de artikelen 55 en 57 van 
het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijks-
comptabiliteit en haalt tot staving van haar standpunt het arrest nr. 108.302 van 21 juni 
2002 aan.

Artikel 20 van het decreet van 22 december 1994 houdende dringende maatregelen in-
zake het onderwijs luidt als volgt: 'de niet-inachtneming van de bepalingen van de artike-
len 2 tot 19 van dit decreet heeft tot gevolg dat de afwezigheid van het personeelslid onre-
gelmatig is en het verlies van het recht op de wedde of de weddetoelage tot gevolg heeft 
voor die periode van afwezigheid'.

Krachtens die bepaling is de bevoegdheid van de [eiseres] enkel gebonden wanneer de 
niet-inachtneming van de artikelen 2 tot 19 van het decreet van 22 december 1994 bewe-
zen is; om die niet-inachtneming te bewijzen, beschikt [de eiseres] over volle beoorde-
lingsvrijheid; zij ziet zonder meer aan dat aspect van haar bevoegdheid voorbij wanneer 
zij, zoals nadere uitleg trouwens, verklaart dat het feit dat de overheid, alvorens die bepa-
ling toe te passen, de houding van het onderwijzend personeelslid moet onderzoeken en 
dat daarover geschillen kunnen rijzen, geen invloed heeft op de gebonden bevoegdheid, 
zoals zij duidelijk blijkt uit artikel 20; één en dezelfde beslissing stelt te dezen een over-
treding op artikel 9 van voormeld decreet vast en past artikel 20 ervan toe; de Raad van 
State is bevoegd om na te gaan of de [eiseres] die overtreding op regelmatige wijze heeft 
kunnen vaststellen en bijgevolg heeft kunnen beslissen dat er grond bestond tot toepassing 
van artikel 20; ook ten onrechte voert de [eiseres] aan dat de bestreden akte de rechtstoe-
stand van de [verweerder] niet heeft gewijzigd; de administratieve toestand van een onre-
gelmatig afwezig personeelslid verschilt van die van een personeelslid wiens afwezigheid 
verantwoord en derhalve regelmatig is; de exceptie van onbevoegdheid wordt niet aange-
nomen";

Grieven
Krachtens de artikelen 13 en 144 van de Grondwet behoren geschillen over burgerlijke 

rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de rechterlijke orde.
Krachtens de artikelen 7 en 14 van de bij het koninklijk besluit van 12 januari 1973 ge-

coördineerde wetten op de Raad van State is de Raad van State niet bevoegd om kennis te 
nemen van een beroep tot nietigverklaring van een individuele handeling die bestaat in de 
door een bestuurlijke overheid gedane vaststelling van het bestaan van een toestand die 
een subjectief recht schept aan de zijde van de verzoeker, wanneer het aangevoerde mid-
del tot nietigverklaring afgeleid is uit de schending van de rechtsregel die de voorwaarden 
voor de erkenning van een dergelijke toestand bepaalt.

Teneinde uit te maken of de Raad van State al dan niet bevoegd is dient de rechter na te 
gaan of er in de rechtsbetrekking tussen de bestuurlijke overheid en de burger een rechts-
regel bestaat die aan de burger rechtstreeks het recht toekent om van de overheid een wel-
bepaald gedrag te eisen.

Dat recht bestaat wanneer de bevoegdheid van de bestuurlijke overheid volledig gebon-
den is, wat veronderstelt dat de voorwaarden waaraan de uitoefening van de bevoegdheid 
onderworpen is, objectief door de rechtsregel zijn vastgelegd, zodat het bestuur over geen 
enkele beoordelingsvrijheid beschikt.

Artikel 20 van het decreet houdende dringende maatregelen inzake het onderwijs be-
paalt dat "de niet-inachtneming van de bepalingen van de artikelen 2 tot 19 van dit decreet 
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tot gevolg heeft dat de afwezigheid van het personeelslid onregelmatig is en het verlies 
van het recht op de wedde of de weddentoelage tot gevolg heeft voor die periode van af-
wezigheid".

Artikel 9 van dat decreet bepaalt: "De toezichtsonderzoekingen gebeuren op de woon- 
of verblijfplaats van het zieke personeelslid. Het toezichtsorgaan hoeft het toezichtsonder-
zoek niet aan te kondigen.

De personeelsleden die de toelating hebben om hun woon- of verblijfplaats te verlaten 
kunnen door het toezichtsorgaan worden opgeroepen om zich voor een toezichts-onder-
zoek aan te melden".

Het arrest geeft toe dat de bevoegdheid die de eiseres bezit op grond van artikel 20 van 
het decreet een gebonden bevoegdheid is, maar het beslist dat die bevoegdheid enkel ge-
bonden is wanneer de niet-inachtneming van de artikelen 2 tot 19 van het decreet bewezen 
is.

Om de niet-inachtneming van die artikelen te bewijzen beschikt de eiseres volgens het 
arrest over volle beoordelingsvrijheid.

Daar de Raad van State erop gewezen heeft dat de eiseres, om de door de verweerder 
op grond van artikel 20 bekritiseerde beslissing te nemen, ook toepassing heeft gemaakt 
van artikel 9 van dat decreet, heeft de Raad zich derhalve bevoegd verklaard om na te 
gaan of de eiseres die overtreding regelmatig had kunnen vaststellen.

Zoals uit de hierboven weergegeven tekst van artikel 9 volgt, laat die bepaling echter 
geen beoordelingsmarge open voor de administratie.

Zij dient immers enkel na te gaan of het zieke personeelslid geweigerd heeft toegang te 
verlenen tot zijn woon- of verblijfplaats teneinde het toezichtsorgaan in staat te stellen het 
toezichtsonderzoek te verrichten, of nog of het personeelslid, dat door het toezichtsorgaan 
opgeroepen is om zich voor een toezichtsonderzoek aan te melden, nagelaten heeft dat te 
doen.

Dit louter materiële toezicht laat voor de administratie geen beoordelingsmarge open.
Bijgevolg zijn de rechten die voortvloeien uit de toepassing van die bepalingen burger-

lijke rechten waarvan alleen de rechtbanken van de rechterlijke orde kennis kunnen ne-
men in geval van geschil.

Het ontstaan van het subjectief recht hangt geenszins af van een voorafgaande beslis-
sing die tot de discretionaire macht van de administratie behoort.

Door op de in het middel overgenomen overwegingen de exceptie van onbevoegdheid 
te verwerpen heeft de Raad van State zich derhalve ten onrechte bevoegd verklaard om 
kennis te nemen van geschillen over burgerlijke rechten en heeft de Raad derhalve de arti-
kelen 13 en 144 van de Grondwet, 7 en 14 van de wetten op de Raad van State alsook de 
overige, in het middel vermelde bepalingen geschonden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 144 van de Grondwet bepaalt dat geschillen over burgerlijke rechten 

bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoren.
Krachtens artikel 14, §1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State 

van 12 januari 1973 doet de afdeling administratie van de Raad van State, bij 
wijze van arresten, uitspraak over de beroepen tot nietigverklaring wegens over-
treding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven 
vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en re-
glementen van de onderscheiden administratieve overheden. 
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Die bevoegdheid wordt bepaald door het werkelijk en rechtstreeks voorwerp 
van het beroep tot nietigverklaring.

2. De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van een partij 
wanneer zij gegrond is op een subjectief recht.

Het bestaan van een dergelijk recht veronderstelt dat de eiser zich beroept op 
een welbepaalde juridische verplichting die een regel van objectief recht recht-
streeks aan een derde oplegt en bij de nakoming waarvan die partij belang heeft.

Opdat een partij zich ten aanzien van de bestuurlijke overheid op een dergelijk 
recht zou kunnen beroepen is het vereist dat de bevoegdheid van die overheid ge-
bonden is.

3. Het arrest stelt vast dat de bestreden akte een brief van 23 november 2000 
is, die aan de verweerder is gericht door een directrice van de algemene dienst 
beheer van onderwijzend personeel van de Franse Gemeenschap. Die brief luidt 
als volgt: "U hebt gehandeld in strijd met artikel 9 van het decreet van 22 decem-
ber 1994 houdende dringende maatregelen inzake het onderwijs, alsook met arti-
kel 5, laatste lid, van dat decreet naar luid waarvan 'de personeelsleden die zich 
buiten hun gewone woonplaats laten verzorgen, ertoe gehouden zijn op het ge-
neeskundig attest hun tijdelijk adres te vermelden'. Artikel 20 van het decreet van 
22 december 1994 is van toepassing. Ik maak de aanvraag tot terugbetaling over 
aan de centraliserende rekenplichtige van het ministerie voor nuttig gevolg".

Het arrest wijst erop dat de litigieuze beslissing slaat op de volgende omstan-
digheden: terwijl de verweerder, die arbeidsongeschikt was maar van zijn behan-
delend geneesheer de toestemming gekregen had om zijn woonplaats te verlaten, 
aan de zee verbleef, heeft de toezichthoudende geneesheer zich aan die woon-
plaats aangemeld en in de brievenbus een oproeping gestopt om zich de volgen-
de dag aan te bieden. De verweerder is daar niet naartoe gegaan maar heeft naar 
de toezichthoudende geneesheer getelefoneerd voor een latere afspraak, wat hem 
werd geweigerd. 

4. Krachtens artikel 9 van het decreet gebeuren de toezichtsonderzoekingen op 
de woon- of verblijfplaats van het zieke personeelslid. Artikel 20 bepaalt dat de 
niet-inachtneming van de voornoemde bepaling tot gevolg heeft dat de afwezig-
heid van het personeelslid onregelmatig is en het verlies van het recht op de wed-
de tot gevolg heeft voor die periode van afwezigheid.

Uit die bepalingen blijkt dat de bevoegdheid van het bestuur om uitspraak te 
doen over het verlies van het recht op de wedde een gebonden bevoegdheid is, 
aangezien de oorzaken van de onregelmatigheid alleen correct zijn bepaald wan-
neer die bepaling is gebeurd conform de bepalingen van het decreet die daaraan 
deze aard toekennen.

Door te oordelen dat krachtens het bovenaangehaalde artikel 20 "de bevoegd-
heid van de (eiseres) enkel gebonden is wanneer de niet-inachtneming van de ar-
tikelen 2 tot 19 (...) bewezen is" en dat "de tegenpartij, om die niet-inachtneming 
te bewijzen, over volle beoordelingsvrijheid beschikt", verantwoordt het arrest 
niet naar recht zijn beslissing om de exceptie van onbevoegdheid van de eiseres 
te verwerpen.
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Het middel is gegrond.
Dictum

Het Hof, in verenigde kamers,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat het arrest zal worden overgeschreven in de registers van de Raad 
van State en dat melding hiervan zal worden gemaakt op de kant van het vernie-
tigde arrest.

Veroordeelt de verweerder in de kosten.

Verwijst de zaak naar de anders samengestelde afdeling administratie van de 
Raad van State die zich zal gedragen naar de beslissing van het Hof over het be-
slechte rechtspunt.

20 december 2007 – Verenigde kamers – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter –  
Verslaggever: de h. Storck – Andersluidende conclusie5 van de h. Werquin, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. Van Ommeslaghe.

Nr. 657

1° KAMER - 20 december 2007

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - OPGEHEVEN WETSBEPALING - WET DIE ER 
NAAR VERWIJST - TOEPASSELIJKHEID VAN DE OPGEHEVEN WETSBEPALING - GRENZEN

Een opgeheven wetsbepaling waarnaar wordt verwezen door een niet opgeheven wettekst  
moet in de regel geacht worden van kracht te blijven voor de toepassing van de niet  
opgeheven wet;  deze regel  is  echter  niet  van toepassing als uit  de strekking van de 
opheffingsbepaling blijkt dat het niet alleen de bedoeling is een bepaalde wettekst op te 
heffen, maar ook deze wettekst niet langer te behouden voor de toepassing van andere  
wetten waarin naar de opgeheven wettekst wordt verwezen. (Art. 2, B.W.)

(R. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.05.0062.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 10 maart 2005 gewezen 

door de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

5 Het O.M. heeft in zijn schriftelijke conclusie geoordeeld dat uit artikel 9 van het decreet van 22 
december 1994 houdende dringende maatregelen inzake het onderwijs niet kon worden afgeleid dat 
de  administratieve  overheid  niet  de  bevoegdheid  bezat  om  over  het  gedrag  van  het  zieke 
personeelslid  te  oordelen  teneinde  uit  te  maken  of  het  zich  al  dan  niet  aan  medische  controle 
onttrokken had.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
3. Het openbaar ministerie voert aan dat het cassatieberoep, dat werd ingesteld 

tegen een beslissing van een bestendige deputatie inzake een polderbelasting, te 
dezen niet ontvankelijk is om reden dat het laattijdig is en om reden dat de ver-
klaring van het cassatieberoep niet werd gedaan op de griffie van de provincie-
raad, zoals vereist door artikel 4 van de wet van 22 januari 1849 tot wijziging 
van de wetten op de patenten.

4. Krachtens artikel 68, vierde lid, van de wet van 3 juni 1957 betreffende de 
polders worden de bezwaren tegen een polderbelasting voor de bestendige depu-
tatie gebracht binnen drie maanden na ontvangst van het aanslagbiljet, in de vor-
men en onder de voorwaarden bepaald bij de wet van 22 juni 1865 betreffende 
de bezwaren inzake directe belastingen. 

Krachtens artikel  68,  vijfde lid,  van deze wet mag men zich in verbreking 
voorzien overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 van de wet van 22 januari 
1849 tegen de beslissingen door de bestendige deputatie getroffen over de be-
zwaren tegen een polderbelasting.

Krachtens artikel 4, tweede lid, van de wet van 22 januari 1849 tot wijziging 
van de wetten op de patenten, zoals gewijzigd door artikel 2 van de wet van 18 
maart 1874, mogen de belanghebbenden cassatieberoep aantekenen binnen de 
termijn van één maand na de kennisgeving van de bestreden beslissing.

5.  De wet van 22 januari 1849 tot wijziging van de wetten op de patenten 
waarnaar  wordt  verwezen door  voornoemd artikel  68 van de wet  van 3 juni 
1957, werd opgeheven bij artikel 11, §1, 3°, van de wet van 23 december 1986 
betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselij-
ke heffingen. 

6. Een opgeheven wetsbepaling waarnaar wordt verwezen door een niet opge-
heven wettekst moet in de regel geacht worden van kracht te blijven voor de toe-
passing van de niet opgeheven wet.

Deze regel is echter niet van toepassing als uit de strekking van de opheffings-
bepaling blijkt dat het niet alleen de bedoeling is een bepaalde wettekst op te hef-
fen, maar ook deze wettekst niet langer te behouden voor de toepassing van an-
dere wetten waarin naar de opgeheven wettekst wordt verwezen.

De wet van 23 december 1986 betreffende invordering en de geschillen ter 
zake van provinciale en plaatselijke heffingen, alsmede de wet van 24 december 
1996 die deze wet vervangt, hebben de bedoeling de procedure in de zaken van 
de provinciale en plaatselijke heffingen te vereenvoudigen en gelijk te schakelen 
met de procedure inzake de inkomstenbelastingen van het rijk.

De verwijzing in artikel 68 van de wet van 3 juni 1957 op de polders, naar arti-
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kel 4 van de wet van 22 januari 1849 tot wijziging van de wetten op de patenten, 
is dan ook opgeheven door artikel 11 van de wet van 23 december 1986 betref-
fende de invordering en de geschillen terzake van provinciale en plaatselijke hef-
fingen.

7. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat:
- de beslissing van de bestendige deputatie van 10 maart 2005 werd verzonden 

aan de eiser op 30 maart 2005;
- het bestuur van de Polder van het Land van Waas op 21 april 2005 besliste 

om tegen deze beslissing beroep aan te tekenen bij het Hof van Cassatie;
- het cassatieberoep werd neergelegd op 30 juni 2005 ter griffie van het Hof 

van Cassatie.

8. De eiser heeft zijn cassatieberoep niet ingediend overeenkomstig de regels 
van de wet van 22 januari 1849, maar heeft de voorschriften van de gemeenrech-
telijke procedure van cassatie nageleefd.

Het cassatieberoep is ontvankelijk.

Middel

Eerste onderdeel

(...)

Dictum

Het Hof,

Vernietigt de bestreden beslissing.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ver-
nietigde beslissing.

Veroordeelt de verweerster in de kosten.

Verwijst de zaak naar de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Bra-
bant.

20 december 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. van Eeckhoutte en De Gryse.

Nr. 658

1° KAMER - 20 december 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — INKOMSTEN UIT 
ONROERENDE GOEDEREN - VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN - 
AFTREK INTERESTEN - VOORWAARDEN - SCHULDEN SPECIFIEK AANGEGAAN OM ONROERENDE 
GOEDEREN TE BEHOUDEN - BEGRIP

Kunnen niet worden aangemerkt als schulden die specifiek zijn aangegaan om onroerende 
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goederen te behouden, de schulden die de belastingplichtige heeft aangegaan om de 
uitwinning van een onroerend goed te voorkomen ,als deze uitwinning het gevolg is van  
betalingsmoeilijkheden doordat de belastingplichtige uitgaven of betalingen vreemd aan 
het onroerend goed heeft uitgevoerd. (Art. 14, eerste lid, W.I.B. 1992)

(R. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.06.0026.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 september 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 9 van de wet van 7 december 1988 houdende de hervorming van de inkomsten-

belasting en wijziging van de met zegel gelijkgestelde taksen, zoals dit luidde voor de in-
voering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992);

- artikel 14, in de versie ervan zoals dit luidde vóór de wijziging ervan door artikel 4 
van de wet van 6 juli 1994 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), gecoör-
dineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, 
hierna afgekort als WIB(1992).

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest "Verklaart de voorziening ontvankelijk doch ongegrond. Bevestigt 

de bestreden beslissingen. Veroordeelt (de eiseres) tot de kosten, begroot aan de zijde van 
(de verweerder) op nihil."

op grond van de motieven op p.4 -6:
"Krachtens artikel 9 van de hervormingswet 1988 (wet van 7 december 1988 houdende 

hervorming van de inkomstenbelasting en wijziging van de met het zegel gelijkgestelde 
taksen) worden van het bedrag van de inkomsten van onroerende goederen van een belast-
baar tijdperk afgetrokken de tijdens het belastbaar tijdperk betaalde interesten van schul-
den specifiek aangegaan om die goederen te verkrijgen of te behouden.

Deze bepaling heeft tot gevolg dat vanaf aanslagjaar 1990 nog alleen interesten mogen 
worden afgetrokken van schulden die specifiek zijn aangegaan om onroerende goederen 
te verkrijgen of te behouden en dat die aftrek rechtstreeks en uitsluitend in mindering 
komt van de onroerende inkomsten.

Omdat een strikte interpretatie van deze bepaling ertoe zou leiden dat de interesten van 
een zogenaamde herfinancieringslening die de belastingplichtige sluit om het saldo van 
een vorige lening terug te betalen niet langer aftrekbaar zouden zijn en om gezinnen met 
een bescheiden inkomen die een sociale of een middelgrote woning hadden verworven en 
die door het aangaan van een nieuwe lening tegen een lagere rentevoet de mogelijkheid 
hadden hun financiële lasten te verminderen, niet te bestraffen, heeft de administratie toe-
gestaan dat een herfinancieringslening in bepaalde gevallen geacht wordt in de plaats te 
treden van de eerste lening zodat de ermee verband houdende fiscale voordelen behouden 
blijven.
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Derhalve werd aangenomen dat de interesten van een herfinancieringslening voor af-
trek in aanmerking genomen mogen worden indien aan de volgende voorwaarden is vol-
daan:

- het moet gaan om twee hypothecaire leningen,
- de oorspronkelijke lening moet zijn aangegaan voor het verwerven, het bouwen of het 

verbouwen ofwel van een sociale woning, een kleine landeigendom of een woning die er-
mee gelijkgesteld is overeenkomstig de huisvestingscode of van een volgens diezelfde 
code als middelgroot te beschouwen woning, wanneer het contract met betrekking tot de 
eerste lening voor 01.01.1989 is gesloten ofwel van een in België gelegen woning wan-
neer het contract vanaf 01.01.1989 gesloten is;

- de tweede lening moet gunstiger financiële voorwaarden voor de ontlener bieden en 
daadwerkelijk voor de vervroegde terugbetaling van het saldo van de oorspronkelijke le-
ning aangewend zijn,

- de nieuwe lening mag niet meer bedragen dan het nog verschuldigd blijvend saldo van 
de  oorspronkelijke  lening,  eventueel  verhoogd  met  de  enige  premie  van  een  nieuwe 
schuldsaldoverzekering (circulaire nr. Ci. RH. 243/415.808 van 22.02.1990).

Deze  circulaire  werd  opgeheven  en  vervangen  door  de  circulaire  nr.  Ci.  RH 
331/450.989 van 7 juli 1994 volgens dewelke de belastingvermindering niet meer gewei-
gerd mag worden voor een aan de gebruikelijke voorwaarden voldoende herfinancierings-
lening waarvan het bedrag hoger is dan het nog verschuldigde saldo van de oorspronkelij-
ke lening, met dien verstande dat het in aanmerking te nemen gedeelte van de nieuwe le-
ning niet meer mag bedragen dan dat saldo. Deze richtlijnen traden onmiddellijk in wer-
king en zijn ook van toepassing op de hangende geschillen. De richtlijnen gelden ook 
voor de lopende herfinancieringsleningen waarvoor het fiscale voordeel voorheen werd 
geweigerd.

De (eiseres) houdt voor dat op basis van deze circulaire de door haar ingebrachte inte-
resten wel degelijk aftrekbaar zijn.

De interesten waarvan (de eiseres) de aftrek vraagt hebben betrekking op een lening die 
werd aangegaan ter vervanging van vroeger afgesloten leningen die ingevolge wanbeta-
ling vervroegd dienden terugbetaald te worden.

De (eiseres) brengt geen enkel stuk bij waaruit blijkt dat voldaan is aan de voorwaarden 
gesteld in de kwestieuze circulaires (zowel deze van 22.02.1990 vermeld in de bestreden 
beslissingen als deze van 07.07.1994).

De (eiseres) bewijst derhalve niet dat aan de voorwaarden voor aftrekbaarheid voldaan 
is.

Bovendien heeft (de eiseres) in de aangiften voor de aanslagjaren 1990 en 1991 nog 
steeds melding gemaakt van "debetrenten betaald aan BVBA Flash point", die in geen ge-
val in aanmerking komen vermits ze betaald werden wegens een debetstand van een lo-
pende rekening ontstaan door tegenboeking van de lening van de Bank J. Van Breda en 
C° en niet als aflossing van een hypothecair krediet.

De bestreden beslissingen hebben derhalve terecht de bezwaren van de eiseres afgewe-
zen.

De voorziening is dan ook ongegrond en (de eiseres) dient veroordeeld te worden tot de 
kosten van het geding, zoals hierna overeenkomstig artikel 392 WIB(1992) begroot".

Grieven
Krachtens artikel 9 van de aangehaalde wet van 7 december 1988 worden "Van het be-

drag van de inkomsten van onroerende goederen van een belastbaar tijdperk (...) afgetrok-
ken de tijdens dat belastbaar tijdperk betaalde interesten van schulden specifiek aange-
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gaan om die goederen te verkrijgen of te behouden".
Ingevolge de coördinatie luidt deze bepaling onder het aangehaalde artikel 14 van het 

WIB (1992) voor het aanslagjaar 1992: "Van de inkomsten van onroerende goederen wor-
den afgetrokken mits zij in het belastbare tijdperk zijn gedaan of gedragen, de interest uit 
hoofde van schulden die specifiek zijn aangegaan om die goederen te verkrijgen of te be-
houden".

Zoals een schuld specifiek is  aangegaan door een belastingplichtige  om onroerende 
goederen te verkrijgen, niet alleen wanneer hij ze aanwendt om een onroerend goed mate-
rieel tot stand te brengen in zijn patrimonium door de bouw of verbouwing van een onroe-
rend goed er mee te bekostigen, maar ook wanneer hij ze aanwendt om het eigendoms-
recht van een onroerend goed te verwerven door aankoop of anderszins, zo ook is een 
schuld specifiek aangegaan door een belastingplichtige om onroerende goederen te behou-
den, niet alleen wanneer hij ze aanwendt voor het materieel in stand houden van het on-
roerend goed in zijn patrimonium middels het eraan uitvoeren van herstellings,- verbete-
rings-, aanpassings-, moderniserings- of onderhoudswerken die er mee bekostigd worden, 
maar ook wanneer hij ze aanwendt tot behoud van het eigendomsrecht ervan in zijn ver-
mogen.

Dit laatste is het geval wanneer de belastingplichtige de schuld, die hij aangaat opzich-
tens een derde, aanwendt om zijn schuldeiser te voldoen en op die manier het verdwijnen 
van het onroerend goed uit zijn vermogen afwendt ingevolge de gedwongen uitwinning 
op dat onroerend goed door die schuldeiser waaraan hij bloot staat.

Niet wordt vereist door de wet dat de schuld een hypothecaire lening dient te zijn, gun-
stiger financiële voorwaarden voor de ontlener dient te bieden, en de aftrek verhoudings-
gewijs beperkt blijft tot het saldo van de er mee terugbetaalde lening.

De appelrechters stellen vast op p. 3 dat "De leningen (van de eiseres bij de Generale 
Bankmaatschappij) (...) vervroegd (dienden) terug betaald te worden wegens wanbetaling 
en werden overgenomen door de Bank J. Van Breda en C°" en op p. 5 nogmaals dat "De 
intresten waarvan (de eiseres) de aftrek vraagt (...) betrekking (hebben) op een lening die 
werd aangegaan ter vervanging van vroeger afgesloten leningen die ingevolge wanbeta-
ling vervroegd dienden terugbetaald te worden".

Die vaststellingen houden in dat de eiseres voor het aanslagjaar 1992 intresten betaalde 
op een schuld waarmee zij haar schuldeiser, de Generale Bankmaatschappij voldeed en 
meteen haar bedrijfspand kon behouden door op die wijze het dreigend verlies uit haar 
vermogen ervan af te wenden, door de mogelijke gedwongen uitwinning van dat bedrijfs-
pand te verhinderen gezien de hypotheken die verleend waren in het voordeel van die 
bank die de vervroegde terugbetaling van het krediet had opgeëist.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest zijn beslissing dat niet voldaan is aan de voor-
waarden voor de aftrekbaarheid van de intresten voor het aanslagjaar 1992 niet wettig ver-
antwoordt, nu de intresten waarvan de aftrek gevraagd werd blijkens de eigen vaststellin-
gen van de appelrechters intresten zijn van een schuld, die de eiseres specifiek aanging bij 
de Bank J. Van Breda en C° om haar bedrijfspand niet te verliezen en derhalve te behou-
den in haar vermogen. (schending van de aangehaalde artikelen 9 van de wet van 7 de-
cember 1988 en 14 WIB (1992) en in de mate het de aftrek van de intresten niet toestaat 
omdat niet bewezen is dat aan de voorwaarden van de kwestieuze circulaires voldaan is, 
voorwaarden stelt die niet voorzien zijn door de wet (schending van de aangehaalde arti-
kelen 9 van de wet van 7 december 1988 en 14 WIB (1992).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 14, eerste lid, van het Wetboek 
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van de Inkomstenbelastingen (1992), worden van de inkomsten van onroerende 
goederen afgetrokken mits zij in het belastbare tijdperk zijn betaald of gedragen, 
de interesten uit hoofde van schulden die specifiek zijn aangegaan om die goede-
ren te verkrijgen of te behouden.

2. Kunnen niet worden aangemerkt als schulden die specifiek zijn aangegaan 
om onroerende goederen te behouden, de schulden die de belastingplichtige heeft 
aangegaan om de uitwinning van een onroerend goed te voorkomen, als deze uit-
winning het gevolg is van betalingsmoeilijkheden doordat de belastingplichtige 
uitgaven of betalingen vreemd aan het onroerend goed heeft uitgevoerd.

3. Het middel gaat ervan uit dat de voormelde wetsbepaling zonder enige be-
perking toelaat interest af te trekken van schulden aangegaan om het verdwijnen 
van dergelijke eigendom uit het vermogen van de belastingplichtige te vermij-
den.

Het middel faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

20 december 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Wouters en Claeys Boúúaert.

Nr. 659

1° KAMER - 21 december 2007

HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE 
ZAKEN INBEGREPEN) — ALGEMEEN - VERSCHEIDENE VORDERINGEN - HOGER 
BEROEP - KRACHT VAN GEWIJSDE - LAATTIJDIGHEID - VORIG VONNIS - ANDERE VORDERING - 
HOGER BEROEP - BELANG

Wanneer  het  hoger  beroep  tegen  een  beslissing  over  een  van  de  oorspronkelijke 
vorderingen niet-ontvankelijk is wegens laattijdigheid omdat zij al in kracht van gewijsde  
is gegaan, heeft  zulks niet  tot  gevolg dat het vereiste belang om hoger beroep in te  
stellen tegen een vorige beslissing, die uitspraak doet over een andere vordering en niet  
in kracht van gewijsde is gegaan, teloorgaat1. (Artt. 17 en 18, Ger.W.)

(VOGUE CREATION nv T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0075.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 2 november 2005 in hoger 

1 Zie Cass., 19 dec. 2003, AR C.02.0050.F, AC., 2003, nr. 663.
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beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 807, 1042, 1068 en, voor zoveel als nodig, 

1138, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis zegt dat het hoger beroep tegen het vonnis van 26 november 2004 

en de nieuwe vordering in hoger beroep van de eiseres niet-ontvankelijk zijn wegens ge-
brek aan belang doordat ze het gezag van gewijsde van het vonnis van 20 mei 2005 be-
treffende het bestaan van een collectieve erfdienstbaarheid die het erf van de eiseres be-
zwaart ten voordele van de erven van de verweerders en die elke commerciële of industri-
ële exploitatie verbiedt, opnieuw betwisten.

Het verantwoordt die beslissing op grond van al zijn redenen die geacht worden hier in-
tegraal te zijn weergegeven en inzonderheid op grond van de volgende overweging die in 
substantie neerkomt op het volgende:

"Wanneer de rechtbank kennisneemt van het hoger beroep tegen verscheidene in het-
zelfde geding in eerste aanleg gewezen beslissingen waarvan sommige kracht van gewijs-
de hebben omdat het hoger beroep te laat is ingesteld, is de rechtbank die uitspraak doet in 
hoger beroep, gebonden door het gezag van gewijsde van de beslissingen die in kracht 
van gewijsde zijn gegaan (...); de partijen zijn het erover eens het vonnis van 26 november 
2004 als een gemengd vonnis te kwalificeren; het is namelijk een eindvonnis in zoverre 
het met doorslaggevende redenen uitsluitsel brengt over de kwestie van de ontvankelijk-
heid van de oorspronkelijke vordering van de (verweerders) en over de geschilpunten tus-
sen partijen betreffende de vraag of het bestek van de 'Lotissement du Domaine d'Aire-
mont' aan de (eiseres) kan worden tegengeworpen, of er wederzijdse collectieve erfdienst-
baarheden bestaan tussen de erven van de partijen in deze zaak, met inbegrip van een erf-
dienstbaarheid die het verbod inhoudt om een handelsactiviteit uit te oefenen, en of er 
eventueel een afwijking is wegens het bestaan van een administratieve vergunning van de 
stad Charleroi om een handelsactiviteit uit te oefenen; voor het overige is het voornoemde 
vonnis een vonnis alvorens recht te doen in zoverre het een plaatsbezichtiging beveelt 
vooraleer het uitspraak doet over de vraag of de (verweerders) zich al dan niet aan rechts-
misbruik hebben schuldig gemaakt door zich te beroepen op de erfdienstbaarheid die het 
verbod inhoudt om een handelsactiviteit uit te oefenen en waaromtrent het vonnis vaststelt 
dat zij het erf van de (eiseres) bezwaart; een gemengd vonnis valt voor de geschilpunten 
die het definitief beslecht,  niet onder toepassing van artikel 1050 van het Gerechtelijk 
Wetboek (...) en het hoger beroep tegen het vonnis van 26 november 2004 is binnen de 
wettelijke termijn ingesteld; bij zijn vonnis van 20 mei 2005 oordeelt de eerste rechter te-
recht dat de punten die definitief beslecht zijn bij zijn vorig vonnis van 26 november 2004 
niet langer bij hem aanhangig zijn (artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek) en onder-
zoekt hij slechts de kwestie van het misbruik dat de (verweerders ) in deze zaak maken 
van de erfdienstbaarheid waarvan het principiële bestaan is vastgesteld in het vonnis van 
26 november 2004 (het vonnis van 20 mei 2005 is bijzonder duidelijk over die punten: zie 
1.1 'er is gevonnist' (...); punt 1.3. 'overwegende dat uitgaande van het beginsel'); het ge-
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zag van gewijsde van het vonnis van 20 mei 2005 slaat echter zowel op het dictum dat de 
(eiseres) verbiedt in het litigieuze pand enige handel of nijverheid uit te oefenen, als op de 
redenen die de noodzakelijke grondslag ervan vormen; het vonnis van 20 mei 2005 wijst 
in een van zijn redenen nogmaals uitdrukkelijk op het bestaan te dezen van een collectieve 
erfdienstbaarheid die het erf van (de eiseres) bezwaart ten voordele van de erven van de 
(verweerders) en een verbod inhoudt om een handelsactiviteit uit te oefenen, en baseert 
het dictum dat de (eiseres) verbiedt op de litigieuze plaats een handelsactiviteit uit te oefe-
nen op die herhaling; die verwijzing in de motivering naar het principiële bestaan van een 
erfdienstbaarheid is afgeleid uit gegevens die regelmatig aan de eerste rechter zijn voorge-
legd, ook al is daarover een tegensprekelijk debat gevoerd in een vorige onlosmakelijk 
daarmee verbonden beslissing, en zij vormt een onontbeerlijke noodzakelijke grondslag 
van het in kracht van gewijsde gegane dictum dat het verbod tot uitoefening van een han-
delsactiviteit uitspreekt; bijgevolg heeft die reden het gezag van gewijsde van het vonnis 
van 20 mei 2005; er dient te worden vastgesteld dat zowel het hoger beroep tegen het von-
nis van 26 november 2004 als de nieuwe tegenvordering van (de eiseres), volgens de laat-
ste stand van haar vordering in een aanvullende conclusie, ertoe strekken het bestaan van 
een erfdienstbaarheid die het verbod inhoudt een handelszaak te exploiteren die haar erf 
bezwaart opnieuw te betwisten; de vorm waarin de (eiseres) haar rechtsmiddel instelt is 
paradoxaal, aangezien zij, zonder de wijziging te vorderen van het dictum dat de eerste 
oorspronkelijke vordering van de (verweerders) inwilligt en een verbod tot commerciële 
exploitatie uitspreekt, vraagt dat het appelgerecht voor recht zegt dat er geen enkel recht 
bestaat om een dergelijk verbod te eisen en dat voornoemd gerecht dus vaststelt dat het 
dictum van die in kracht van gewijsde gegane beslissing geen enkele juridische grondslag 
heeft of althans geen juridische grondslag die door de eerste rechter in die beslissing in 
aanmerking is genomen; (de eiseres) bevestigt trouwens haar bedoeling om tegenstrijdige 
beslissingen te doen ontstaan die later een regeling van rechtsgebied noodzakelijk zouden 
moeten maken waardoor uiteindelijk het vonnis van 20 mei 2005 teniet zou moeten wor-
den gedaan en (de eiseres) de haar door dat vonnis verboden handelsexploitatie zou mo-
gen hervatten; aldus is het de bedoeling afbreuk te doen aan het gezag van gewijsde van 
het vonnis van 20 mei 2005 en die bedoeling is strijdig met de grondslag zelf van die re-
gel die onontbeerlijk is voor de werking van de Staat, namelijk het gezag van de in kracht 
van gewijsde getreden rechterlijke beslissingen; bijgevolg doet (de eiseres) niet blijken 
van een gewettigd belang bij haar hoger beroep en bij haar vordering die op indirecte 
maar zekere wijze ertoe strekt een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing 
opnieuw te betwisten; dat belang vloeit niet voort uit de omstandigheid dat de voornoem-
de beslissing haar een aanzienlijk vermogensrechtlelijk nadeel zou berokkenen door de 
stopzetting van haar handelsactiviteit op die plaats en door de waardevermindering van 
haar onroerend goed, aangezien dat nadeel slechts het gevolg is van de dwingende aard 
van een rechterlijke beslissing; het belang vloeit evenmin voort uit de omstandigheid dat 
de laattijdigheid van het hoger beroep tegen het vonnis met kracht van gewijsde niet aan 
een doelbewuste wil maar aan een eventuele fout te wijten is die blijkbaar aan een vorige 
raadsman wordt toegeschreven; bijgevolg zou de rechtbank het gezag van het rechterlijk 
gewijsde van het vonnis van 26 november 2004 miskennen indien zij recht zou doen op 
het hoger beroep tegen de doorslaggevende redenen van het vonnis van 26 november 
2004 en op de nieuwe vordering, in zoverre dat beroep en die vordering ertoe strekken het 
bestaan van een collectieve erfdienstbaarheid die het erf van (de eiseres) bezwaart ten 
voordele van het erf van de (verweerders) en een verbod op een handelsactiviteit inhoudt, 
opnieuw te betwisten; het hoger beroep tegen het vonnis van 26 november 2004 en de 
nieuwe vordering in graad van hoger beroep zijn, bijgevolg, in zoverre ze ertoe strekken 
het bestaan te betwisten van een collectieve erfdienstbaarheid die een verbod tot commer-
ciële exploitatie inhoudt en het erf van (de eiseres) bezwaart, niet ontvankelijk wegens ge-
brek aan gewettigd belang; ten overvloede herhaalt de rechtbank dat zij geen recht kan 
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spreken los van een concrete vordering en dat het hoger beroep en de nieuwe vordering 
van (de eiseres) die ertoe strekken voor recht te doen zeggen dat er geen erfdienstbaarheid 
bestaat op [haar] erf of dat zij niet verplicht is een dergelijke erfdienstbaarheid of exploi-
tatieverbod te doen naleven door een derde-koper los van iedere concrete en actuele uit 
die omstandigheid afgeleide vordering, niet ontvankelijk zijn wegens gebrek aan belang".

Grieven
(...)
Vierde onderdeel
Krachtens de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek is het hoger beroep 

slechts ontvankelijk als degene die het instelt, blijk geeft van een belang. Voor de appel-
lant bestaat het belang in de schade die het dictum van het vonnis in eerste aanleg hem be-
rokkent.

De kracht van het rechterlijk gewijsde van het vonnis van 20 mei 2005 dat uitspraak 
doet over de vraag of de verweerders in deze zaak misbruik maken van het feit dat het 
principiële bestaan van de erfdienstbaarheid is vastgesteld in het vonnis van 26 november 
2004 dat het verbod tot commerciële activiteit uitspreekt, ontneemt de eiseres niet alle be-
lang bij haar hoger beroep tegen het vonnis van 26 november 2004 dat het principiële be-
staan van wederzijdse collectieve erfdienstbaarheden tussen de erven van de partijen vast-
stelt. Die beslissing benadeelt immers de eiseres, los van het feit dat de definitieve beslis-
sing die het verbod tot handelsactiviteit uitspreekt, niet meer kan worden gewijzigd.

Bijgevolg schendt het bestreden vonnis de artikelen 17, 18, 807 en 1042 van het Ge-
rechtelijk Wetboek, door het hoger beroep tegen het vonnis van 26 november 2004 en de 
nieuwe vordering van de eiseres in graad van hoger beroep niet-ontvankelijk te verklaren 
wegens gebrek aan belang.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Vierde onderdeel
Het bestreden vonnis stelt vast dat de eerste rechter, bij een vonnis van 26 no-

vember 2004, dat niet werd betekend, de zaken had gevoegd en de vorderingen 
van de verschillende verweerders ontvankelijk had verklaard, waarna het beslist 
dat er tussen de erven van de partijen een wederzijdse collectieve erfdienstbaar-
heid bestond die het verbod inhield om op die plaats een commerciële activiteit 
uit te oefenen en een plaatsbezichtiging heeft bevolen alvorens uitspraak te doen 
op de vordering die ertoe strekte de eiseres te verbieden een dergelijke activiteit 
voort te zetten, dat die rechter, bij een vonnis van 20 mei 2005, dat op 27 mei 
2005 aan de eiseres is betekend, dat verbod op straffe van een dwangsom heeft 
uitgesproken en, na het overige gedeelte van de zaak naar de rol te hebben ver-
wezen, de uitspraak heeft aangehouden over de vordering die ertoe strekte de 
plaats in zijn vorige staat te doen herstellen, en dat de eiseres, bij een verzoek-
schrift dat op 28 juni 2005 op ter griffie van het appelgerecht is neergelegd, ho-
ger beroep heeft ingesteld tegen die twee vonnissen.

Zonder daarop te worden bekritiseerd, beslist het bestreden vonnis dat voor-
noemd beroep laattijdig is in zoverre het gericht is tegen het vonnis van 20 mei 
2005 en dus ingesteld meer dan een maand na de betekening van die beslissing 
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die, bijgevolg, in kracht van gewijsde is gegaan.
Om het hoger beroep van de eiseres tegen het vonnis van 26 november 2004 

niet-ontvankelijk te verklaren, oordeelt het bestreden vonnis dat het hoger beroep 
ten gevolge van het feit dat het vonnis van 20 mei 2005 kracht van gewijsde 
heeft verkregen geen belang meer heeft.

Aangezien de appelrechter enkel uitspraak diende te doen over de beschikkin-
gen van de eerste rechter waartegen een ontvankelijk hoger beroep is ingesteld, 
kan de eerstgenoemde rechter de beschikkingen met kracht van gewijsde zeker 
niet wijzigen.

Daar bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing werd gevonnist dat de 
vordering van de verweerders die ertoe strekte de door de eiseres uitgeoefende 
commerciële  exploitatie  te  verbieden,  gegrond was,  konden de  appelrechters, 
aangezien er nog tussen de partijen uitspraak moet worden gedaan over de vor-
dering tot herstel van de plaats in zijn vorige staat, daaruit niet naar recht aflei-
den dat de eiseres niet het bij de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek 
vereiste belang had om hoger beroep in te stellen tegen de beslissing die het be-
staan van een wederzijdse collectieve erfdienstbaarheid tussen de litigieuze erven 
had erkend.

Het onderdeel is gegrond.

De overige onderdelen dienen niet te worden onderzocht, aangezien ze niet tot 
ruimere cassatie kunnen leiden.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit het hoger beroep tegen 
het vonnis van 20 mei 2005 niet-ontvankelijk verklaart.

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Door-
nik, zitting houdende in hoger beroep.

21 december 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal met op-
dracht – Advocaten: mrs. Gérard en Draps.

Nr. 660

1° KAMER - 21 december 2007

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE 
VERMELDINGEN - ONTVANKELIJKHEID
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2º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — IN HET BUITENLAND - 
BURGERLIJKE ZAKEN - BETEKENING VAN EEN VONNIS IN HET BUITENLAND - TOEPASSING VAN HET 
VERDRAG VAN 'S GRAVENHAGE - TIJDSTIP VAN DE BETEKENING

1º Het middel is ontvankelijk wanneer het wetsbepalingen aanwijst waarvan de schending 
op zichzelf tot cassatie kon leiden, indien het middel gegrond was. 

2º Wanneer een verdrag de wijze regelt waarop gerechtelijke akten worden overgezonden,  
is  er,  jegens  de geadresseerde,  betekening  op het  ogenblik  dat  de  akte  hem wordt  
afgegeven1.  (Art.  40, eerste lid,  Ger.W.; Artt.  2,  eerste lid,  5 en 6, Verdrag inzake de 
betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke stukken in burgerlijke 
zaken en in handelszaken, opgemaakt te 's Gravenhage en goedgekeurd bij wet van 24 
jan. 1970)

(M. T. S. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0155.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 8 december 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Alber Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
- de artikelen 32, 33, 35, 40, 55, 792 en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1, 2, 3, 5 en 10 van het Verdrag van 15 november 1965 inzake de beteke-

ning en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke stukken in burgerlijke zaken 
en handelszaken, opgemaakt te 's Gravenhage (hierna het Verdrag), goedgekeurd bij de 
wet van 24 januari 1970, en, voor zoveel als nodig, schending van die wet van 24 januari 
1970;

- algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, en, 
voor zoveel als nodig, schending van die wet van 13 mei 1955.

Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiser niet-ontvankelijk en laat de appelkos-

ten te zijnen laste, en steunt daartoe op de onderstaande gronden:
"1. De rechtspleging verloopt in de volgende chronologische volgorde:
- 7 oktober 2004: uitspraak van het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 

Brussel,
- 9 november 2004: betekening van het vonnis aan [de eiser], die in Zwitserland is ge-

domicilieerd, op verzoek van de eerste drie [verweersters], L. S., I. P. en de naamloze 
vennootschap Franquin & Cie, zulks op een tweevoudige wijze:

via de post: aangetekende verzending door de Belgische gerechtsdeurwaarder van het 
exploot van betekening van het vonnis aan de woonplaats [van de eiser],

1 Concl. Adv.-gen. WERQUIN, Cass, 21 dec. 2007, - AR C.06.0155.F, Pas., 2007, nr.660.
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via de centrale autoriteit bedoeld in artikel 2 van het Verdrag van 's Gravenhage van 15 
november 1965: aangetekende verzending door de Belgische gerechtsdeurwaarder aan de 
Zwitserse centrale kantonnale autoriteit van het exploot van betekening van het vonnis 
met het oog op de afgifte ervan [aan de eiser],

- 12 november 2004: ontvangst van het verzoek tot betekening door de Zwitserse cen-
trale kantonnale autoriteit,

- 16 november 2004: ontvangst door [de eiser] van het exploot van betekening dat hem 
via de post is toegestuurd,

- 7 december 2004: toezending [aan de eiser] door het tribunal d'arrondissement de la 
Côte (Nyon) van de aan de Zwitserse centrale kantonnale autoriteit gerichte akte van bete-
kening,

- 9 december 2004: afgifte [aan de eiser] van de akte die door toedoen van de Zwitserse 
centrale kantonnale autoriteit is betekend,

- 11 januari 2005: neerlegging ter griffie van het hof van beroep van [eisers] verzoek-
schrift.

2. Er wordt niet betwist dat [eisers] beroepstermijn, aangezien hij in Zwitserland is ge-
domicilieerd, in deze zaak, met toepassing van de artikelen 1051 en 55 van het Gerechte-
lijk Wetboek, één maand en dertig dagen bedraagt te rekenen vanaf de betekening.

De [verweersters] voeren aan dat het hoger beroep niet ontvankelijk is. Het vonnis is 
immers op 9 november 2004 betekend, zodat het appelverzoekschrift uiterlijk op 10 janu-
ari 2005 neergelegd had moeten zijn.

Als datum van betekening nemen zij de datum in aanmerking waarop de Belgische ge-
rechtsdeurwaarder aan de Zwitserse centrale kantonnale autoriteit het exploot van beteke-
ning van het vonnis aangetekend heeft verstuurd met het oog op de afgifte ervan [aan de 
eiser] alsook de datum waarop de uitgifte van het vonnis [aan de eiser] via de post is ver-
stuurd.

[De eiser] betwist het beginpunt van de beroepstermijn alsook, bijgevolg, de niet-ont-
vankelijkheid van het hoger beroep.

Betreffende de vraag, gedraagt de [laatste verweerster] zich naar de wijsheid van de 
rechtbank.

3. Eerst dient erop gewezen dat het hoger beroep ontvankelijk zou zijn indien als begin 
van de termijn, m.a.w. de datum waarop het beroepen vonnis is betekend, ofwel, de datum 
waarop de aanvraag om betekening door de Zwitserse centrale kantonnale autoriteit werd 
ontvangen (12 november 2004) ofwel, a fortiori, de datum waarop de betekening daad-
werkelijk werd afgegeven [aan de eiser] ( 9 december 2004), ofwel nog de datum waarop 
[de eiser] de betekening via de post ontving (16 november 2004).

Het hof [van beroep] moet dus uitsluitend uitspraak doen over de vraag of de beteke-
ning al dan niet heeft plaatsgehad op de datum waarop de Belgische gerechtsdeurwaarder 
aan de Zwitserse centrale kantonnale autoriteit het exploot van betekening heeft toege-
stuurd met het oog op de afgifte ervan [aan de eiser] en, maar enkel en alleen als de bo-
venstaande vraag negatief wordt beantwoord, of de datum waarop de uitgifte van het von-
nis [aan de eiser] via de post werd verstuurd het begin van de beroepstermijn zou kunnen 
uitmaken.

4. Artikel 3 van het Verdrag van 's Gravenhage van 15 november 1965 bepaalt dat de 
volgens de wet van de Staat van herkomst bevoegde autoriteit of gerechtsdeurwaarder tot 
de centrale autoriteit van de aangezochte Staat een aanvraag richt die moet overeenstem-
men met het als bijlage aan dat Verdrag toegevoegde modelformulier, zonder dat daartoe 
een legalisatie van stukken of een daarmee gelijk te stellen formaliteit vereist is.
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Het Hof van Cassatie heeft bij zijn arrest van 20 oktober 1994 (A.C., nr. 442) beslist dat 
de betekening overeenkomstig voornoemd artikel 3 van het Verdrag van 's Gravenhage, 
verricht was door de afgifte van de akte aan de postdienst tegen ontvangstbewijs van de 
aangetekende brief.

Die oplossing biedt het meeste zekerheid m.b.t. de datum van de akte. De regeling die 
de termijn doet ingaan bij de afgifte van de akte aan de geadresseerde had duidelijke be-
perkingen, aangezien de centrale overheden van de aangezochte Staten soms tekortscho-
ten in hun verplichting om de verzoeker op de hoogte te houden van het gevolg dat aan 
zijn aanvraag werd gegeven.

Een gedeelte van de onzekerheidsproblemen zou weliswaar opgelost kunnen worden 
indien toepassing werd gemaakt van het systeem van de tweevoudige datum, waarbij de 
verzenddatum de rechten van de verzoeker zou regelen (verjaring, begin van de verschij-
ningstermijn...) terwijl de datum van de ontvangst van de akte de rechten van de geadres-
seerde zou regelen (beroepstermijn...). Die oplossing kan echter geen volledige zekerheid 
bieden in zoverre, bij voorbeeld, de Belgische rechtbanken de ontvankelijkheid van de 
akte van hoger beroep niet kunnen controleren wanneer ze niet weten op welke datum de 
geadresseerde de akte van betekening van het vonnis heeft ontvangen.

Bovendien is de oplossing waarvoor het Hof van Cassatie opteerde, de enige die de da-
tum van de betekening niet laat afhangen van verrichtingen die in een andere Staat moeten 
gebeuren (afgifte van de zending aan de centrale autoriteit en betekening van de akte door 
laatstgenoemde aan de geadresseerde) en de meest conforme met de soevereiniteit van de 
Staat.

Zij moet in deze zaak worden toegepast.
5. Volgens [de eiser] zou die oplossing indruisen tegen de letter en de geest van het 

Verdrag van 's Gravenhage.
Het Verdrag bepaalt geen datum waarop het vormvereiste van de betekening of van de 

kennisgeving van een gerechtelijke akte geacht wordt te zijn vervuld. Die kwestie, die tot 
de rechtspleging behoort, moet worden beslecht door het interne recht van elke Staat, en 
meer bepaald, in deze zaak, door het Belgische recht. Het Verdrag beoogt niet de interne 
procedureregels van de Verdragsluitende Staten te wijzigen.

Uit de bewoordingen van voornoemd artikel 3 van het Verdrag of uit die van artikel 2, 
volgens welke iedere Verdragsluitende Staat tot taak heeft de uit een andere Verdragslui-
tende Staat afkomstige aanvragen om betekening of kennisgeving in ontvangst te nemen 
en af te doen, kan in die omstandigheden niet worden afgeleid dat de auteurs van het Ver-
drag ervan zouden zijn uitgegaan dat het in aanmerking te nemen tijdstip van betekening 
noodzakelijkerwijs moet volgen op dat van de verzending van de aanvraag.

Hoewel het Verdrag van 's Gravenhage ervoor gezorgd heeft dat de geadresseerde vol-
doende juridische informatie zou ontvangen van de autoriteit die de te betekenen akte ver-
stuurt, heeft het niet verduidelijkt wat als tijdstip van betekening van de akte moet worden 
beschouwd.

Die datum moet volgens dezelfde criteria worden vastgelegd voor alle aangezochte Sta-
ten waarop artikel 3 van het Verdrag van toepassing is. Bij de beoordeling van de draag-
wijdte van die bepaling mag er dus geen rekening worden gehouden met het feit dat Zwit-
serland verklaard heeft zich te verzetten tegen andere wijzen van betekening.

Zo ook kan de uitlegging die het Hof van Cassatie gegeven heeft aan artikel 1, eerste 
lid, 1°, van de Belgisch-Duitse Overeenkomst van 25 april 1959 tot het vergemakkelijken 
van de rechtsbetrekkingen bij de toepassing van het op 1 maart 1954 te 's Gravenhage ge-
sloten Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering, die voorziet in een andere ma-
nier van overzending dan artikel 3 van het Verdrag van 's Gravenhage van 15 november 
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1965, evenmin een leidraad vormen voor de uitlegging van artikel 3.
6. [De eiser] voert aan dat het Arbitragehof in zijn arrest van 17 december 2003 beslist 

heeft dat, in de interpretatie dat de voorzieningstermijnen tegen een beslissing waarvan bij 
gerechtsbrief kennisgeving wordt gedaan, ingaan op de datum van verzending van de ge-
rechtsbrief, de artikelen 32, 2°, 46, §2, in samenhang gelezen met artikel 792, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden.

Het Arbitragehof motiveert die beslissing, die een ommekeer in zijn rechtspraak vormt, 
met de overweging dat het redelijk verantwoord is dat de wetgever, om rechtsonzekerheid 
te vermijden, termijnen van rechtspleging laat lopen vanaf een datum die niet afhankelijk 
is van de handelwijze van de partijen. De keuze van de datum van verzending van de ge-
rechtsbrief als aanvangspunt van de voorzieningstermijn beperkt evenwel het recht van 
verdediging van de geadresseerden op onevenredige wijze, doordat die termijnen begin-
nen te lopen op een ogenblik dat deze laatsten geen kennis kunnen hebben van de inhoud 
van de gerechtsbrief. 

Aldus heeft het Arbitragehof uitspraak gedaan over de discriminatie die in intern recht 
bestond tussen het beginpunt van een termijn in geval van betekening en in geval van ken-
nisgeving in België. In de beide gevallen moet de geadresseerde optreden binnen dezelfde 
termijn, maar het beginpunt is verschillend voor elk van hen. Jegens degene aan wie een 
beslissing wordt betekend, begint de termijn te lopen vanaf de afgifte van het deurwaar-
dersexploot aan de geadresseerde in persoon of aan diens woonplaats. Jegens degene aan 
wie van de beslissing kennis wordt gegeven, begint te termijn te lopen vanaf de verzen-
ding van de gerechtsbrief. Aldus verliest de persoon aan wie een gerechtsbrief wordt ge-
stuurd een gedeelte van de termijn terwijl zulks niet het geval is voor de geadresseerde 
van een betekening.

Thans is het niet zeker of het Hof van Cassatie zich bij de rechtspraak van het Arbitra-
gehof heeft aangesloten. In een arrest van 2004 besliste het opnieuw dat de termijn, in ge-
val van kennisgeving, begint te lopen vanaf de dag van afgifte van de gerechtsbrief bij de 
post en niet of het ogenblik van de afgifte ervan of de ontvangst door de geadresseerde 
(Cass., 26 november 2004, J.T., 2005, p. 554).

In zijn arrest van 17 januari 2005 heeft het Hof van Cassatie, dat uitspraak hoorde te 
doen over de laattijdigheid van een cassatieberoep tegen een beslissing waarvan de griffie 
kennis had gegeven, weliswaar de datum vastgesteld waarop de griffie de gerechtsbrief 
had verstuurd en die waarop de geadresseerde hem had ontvangen. Misschien is het voor-
barig om hieruit een ommekeer in de rechtspraak af te leiden in zoverre, in de zaak die 
aan het Hof was voorgelegd, het cassatieberoep laattijdig was, ongeacht of de datum van 
verzending dan wel de datum van ontvangst in aanmerking werd genomen.

Dat twistpunt heeft echter weinig belang voor de beslechting van dit geschil, aangezien 
de beslissing van het Arbitragehof niet kan worden omgezet naar het geval van een bete-
kening in het buitenland aangezien de toestand, noch in rechte, noch in feite, precies de-
zelfde is.

Vooreerst is de datum waarop de geadresseerde van de betekening heeft kunnen kennis-
nemen van de akte niet zo eenvoudig te controleren wanneer die geadresseerde niet in 
België woont.

Overigens wordt de oplossing waarbij de betekening in het buitenland wordt geacht 
verricht te zijn op de dag waarop de aangetekende zending aan de postdienst wordt over-
handigd, gecompenseerd door de regel van de termijnverlenging ten voordele van een par-
tij die in België noch woonplaats, noch verblijfplaats,  noch gekozen woonplaats heeft, 
overeenkomstig artikel 55 van het Gerechtelijk Wetboek (Verslag Van Reepinghen, uitg. 
Belgisch Staatsblad, p. 58). Een dergelijke termijnverlenging bestaat niet voor de persoon 
die in België woont of verblijft.
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De termijn kan ingaan op het ogenblik dat de geadresseerde die in België noch woon-
plaats, noch verblijfplaats, noch gekozen woonplaats heeft, geen weet heeft van de akte 
aangezien de bij artikel 55 van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven termijnen hem 
garanderen dat hij de nodige tijd heeft om zijn verdediging te verzekeren.

In dat verband wijzen wij erop dat, ingeval de betekening in het buitenland plaatsvindt 
bij een ter post aangetekende brief, de termijn eveneens ingaat bij de afgifte van de akte 
aan de postdienst, dus op een ogenblijk dat de geadresseerde er geen kennis van heeft (ar-
tikel 40, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek). In dat geval heeft de verzenddatum de 
uitdrukkelijke voorkeur gekregen op de ontvangstdatum van de akte omdat laatstgenoem-
de het nadeel biedt dat zij aan de verzender de mogelijkheid niet biedt om met zekerheid 
de datum te bepalen waarop, bijvoorbeeld, de verjaringstermijn gestuit wordt of de ver-
schijningstermijn verloopt (Verslag Van Reepinghen, ibid.).

[De eiser]  klaagt  erover dat  de Zwitserse centrale  kantonnale  autoriteit  in  dit  geval 
overdreven lang heeft gewacht alvorens te betekenen. De termijn van 27 dagen die door 
de centrale autoriteit wordt gehanteerd, kan dus worden beschouwd als de maximale ter-
mijn die in de praktijk vereist is om te betekenen.

Desondanks heeft [de eiser] echter nog een totale termijn van 33 dagen gehad tussen 
het ogenblik waarop hij de betekeningsakte heeft ontvangen en het verstrijken van de ap-
peltermijn, dus een langere termijn dan de beroepstermijn die geldt voor een persoon die 
in België woont. Bovendien had hij al sinds 16 november 2004 kennis van het beteke-
ningsexploot, aangezien de gerechtsdeurwaarder hem die akte eveneens via de post had 
toegestuurd, zodat hij feitelijk een termijn van nagenoeg twee maanden heeft genoten.

In die omstandigheden is het recht van verdediging [van de eiser] niet miskend.
Er dient voorts op gewezen dat, volgens een strekking in de Belgische rechtsleer en 

rechtspraak, de betekening geacht wordt gedaan te zijn bij de afgifte van de aanvraag om 
betekening aan de centrale autoriteit van de aangezochte Staat. Indien dit standpunt ge-
volgd zou moeten worden, zou de termijn eveneens beginnen te lopen zijn zonder dat [de 
eiser] er weet van had, hetgeen noch die rechtsleer noch die rechtspraak betwisten.

7. [De eiser] houdt ten slotte staande dat artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden miskend is.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wees herhaaldelijk op het volgende:
Het is niet de taak van het Hof zich in de plaats te stellen van de interne gerechten. Het 

zijn eerst en vooral de nationale overheden, en inzonderheid de hoven en rechtbanken, die 
de interne wetgeving moeten uitleggen. De rol van het Hof beperkt zich ertoe na te gaan 
of de gevolgen van een dergelijke uitlegging verenigbaar zijn met het Verdrag. Dit geldt 
in het bijzonder wanneer het gaat om de uitlegging door de rechtbanken van regels van 
procedurele aard zoals de termijnen voor het neerleggen van stukken of het indienen van 
rechtsmiddelen. Het Hof is overigens van oordeel dat de reglementering betreffende de 
vormvereisten en termijnen die moeten worden nageleefd bij het instellen van een rechts-
middel de goede rechtsbedeling beogen en, inzonderheid de naleving van het beginsel van 
de rechtszekerheid dienen. De belanghebbenden mogen ervan uitgaan dat die regels wor-
den toegepast. Toch mogen de kwestieuze regels of de toepassing die ervan wordt ge-
maakt, de rechtzoekenden niet verhinderen gebruik te maken van een beschikbaar rechts-
middel (E.H.R.M., 19 juni 2001, Tricard t. Frankrijk). Het Hof straft bijgevolg de misken-
ning van de essentie zelf van het recht van de verzoeker tot toegang tot de rechter.

Uit de bovenstaande uiteenzetting volgt dat [de eiser] steeds de mogelijkheid is blijven 
behouden daadwerkelijk hoger beroep in te stellen daar hij over een redelijke termijn van 
33 dagen beschikte om dat te doen nadat hij van de betekening [van het vonnis] had ken-
nisgenomen.
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De rechtspraak van het arrest Miragall Escolano e.a. t. Spanje (E.H.R.M., 13 januari 
2000) mag in dit geval niet worden aangevoerd in zoverre de feitelijke gegevens erg ver-
schillen. In dat arrest waren de verzoekende partijen al van bij de uitspraak niet op de 
hoogte van de beslissing waartegen zij een rechtsmiddel wensten in te stellen, omdat zij 
geen partij in die rechtspleging waren. Hun beroepstermijn verstreek echter één jaar na de 
uitspraak. In deze zaak was [de eiser] partij bij het beroepen vonnis en was hij op de 
hoogte van de inhoud ervan geruime tijd vóór de betekening ervan aan de [verweersters].

In de zaak die aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens was voorgelegd, be-
gon de termijn trouwens te lopen vanaf de dag van de uitspraak van de bestreden beslis-
sing, ongeacht de dag waarop die beslissing in het Publicatieblad zou worden bekendge-
maakt en dus ter kennis gebracht van de verzoekende partijen. Er bestond dus een reëel 
gevaar dat de partijen, nog voor ze op de hoogte waren van de beslissing, de mogelijkheid 
zou worden ontnomen om hun rechtsmiddel in te stellen, indien het opperste Gerechtshof 
de aanvraag om de beslissing in het Publicatieblad bekend te maken, te laat zou hebben 
ingediend.

In onderhavige zaak begon de termijn slechts te lopen op de dag waarop de tegenpartij 
de aanvraag om betekening aan de centrale autoriteit had gestuurd, dus geruime tijd na de 
uitspraak van [het beroepen vonnis].

De uitlegging gegeven aan artikel 3 van het Verdrag van 's Gravenhage is dus niet onre-
delijk en ontneemt [eiser] niet het recht een daadwerkelijk rechtsmiddel in te stellen tegen 
de [beroepen] beslissing.

8. Gezien het [beroepen] vonnis werd betekend op 9 december 2004 [lees: 9 november 
2004], datum waarop de uitgifte van het vonnis verstuurd werd aan de Zwitserse centrale 
kantonnale autoriteit met het oog op de afgifte ervan [aan de eiser], is het op 11 januari 
2005 neergelegde verzoekschrift laattijdig.

Bijgevolg is het verzoekschrift niet ontvankelijk op grond van de voornoemde reden. Er 
hoeft niet te worden onderzocht of dat verzoekschrift, desgevallend, evenmin ontvankelijk 
zou zijn omdat het meer dan één maand en dertig dagen na de aangetekende verzending 
van het exploot van betekening van het vonnis aan de woonplaats [van de eiser] is neerge-
legd.

En weze er louter op gewezen dat Zwitserland, bij de ratificatie van het Verdrag van 's 
Gravenhage, het in artikel 21, tweede lid, a), van het Verdrag bedoelde bezwaar gemaakt 
heeft door te verklaren dat het zich verzette tegen het gebruik op zijn grondgebied van de 
wijzen van toezending bedoeld bij de artikelen 8 en 10, namelijk de betekening via de 
post".

Grieven
Eerste onderdeel
Luidens artikel 1051, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek is de termijn om hoger 

beroep aan te tekenen één maand, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis of de 
kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, waarbij die termijn 
desgevallend wordt verlengd overeenkomstig artikel 55 van het Gerechtelijk Wetboek.

Aangezien dit geschil geen betrekking heeft op een in voornoemd artikel 792 bedoelde 
aangelegenheid kon de appeltermijn pas beginnen te lopen vanaf de betekening van het 
beroepen vonnis.

Luidens artikel 1 van het in het middel aangewezen Verdrag is dat verdrag van toepas-
sing in alle gevallen waarin in burgerlijke zaken of in handelszaken een gerechtelijk stuk 
ter betekening of kennisgeving naar het buitenland moet worden gezonden.

De datum van de betekening die krachtens dat Verdrag geschiedt, moet dus overeen-
komstig het Verdrag worden vastgesteld.
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Het in het middel aangewezen artikel 5 van het Verdrag bepaalt dat de centrale autori-
teit van de aangezochte Staat zich belast met de betekening van de akte, zodat het bestre-
den arrest, wanneer het beslist dat de datum van betekening overeenkomstig het Belgische 
recht moet worden vastgesteld, de in het middel aangewezen artikelen 1, 3 en 5 van het 
Verdrag schendt, en tevens de artikelen 32, 33, 35 en 40, inzonderheid eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek schendt doordat het ze toepast hoewel hun toepassing bij de in het 
middel aangewezen artikelen van het Verdrag wordt uitgesloten.

Voorts moet onder betekening, in de zin van het Gerechtelijk Wetboek, worden ver-
staan: de afgifte van een afschrift van de akte, zij geschiedt bij deurwaardersexploot (arti-
kel 32, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek).

Overigens heeft Zwitserland bij de ratificatie van het in het middel aangewezen Ver-
drag zich verzet, zoals het dat ingevolge artikel 10, a), van dat Verdrag mocht doen, tegen 
de mogelijkheid om gerechtelijke akten via de post toe te sturen aan personen die zich in 
het buitenland bevinden.

Ten slotte volgt uit het in het middel aangewezen artikel 5 van het Verdrag dat de cen-
trale autoriteit van de aangezochte Staat zich belast met de betekening van de akte of het 
doen betekenen ervan en dat, bijgevolg, de aanvraag om betekening die overeenkomstig 
in het middel aangewezen artikel 3 van het Verdrag aan die centrale autoriteit wordt ge-
richt, niet geldt als betekening.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest, door te oordelen dat de betekening van het beroe-
pen vonnis, die krachtens het in het middel aangewezen artikel 3 van het Verdrag, aan de 
eiser is gedaan, verricht is op de datum waarop de aanvraag gericht is aan de Zwitserse 
centrale kantonnale autoriteit, en dus vóór de afgifte van een afschrift van de akte en voor-
dat die autoriteit heeft betekend of doen betekenen:

1° het wettelijk begrip betekening in de zin van het Gerechtelijk Wetboek miskent door 
aan te nemen dat de betekening kan geschieden vóór de afgifte van een afschrift van de 
akte (schending van de artikelen 32, 1°, 33, 35 en 40 van het Gerechtelijk Wetboek) en 
het begrip betekening miskent in de zin van de in het middel aangewezen artikelen 2, 3 en 
5 van Verdrag door de rechtsgevolgen van de in artikel 5 bedoelde betekening toe te ken-
nen aan de in de artikelen 2 en 3 bedoelde aanvraag om betekening (schending van de in 
het middel aangewezen artikelen 2, 3 en 5 van het Verdrag en, voor zoveel als nodig, 
schending van de wet van 24 januari 1970 tot goedkeuring van dat Verdrag);

2° op onwettige wijze Zwitserlands verzet negeert tegen het gebruik, op zijn grondge-
bied, van de toezending via de post, doordat het de rechtsgevolgen van de in artikel 5 be-
doelde betekening toekent aan de aanvraag om betekening via de post, bedoeld in de arti-
kelen 2 en 3 van dat Verdrag (schending van de in het middel aangewezen artikelen 2, 3, 
5 en 10 van het Verdrag en, voor zoveel als nodig, schending van de wet van 24 januari 
1970 tot goedkeuring van dat Verdrag);

3° dus een onwettig beginpunt bepaalt van de appeltermijn waarover de eiser beschikte 
(schending van de artikelen 55 en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel 
Over  de  door  de  eerste  drie  verweerders  tegen  het  onderdeel  aangevoerde 

grond van niet-ontvankelijkheid: het onderdeel duidt het bepaalde in artikel 57, 
eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek niet aan als geschonden bepa-
lingen:
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Het onderdeel houdt staande dat het arrest, doordat het oordeelt dat de beteke-
ning van het beroepen vonnis geschiedde op de datum waarop de akte die gericht 
was aan de Zwitserse centrale autoriteit ter post werd afgegeven, en dus vóór de 
afgifte van een afschrift van die akte aan de eiser, het wettelijk begrip betekening 
in de zin van de artikelen 32, 1°, 33, 35 en 40 van het Gerechtelijk Wetboek mis-
kent.

Ook al bevat artikel 57, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek al-
gemene regels die, betreffende deze zaak, op bijzondere wijze worden herhaald 
in de artikelen 40 en 1051 van dat wetboek, toch zou de schending van de voor-
noemde bepalingen volstaan om tot cassatie leiden, indien het onderdeel gegrond 
was.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen:
Over de grondslag van het onderdeel
In artikel 32, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek wordt betekening, in de zin van 

dat wetboek omschreven als de afgifte bij deurwaarderexploot van een afschrift 
van de akte.

Luidens artikel 40, eerste lid, van dat wetboek stuurt de gerechtsdeurwaarder, 
ten aanzien van hen die in België geen gekende woonplaats, verblijfplaats, of ge-
kozen woonplaats hebben, bij een ter post aangetekende brief het afschrift van de 
akte aan hun woonplaats of aan hun verblijfplaats in het buitenland en met de 
luchtpost indien de plaats van bestemming niet in een aangrenzend land ligt, on-
verminderd enige andere wijze van toezending overeengekomen tussen België en 
het land waar zij hun woon- of verblijfplaats hebben. De betekening wordt ge-
acht te zijn verricht door de afgifte van de akte aan de postdienst tegen ontvang-
bewijs in de vormen die in dit artikel worden bepaald.

Artikel  2,  eerste  lid,  van het Verdrag van 's  Gravenhage van 15 november 
1965 inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelij-
ke stukken in burgerlijke zaken en handelszaken bepaalt dat iedere Verdragslui-
tende Staat een centrale Autoriteit aanwijst die tot taak heeft de uit een andere 
Verdragsluitende  Staat  afkomstige  aanvragen  om betekening  of  kennisgeving 
overeenkomstig de artikelen 3 tot 6 in ontvangst te nemen en af te doen.

Volgens artikel 5 van dat verdrag belast de centrale Autoriteit van de aange-
zochte Staat zich met de betekening of de kennisgeving van de akte, hetzij met 
inachtneming van de vormen, in de wetgeving van de aangezochte Staat voorge-
schreven voor de betekening of de kennisgeving van stukken, die in dat land zijn 
opgemaakt en bestemd zijn voor zich aldaar bevindende personen, hetzij met in-
achtneming van een bijzondere, door de aanvrager verzochte vorm, mits deze 
niet in strijd is met de wet van de aangezochte Staat.

Krachtens artikel 6 maakt de centrale Autoriteit van de aangezochte Staat of de 
daarvoor door die Staat aangewezen Autoriteit een verklaring op die overeen-
stemt met het modelformulier dat als bijlage aan het verdrag is toegevoegd, die 
behelst dat aan de aanvraag uitvoering is gegeven en tevens de vorm waarin, de 
plaats waar en het tijdstip waarop dit is geschied, vermeldt alsmede de persoon 
aan wie het stuk is afgegeven, waarbij in voorkomend geval de omstandigheden 
worden vermeld, die de uitvoering van de aanvraag hebben belet. Die verklaring 
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wordt rechtstreeks toegezonden aan de aanvrager.
Uit die bepalingen volgt dat wanneer een verdrag de wijze regelt waarop ge-

rechtelijke akten worden overgezonden, er, jegens de geadresseerde, betekening 
geschiedt op het ogenblik dat de akte hem wordt afgegeven.

Het arrest dat, om te beslissen dat het hoger beroep laattijdig is, oordeelt dat de 
betekening van het beroepen vonnis jegens de eiser geschiedde "op 9 november 
2004, datum waarop de uitgifte van het vonnis [aangetekend ter post] verstuurd 
is aan de Zwitserse centrale kantonnale autoriteit met het oog op de afgifte ervan 
[aan de eiser]", schendt artikel 40, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

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

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

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

21 december 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Fettweis – Andersluidende conclusie2 van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Gérard en Simont.

Nr. 661

1° KAMER - 21 december 2007

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - 
ADMINISTRATIEVE OVERHEID - BEGRIP

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - 
ADMINISTRATIEVE OVERHEID - TOEPASSING VAN EEN WETSBEPALING - LATERE VERKLARING VAN 
ONGRONDWETTIGHEID DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF - UITWERKING

3º GRONDWETTELIJK HOF - LATERE VERKLARING VAN ONGRONDWETTIGHEID - 
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - DAAD - FOUT - ADMINISTRATIEVE OVERHEID - 
TOEPASSING VAN EEN WETSBEPALING - UITWERKING

1º De fout van de administratieve overheid, die haar aansprakelijkheid in het gedrang kan 
brengen, bestaat in een gedraging die ofwel neerkomt op een verkeerd optreden dat  
beoordeeld  moet  worden  volgens  de  maatstaf  van  een  normaal  zorgvuldige  en 
voorzichtige  overheid  die  in  dezelfde  omstandigheden  verkeert,  ofwel,  behoudens  

2 Zie (andersl.) concl. O.M. in Pas., 2007, nr.660. Blijkbaar moet het arrest van het Hof in die zin 
begrepen worden dat de betekening van een akte aan een in het buitenland gevestigde persoon, in de 
zin van art. 40, eerste lid, Ger. W., geacht wordt verricht te zijn, ingeval een internationaal verdrag, 
zoals het Verdrag van 's Gravenhage van 15 nov. 1965, in die wijze van overzending voorziet, op het 
ogenblik dat de akte aan de geadresseerde wordt afgegeven.
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onoverkomelijke dwaling of een andere rechtvaardigingsgrond, een miskenning inhoudt  
van een nationaal rechtelijke norm of van een internationaal verdrag met rechtstreekse 
werking in de interne rechtsorde, waarbij deze overheid verplicht is iets niet te doen of  
iets op een bepaalde manier wel te doen1. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

2º en 3° Het arrest dat oordeelt dat de schending van de Grondwet geen fout oplevert  
wanneer zij gegrond is op de toepassing van een wet die door het Grondwettelijk Hof  
ongrondwettig noch nietig werd verklaard, verantwoordt zijn beslissing naar recht dat het 
de overheid niet kan worden verweten dat zij een wetsbepaling heeft toegepast vóór de 
publicatie in het Belgisch Staatsblad van een arrest van het Grondwettelijk Hof volgens 
hetwelk die bepaling de artikelen 10 en 11 Gw. schendt2. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

(GARAGE HERBOSCH-LA LOUVIERE nv e.a. T. BELGISCHE STAAT – Min. v. Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0457.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 7 april 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Didier Batselé verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseressen voeren in hun memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel van de declaratieve werking van de beslissingen over de gel-

digheid, gewezen door gespecialiseerde opperste rechtscolleges, volgens hetwelk de wets-
bepalingen die strijdig zijn verklaard met hogere normen, deze hogere normen schenden 
vanaf de inwerkingtreding ervan, welk beginsel met name is neergelegd in de artikelen 8, 
tweede lid, en 26, §2, tweede lid, 2°, van de bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 ja-
nuari 1989;

- voor zoveel als nodig, de artikelen 8, tweede lid, en 26, §2, tweede lid, 2°, van de bij-
zondere wet op het Arbitragehof van 6 januari 1989.

Aangevochten beslissingen
Het  arrest  verklaart  de  oorspronkelijke vordering van de eiseressen niet-gegrond en 

wijst ze af, voor de periode vóór 9 maart 2002, zijnde de datum van de publicatie van het 
arrest nr. 162/2001 van het Arbitragehof, zulks op de onderstaande gronden:

"het litigieuze beslag vond plaats krachtens artikel 222 van de algemene wet inzake 
douane en accijnzen (hierna: A.W.D.A.);

1 Zie (andersl.) conl. O.M. in Pas., 2007, nr.661. 
2 Zie noot (1); bovendien kan de door het Hof vermelde regel een zeker verwarring doen ontstaan die 
tot rechtsonzekerheid leidt over de omstandigheid die de rechtvaardigingsgrond oplevert, aangezien 
het, enerzijds, gaat om de toepassing door de overheid van de wet vóór de publicatie in het Belgisch 
Staatsblad van het arrest van het Grondwettelijk Hof, en, anderzijds, om de toepassing van de wet 
door de administratie vóór de vaststelling van ongrondwettigheid of vóór de nietigverklaring door het 
Grondwettelijk  Hof,  aangezien  beide  omstandigheden  niet  noodzakelijkerwijs  hoeven  samen  te 
vallen;  overigens bevat het  arrest van het  Hof een verschrijving: het  arrest  nr.  162/2001 van het 
Grondwettelijk  Hof  dateert  van  19  dec.  2001  en  niet  van  9  maart  2002,  de  datum  van  de 
bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
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bij een arrest van 19 december 2001, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 
maart 2002, heeft het Arbitragehof gezegd dat voornoemd artikel dat bepaalt dat de ver-
voermiddelen die tot smokkel worden aangewend of in gebruik gesteld, verbeurd moeten 
worden verklaard, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, doordat het de eigenaar 
niet mogelijk maakt aan te tonen dat hij vreemd is aan het misdrijf en de teruggave van 
zijn goed te verkrijgen;

(de eiseressen) zijn vreemd aan de strafvordering die door (de verweerder) is ingesteld;
(...)
het beslag bedoeld in artikel 222 A.W.D.A. heeft een verplicht karakter;
bij een vonnis van de beslagrechter van 13 november 1997, dat werd bevestigd bij een 

arrest van 20 september 2001 van het anders samengestelde hof (van beroep), werden (de 
eiseressen) in het ongelijk gesteld in de procedure die zij op grond van artikel 1514 van 
het Gerechtelijk Wetboek, hadden ingesteld;

de administratie van douane en accijnzen hoort uiteraard niet de grondwettigheid van 
de wetten te toetsen;

(de verweerder) kan geen enkele fout ten laste worden gelegd m.b.t. de periode vóór de 
publicatie van het voornoemde arrest van het Arbitragehof;

daarentegen levert de handhaving van het beslag na de publicatie van dat arrest een fout 
op;

(de verweerder), die de strafvordering heeft ingesteld, moest beslist weet hebben van 
het feit dat (de eiseressen) vreemd waren aan de smokkel;

hij moest bijgevolg, zodra het arrest van het Arbitragehof was gepubliceerd, op eenzij-
dige wijze en zonder voorbehoud het initiatief nemen om het beslag op te heffen".

Grieven
Zoals de burgers, is de Staat onderworpen aan rechtsregels en, met name, aan de artike-

len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek volgens welke hij de schade moet vergoe-
den die door zijn fout aan derden is berokkend.

De fout van de administratieve overheid die, op grond van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek haar aansprakelijkheid in het gedrang kan brengen, bestaat in 
een gedraging die ofwel neerkomt op een verkeerd optreden dat beoordeeld moet worden 
volgens de maatstaf van een normaal zorgvuldige en voorzichtige overheid die in dezelfde 
omstandigheden  verkeert,  ofwel,  behoudens  onoverkomelijke  dwaling  of  een  andere 
rechtvaardigingsgrond, een miskenning inhoudt van een nationaalrechtelijke norm of van 
een internationaal verdrag met rechtstreekse werking in de interne rechtsorde, waarbij die 
overheid verplicht is iets niet te doen of iets op een bepaalde manier wel te doen.

De artikelen 10 en 11 van de Grondwet leggen de administratieve overheid de verplich-
ting op om zich van iedere vorm van discriminatie te onthouden.

Ze verplichten haar bijgevolg ertoe geen beslag te bevelen of te handhaven dat, volgens 
artikel 222 A.W.D.A., het de eigenaar niet mogelijk maakt aan te tonen dat hij vreemd is 
aan de feiten die tot het beslag hebben geleid en de teruggave van zijn goed te verkrijgen. 
Dat is de conclusie die voortvloeit uit het arrest nr. 162/2001 van 19 december 2001 van 
het Arbitragehof, waarbij dat hof artikel 222 A.W.D.A. ongrondwettig heeft verklaard.

Behoudens onoverkomelijke dwaling of een andere rechtvaardiginggrond, begaat de 
administratieve overheid dus een fout wanneer zij een dergelijk beslag beveelt en hand-
haaft.

Krachtens het algemeen rechtsbeginsel dat de prejudiciële arresten van het (Grondwet-
telijk) Hof een declaratieve werking hebben, welk beginsel is  neergelegd in artikel 8, 
tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de vernietigings-
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arresten, en in artikel 26, §2, tweede lid, 2°, van die wet met betrekking tot zowel de ver-
nietigingsarresten als de prejudiciële arresten, schenden de wettelijke bepalingen die be-
palingen vanaf de inwerkingtreding ervan, wanneer een arrest van dat hof heeft beslist dat 
die wettelijke bepalingen strijdig zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Uit het onderling verband tussen die bepalingen en beginselen volgt dat een beslag dat 
uitgevoerd en gehandhaafd wordt op grond van artikel 222 A.W.D.A. een fout oplevert, 
ook al kwam het tot stand vóór de publicatie van het arrest van het (Grondwettelijk) Hof 
dat de ongrondwettigheid van dat artikel vaststelde.

Door te beslissen dat verweerder geen fout heeft begaan door een beslag op grond van 
artikel 222 A.W.D.A. te bevelen en te handhaven, m.b.t. de periode vóór de publicatie van 
het arrest van het Arbitragehof van 19 december 2001 waarbij werd gezegd dat die bepa-
ling strijdig was met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, zonder het bestaan van een 
onoverkomelijke dwaling of een andere rechtvaardigingsgrond vast te stellen, schendt het 
arrest de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en miskent dit het algemeen 
rechtsbeginsel van de declaratieve werking van de beslissingen over de geldigheid gewe-
zen door gespecialiseerde opperste gerechtscolleges en, voor zoveel als nodig, schendt het 
tevens de artikelen 8, tweede lid, en 26, §2, tweede lid, 2°, van de bijzondere wet van 6 ja-
nuari 1989 waarin het is neergelegd.

Bijgevolg schendt het eveneens de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De fout van de administratieve overheid die, op grond van de artikelen 1382 

en 1383 van het Burgerlijk Wetboek haar aansprakelijkheid in het gedrang kan 
brengen, bestaat in een gedraging die ofwel neerkomt op een verkeerd optreden 
dat beoordeeld moet worden volgens de maatstaf van een normaal zorgvuldige 
en voorzichtige overheid die in dezelfde omstandigheden verkeert, ofwel, behou-
dens onoverkomelijke dwaling of een andere rechtvaardigingsgrond, een misken-
ning inhoudt van een nationaalrechtelijke norm of van een internationaal verdrag 
met rechtstreekse werking in de interne rechtsorde,  waarbij  die  overheid ver-
plicht is iets niet te doen of iets op een bepaalde manier wel te doen.

Het arrest stelt vast dat de verweerder, krachtens artikel 222 A.W.D.A., beslag 
gelegd heeft op een vrachtwagen die tot smokkel werd aangewend of in gebruik 
gesteld en toebehoorde aan de eiseressen die vreemd waren aan die ingebruik-
stelling.

Bij een arrest nr. 162/2001 van 9 maart 2002 heeft het Grondwettelijk Hof ge-
zegd dat voornoemd artikel, dat bepaalt dat de vervoermiddelen die tot smokkel 
worden aangewend of in gebruik gesteld, verbeurd moeten worden verklaard, de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, doordat het de eigenaar niet moge-
lijk maakt aan te tonen dat hij vreemd is aan het misdrijf en de teruggave van 
zijn goed te verkrijgen.

Het arrest beslist dat het de verweerder niet kan worden verweten dat hij voor-
noemd artikel 222 heeft toegepast vóór de publicatie van voornoemd arrest in het 
Belgisch Staatsblad van 9 maart 2002 op grond dat de administratie van douane 
en accijnzen "uiteraard niet hoort de grondwettigheid van de wetten te toetsen".

Het arrest dat aldus oordeelt dat de schending van de Grondwet geen fout ople-
vert wanneer zij wordt verantwoord door de toepassing van een wet die door het 
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Grondwettelijk Hof ongrondwettig noch nietig werd verklaard, verantwoordt zijn 
beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.

21 december 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Batselé – Andersluidende conclusie3 van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Gérard en T'Kint.

Nr. 662

2° KAMER - 26 december 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — ALGEMEEN - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - BESCHIKKING TOT 
SCHORSING VAN HET ELEKTRONISCH TOEZICHT - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

2º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANKEN - BESCHIKKING TOT SCHORSING 
VAN HET ELEKTRONISCH TOEZICHT - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Tegen een beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank die de schorsing beveelt  
van het aan de veroordeelde bij een vroegere beslissing verleende elektronisch toezicht 
staat geen cassatieberoep open. (Art. 96, Wet Strafuitvoering)

(S.)

ARREST

(A.R. P.07.1762.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen de beschikking van de Strafuitvoerings-

rechtbank te Gent, van 27 november 2007.
De eiser voert geen middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overeenkomstig artikel 96 Wet Strafuitvoering staat cassatieberoep open tegen 

de beslissingen van de strafuitvoeringsrechter en van de strafuitvoeringsrecht-
bank met betrekking tot de toekenning, de afwijzing of met betrekking tot de 
herroeping van de in Titel V bedoelde strafuitvoeringsmodaliteiten en tot herzie-

3 Zie (andersl.) concl. O.M. in Pas., 2007, nr.661. 
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ning van de bijzondere voorwaarden, evenals de overeenkomstig Titel XI geno-
men beslissingen.

De bestreden beschikking die de schorsing beveelt van het aan de eiser ver-
leende elektronisch toezicht, is geen dergelijke beslissing.

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

26 december 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter 
– Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. J. Millen, Tongeren.
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INHOUD VAN DE ARRESTEN 

AANRANDING VAN EERBAARHEID EN VERKRACHTING 
Ontstentenis van toestemming – Bestanddelen van het misdrijf – Verkrachting. 

Ontstentenis van toestemming bij het slachtoffer is een fundamenteel bestanddeel van het 
misdrijf verkrachting  (Art. 375 Strafwetboek.) 
17 oktober 2007 P.2007.0726.F nr. 488 

Gebrek aan toestemming – Verkrachting – Gevallen – Constitutieve bestanddelen. 

Artikel 375, tweede lid, Strafwetboek somt een aantal gevallen op waarin de persoon op 
wie de strafbare daad wordt gesteld, geacht wordt zijn toestemming niet te hebben 
verleend; die opsomming is niet beperkend en louter exemplatief, zodat de afwezigheid of 
het gebrek aan toestemming ook uit andere feitelijke gegevens kan blijken  
30 oktober 2007 P.2007.0982.N nr. 518 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST 

ALGEMEEN 
Vergoeding – Noodzakelijkheid – Advocatenkosten en –honorarium – Voorwaarde – Fout 
– Schade. 

De kosten en het honorarium van een advocaat die de benadeelde van een strafrechtelijke 
fout heeft betaald, kunnen, op grond van art. 1382 Burgerlijk Wetboek, een te vergoeden 
bestanddeel van de schade uitmaken, in zoverre ze noodzakelijk zijn om de benadeelde de 
mogelijkheid te bieden zijn rechten op vergoeding van zijn schade te doen gelden; de 
vaststelling dat het bedrag van de aan de burgerlijke partij toegekende vergoeding veel 
meer aanleunt bij dat wat door de beklaagde is berekend dan bij het bedrag dat door de 
burgerlijke partij wordt gevorderd, heeft niet tot gevolg dat de door haar gedragen kosten 
en honoraria niet noodzakelijk waren  
30 mei 2007 P.2007.0243.F nr. 283 

Marginale toetsing – Opdracht van het Hof van Cassatie – Oorzakelijk verband – 
Beoordeling door de feitenrechter – Fout – Schade. 

Of er fout, schade en een oorzakelijk verband tussen beide bestaat, is een feitelijke 
beoordeling; het Hof gaat enkel na of de rechter uit de door hem gedane vastgestelde 
feiten en omstandigheden geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op 
grond daarvan niet kunnen worden verantwoord en of hij de begrippen fout, schade en 
oorzakelijk verband niet miskent  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
19 juni 2007 P.2007.0201.N nr. 337 

DAAD 
Latere fout van een andere partij – Oorzakelijk verband. 

Het oorzakelijk verband tussen een fout en de geleden schade kan slechts worden 
uitgesloten als de rechter oordeelt dat de schade zoals ze zich in concreto voordeed, op 
dezelfde wijze zou zijn ontstaan zonder die fout  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek.) 
12 januari 2007 C.2005.0083.N nr. 20 
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Schade mede veroorzaakt door een derde – Oorzakelijk verband. 

Eenieder die een fout heeft begaan, is aansprakelijk voor de veroorzaakte schade, ook al is 
de schade mede veroorzaakt door de fout van een derde  (Artikelen 1382 en 1383 
Burgerlijk Wetboek.) 
12 januari 2007 C.2005.0083.N nr. 20 

Ontstentenis. 

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de eiser die de schade vergoedt van het 
slachtoffer van een verkeersongeval dat tegen hem een eigen recht bezit en in wiens 
rechten hij is getreden,  bij de regeling van de schadeclaim van het slachtoffer de persoon 
moet betrekken tegen wie hij naderhand zijn regresvordering zal instellen. 
22 februari 2007 C.2005.0523.F nr. 109 

Gevolg – Derde die nadien een contractuele fout begaat – Oorzakelijk verband. 

Uit de enkele omstandigheid dat na de quasi–delictuele fout van de dader een derde een 
contractuele fout begaat die de schadelijder ook schaadt, kan niet zonder meer afgeleid 
worden dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de quasi–delictuele fout en de 
schade die daaruit volgt  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
19 juni 2007 P.2007.0201.N nr. 337 

Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg – Onopzettelijk doden. 

De rechter die kennis neemt van een telastlegging onopzettelijk doden, dient, om te 
onderzoeken waarin het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg bestaat, alle fouten in 
aanmerking te nemen die dat gebrek kunnen uitmaken  
12 september 2007 P.2007.0804.F nr. 402 

Administratieve overheid. 

De fout van de administratieve overheid, die haar aansprakelijkheid in het gedrang kan 
brengen, bestaat in een gedraging die ofwel neerkomt op een verkeerd optreden dat 
beoordeeld moet worden volgens de maatstaf van een normaal zorgvuldige en 
voorzichtige overheid die in dezelfde omstandigheden verkeert, ofwel, behoudens 
onoverkomelijke dwaling of een andere rechtvaardigingsgrond, een miskenning inhoudt 
van een nationaal rechtelijke norm of van een internationaal verdrag met rechtstreekse 
werking in de interne rechtsorde, waarbij deze overheid verplicht is iets niet te doen of 
iets op een bepaalde manier wel te doen  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
21 december 2007 C.2006.0457.F nr. 661 

Toepassing van een wetsbepaling – Latere verklaring van ongrondwettigheid door het 
Grondwettelijk Hof – Administratieve overheid. 

Het arrest dat oordeelt dat de schending van de Grondwet geen fout oplevert wanneer zij 
gegrond is op de toepassing van een wet die door het Grondwettelijk Hof ongrondwettig 
noch nietig werd verklaard, verantwoordt zijn beslissing naar recht dat het de overheid 
niet kan worden verweten dat zij een wetsbepaling heeft toegepast vóór de publicatie in 
het Belgisch Staatsblad van een arrest van het Grondwettelijk Hof volgens hetwelk die 
bepaling de artikelen 10 en 11 Grondwet schendt  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek.) 
21 december 2007 C.2006.0457.F nr. 661 
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OORZAAK 
Verlenen van geoorloofde steun aan een dochteronderneming – Niet apart boeken van die 
steun – Valsheid en gebruik van valse stukken – Oorzakelijk verband – Fout – Schade. 

Om naar recht het aangevoerde oorzakelijk verband tussen een fout en schade uit te 
sluiten, moet de rechter kunnen vaststellen dat de schade zich zonder die fout niettemin 
zou hebben voorgedaan zoals ze feitelijk is gebeurd, aangezien alle overige 
omstandigheden van de schade identiek zijn. De appelrechters die het niet bestaan van het 
oorzakelijk verband afleiden uit hun vaststellingen volgens welke de als deelneming in de 
winst uitgekeerde bedragen niet hoger en misschien zelfs lager zouden zijn geweest, 
indien de geoorloofde steun aan de dochtervennootschap apart was geboekt, leiden het 
ontbreken van een oorzakelijk verband niet af uit de bewering dat, aangezien de fout 
vaststaat, de schade zich niettemin zou hebben kunnen voordoen in andere 
omstandigheden dan die van de zaak  
3 januari 2007 P.2005.1019.F nr. 2 

Latere fout van een andere partij. 

Het oorzakelijk verband tussen een fout en de geleden schade kan slechts worden 
uitgesloten als de rechter oordeelt dat de schade zoals ze zich in concreto voordeed, op 
dezelfde wijze zou zijn ontstaan zonder die fout  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek.) 
12 januari 2007 C.2005.0083.N nr. 20 

Ongeval – Wegverkeer – Samenloop van fouten. 

Uit de omstandigheid dat een bestuurder een fout heeft begaan die in oorzakelijk verband 
staat met een ongeval, valt niet af te leiden dat tussen de fout van een andere bestuurder 
en dat ongeval hoegenaamd geen oorzakelijk verband zou bestaan  (Artikelen 1382 en 
1383 Burgerlijk Wetboek.) 
10 mei 2007 C.2006.0468.F nr. 241 

Aantasting van de goede naam – Nieuwe aantasting – Schade. 

De omstandigheid dat de goede naam van een persoon is aangetast sluit het oorzakelijk 
verband tussen een nieuwe aantasting van die goede naam en de eventueel daaruit 
voortvloeiende schade niet uit. (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
16 november 2007 C.2006.0304.F nr. 560 

Wegverkeersongeval – Niet–verzekerd voertuig – Regelmatig geparkeerd voertuig – 
Beoordeling door de rechter – Oorzakelijk verband. 

Door te oordelen dat het ongeval zich op dezelfde manier zou hebben voorgedaan indien 
het op die plaats geparkeerde voertuig verzekerd was geweest, hebben de appelrechters 
wettig kunnen beslissen om, zonder de concrete omstandigheden van het ongeval te 
wijzigen, het oorzakelijk verband tussen de niet–verzekering en de aanrijding uit te sluiten 
door het foutief karakter van het in het verkeer brengen van het voertuig te vervangen 
door de correcte uitvoering ervan  
19 december 2007 P.2007.1314.F nr. 645 

HERSTELPLICHT 
Gedeelde aansprakelijkheid – Vergoeding van het slachtoffer – Bijdrage in de schuld – 
Verhaal van degene die betaald heeft op de mede–aansprakelijke personen die partij zijn 
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in  – Mede–aansprakelijke die geen partij is in de zaak – Samenlopende fouten. 

Wanneer schade is veroorzaakt door samenlopende fouten van verschillende personen, 
kan de aansprakelijke persoon die de schuld aan het slachtoffer heeft betaald, verhaal 
nemen op ieder van de mede–aansprakelijke personen die met hem in solidum is of had 
kunnen worden veroordeeld; de verplichting om dat verhaal te beperken tot het deel van 
de aansprakelijkheid dat individueel ten laste gelegd werd van ieder van de mede–
aansprakelijke personen is eveneens en in dezelfde mate vereist in het geval dat sommige 
mede–aansprakelijke personen, die geen partij in de zaak waren, niet samen met de 
anderen in solidum konden worden veroordeeld jegens het slachtoffer  (Artikelen 1382 en 
1383 Burgerlijk Wetboek.) 
18 januari 2007 C.2005.0529.F nr. 27 

Gebrek van de zaak – Vermoeden – Aansprakelijkheid van de bewaarder – Personen die 
zich daarop kunnen beroepen. 

Het vermoeden dat hij die de bewaring heeft over een gebrekkige zaak aansprakelijk is op 
grond van artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, werd ingevoerd ten gunste van de 
schadelijders; het bestaat slechts ten gunste van deze schadelijders en kan slechts door hen 
worden aangevoerd  (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek.) 
4 juni 2007 C.2006.0112.F nr. 291 

Wettigheid – Vordering tot vrijwaring van de ene dader tegen de andere – Veroordeling 
tot volledige vrijwaring – Samenlopende fouten. 

Wanneer het slachtoffer een vordering tot vergoeding van zijn schade instelt tegen een 
van de daders en die dader een vordering tot vrijwaring instelt tegen een mededader, kan 
de rechter die vaststelt dat de schade door de samenlopende fouten van twee daders is 
veroorzaakt, bij de uitspraak over de vordering tot vrijwaring niet wettig beslissen dat de 
mededader gehouden is tot volledige vrijwaring van de andere dader in hun onderlinge 
betrekkingen, zonder het bestaan van een contractuele verplichting tot vrijwaring vast te 
stellen. (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
21 juni 2007 C.2006.0087.F nr. 344 

Verzekering – Toepasselijkheid – Schadevergoeding gegrond op artikel 29bis WAM 1989 
– Verantwoordelijk slachtoffer. 

Artikel 29bis WAM 1989 wijkt af van het in artikel 3 van die wet vervatte beginsel van de 
burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden, en sluit het slachtoffer dat, zonder een 
onverschoonbare fout te hebben begaan, verantwoordelijk is voor de geleden schade, niet 
uit de vergoedingsregeling die het instelt  
28 juni 2007 C.2006.0608.F nr. 367 

Verplichting van iedere dader – Vergoeding van het foutloze slachtoffer. 

Wanneer de samenlopende fouten van verscheidene personen het ongeval veroorzaken is 
elk van hen ten aanzien van het slachtoffer dat zelf geen fout in oorzakelijk verband met 
het ongeval en de schade heeft begaan, gehouden tot algehele vergoeding van de schade  
(Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
18 september 2007 P.2007.0743.N nr. 417 

Zeevaartuigen – Herstel – Loodsen – Aanvaring – Fout van de loods – Schade. 

Aangezien de loods deel uitmaakt van een dienst die door de Staat wordt ingericht en 
onder de uitsluitende bevoegdheid van de Staat valt, volstaat de fout van de loods om de 
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aansprakelijkheid in het gedrang te brengen van de Staat, waarvan de eiser de opvolger is  
(Artikelen 1382, 1383 en 1384 Burgerlijk Wetboek.) 
21 september 2007 C.2005.0422.F nr. 423 

Vergoeding van medische kosten voor militaire invaliden. 

Noch uit de inhoud, noch uit de strekking van artikel 5 van de wet van 9 maart 1953 volgt 
dat de kosten van de medische zorgen voor de militaire invaliden definitief voor rekening 
moeten blijven van de Staat wanneer een derde aansprakelijkheid is voor het schadelijke 
feit dat de medische zorgen noodzakelijk heeft gemaakt. 
1 oktober 2007 C.2006.0389.N nr. 443 

Gevolg – Fout van het slachtoffer – Algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit" – 
Dader van opzettelijk misdrijf – Verdeling van aansprakelijkheid. 

Het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit" staat eraan in de weg dat bedrog of 
oneerlijkheid de dader voordeel verschaft; het sluit uit dat de dader van een opzettelijk 
misdrijf aanspraak kan maken op een verdeling van de aansprakelijkheid omwille van een 
fout van het slachtoffer  
9 oktober 2007 P.2007.0604.N nr. 465 

Provinciegouverneur – Algemeen bestuurlijk toezicht – Aansprakelijkheid van de 
provincie – Fout. 

De provinciegouverneur die in zijn opdracht van algemeen bestuurlijk toezicht op de 
gemeenten van het Vlaamse Gewest een fout begaat, brengt de aansprakelijkheid van de 
provincie niet in het gedrang  (Art. 7 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 
aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; Art. 124, eerste lid Provinciewet; Art. 30, § 1 
Decr. Vlaamse Raad 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het 
administratief toezicht op de gemeenten.) 
11 oktober 2007 C.2006.0285.N nr. 476 

Gebrek van de zaak – Vermoeden – Aansprakelijkheid van de bewaarder – Personen die 
zich daarop kunnen beroepen. 

Het vermoeden dat hij die de bewaring heeft over een gebrekkige zaak aansprakelijk is op 
grond van artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, werd ingevoerd ten gunste van de 
schadelijders; het bestaat slechts ten gunste van deze schadelijders en kan slechts door hen 
worden aangevoerd  (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek.) 
22 oktober 2007 C.2006.0078.F nr. 497 

Gebrek van de zaak – Verzekeringsinstelling – Indeplaatsstelling – Getroffene – 
Vordering tot terugbetaling – Verleende geneeskundige verstrekkingen – 
Ziektekostenverzekering – Verkeersongeval – Vermoeden – Aansprakelijkheid van de 
bewaarder – Personen die zich daarop kunnen beroepen – Ziekte– en 
invaliditeitsverzekering. 

De verzekeringsinstelling die geneeskundige verstrekkingen heeft verleend aan één van 
zijn versterkingsgerechtigde leden die door een wegverkeersongeval is getroffen, en die 
aldus in de plaats van die getroffene wordt gesteld, kan, net als hij, tegen de veroorzaker 
van de schade het vermoeden van aansprakelijkheid aanvoeren dat door art. 1384, eerste 
lid, Burgerlijk Wetboek, is ingevoerd, enkel en alleen ten gunste van de personen die 
rechtstreeks schade hebben geleden  (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek; Art. 136, § 
2, derde en vierde lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de 
wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte 
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verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.) 
22 oktober 2007 C.2006.0078.F nr. 497 

Verzekering – Aan spoorstaven gebonden motorrijtuig – Uitsluiting uit het 
vergoedingsstelsel – Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof – WAM–verzekering 
– Schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet – Lichamelijke letsels. 

Wanneer het Grondwettelijk Hof voor recht zegt dat artikel 29bis, W. 21 november 1989, 
zoals het gesteld was vóór de wijziging ervan bij artikel 1, W. 13 april 1995, de artikelen 
10 en 11 Grondwet schendt, verantwoordt de rechter die de prejudiciële vraag heeft 
gesteld en door dit arrest gebonden is, zijn beslissing niet naar recht om de toepassing van 
die wetsbepaling uit te breiden tot de eiseres, die de eigenares is van het bij het ongeval 
betrokken motorrijtuig, zonder vast te stellen dat zij, krachtens artikel 10 WAM 1989, 
t.a.v. de benadeelde dezelfde verplichtingen heeft als de verzekeraar  (Art. 29bis Wet 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; vóór de 
wijziging ervan bij art. 1 Wet 13 april 1995.) 
3 december 2007 C.2006.0421.F nr. 602 

Tijdstip – Ontstaan – Schuldvordering ten laste van de Staat – Aanvang – Onrechtmatige 
overheidsdaad – Nieuwe schadegevolgen – Vijfjarige verjaringstermijn. 

Ingeval van een onrechtmatige overheidsdaad komt in de regel de schuldvordering ten 
laste van de Staat tot stand op het ogenblik waarop de schade ontstaat of waarop haar 
toekomstige verwezenlijking naar redelijke verwachting vaststaat; de omstandigheid dat 
de omvang van de schade op dat tijdstip nog niet precies vaststaat, doet hieraan geen 
afbreuk  (Art. 100, eerste lid, 1° KB 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op 
de Rijkscomptabiliteit; Art. 1, eerste lid, a Wet 6 feb. 1970 betreffende de verjaring van 
schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën.) 
20 december 2007 C.2006.0385.N nr. 651 

SCHADE 
Later feit – Raming – Beoordelingsbevoegdheid. 

Hoewel de rechter het bedrag dat hij toekent ter vergoeding van de door een fout 
veroorzaakte schade op het tijdstip van de uitspraak moet ramen, mag hij bij die raming 
geen rekening houden met de latere gebeurtenissen die niets te maken hebben met de fout 
en de schade en die de toestand van de benadeelde zouden hebben verbeterd of verergerd  
(Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
15 februari 2007 C.2005.0274.F nr. 96 

Tijdstip – Omvang – Bepaling. 

De omvang van de schade moet worden bepaald op het ogenblik van de fout. (Artikelen 
1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
15 februari 2007 C.2005.0274.F nr. 96 

Terugvorderbaarheid – Kosten en honorarium van een advocaat – Elementen en grootte. 

De kosten en het honorarium van een advocaat die de benadeelde van een strafrechtelijke 
fout heeft betaald, kunnen als een te vergoeden bestanddeel van de schade worden 
beschouwd in zoverre zij noodzakelijk zijn om de benadeelde de mogelijkheid te geven 
zijn recht op schadevergoeding te doen gelden  
28 maart 2007 P.2006.1595.F nr. 156 
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Recht van verdediging – Peildatum door de partijen gekozen – Wijziging ambtshalve door 
de rechter – Miskenning. 

Miskent het recht van verdediging de rechter die, zonder de partijen in de gelegenheid te 
stellen daaromtrent stelling te nemen, benevens de toekenning van vergoeding voor de op 
het ogenblik van de uitspraak reeds geleden schade, een vergoeding toekent voor de 
toekomstige schade berekend volgens de kapitalisatiemethode op basis van de leeftijd die 
het slachtoffer zou hebben bereikt op de dag van de uitspraak  
2 april 2007 C.2006.0203.N nr. 163 

Gedeeltelijke aansprakelijkheid – Schade veroorzaakt door de samenlopende fouten van 
de beklaagde en de getroffene – Aansprakelijkheid van de beklaagde t.a.v. de getroffene. 

Wanneer de schade werd veroorzaakt door samenlopende fouten, waaronder deze van de 
getroffene, kan degene die de schade heeft veroorzaakt niet tot de volledige vergoeding 
van de schade t.a.v. de getroffene worden veroordeeld  (Artikelen 1382 en 1383 
Burgerlijk Wetboek.) 
23 mei 2007 P.2007.0405.F nr. 268 

Verschil tussen het gezinspensioen en het pensioen voor alleenstaande. 

Het is niet omdat het recht op een rust– of overlevingspensioen vreemd is aan de 
verplichting van diegene die een onrechtmatige daad heeft begaan de schade volledig te 
vergoeden dat het verschil tussen het gezinspensioen en het pensioen voor een 
alleenstaande na het overlijden van de echtgenote geen schade kan zijn die het gevolg is 
van de onrechtmatige daad  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
29 mei 2007 P.2007.0084.N nr. 278 

Vergoeding – Vergoeding naar gemeen recht – Cumulatie en verbod. 

Wanneer, volgens de criteria van de Arbeidsongevallenwet, geen vergoeding wordt 
toegekend voor de schade waarvoor het slachtoffer naar gemeen recht vergoeding vordert, 
heeft het slachtoffer, dat zelf geen schuld treft, jegens de aansprakelijke recht op integrale 
vergoeding van deze schade mits deze schade in gemeen recht bewezen is  (Art. 1382 
Burgerlijk Wetboek; Art. 46, § 2, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.) 
11 juni 2007 C.2006.0255.N nr. 315 

Overlevingspensioen – Aanrekening op schadevergoeding door de aansprakelijke 
verschuldigd. 

Het overlevingspensioen dat de overlevende echtgenoot geniet ten gevolge van het 
overlijden van zijn echtgenoot, is een recht dat zijn oorsprong vindt in de tussen het 
slachtoffer en zijn werkgever gesloten overeenkomst en in de wetgeving betreffende het 
rust– en overlevingspensioen voor de werknemers; het heeft geen vergoedend karakter en 
beoogt dus niet de vergoeding van de schade die het slachtoffer of zijn rechthebbenden 
lijden ingevolge de fout van de aansprakelijke zodat het dan ook niet mag aangerekend 
worden op de schadevergoeding die de aansprakelijke verschuldigd is uit hoofde van 
inkomstenverlies  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
4 september 2007 P.2007.0426.N nr. 383 

Schadeverhinderend karakter van een contractuele, wettelijke of reglementaire 
verplichting – Criterium. 

Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit niet uit dat 
schade in de zin van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de 
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inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten 
uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene die zich ertoe heeft 
verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten  (Artikelen 1382 
en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
18 september 2007 P.2007.0005.N nr. 412 

Uitlegging – Schadeverhinderend karakter van een contractuele, wettelijke of 
reglementaire verplichting – Beoordeling. 

Het is aan de rechter te beoordelen, door middel van een uitlegging van de overeenkomst, 
de wet of het reglement, of de gedane uitgaven, blijkens de inhoud of de strekking van de 
overeenkomst, de wet of het reglement, al dan niet definitief voor rekening moeten blijven 
van diegene die ze heeft moeten doen  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
18 september 2007 P.2007.0005.N nr. 412 

Schadeverhinderend karakter van een contractuele, wettelijke of reglementaire 
verplichting – Criterium. 

Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit niet uit dat 
schade in de zin van artikel 1382 of 1383 van het Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij 
wanneer blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, 
de te verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene die 
zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moest verrichten  
(Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
1 oktober 2007 C.2006.0389.N nr. 443 

Indeplaatsstelling – Brutobedragen – Raming – Derde – Arbeidsongeval – 
Aansprakelijkheid – Grenzen – Arbeidsongevallenverzekeraar. 

De partij die in de rechten van de getroffene wordt gesteld, kan van de voor het ongeval 
aansprakelijke derde of diens verzekeraar slechts de brutobedragen terugvorderen die hij 
aan de getroffene als vervangingsinkomen heeft uitbetaald, voor zover de rechter vaststelt 
dat de vergoeding die de getroffene volgens het gemene recht had kunnen verkrijgen, op 
dezelfde wijze als zijn loon zou zijn belast  (Artikelen 46 en 47 Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971; Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
8 oktober 2007 C.2005.0496.F nr. 457 

Verzekeringsinstelling – Indeplaatsstelling – Raming – Derde – Aansprakelijkheid – 
Ziekte– en invaliditeitsverzekering. 

De verzekeringsinstelling die de getroffene prestaties heeft verleend, treedt in de rechten 
van de rechthebbende voor het geheel van de verleende prestaties; het bedrag van de 
schade van de rechthebbende, gelijk aan het gedeelte van de medische kosten dat de 
wetgeving betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen te zijnen laste laat, wordt niet uitgesloten van de indeplaatsstelling van de 
verzekeringsinstelling  (Art. 136, § 2, eerste en vierde lid Koninklijk Besluit van 14 juli 
1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van 
een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.) 
8 oktober 2007 C.2006.0350.F nr. 458 

Schadeverhinderend karakter van een contractuele, wettelijke of reglementaire 
verplichting – Criterium. 

Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit niet uit dat 
de schade in de zin van artikel 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij wanneer 
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blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te 
verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van degene die zich 
ertoe verbonden heeft of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten  
(Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
27 november 2007 P.2007.1181.N nr. 586 

OVEREENKOMSTEN. REGRES 
Minderjarige delinquent – Indeplaatsstelling – Vergoeding – Geen hoofdelijke 
veroordeling – Hoofdelijke medeschuldenaar – Burgerlijke rechtsvordering – Ouders – 
Strafzaken – Schade. 

De subrogatie van de ouder, die het slachtoffer volledig heeft vergoed, in de rechten van 
het slachtoffer tegen de andere ouder en de minderjarige is niet onderworpen aan de 
voorwaarde dat de ouders en de minderjarige hoofdelijk veroordeeld zijn tot vergoeding 
van het slachtoffer, aangezien zij van rechtswege geschiedt ten voordele van de 
indeplaatsgestelde  (Art. 61 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming; 
Artikelen 1202 en 1384 Burgerlijk Wetboek.) 
26 april 2007 C.2003.0221.F nr. 209 

BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID 
Aansteller – Tijdelijke handelsvennootschap. 

Schendt artikel 1384, lid 3, Burgerlijk Wetboek het arrest dat oordeelt dat niet één van de 
vennoten–werkgevers van de tijdelijke handelsvennootschap, doch wel de tijdelijke 
handelsvennootschap, de aansteller was van de werknemer van één van deze vennoten 
zonder te hebben vastgesteld dat de tijdelijke handelsvennootschap lasthebber van de 
vennoten–werkgevers het toezicht en gezag over de betrokken werknemer voor eigen 
rekening uitoefende. (Art. 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek.) 
22 januari 2007 C.2004.0343.N nr. 35 

Herstelplicht – Schade veroorzaakt door de aangestelde – Aansteller – Begrip. 

De aansteller, die aansprakelijk is voor de schade door zijn aangestelde veroorzaakt in de 
bediening waartoe hij hem gebezigd heeft, is de persoon die voor eigen rekening, in feite 
gezag en toezicht op de daden van een andere kan uitoefenen  (Art. 1384, derde lid 
Burgerlijk Wetboek.) 
22 januari 2007 C.2004.0343.N nr. 35 

Bewijslast – Producent – Aansprakelijkheid voor producten met gebreken. 

Van zodra de rechter de schade, het gebrek en het causaal verband bewezen acht, draagt 
de producent van de producten met gebreken, die aanvoert niet aansprakelijk te zijn, de 
bewijslast dat het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de 
schade heeft veroorzaakt niet bestond op het tijdstip waarop hij het product in het verkeer 
heeft gebracht, dan wel dat het gebrek later is ontstaan; de producent die louter aanvoert 
dat de oorzaak van de schade onzeker is, voldoet niet aan de op hem rustende bewijslast  
(Artikelen 1 en 8, b Wet 25 feb. 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten 
met gebreken.) 
4 mei 2007 C.2005.0275.N nr. 222 

Bewijslast – Producent – Aansprakelijkheid voor producten met gebreken – Omvang. 

Van de producent van producten met gebreken, die aanvoert niet aansprakelijk te zijn, 
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wordt enkel het bewijs gevergd dat hij aannemelijk maakt dat het bedoelde gebrek niet 
bestond op het ogenblik waarop het product in het verkeer werd gebracht, dan wel dat het 
later is ontstaan, en niet dat het zeker is dat het bedoelde gebrek niet bestond op het 
ogenblik waarop het product in het verkeer werd gebracht, dan wel dat het later is 
ontstaan  (Artikelen 1 en 8, b Wet 25 feb. 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor 
producten met gebreken.) 
4 mei 2007 C.2005.0275.N nr. 222 

SAMENLOOP VAN AANSPRAKELIJKHEID 
Gevolg – Derde die nadien een contractuele fout begaat – Oorzakelijk verband – Daad – 
Fout. 

Uit de enkele omstandigheid dat na de quasi–delictuele fout van de dader een derde een 
contractuele fout begaat die de schadelijder ook schaadt, kan niet zonder meer afgeleid 
worden dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de quasi–delictuele fout en de 
schade die daaruit volgt  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
19 juni 2007 P.2007.0201.N nr. 337 

ADVOCAAT 
Optreden voor een rechtscollege van de rechterlijke orde – Gevolmachtigde van de partij 
– Artikel 440, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek – Toepasselijkheid in strafzaken. 

Artikel 440, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat de advocaat verschijnt als 
gevolmachtigde van de partij zonder dat hij van enige volmacht moet doen blijken, 
behalve indien de wet een bijzondere lastgeving vereist is eveneens van toepassing in 
strafzaken. 
9 januari 2007 P.2006.1175.N nr. 11 

Aard – Optreden in naam van een rechtspersoon – Vermoeden van regelmatige 
lastgeving. 

Behalve indien de wet een bijzondere lastgeving vereist, wordt de advocaat die voor een 
rechtscollege van de rechterlijke orde een akte van rechtspleging verricht en zich ertoe 
beperkt te verklaren dat hij optreedt in naam van een rechtspersoon die genoegzaam 
geïdentificeerd is door de opgave van zijn benaming, zijn rechtskarakter en zijn 
maatschappelijke zetel, wettelijk vermoed daartoe een regelmatige lastgeving van het 
bevoegde orgaan van die rechtspersoon te hebben verkregen; dit vermoeden is 
weerlegbaar, zodat een partij gerechtigd is op te werpen dat de beslissing om een akte van 
rechtspleging te verrichten, niet is goedgekeurd door de organen van de rechtspersoon en 
niet van hem uitgaat, maar de bewijslast rust op de partij die zulks betwist  (Artikelen 440, 
tweede lid, en 703 Gerechtelijk Wetboek.) 
9 januari 2007 P.2006.1175.N nr. 11 

Recht van verdediging – Beroepsgeheim – Briefwisseling tussen een cliënt en zijn 
advocaat. 

Aangezien de briefwisseling tussen een cliënt en zijn advocaat samenhangt met de 
uitoefening van het recht van verdediging, is zij, in de regel, door het beroepsgeheim 
gedekt  
9 mei 2007 P.2007.0056.F nr. 235 
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Evenredigheidsbeginsel – Aanvullend protocol – Maatregel – Wanbetaling – Openbaar 
nut – Bescherming van de eigendom – Rechten van de Mens – Bijdragen – Weglating. 

De bestreden beslissing van de raad van beroep is naar recht verantwoord wanneer zij de 
uitspraak van de raad van de Orde bevestigt om de advocaat die de opgelegde bijdragen 
niet betaalt, van het tableau weg te laten en die feitelijke omstandigheden naar voren 
brengt die uitsluiten dat die maatregel, die hier van administratieve aard is, in 
wanverhouding zou staan met het doel van openbaar nut op grond waarvan hij is ingesteld  
(Art. 443, eerste lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 1 Aanvullend Protocol nr. 1 bij het 
EVRM, ondertekend te Parijs op 20 maart 1952, goedgekeurd bij Wet 13 mei 1955.) 
28 september 2007 D.2006.0019.F nr. 442 

Aanvullend protocol – Maatregel – Wanbetaling – Openbaar nut – Bescherming van de 
eigendom – Rechten van de Mens – Bijdragen – Weglating. 

De regel dat de raad van de Orde aan de op het tableau ingeschreven advocaten de 
betaling van door hem vastgelegde bijdragen kan opleggen en de regel, die uitgevaardigd 
is ter uitvoering van de vorige, dat de raad van de Orde, met inachtneming van de 
vastgelegde regeling, bij wege van een administratieve beslissing de weglating kan 
bevelen van de advocaat die verzuimt die bijdragen te betalen, zijn bepalingen die 
bijdragen tot goede organisatie van het beroep van advocaat en die, bijgevolg, een 
openbaar nut nastreven. (Art. 443, eerste lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 1 Aanvullend 
Protocol nr. 1 bij het EVRM, ondertekend te Parijs op 20 maart 1952, goedgekeurd bij 
Wet 13 mei 1955.) 
28 september 2007 D.2006.0019.F nr. 442 

Recht op bijstand – Voorlopige hechtenis – Draagwijdte – Onderzoeksrechter – Verhoor 
van de inverdenkinggestelde – Bevel tot aanhouding – Strafzaken. 

Het recht van iedere beschuldigde om zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van 
een raadsman naar eigen keuze en, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om 
een raadsman te bekostigen, om kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen 
worden bijgestaan, indien het belang van de rechtspraak zulks vereist, is van toepassing 
voor de rechter die moet oordelen over de gegrondheid van de strafvordering en niet bij 
het verhoor van de inverdenkinggestelde door de onderzoeksrechter alvorens het bevel tot 
aanhouding uit te vaardigen  (Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis; Art. 6.3, c EVRM.) 
3 oktober 2007 P.2007.1372.F nr. 451 

AFSTAMMING 
Minderjarige niet–ontvoogd kind – Betwisting door de moeder – Toestemming van de 
moeder – Wilsgebrek – Erkenning – Bewijs – Gevolg. 

Het bewijs dat de moeder, die de erkenning van haar minderjarig niet–ontvoogd kind 
betwist, dient te leveren, dat haar toestemming gebrekkig was, laat haar vervolgens toe het 
bewijs te leveren dat de erkenner niet de vader is van het kind doch volstaat op zichzelf 
niet om de erkenning nietig te laten verklaren  (Artikelen 319, § 3 en 330 Burgerlijk 
Wetboek.) 
7 mei 2007 C.2006.0412.N nr. 227 

AFSTAND (RECHTSPLEGING) 

AFSTAND VAN RECHTSVORDERING 
Burgerlijke partij die niet verschijnt ter terechtzitting – Burgerlijke partijstelling – 
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Burgerlijke rechtsvordering – Strafzaken. 

De omstandigheid dat de burgerlijke partij niet verschijnt houdt geen afstand in van de 
burgerlijke partijstelling, welke vordering aldus door de rechter moet worden beoordeeld  
13 maart 2007 P.2006.1687.N nr. 135 

AFSTAND VAN RECHT 
Cassatieberoep – Gevolg – Ontvankelijkheid – Vereisten – Onsplitsbare zaken – 
Burgerlijke zaken – Vormen – Afstand. 

De verplichting van de eiser om, in geval van een onsplitsbaar geschil, zijn 
cassatieberoep, op straffe van niet–ontvankelijkheid, niet alleen te richten tegen alle bij de 
bestreden beslissing betrokken partijen wier belang strijdig is met het zijne, maar om 
bovendien de andere partijen die nog geen verweerder zijn of niet opgeroepen zijn, binnen 
de gewone termijnen in de zaak te betrekken, komt niet in het gedrang wanneer één van 
de partijen afstand beweert te doen van het recht zich daarop te beroepen  (Art. 1084, 
tweede en derde lid Gerechtelijk Wetboek.) 
1 maart 2007 C.2005.0285.F nr. 119 

Landverzekering – Kwitantie – Niet–weergegeven schadeposten – Bestanddelen van de 
schade – Gevolgen. 

Uit een ondertekende kwitantie kan de rechter niet afleiden dat er afstand van een 
vordering is gedaan, wanneer hij niet vaststelt dat de elementen van de schade waarop die 
kwitantie betrekking heeft de posten bevat die het voorwerp van die vordering uitmaken. 
(Art. 84 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.) 
19 april 2007 C.2006.0565.F nr. 193 

AMBTENAAR 

AMBTENAAR (GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN) 
Rente – Franse Gemeenschap – Vergoeding – Totaalbedrag – Terbeschikkingstelling om 
persoonlijke redenen vóór het rustpensioen – Ambtenaar van de Gemeenschappen – 
Onderwijzer – Blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid – Voorwaarde – 
Arbeidsongeval. 

De onderwijzer die getroffen wordt door een arbeidsongeval, dat aan de oorsprong ligt 
van zijn gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid, en die vervolgens ter beschikking 
wordt gesteld om persoonlijke redenen vóór het rustpensioen, bevindt zich niet in de 
situatie van de getroffene van een arbeidsongeval die in de zin van art. 6, § 1, 
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, de uitoefening van zijn ambt behoudt, 
aangezien de terbeschikkingstelling tot gevolg heeft dat zijn ambt vrijgemaakt wordt en 
hij niet langer gemachtigd is het uit te oefenen. (Artikelen 6, § 1, en 7, § 2 Wet van 3 juli 
1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector; Art. 10bis KB nr 
297 van 31 maart 1984.) 
8 oktober 2007 S.2006.0060.F nr. 460 

ARBEID 

ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN 
Arbeidsprestaties – Arbeidsovereenkomst – Einde – Betaalde feestdagen. 

De periode van dertig dagen tijdens welke het recht op loon voor feestdagen behouden 
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blijft, gaat voor werknemers die door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn, in op het 
ogenblik waarop de overeenkomst beëindigd wordt en voor personen die arbeidsprestaties 
onder het gezag van een andere persoon leveren op een andere wijze dan bij 
arbeidsovereenkomst, op het ogenblik waarop die prestaties gestaakt worden. (Art. 1, 
eerste, tweede en vierde lid Wet van 4 jan. 1974 betreffende de feestdagen; Art. 14, eerste 
lid, 2° KB 18 april 1974.) 
15 januari 2007 S.2006.0078.F nr. 24 

Arbeidstijden – Personen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn 
bekleed in de particuliere sector van 's lands bedrijfsleven – Particuliere sector van 's 
lands bedrijfsleven – Begrip. 

Het begrip "particuliere sector" van 's lands  bedrijfsleven is in artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 10 februari 1965 tot aanwijzing van de personen die met een leidende functie 
of met een vertrouwenspost zijn bekleed in de particuliere sector van 's lands 
bedrijfsleven, voor de toepassing van de wet betreffende de arbeidsduur, niet beperkt tot 
de handels– of nijverheidsondernemingen. (Art. 1 KB 10 feb. 1965.) 
21 mei 2007 S.2006.0015.N nr. 264 

Feestdagen. 

Het bepaalde in de artikelen 4, eerste lid en 10, eerste lid van de Feestdagenwet strekt 
ertoe de werknemer, benevens de gewone inactiviteitsdagen, tien rustdagen per jaar te 
waarborgen. (Artikelen 4, eerste lid, en 10, eerste lid Wet van 4 jan. 1974 betreffende de 
feestdagen.) 
17 september 2007 S.2006.0103.N nr. 411 

SOCIALE DOCUMENTEN 
Arbeidsinspectie – Overtreding – Artikel 9, Arbeidsinspectiewet – Bewijskracht – 
Kennisgeving door afschrift aan de overtreder of zijn werkgever – Termijn – Aanvang – 
Proces–verbaal. 

Krachtens artikel 9, tweede lid, Arbeidsinspectiewet hebben de processen–verbaal 
opgemaakt door de sociale inspecteurs bewijskracht tot het tegendeel bewezen is voor 
zover een afschrift ervan ter kennis gebracht wordt van de overtreder en, in voorkomend 
geval, van zijn werkgever, binnen een termijn van veertien dagen die een aanvang neemt 
de dag na de vaststelling van de overtreding; deze termijn gaat slechts in vanaf de dag 
waarop de onderzoekers in staat zijn alle bestanddelen van de overtreding met zekerheid 
te kennen en er geen twijfel meer blijft bestaan omtrent de identiteit van de overtreder.  
15 mei 2007 P.2006.1652.N nr. 248 

ALLERLEI 
Bevoegdheden – Inspectiedienst – Onderzoek. 

Artikel 5, eerste lid, van de Arbeidsinspectiewet heeft betrekking op de mogelijkheid 
geboden aan de sociale inspecteurs van de inspectiediensten, namelijk wanneer zij zulks 
nuttig achten, om inlichtingen die zij hebben ingewonnen bij hun eigen onderzoek, 
uitgevoerd ambtshalve of op verzoek van de gerechtelijke overheid, aan welbepaalde 
derden mede te delen; artikel 6, § 1, van diezelfde wet heeft daarentegen betrekking op de 
verplichting in hoofde van bepaalde derden om aan de sociale inspecteurs, op hun 
verzoek, alle inlichtingen en documenten te verstrekken die zij nuttig achten voor het 
toezicht op de naleving van de wetgevingen waarmee zij belast zijn. (Artikelen 5, eerste 
lid, en 6, § 1 Arbeidsinspectiewet.) 



– 24 – 

8 januari 2007 S.2005.0119.N nr. 10 

Bevoegdheden – Draagwijdte – Inspectiedienst – Onderzoek. 

De inlichtingen afkomstig van de sociale inspectie die deze laatste ingewonnen heeft in 
het kader van de opdracht die zij ontving van de arbeidsauditeur, vallen onder de 
toepassing van artikel 5 van de Arbeidsinspectiewet. (Art. 5 Arbeidsinspectiewet.) 
8 januari 2007 S.2005.0119.N nr. 10 

Sociale inspectie – Mededelen van inlichtingen. 

Uit de samenlezing van de bepalingen van artikel 1, derde lid, 5, 7, en 9, van de 
Arbeidsinspectiewet volgt dat de sociale inspecteurs van een inspectiedienst de 
inlichtingen die zij tijdens hun onderzoek hebben ingewonnen, anders dan deze verkregen 
tijdens de uitoefening van plichten voorgeschreven door de rechterlijke overheid, zonder 
toestemming van deze laatste, kunnen meedelen aan de openbare en meewerkende 
instellingen van sociale zekerheid, aan de sociale inspecteurs van de andere 
inspectiediensten, alsook aan alle ambtenaren belast met het toezicht op andere 
wetgevingen, in zoverre die inlichtingen deze laatsten kunnen aanbelangen bij de 
uitoefening van het toezicht waarmee zij belast zijn; de omstandigheid dat de sociale 
inspecteurs op grond van deze inlichtingen een proces–verbaal hebben opgesteld doet 
hieraan geen afbreuk.  (Artikelen 1, derde lid, 5, 7 en 9 Arbeidsinspectiewet.) 
29 oktober 2007 S.2006.0091.N nr. 513 

Sociale inspectie – Mededelen van inlichtingen. 

Uit de samenlezing van de bepalingen van artikel 1, derde lid, 5, 7 en 9 van de 
Arbeidsinspectiewet volgt dat de sociale inspecteurs de inlichtingen die zij tijdens een 
autonoom optreden hebben ingewonnen, anders dan deze die zij verkregen bij de 
uitvoering van onderzoeksverrichtingen voorgeschreven door de rechterlijke overheid, 
kunnen meedelen aan de openbare en meewerkende instellingen van sociale zekerheid, 
aan de sociale inspecteurs van de andere inspectiediensten, alsook aan alle ambtenaren 
belast met het toezicht op andere wetgevingen, in zoverre die inlichtingen deze laatsten 
kunnen aanbelangen bij de uitoefening van het toezicht waarmee zij belast zijn.  
(Artikelen 1, derde lid, 5, 7 en 9 Arbeidsinspectiewet.) 
29 oktober 2007 S.2005.0131.N nr. 511 

ARBEIDSONGEVAL 

WEG NAAR EN VAN HET WERK (BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS) 
Normaal traject – Onderbreking – Niet belangrijk karakter – Begrip. 

Het onderzoek naar het al dan niet belangrijk karakter van de duur van een onderbreking 
van het normale traject dat de werknemer, slachtoffer van arbeidsongeval, moet afleggen 
om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt en omgekeerd, 
dient niet uitsluitend op tijdselementen te worden gesteund  (Art. 8, § 1, tweede lid 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.) 
5 maart 2007 S.2006.0074.N nr. 127 

AANSPRAKELIJKHEID 
Werkgever – Lasthebber – Interim–werknemer tijdelijk ter beschikking gesteld van een 
gebruiker door zijn werkgever – Arbeid verricht onder het gezag en het toezicht van een 
andere aannemer – Aansprakelijkheid van die andere aannemer – Artikel 46, § 1, 4°, 
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Arbeidsongevallenwet. 

Uit de omstandigheid dat een werknemer, die tijdelijk door zijn werkgever ter 
beschikking van een gebruiker is gesteld, arbeid verricht onder het gezag van een andere 
aannemer en dat deze toeziet op de nakoming van de beveiligingsverplichting op de 
werkplaats, volgt niet dat die andere aannemer een rechtshandeling stelt in naam en voor 
rekening van de gebruiker of de werkgever of dat hij een functie uitoefent in het bedrijf 
van één van beide en dat hij, in de zin van art. 46, § 1, 4°, Arbeidsongevallenwet, een 
lasthebber is van de gebruiker aan wie de werknemer tijdelijk ter beschikking is gesteld  
(Art. 46, § 1, 4° Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.) 
17 januari 2007 P.2006.1276.F nr. 26 

Indeplaatsstelling – Brutobedragen – Grenzen – Arbeidsongevallenverzekeraar. 

De partij die in de rechten van de getroffene wordt gesteld, kan van de voor het ongeval 
aansprakelijke derde of diens verzekeraar slechts de brutobedragen terugvorderen die hij 
aan de getroffene als vervangingsinkomen heeft uitbetaald, voor zover de rechter vaststelt 
dat de vergoeding die de getroffene volgens het gemene recht had kunnen verkrijgen, op 
dezelfde wijze als zijn loon zou zijn belast  (Artikelen 46 en 47 Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971; Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
8 oktober 2007 C.2005.0496.F nr. 457 

VERGOEDING 
Schadeloosstelling – Interesten – Uitkeringen – Begrip – Betaling. 

Met de term "uitkeringen" heeft de wetgever in artikel 42, derde lid, 
Arbeidsongevallenwet, alle bedragen bedoeld die krachtens deze wet verschuldigd zijn, 
ongeacht de schuldenaar ervan. (Art. 42, derde lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971.) 
19 februari 2007 S.2006.0003.N nr. 103 

Vordering tot terugbetaling – Fonds voor Arbeidsongevallen – Interesten – Kosten – 
Geneeskundige verzorging – Ziekte– en invaliditeitsverzekering – 
Arbeidsongevallenverzekeraar. 

Er is van rechtswege interest verschuldigd op de door de verzekeringsinstelling ziekte en 
invaliditeit betaalde vergoedingen van medische, farmaceutische, heelkundige en 
verplegingskosten vanaf de betaling ervan, wanneer deze verzekeringsinstelling van de 
wetsverzekeraar of desgevallend van het Fonds voor arbeidsongevallen, de terugbetaling 
vordert van deze vergoedingen. (Artikelen 41, tweede lid, en 42, derde lid 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.) 
19 februari 2007 S.2006.0003.N nr. 103 

Voorschotten – Verrekening ter bepaling van het definitief verschuldigd bedrag – 
Juridische of materiële vergissing. 

De in artikel 63, § 4, van de Arbeidsongevallenwet bedoelde verplichte betalingen van 
voorschotten gebeuren in afwachting van de definitieve vaststelling van de wegens het 
arbeidsongeval te betalen bedragen en dienen daarmee verrekend te worden; door die 
verrekening wordt niet opnieuw beslist over de betaling van de voorschotten, noch is er 
sprake over het rechtzetten van een juridische of materiële vergissing. (Art. 63, § 4 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.) 
11 juni 2007 S.2006.0090.N nr. 316 
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Voorschotten – Nieuwe beslissing. 

De beslissing die de omvang van de rechten vaststelt na een provisionele beslissing over 
dezelfde rechten is geen nieuwe beslissing in de zin van de artikelen 17 en 18 van de wet 
van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de sociaal verzekerde. (Artikelen 17 
en 18 Wet 11 april 1995.) 
11 juni 2007 S.2006.0090.N nr. 316 

Vergoeding naar gemeen recht – Lichamelijke schade. 

Het in artikel 46, § 2, tweede lid van de Arbeidsongevallenwet omschreven 
cumulatieverbod houdt in dat het slachtoffer van de voor het ongeval aansprakelijke derde 
slechts vergoeding van de lichamelijke schade kan eisen wanneer de volgens het gemeen 
recht berekende vergoeding meer bedraagt dan de schadeloosstelling die op grond van de 
Arbeidsongevallenwet aan het slachtoffer wordt toegekend en enkel voor het verschil  
(Art. 46, § 2, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.) 
11 juni 2007 C.2006.0255.N nr. 315 

Uit de vaststelling dat een werknemer het werk niet heeft hervat in het kader van een 
arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid, tijdens de uitvoering waarvan zich een 
arbeidsongeval heeft voorgedaan, volgt niet noodzakelijkerwijs dat de tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid volledig is gebleven  (Art. 23 Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971.) 
10 september 2007 S.2006.0050.F nr. 393 

Deeltijdse arbeid. 

Het basisloon van de getroffene die deeltijdse arbeid verricht, geldt voor alle 
vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid. (Art. 37bis Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971.) 
10 september 2007 S.2006.0050.F nr. 393 

OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS 
Rente – Jaarlijkse bezoldiging – Spilindex. 

De koppeling van de rente aan een spilindex heeft geen invloed op de voorafgaande 
bepaling van de jaarlijkse bezoldiging van een door een arbeidsongeval getroffen lid van 
het overheidspersoneel  (Art. 21 KB 13 juli 1970.) 
12 februari 2007 S.2005.0121.F nr. 80 

Rechtspleging – Vereniging van gemeenten – Rechtsvordering – Betwiste administratieve 
rechtshandeling – Verjaring – Termijn – Aanvang – Vergoedingen – Betaling. 

De administratieve rechtshandeling waarvan de kennisgeving de in artikel 20, eerste lid, 
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, bepaalde verjaring doet ingaan, is niet 
uitsluitend de beslissing van de overheid die bedoeld wordt in artikel 10, KB 13 juli 1970, 
betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, 
gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, 
voor arbeidsongevallen, maar kan, indien de vordering tot betaling van de vergoedingen 
vóór het nemen van die beslissing ingesteld wordt, ook het in de artikelen 8 en 9 van 
datzelfde besluit bedoelde voorstel van de geneeskundige dienst zijn  (Art. 20, eerste lid 
Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor 
ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector; 
Artikelen 8, 9 en 10 KB 13 juli 1970.) 
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4 juni 2007 S.2006.0082.F nr. 293 

Rente – Vergoeding – Totaalbedrag – Terbeschikkingstelling om persoonlijke redenen 
vóór het rustpensioen – Voorwaarde – Blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. 

De onderwijzer die getroffen wordt door een arbeidsongeval, dat aan de oorsprong ligt 
van zijn gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid, en die vervolgens ter beschikking 
wordt gesteld om persoonlijke redenen vóór het rustpensioen, bevindt zich niet in de 
situatie van de getroffene van een arbeidsongeval die in de zin van art. 6, § 1, 
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, de uitoefening van zijn ambt behoudt, 
aangezien de terbeschikkingstelling tot gevolg heeft dat zijn ambt vrijgemaakt wordt en 
hij niet langer gemachtigd is het uit te oefenen. (Artikelen 6, § 1, en 7, § 2 Wet van 3 juli 
1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector; Art. 10bis KB nr 
297 van 31 maart 1984.) 
8 oktober 2007 S.2006.0060.F nr. 460 

RECHTSPLEGING 
Nieuw feit – Kennis. 

De rechter die kennisneemt van de nieuwe vordering die de rechtsvordering tot herziening 
is, moet, teneinde de voorheen berechte zaak niet te schaden, onderzoeken of de rechter 
bij wie de oorspronkelijke vordering aanhangig is gemaakt, kennis had of kon hebben van 
de feiten die tot staving van de eis tot herziening zijn aangevoerd  (Artikelen 24 en 72 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.) 
4 juni 2007 S.2006.0031.F nr. 292 

Vereniging van gemeenten – Rechtsvordering – Betwiste administratieve rechtshandeling 
– Termijn – Aanvang – Vergoedingen – Betaling – Overheidspersoneel. 

De administratieve rechtshandeling waarvan de kennisgeving de in artikel 20, eerste lid, 
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, bepaalde verjaring doet ingaan, is niet 
uitsluitend de beslissing van de overheid die bedoeld wordt in artikel 10, KB 13 juli 1970, 
betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, 
gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, 
voor arbeidsongevallen, maar kan, indien de vordering tot betaling van de vergoedingen 
vóór het nemen van die beslissing ingesteld wordt, ook het in de artikelen 8 en 9 van 
datzelfde besluit bedoelde voorstel van de geneeskundige dienst zijn  (Art. 20, eerste lid 
Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor 
ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector; 
Artikelen 8, 9 en 10 KB 13 juli 1970.) 
4 juni 2007 S.2006.0082.F nr. 293 

ARBEIDSOVEREENKOMST 

BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM 
Bewijslevering – Niet–onverenigbare gegevens – Gezag – Beoordeling door de rechter – 
Feitelijke gegevens. 

Het is de taak van de rechter om na te gaan of de gegevens die aangevoerd worden om het 
bestaan van een gezagsrelatie te staven een toepassing of de mogelijkheid tot toepassing 
van gezag op de uitvoering van de arbeid zoals in een arbeidsovereenkomst aantonen, die 
onverenigbaar is met de loutere uitvoering van controle en het geven van instructies in het 
kader van een overeenkomst voor zelfstandige arbeid  (Artikelen 2 en 3 Wet van 3 juli 
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1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
5 februari 2007 S.2006.0024.N nr. 66 

Kwalificatie door de partijen – Bewijslast – Zelfstandige samenwerking – Gezag. 

Het is de taak van de rechter om na te gaan of de gegevens die aangevoerd worden om het 
bestaan van een gezagsrelatie te staven een toepassing of de mogelijkheid tot toepassing 
van gezag op de uitvoering van de arbeid zoals in een arbeidsovereenkomst aantonen, die 
onverenigbaar is met de loutere uitvoering van controle en het geven van instructies in het 
kader van een overeenkomst voor zelfstandige arbeid  (Artikelen 2 en 3 Wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
5 februari 2007 S.2006.0024.N nr. 66 

Gezagsverhouding – Beoordeling door de strafrechter – Bevoegdheid. 

Het strafgerecht dat uitspraak doet over de strafvordering wegens overtredingen van de 
sociale wetgeving is bevoegd om, binnen de perken van de aanhangig gemaakte zaak, het 
bestaan te beoordelen van een gezagsverhouding tussen de beklaagde en een derde, wat 
het bestaansvereiste is voor hun arbeidsovereenkomst  (Art. 2 Wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
21 februari 2007 P.2006.1337.F nr. 106 

Gezagsverhouding – Bewijs – Toepassing. 

Het arrest dat vaststelt dat de kwalificatie van uitvoering van zelfstandige arbeid die 
partijen aan hun overeenkomst hadden gegeven, slechts door de rechter kan gewijzigd 
worden in een arbeidsovereenkomst als het bewijs geleverd wordt van gezagselementen 
die onverenigbaar zijn met de overeenkomst van uitvoering van arbeid op zelfstandige 
basis, verantwoordt de beslissing dat de bedoelde overeenkomsten geen zelfstandige 
arbeid tot voorwerp hadden maar arbeidsovereenkomsten zijn, niet naar recht indien niet 
wordt aangegeven hoe en in welke mate de in het arrest weergegeven elementen elk 
afzonderlijk of in hun geheel beschouwd, onverenigbaar zijn met de uitvoering van 
zelfstandige arbeid. (Artikelen 2 en 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten.) 
29 oktober 2007 S.2005.0123.N nr. 510 

VERPLICHTINGEN 
Werkgever – Betalen van loon – Rechtsvordering ex delicto – Aangestelden – Lasthebbers 
– Veroordeling tot betaling – Niet–betaling – Strafrechtelijke aansprakelijkheid. 

De vordering tot betaling van achterstallig loon als herstel in natura van de door het 
misdrijf "niet betaling van het verschuldigde loon" veroorzaakte schade kan niet alleen 
tegen de werkgever worden ingesteld maar ook tegen een aangestelde of lasthebber die 
zich in de zin van artikel 42 van de Loonbeschermingswet aan dit misdrijf schuldig heeft 
gemaakt. (Art. 42, vóór en na de wijziging bij wet van 13 feb. 1998 Wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het loon der werknemers; Art. 20, eerste lid, 3° Wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 2, eerste lid, 1° Wet van 12 april 
1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.) 
22 januari 2007 S.2005.0095.N nr. 39 

Handelsvertegenwoordiger – Tenlasteneming door de handelsvertegenwoordiger – 
Betalen van loon – Kosten ten laste van de werkgever – Minimumbaremaloon. 

De partijen in de arbeidsovereenkomst kunnen overeenkomen dat de kosten, verbonden 
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aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en die in beginsel ten laste zijn van de 
werkgever, door de werknemer dienen te worden gedragen, zonder dat die overeenkomst 
tot gevolg mag hebben dat door de betaling van die kosten de werknemer niet meer de 
volledige beschikking heeft over het bij algemeen verbindend verklaarde collectieve 
arbeidsovereenkomst bepaalde minimumbaremaloon  (Art. 20, 1° Wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
10 december 2007 S.2007.0065.N nr. 625 

Handelsvertegenwoordiger – Kosten verbonden aan de uitvoering van de overeenkomst – 
Tenlasteneming door de handelsvertegenwoordiger – Beding. 

De partijen in de arbeidsovereenkomst kunnen overeenkomen dat de kosten, verbonden 
aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en die in beginsel ten laste zijn van de 
werkgever, door de werknemer dienen te worden gedragen, zonder dat die overeenkomst 
tot gevolg mag hebben dat door de betaling van die kosten de werknemer niet meer de 
volledige beschikking heeft over het bij algemeen verbindend verklaarde collectieve 
arbeidsovereenkomst bepaalde minimumbaremaloon  (Art. 20, 1° Wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
10 december 2007 S.2007.0065.N nr. 625 

Terbeschikkingstelling van hulpmiddelen door de werkgever – Kosten verbonden aan de 
uitvoering van de overeenkomst. 

De hulpmiddelen die de werkgever krachtens artikel 20, 1° van de 
Arbeidsovereenkomstenwet voor de uitvoering van het werk ter beschikking moet stellen 
aan de werknemer omvatten niet alleen gereedschap, maar ook hulpmiddelen van andere 
aard zoals de kosten, verbonden aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst  (Art. 20, 
1° Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
10 december 2007 S.2007.0065.N nr. 625 

SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST 
Einde arbeidsovereenkomst – Toepassing – Recht op loon. 

Artikel 27, 2° van de Arbeidsovereenkomstenwet dat bepaalt dat de werknemer, wanneer 
hij zich normaal op de plaats van het werk heeft begeven en op dat ogenblik geschikt was 
om te werken en die buiten het geval van staking, wegens een oorzaak die onafhankelijk 
is van zijn wil, zijn arbeid niet kan beginnen, niettegenstaande de afwezigheid van 
arbeidsprestaties, recht heeft op het loon dat hem zou zijn toegekomen indien hij zijn 
dagtaak normaal had kunnen volbrengen, strekt ertoe het recht van de werknemer op zijn 
dagloon te vrijwaren in bepaalde omstandigheden waarin de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst is geschorst. Zij geldt niet in het geval de arbeidsovereenkomst door 
de werkgever wordt beëindigd. (Art. 27, 2° Wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten.) 
17 september 2007 S.2006.0080.N nr. 409 

EINDE 
Dwingende wetsbepaling – Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – Schriftelijke 
vaststelling – Bescherming van de werknemer. 

Artikel 9, eerste en tweede lid van de Arbeidsovereenkomstenwet is een dwingende 
bepaling ten gunste van de werknemer, maar niet ten gunste van de werkgever  (Art. 9 
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
22 januari 2007 S.2005.0041.N nr. 38 
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Opzegging – Opzeggingsvergoeding – Ontoereikende opzeggingstermijn – Dringende 
reden. 

De werknemer die zich gedurende de opzeggingstermijn schuldig maakt aan een 
zwaarwichtige fout die zijn ontslag om dringende redenen rechtvaardigt, verliest het recht 
op de opzegging en, bijgevolg, op de vergoeding die de ontoereikende duur van die 
termijn vergoedt  (Art. 35, eerste lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten.) 
26 februari 2007 S.2006.0081.F nr. 113 

Begrip – Fout. 

Elk feit dat als een fout kan worden aangemerkt is een dringende reden die het mogelijk 
maakt de arbeidsovereenkomst zonder opzegging of voor het verstrijken van haar termijn 
te beëindigen  (Art. 35 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
26 februari 2007 S.2006.0081.F nr. 113 

Onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst – Tijdelijk verder zetten van de 
overeenkomst – Handhaving door de werkgever – Ogenblik van de onregelmatige 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst – Ingebrekestelling van de werkgever – 
Onmiddellijke inroeping door de werknemer – Gevolg. 

Na de eenzijdige wijziging die door de werkgever aan een essentieel bestanddeel van een 
arbeidsovereenkomst kan de werknemer, ofwel onmiddellijk de onregelmatige 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst inroepen, ofwel de overeenkomst tijdelijk verder 
zetten in de nieuwe omstandigheden en de werkgever binnen redelijke termijn in gebreke 
stellen de wijziging binnen een gestelde termijn ongedaan te maken, bij gebreke waarvan 
de werknemer de arbeidsovereenkomst als beëindigd zal beschouwen; wanneer de 
werkgever in dit geval, de wijziging na afloop van de gestelde termijn handhaaft, zal de 
arbeidsovereenkomst als onregelmatig beëindigd beschouwd worden op het ogenblik dat 
de werknemer de beëindiging vaststelt  (Art. 1134 Burgerlijk Wetboek.) 
7 mei 2007 S.2006.0067.N nr. 229 

Akkoord van partijen – Concurrentiebeding – Grenzen – Uitwerking. 

De artikelen 65, § 2, negende lid, en 86, § 1, van de Arbeidsovereenkomstenwet beogen 
niet op dwingende wijze de gevallen te beperken waarin een concurrentiebeding geen 
uitwerking heeft, maar wel uitdrukkelijk te stellen dat in de drie vermelde gevallen het 
concurrentiebeding alleszins geen uitwerking kan hebben; zij verhinderen de partijen niet 
zelf in gezamenlijk akkoord te bepalen wanneer het concurrentiebeding uitwerking zal 
hebben, op voorwaarde dat zij niets bedingen dat in strijd is met de voormelde 
wetsbepalingen. (Artikelen 65, § 2, negende lid, en 86, § 1 Wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
11 juni 2007 S.2006.0101.N nr. 317 

CAO – Berekenen van de opzeggingstermijn – Overeenstemming met de wettelijke 
minimumopzeggingstermijn. 

De omstandigheid dat de opzeggingstermijn die de werkgever heeft betekend aan de 
bediende, de wettelijke minimumtermijn zoals geregeld door artikel 82, § 2, van de 
Arbeidsovereenkomstenwet, overschrijdt, doet er niet aan af dat de termijn werd berekend 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 82, § 2, van de Arbeidsovereenkomstenwet  
(Art. 82, § 2 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 4, tweede 
lid KB 22 juni 2003 waarbij algemeen bindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 19 sept. 2001, gesloten in het P.C. voor de maatschappijen voor 
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hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betr. het conventioneel brugpensioen.) 
29 oktober 2007 S.2006.0085.N nr. 512 

VERJARING 
Herstelplicht – Loon – Misdrijf – Termijn – Burgerlijke rechtsvordering – Duur – Arbeid 
– Vordering in rechte – Niet–betaling – Schade. 

Wanneer de niet–betaling van het loon voor overwerk een misdrijf vormt, kan de 
werknemer een vordering tot herstel van de door dat misdrijf veroorzaakte schade 
instellen, al bestaat de vergoeding van de geleden schade in de betaling van het loon zelf, 
en zelfs al vormt de niet–betaling van het loon bijgevolg een tekortkoming aan de 
verbintenissen die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien en bestaat de gevorderde zaak 
in de uitvoering van die verplichtingen; die rechtsvordering verjaart volgens de bij artikel 
26, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering bepaalde voorschriften  (Art. 15 Wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Artikelen 3, 4 en 26 Voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering.) 
22 januari 2007 S.2004.0165.N nr. 37 

Loonvordering – Ex delicto – Ex contractu – Termijn – Duur – Rechtsvordering. 

Artikel 26 van de wet van 17 april 1878 houdende Voorafgaande Titel van het Wetboek 
van Strafvordering is van toepassing op elke burgerlijke rechtsvordering die gestoeld is op 
feiten die het bestaan van een misdrijf doen blijken, zelfs wanneer die feiten eveneens een 
contractuele tekortkoming van de werkgever uitmaken en het voorwerp van de vordering 
in de uitvoering van die contractuele verbintenis bestaat als herstel van de geleden schade  
(Art. 15 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Artikelen 3, 4 en 26 
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.) 
22 januari 2007 S.2004.0088.N nr. 36 

ALLERLEI 
Loopbaanvermindering – Ouderschapsverlof – Perioden – Gezamenlijke uitoefening. 

Artikel 8, tweede lid, C.A.O. nr 77bis houdt in dat de werknemers hun recht op een 
loopbaanvermindering kunnen uitoefenen gedurende vijf jaar in hun loopbaan, ongeacht 
de perioden van vermindering van arbeidsprestaties met minder dan een tweede ingevolge 
een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan; 
daarbij wordt geen onderscheid gemaakt naargelang het ouderschapsverlof wordt genoten 
tijdens een periode van loopbaanvermindering dan wel daarbuiten. (Art. 8, tweede lid 
C.A.O. nr 77bis van de Nationale Arbeidsraad 19 dec. 2001, tot vervanging van de C.A.O. 
nr 77 van 14 feb. 2001 tot invoering stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en 
vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.) 
19 maart 2007 S.2006.0044.N nr. 147 

Voorwaarden – Loopbaanvermindering – Ouderschapsverlof – Perioden – Recht op 1/5e 
– Artikel 11, § 1, C.A.O. nr 77bis – Commentaar – Tewerkstelling – Berekening. 

Met het commentaar bij artikel 11, C.A.O. nr 77bis geven de opstellers van de collectieve 
arbeidsovereenkomst aan dat de in artikel 7, 2° van deze C.A.O. vereiste tewerkstelling in 
een voltijdse arbeidsregeling een periode is die zich uitstrekt vóór deze van de 
loopbaanvermindering en die, in zoverre de periode van het ouderschapsverlof zich 
situeert binnen de twaalf maanden vóór de aanvang tot loopbaanvermindering, te 
vermeerderen is met de laatste twaalf maanden van tewerkstelling. (Art. 11 C.A.O. nr 
77bis van de Nationale Arbeidsraad 19 dec. 2001, tot vervanging van de C.A.O. nr 77 van 
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14 feb. 2001 tot invoering stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering 
van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.) 
19 maart 2007 S.2006.0044.N nr. 147 

Verschillende overeenkomsten – Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling – 
Deeltijdse arbeid. 

Uit de vaststelling dat een werknemer het werk niet heeft hervat in het kader van een 
arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid, tijdens de uitvoering waarvan zich een 
arbeidsongeval heeft voorgedaan, volgt niet noodzakelijkerwijs dat de tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid volledig is gebleven  (Art. 23 Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971.) 
10 september 2007 S.2006.0050.F nr. 393 

ARBEIDSVOORZIENING 

BRUGPENSIOEN 
Schending van het beginsel van gelijke behandeling en niet–discriminatie – Beperkende 
maatregelen – Toepassing – Toekenningsvoorwaarde. 

Het arrest dat oordeelt dat de bewegingsvrijheid van de conventioneel 
bruggepensioneerden door de verblijfsvoorwaarde op belangrijke wijze wordt beperkt in 
vergelijking tot de rechthebbenden tussen de 60 en 65 jaar die een rustpensioen genieten, 
terwijl niet blijkt dat dit nodig zou zijn voor het naast elkaar in stand houden van de 
stelsels van het conventioneel brugpensioen en van het rustpensioen en op die gronden, 
wegens schending van het beginsel van gelijke behandeling en niet–discriminatie, de 
toepassing van de verblijfsvoorwaarde terzijde schuift, schendt de artikelen 10, 11 en 159 
van de  Grondwet en artikel 66, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit 1991  (Artikelen 
10, 11 en 159 Grondwet 1994; Art. 66, eerste lid KB 25 nov. 1991 betreffende de 
arbeidsvoorziening en werkloosheid.) 
25 juni 2007 S.2005.0094.N nr. 352 

ARBITRAGE 
Arbitrale uitspraak – Miskenning van het recht van verdediging. 

De miskenning van het recht van verdediging heeft de nietigheid van de arbitrale 
uitspraak tot gevolg, ongeacht of die miskenning van invloed is geweest op die uitspraak. 
(Art. 1704, 2, g) Gerechtelijk Wetboek.) 
25 mei 2007 C.2004.0281.N nr. 272 

ARCHITECT (AANSPRAKELIJKHEID) 
Bijzondere coördinatieopdracht – Gesplitste aanbesteding – Omvang – Informatieplicht. 

De bijzondere coördinatieopdracht van de architect in het kader van een gesplitste 
aanbesteding sluit niet uit dat de aannemer die op fundamentele wijze afwijkt van de 
regelmatige ontwerpen van de architect, krachtens zijn contractuele verplichtingen ten 
aanzien van zijn medecontractant of krachtens de algemene zorgvuldigheidsnorm 
gehouden is tot een informatieplicht naar de andere bij de werken betrokken aannemers 
toe. (Artikelen 1137, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
29 november 2007 C.2006.0283.N nr. 593 
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ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) 
Aard – Activiteit. 

Hoewel de architecten geen kooplieden zijn in de zin van artikel 1 van het Wetboek van 
Koophandel en een maatschappelijke functie hebben, streven zij op duurzame wijze een 
economisch doel na en vormen derhalve een onderneming in de zin van artikel 1 van de 
Mededingingswet  
27 april 2007 D.2006.0010.N nr. 214 

Prejudiciële vraag – Arbitragehof – Verplichting – Ongelijkheid – Andere beoefenaars 
van vrije beroepen – Hof van Cassatie – Tuchtprocedure. 

Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te 
stellen wanneer de aangevoerde ongelijkheid – zoals tussen architecten en beoefenaars 
van sommige andere vrije beroepen, wat betreft de gevoerde tuchtprocedure – berust op 
een tekortkoming in de wet waaraan het Hof niet kan verhelpen, ook al zou het die vraag 
stellen  (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
27 april 2007 D.2006.0010.N nr. 214 

Ereloon – Bepaling. 

De vereiste dat het ereloon van de architect op grond van de omvang en de aard van de 
opdracht moet worden bepaald beantwoordt aan de dwingende eisen van het beroep. 
27 april 2007 D.2006.0010.N nr. 214 

Orde van architecten – Opdracht – Tuchtorganen – Mededingingswet – Toetsing. 

Een besluit van een orgaan van de Orde van architecten dat aan een of meer van zijn leden 
beperkingen oplegt in de mededinging die niet vereist zijn om de fundamentele regels van 
het beroep te handhaven en dat in werkelijkheid ertoe sterkt bepaalde materiële belangen 
van de architecten te begunstigen of een economisch stelsel te installeren of in stand te 
houden, kan een besluit zijn van een ondernemingsvereniging, waarvan de nietigheid door 
de raad van beroep ambtshalve moet worden vastgesteld  
27 april 2007 D.2006.0010.N nr. 214 

Orde van architecten – Mededingingswet – Doel – Gevolg. 

De overheid heeft de Orde van architecten inzonderheid belast met het bepalen van de 
voorschriften voor het beroep van architect en met het doen naleven van die 
voorschriften; de Orde houdt toezicht op de eer, de discretie en de waardigheid van zijn 
leden in de uitoefening of naar aanleiding van hun beroep; de Orde is niettemin een 
ondernemingsvereniging in de zin van artikel 2, § 1 van de Mededingingswet en haar 
besluiten moeten, in zoverre ze strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging wordt 
aangetast, door haar tuchtorganen getoetst moeten worden aan de eisen van die wet  (Art. 
19 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten.) 
27 april 2007 D.2006.0010.N nr. 214 

Orde van architecten. 

De Orde van architecten is een beroepsvereniging waarbij alle beroepsbeoefenaars 
wettelijk moeten aansluiten  (Art. 5 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der 
Architecten.) 
27 april 2007 D.2006.0010.N nr. 214 
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Bouwzaken – Aanstelling als gerechtsdeskundige. 

Uit de wettelijke bepalingen die voorzien dat de rechter deskundigen kan gelasten 
vaststellingen te doen of een technisch advies te geven en dat niemand de titel mag voeren 
van architect noch het beroep ervan mag uitoefenen indien hij niet aan de wettelijke 
voorwaarden voldoet, volgt niet dat de gerechtsdeskundige die door de rechter wordt 
aangesteld in bouwzaken noodzakelijkerwijze het beroep van architect uitoefent. (Art. 962 
Gerechtelijk Wetboek; Art. 5 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der 
Architecten; Art. 1, § 1 Wet 20 feb. 1939.) 
18 mei 2007 C.2006.0287.N nr. 258 

ARTS 
Gevolg – Tuchtsanctie – Vermoeden van onschuld – Beoordeling – Gezondheidszorg. 

Het vermoeden van onschuld verhindert niet dat bij de bepaling van de zwaarte van een 
tuchtsanctie, gelet op het belang van een goede gezondheidszorg voor de maatschappij, de 
tuchtrechter elementen of feiten betrekt, die hem regelmatig ter kennis werden gebracht  
29 juni 2007 D.2006.0012.N nr. 368 

BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN 
Aard – Bekendmaking van het veroordelend vonnis of arrest. 

De door artikel 490 Strafwetboek voorgeschreven bekendmaking is geen straf maar wel 
een beveiligingsmaatregel  (Art. 490 Strafwetboek.) 
6 november 2007 P.2007.1226.N nr. 530 

BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN 

ALGEMEEN 
Opdracht – Commissie voor het bank–, financie– en assurantiewezen – Openbaar 
overnamebod op effecten – Controle. 

De Commissie voor het bank–, financie– en assurantiewezen gaat de perken van haar 
wettelijke controleopdracht te buiten door de uitoefening van een openbaar overnamebod 
op effecten te onderwerpen aan voorwaarden die geen verband houden met de goede 
voorlichting van het publiek. (Artikelen 13, tweede lid, en 18, § 3 Wet 22 april 2003.) 
21 juni 2007 C.2005.0343.F nr. 343 

BEDRIJFSREVISOR 
Jaarrekening – Toezicht – Geen mededeling van stukken binnen de wettelijke termijn – 
Verslag van niet–bevinding. 

Wanneer het bestuursorgaan van de vennootschap de revisor niet in staat stelt zijn 
opdracht te vervullen, moet deze met name een verslag van niet–bevinding opstellen. 
(Artikelen 143 en 144 Wetboek van vennootschappen.) 
24 mei 2007 D.2006.0007.F nr. 271 

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE 
Aftrekregeling – Automobielen voor personenvervoer – Beperking tot 50 % – Specifieke 
economische activiteit – Verkoop of verhuur van automobielen – Uitzonderingen. 

De aftrekbeperking tot maximum 50 % van de betaalde BTW met betrekking tot 
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automobielen voor personenvervoer is niet van toepassing op voertuigen bestemd om te 
worden verkocht of te worden verhuurd door een belastingplichtige die een specifieke 
economische activiteit uitoefent die bestaat in de verkoop of de verhuur van 
automobielen; met die "specifieke economische activiteit" wordt een naar het publiek 
gerichte niet–toevallige activiteit bedoeld, waarbij het niet vereist is dat die activiteit de 
enige of belangrijkste activiteit zou zijn, noch dat het aanbod zou gedaan worden aan een 
onbegrensd cliënteel  (Art. 45, § 1, 1°, § 2, eerste en tweede lid, a Btw-wetboek, zoals het 
van toepassing was vóór de wet van 28 dec. 1992.) 
19 januari 2007 C.2004.0107.N nr. 29 

Evenredigheid met de inbreuk – Toetsingsrecht van rechter – Administratieve sancties 
met repressief karakter – Wettelijkheid van de sanctie. 

De rechter aan wie gevraagd wordt de sanctie opgelegd op grond van artikel 70 van het 
B.T.W.–Wetboek te toetsen, mag de wettelijkheid van die sanctie onderzoeken en mag in 
het bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van 
internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van de algemene 
rechtsbeginselen; dit toetsingsrecht moet in het bijzonder toelaten na te gaan of de straf 
niet onevenredig is met de inbreuk, zodat hij mag onderzoeken of het bestuur naar 
redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een administratieve geldboete van 
zodanige omvang; de rechter mag hierbij inzonderheid acht slaan op de zwaarte van de 
inbreuk, de hoogte van reeds opgelegde sancties en de wijze waarop in gelijkaardige 
zaken werd geoordeeld, maar moet hierbij in acht nemen in welke mate het bestuur zelf 
gebonden was in verband met de sanctie; hieruit volgt dat de rechter, die in feite en in 
rechte alle pertinente omstandigheden moet kunnen beoordelen, en al wat onder de 
beoordeling van het bestuur valt moet kunnen controleren, hieruit niet de bevoegdheid put 
om een sanctie louter op grond van opportuniteit en tegen wettelijke regels in te 
verminderen of kwijt te schelden  (Artikelen 70, § 1 en 84 Wetboek van de Belasting over 
de Toegevoegde Waarde; Art. 1, laatste lid KB nr. 41 van 30 jan. 1987 tot vaststelling van 
het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de B.T.W..) 
16 februari 2007 C.2004.0390.N nr. 99 

Evenredigheid met de inbreuk – Toetsingsrecht van rechter – Administratieve sancties 
met repressief karakter – Wettelijkheid van de sanctie. 

De rechter aan wie gevraagd wordt een administratieve sanctie te toetsen die een 
repressief karakter heeft in de zin van artikel 6 EVRM, mag de wettelijkheid van die 
sanctie onderzoeken en mag in het bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de 
dwingende eisen van internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van 
de algemene rechtsbeginselen; dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter 
toelaten na te gaan of de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat de rechter mag 
onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een 
administratieve geldboete van zodanige omvang; de rechter mag hierbij in het bijzonder 
acht slaan op de zwaarte van de inbreuk, de hoogte van reeds opgelegde sancties en de 
wijze waarop in gelijkaardige zaken werd geoordeeld, maar moet hierbij in acht nemen in 
welke mate het bestuur zelf gebonden was in verband met de sanctie; dit toetsingsrecht 
houdt niet in dat de rechter op grond van een subjectieve appreciatie van wat hij redelijk 
acht, om loutere redenen van opportuniteit en tegen wettelijke regels in, boeten kan 
kwijtschelden of verminderen  (Artikelen 70, § 1 en 84 Wetboek van de Belasting over de 
Toegevoegde Waarde; Art. 1, laatste lid KB nr. 41 van 30 jan. 1987 tot vaststelling van 
het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de B.T.W..) 
16 februari 2007 F.2005.0015.N nr. 100 

Evenredigheid met de inbreuk – Toetsingsrecht van rechter – Administratieve sancties 
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met repressief karakter – Wettelijkheid van de sanctie. 

De rechter aan wie gevraagd wordt de sanctie opgelegd op grond van artikel 70 van het 
B.T.W.–Wetboek te toetsen, mag de wettelijkheid daarvan onderzoeken en in het 
bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale 
verdragen en van het interne recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginselen; dit 
toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter toelaten na te gaan of de straf niet 
onevenredig is met de inbreuk, zodat hij mag onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid 
kon overgaan tot het opleggen van een administratieve geldboete van zodanige omvang; 
de rechter mag hierbij inzonderheid acht slaan op de zwaarte van de inbreuk, de hoogte 
van reeds opgelegde sancties en de wijze waarop in gelijkaardige zaken werd geoordeeld, 
maar moet hierbij in acht nemen in welke mate het bestuur zelf gebonden was in verband 
met de sanctie; dit toetsingsrecht houdt niet in dat de rechter op grond van een subjectieve 
appreciatie van verzachtende omstandigheden eigen aan de persoon van de 
belastingschuldige of om loutere redenen van opportuniteit en tegen wettelijke regels in, 
boeten kan kwijtschelden of verminderen; de rechter die in zijn beoordeling expliciet wijst 
op het bewust karakter van de inbreuken, en vervolgens de opgelegde geldboete van 200 
procent van de ontdoken belasting vermindert om de enkele reden dat die boete 
onevenredig is, mag niet nalaten te onderzoeken in welke mate het bestuur zelf gebonden 
was door een sanctie en op welke gronden het bestuur van de vaste schalen had moeten 
afwijken  (Artikelen 70, § 1 en 84 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde 
Waarde; Art. 1, laatste lid KB nr. 41 van 30 jan. 1987 tot vaststelling van het bedrag van 
de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de B.T.W..) 
16 februari 2007 F.2006.0032.N nr. 102 

Ongeoorloofde oorzaak – Medecontractant op de hoogte van de ongeoorloofde oorzaak – 
Overeenkomst – Uitlegging – Volstrekte nietigheid – Bestanddelen – Richtlijn van de 
Raad – Miskenning van de rechten van de belastingadministratie – Oorzaak – Openbare 
orde. 

In geval van een levering aan een belastingplichtige die niet wist en niet had kunnen 
weten dat de betrokken handeling deel uitmaakte van fraude door de verkoper, moet 
artikel 17 van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende 
de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting – 
Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme 
grondslag, zoals gewijzigd bij richtlijn 95/7/EG van de Raad van 10 april 1995, aldus 
worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een bepaling van nationaal recht volgens welke 
de nietigverklaring van de verkoopovereenkomst krachtens een bepaling van burgerlijk 
recht ingevolge welke deze overeenkomst absoluut nietig is wegens strijdigheid met de 
openbare orde op grond van een ongeoorloofde oorzaak aan de zijde van de verkoper, 
leidt tot het verlies van het recht op aftrek van de door deze belastingplichtige voldane 
belasting over de toegevoegde waarde. Niet relevant is in dit verband, of deze nietigheid 
het gevolg is van B.T.W.–fraude of van andere fraude. Daarentegen staat het aan de 
nationale rechter het recht op aftrek te weigeren indien aan de hand van objectieve 
elementen wordt vastgesteld dat de belastingplichtige wist of had moeten weten dat hij 
door zijn aankoop deelnam aan een transactie die onderdeel is van B.T.W.–fraude  (Art. 
17 Zesde richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977.) 
22 maart 2007 C.2002.0185.F nr. 150 

Deelneming aan bij B.T.W.–fraude betrokken handeling – Koper op de hoogte – Koper – 
Aftrek. 

Het hof van beroep dat oordeelt dat een belastingplichtige geen weet had van de B.T.W.–
fraude beslist naar recht dat die belastingplichtige die B.T.W. die hij aan zijn verkoper 
had betaald mocht aftrekken  
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22 maart 2007 C.2002.0185.F nr. 150 

Misdrijf gepleegd in het raam van een vennootschap – Vermogensvoordeel – Vermoeden 
dat het vermogensvoordeel in de vennootschap terechtkomt – Fraude. 

De omstandigheid dat B.T.W.–fraude gepleegd werd in het raam van de activiteiten van 
een vennootschap, houdt geen vermoeden in dat het hieruit verkregen vermogensvoordeel 
in het vermogen van die vennootschap is terechtgekomen. (Artikelen 42, 3° en 43bis 
Strafwetboek.) 
4 september 2007 P.2007.0523.N nr. 384 

Weddenschappen, loterijen en andere kans– of geldspelen – Vrijstelling. 

Het verrichten van diensten ten behoeve van een organisator van weddenschappen, 
waarbij het personeel van de verrichter van deze diensten de weddenschappen aanneemt 
namens de organisator kan niet worden aangemerkt als weddenschappen, loterijen en 
andere kans– of geldspelen in de zin van artikel 44, §3, 13°, van het BTW–wetboek, daar 
alleen de weddenschapsverrichting voor belastingvrijstelling in aanmerking komt en zij 
gekenmerkt wordt door de toekenning van een winstkans aan de wedders en de 
aanvaarding, als tegenprestatie, van het risico om die winst te moeten uitbetalen  (Art. 44, 
§3, 13° Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.) 
5 oktober 2007 F.2006.0036.F nr. 455 

Dwangbevel – B.T.W.–schuld – Voorafgaand verzoek om te betalen binnen een bepaalde 
termijn. 

De omstandigheid dat, voorafgaand aan de kennisgeving van een dwangbevel tot 
invordering van B.T.W.–schulden, aan de belastingplichtige een betalingsbericht werd 
verstuurd met het verzoek om te betalen binnen een bepaalde termijn, heeft niet tot gevolg 
dat de opeisbaarheid van de belastingschuld wordt opgeschort zolang deze termijn niet is 
verstreken en staat evenmin eraan in de weg dat de met de invordering belaste ambtenaar 
het dwangbevel uitvaardigt teneinde de verjaring te stuiten. (Art. 85, §§ 1 en 2 BTW-
WETBOEK, zoals het van toepassing was vóór de wet van 28 dec. 1992.) 
22 november 2007 F.2005.0006.N nr. 574 

Aftrek van de belasting – Verhuur van autovoertuigen – Beroepswerkzaamheid. 

Het arrest dat enkel vaststelt dat de door een partij uitgeoefende activiteit, bestaande in de 
verhuur van voertuigen, niet aan het "grote publiek aangeboden wordt, maar alleen aan 
haar klanten die hun voertuigen binnenbrengen voor onderhoud of herstelling", beslist 
niet wettig dat die partij geen specifieke activiteit, bestaande in de verhuur van wagens, 
uitoefende op grond waarvan zij de in artikel 45 BTW–wetboek bedoelde belastingen 
volledig had kunnen aftrekken  (Art. 45, tweede lid, a Wetboek van de Belasting over de 
Toegevoegde Waarde.) 
30 november 2007 F.2006.0062.F nr. 600 

Forfaitaire grondslagen van aanslag – Vermoedens – Bewijsmiddelen. 

Een wettelijk forfaitaire vaststelling van de grondslag van de aanslag in een bepaalde 
sector is een feitelijk gegeven waarop het bestuur, als er geen regelmatige boekhouding 
wordt voorgelegd, kan steunen en kan gelden als een vermoeden in de zin van art. 59, § 1, 
Btw-wetboek. (Art. 59, § 1 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.) 
13 december 2007 F.2006.0041.N nr. 631 
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BELEDIGING EN SMAAD 
Smaad door daden, gebaren of bedreigingen. 

Artikel 275, Strafwetboek vereist niet dat de gesmade persoon getuige is van de tegen 
hem in zijn aanwezigheid gerichte smaad  (Art. 275 Strafwetboek.) 
24 januari 2007 P.2006.1399.F nr. 45 

BENELUX 

PREJUDICIELE GESCHILLEN 
Vraag ambtshalve opgeworpen door het Hof van Cassatie – Vraag om uitlegging van een 
voor België, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke  – Verplichting voor het Hof 
van Cassatie – Dwangsom – Artikel 6, Verdrag Benelux–Gerechtshof. 

Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland 
gemeenschappelijke rechtsregel, die als dusdanig is aangewezen krachtens artikel 1 
Verdrag Benelux–Gerechtshof, voor het Hof van Cassatie is gerezen, zoals de vraag of de 
dwangsomrechter die kennis neemt van een vordering als bedoeld in artikel 4, eerste lid , 
van de Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom, bevoegd is om  kennis te 
nemen van een vordering die strekt tot de vaststelling dat de hoofdveroordeling werd 
nagekomen, legt het Hof die vraag aan het Benelux–Gerechtshof voor wanneer het 
oordeelt dat een beslissing over de uitlegging van die rechtsregel noodzakelijk is om een 
arrest te kunnen wijzen  (Artikelen 1 en 6 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de 
instelling en het statuut van een Benelux–gerechtshof.) 
25 mei 2007 C.2005.0421.N nr. 273 

VERDRAGSBEPALINGEN 
BEU–Verdrag – Artikelen 2, lid 2, a en f, en 59, lid 1 – Non–discriminatiebeginsel. 

De artikelen 2, lid 2, a en f, en 59, lid 1, van het BEU–Verdrag verzetten zich tegen de 
toepassing van fiscale regelingen van een van de drie verdragsluitende staten, die gevallen 
die gemeen hebben dat bewijskrachtige gegevens voor de winstbepaling ontbreken, 
verschillend regelen in die zin dat zij een forfaitair minimum belastbaar inkomen 
vaststellen dat niet geldt voor vennootschappen naar zijn nationale recht maar uitsluitend 
voor soortgelijke vennootschappen die zijn opgericht overeenkomstig de wetgeving van 
een van die andere verdragsluitende staten en op het grondgebied van een van de andere 
verdragsluitende staten hun fiscaal domicilie hebben, ook als die regelingen niet tot 
noodzakelijk gevolg hebben dat de vreemde vennootschap steeds zwaarder wordt belast 
dan de nationale vennootschap  (Artikelen 2, tweede lid, a en f, en 59, eerste lid Verdrag 3 
feb. 1958 tot instelling van de Benelux Economische Unie.) 
22 juni 2007 F.2004.0011.N nr. 349 

BEROEPSGEHEIM 
Rechter – Schending van het beroepsgeheim. 

Het geheim van de beraadslaging belet dat de rechter die eraan deelneemt zijn 
persoonlijke mening kenbaar maakt door openlijk zijn onmin te doen kennen door zijn 
weigering om het vonnis te ondertekenen; een dergelijke omstandigheid komt neer op de 
schending van een geheim, bestraft door artikel 458, Strafwetboek  (Art. 458 
Strafwetboek.) 
24 januari 2007 P.2006.1399.F nr. 45 
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Recht van verdediging – Briefwisseling tussen een cliënt en zijn advocaat – Advocaat. 

Aangezien de briefwisseling tussen een cliënt en zijn advocaat samenhangt met de 
uitoefening van het recht van verdediging, is zij, in de regel, door het beroepsgeheim 
gedekt  
9 mei 2007 P.2007.0056.F nr. 235 

Schending. 

Het beroepsgeheim en inzonderheid het onderzoeksgeheim wordt niet geschonden, 
wanneer degene die kennis ervan draagt, verklaart dat hij een valse inlichting niet 
bevestigt of zich beperkt tot het vermelden van feiten die zo algemeen bekend zijn dat zij 
eigenlijk geen bevestiging nodig hebben. 
27 juni 2007 P.2005.1685.F nr. 360 

Personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn 
toevertrouwd. 

Artikel 458 van het Strafwetboek is toepasselijk op al degenen die uit hoofde van hun 
staat of beroep het hen toevertrouwde geheim moeten bewaren, ofwel wanneer de feiten 
die zij aldus onder het zegel van de geheimhouding vernemen, hen door privé–personen 
zijn toevertrouwd, ofwel wanneer zij ervan kennis krijgen bij de uitoefening van een 
beroep aan de handelingen waarvan, de wet, in het algemeen belang en om reden van 
openbare orde, een vertrouwelijk en geheim karakter toekent. 
27 juni 2007 P.2005.1685.F nr. 360 

BEROEPSVERENIGINGEN 
Aard – Rechtspersoonlijkheid – Akte van rechtspleging verricht door een advocaat – Wet 
31 maart 1898 – Vermoeden van regelmatige lastgeving – Vordering in rechte. 

Behalve indien de wet een bijzondere lastgeving vereist, wordt de advocaat die voor een 
rechtscollege van de rechterlijke orde een akte van rechtspleging verricht en zich ertoe 
beperkt te verklaren dat hij optreedt in naam van een rechtspersoon die genoegzaam 
geïdentificeerd is door de opgave van zijn benaming, zijn rechtskarakter en zijn 
maatschappelijke zetel, wettelijk vermoed daartoe een regelmatige lastgeving van het 
bevoegde orgaan van die rechtspersoon te hebben verkregen; dit vermoeden is 
weerlegbaar, zodat een partij gerechtigd is op te werpen dat de beslissing om een akte van 
rechtspleging te verrichten, niet is goedgekeurd door de organen van de rechtspersoon en 
niet van hem uitgaat, maar de bewijslast rust op de partij die zulks betwist  (Artikelen 440, 
tweede lid, en 703 Gerechtelijk Wetboek.) 
9 januari 2007 P.2006.1175.N nr. 11 

Orde van architecten. 

De Orde van architecten is een beroepsvereniging waarbij alle beroepsbeoefenaars 
wettelijk moeten aansluiten  (Art. 5 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der 
Architecten.) 
27 april 2007 D.2006.0010.N nr. 214 

BERUSTING 
Gevolg – Burgerlijke zaken – Bepaling van openbare orde – Rechterlijke beslissing – 
Grondslag. 

De berusting in een beslissing die gegrond is op een bepaling van openbare orde is nietig  
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(Artikelen 1044 en 1045 Gerechtelijk Wetboek.) 
12 april 2007 C.2005.0489.F nr. 180 

Beoordeling door de bodemrechter – Stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing 
– Toetsing door het Hof – Burgerlijke zaken. 

Of een partij al dan niet in een rechterlijke beslissing heeft berust, is een feitelijk gegeven 
waarover de rechter onaantastbaar oordeelt; het Hof gaat alleen na of de rechter uit de 
feiten en omstandigheden die hij vaststelt, dergelijke berusten wettig heeft kunnen 
afleiden  (Artikelen 1044 en 1045 Gerechtelijk Wetboek.) 
22 juni 2007 C.2004.0189.N nr. 346 

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ 

COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ 
Cassatieberoep – Beslissing niet in laatste aanleg gewezen – Ontvankelijkheid – 
Beslissing waarbij het verzoek tot invrijheidstelling van een geïnterneerde wordt 
afgewezen. 

De beslissing van de Commissie tot bescherming van de maatschappij, waarbij het 
verzoek tot invrijheidstelling van een geïnterneerde wordt afgewezen, is niet in laatste 
aanleg gewezen, zodat het cassatieberoep tegen deze beslissing niet ontvankelijk is  (Art. 
19bis Wet Bescherming Maatschappij; Artikelen 407 en 413 Wetboek van 
Strafvordering.) 
13 februari 2007 P.2006.1631.N nr. 85 

HOGE COMMISSIE 
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Rechtspleging voor het Hof van cassatie – 
Cassatiemiddelen – Bijstand van een advocaat – Neerlegging van een memorie – 
Beslissing. 

Uit de artikelen 19ter en 28 van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de 
maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele 
strafbare feiten, volgens dewelke de geïnterneerde zelf geen cassatieberoep kan instellen 
en hij altijd moet bijgestaan worden door een advocaat, volgt dat de geïnterneerde slechts 
een memorie met cassatiemiddelen kan neerleggen voor zover een advocaat die 
ondertekent  (Artikelen 19ter en 28 Wet Bescherming Maatschappij.) 
20 februari 2007 P.2006.1633.N nr. 105 

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING 
Aard – Beslissing van de minister van Justitie – Internering van de veroordeelde. 

De minister van Justitie die op grond van artikel 25bis Wet Bescherming Maatschappij de 
internering gelast van een veroordeelde die ter beschikking van de regering is gesteld, 
neemt geen beslissing over een strafvervolging, maar beslist over de uitvoering van een 
door de rechter opgelegde maatregel  (Artikelen 25 en 25bis Wet Bescherming 
Maatschappij.) 
2 januari 2007 P.2006.1622.N nr. 1 

Aard – Beslissing tot internering. 

De beslissing tot internering op grond van artikel 25 en 25bis, Wet Bescherming 
Maatschappij is geen uitspraak over een strafvervolging in de zin van artikel 6 EVRM 
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(Art. 6 EVRM; Artikelen 25 en 25bis Wet Bescherming Maatschappij.) 
2 januari 2007 P.2006.1622.N nr. 1 

Aard – Beslissing van de minister van Justitie – Plaatsing van de veroordeelde onder 
toezicht van de minister van Justitie – Internering van de veroordeelde – Vrijheid onder 
voorwaarden. 

De omstandigheid dat artikel 25 Wet Bescherming Maatschappij de veroordeelde die ter 
beschikking van de regering is gesteld, onder het toezicht van de minister van Justitie 
plaatst, die hem in vrijheid kan laten onder de door hem bepaalde voorwaarden, of zijn 
internering kan gelasten, en dat artikel 25bis van dezelfde wet de voorwaarden bepaalt 
voor de internering van deze veroordeelde, doet eraan geen afbreuk dat de beslissing van 
de minister van Justitie de uitvoering is van de door de strafrechter opgelegde maatregel  
(Artikelen 25 en 25bis Wet Bescherming Maatschappij.) 
2 januari 2007 P.2006.1622.N nr. 1 

Aard – Gevolg – Internering van de veroordeelde. 

De internering van een veroordeelde na afloop van zijn gevangenisstraf is naar zijn aard 
een dringende maatregel die daarom onmiddellijk uitvoerbaar is, zonder dat de 
veroordeelde, die over het recht beschikt om tegen zijn internering op te komen bij de 
rechter, vooraf moet gehoord worden. (Artikelen 25, 25bis en 25ter Wet Bescherming 
Maatschappij.) 
2 januari 2007 P.2006.1622.N nr. 1 

Vermindering van hoofdstraf – Geen strafverzwaring – Toevoeging in hoger beroep. 

Wanneer de appelrechters de door de eerste rechter uitgesproken hoofdgevangenisstraf 
verminderen en de bijkomende straf van terbeschikkingstelling van de regering 
toevoegen, verzwaren zij de door de eerste rechter uitgesproken straf niet en dienen ze 
hun beslissing niet met eenparige stemmen te nemen. 
16 oktober 2007 P.2007.0916.N nr. 485 

Aard van de maatregel – Toepassing. 

De terbeschikkingstelling van de regering zoals bedoeld in artikel 23bis, Wet bescherming 
Maatschappij is een beveiligende strafmaatregel die kan worden uitgesproken na 
veroordeling op grond van één van de in dat artikel vermelde artikelen van het 
Strafwetboek; die maatregel is als dusdanig een bijkomende straf  (Art. 23bis Wet 
Bescherming Maatschappij.) 
16 oktober 2007 P.2007.0916.N nr. 485 

Herhaling – Facultatieve straf. 

Ingeval de terbeschikkingstelling van de regering aan de beoordeling van de rechter is 
overgelaten, moeten de procedures betreffende de misdrijven die als grondslag van de 
herhaling gelden, bij het dossier der vervolging worden gevoegd en worden de gronden 
van de beslissing erin omschreven; dit is een substantieel vormvereiste. (Art. 24 Wet 
Bescherming Maatschappij.) 
17 oktober 2007 P.2007.1142.F nr. 490 
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BESLAG 

ALGEMEEN 
Gevolg – Woonplaats van de derde – Machtiging van de beslagrechter – Beslag onder 
derden – Ontstentenis. 

Het beslag dat wordt gelegd buiten de woonplaats van de schuldenaar en bij een derde, 
zonder voorafgaande rechterlijke machtiging, ook al maakt het een eventuele inbreuk uit 
op de onschendbaarheid van de woning en van het recht op privé–leven, is niet nietig 
maar kan enkel tot eventuele schadevergoeding aanleiding geven  (Art. 1503, eerste lid 
Gerechtelijk Wetboek.) 
9 februari 2007 C.2005.0435.N nr. 76 

Onroerend door bestemming – Uitvoerend beslag op onroerend goed. 

De goederen die onroerend zijn door bestemming zijn enkel vatbaar voor onroerend 
beslag op het gehele erf voor de dienst waarvan zij worden bestemd  (Art. 1560, 1° 
Gerechtelijk Wetboek; Art. 524, eerste lid Burgerlijk Wetboek.) 
15 februari 2007 F.2005.0105.F nr. 95 

Grond – Verklaring – Weigering – Beslag onder derden – Derde–beslagene. 

De derde–beslagene kan niet weigeren de verklaring te doen van de sommen of zaken die 
het voorwerp zijn van het beslag op grond van grieven die betrekking hebben op de 
rechtmatigheid van het beslag  (Artikelen 1452, 1456, 1542 en 1543 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
2 maart 2007 C.2005.0154.N nr. 122 

GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING 
Beslag op onroerend goed – Termijn voor de toewijzing – Geschillen – Bevoegdheid van 
de rechter – Toewijzing. 

De rechter kan een nieuwe termijn voor de toewijzing bepalen zodra de geschillen door de 
neerlegging van het proces–verbaal van de notaris ter griffie bij hem aanhangig zijn, 
ongeacht of de in artikel 1587 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde oorspronkelijke 
termijn van zes maanden al dan niet verstreken is  (Artikelen 1582 en 1587 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
1 februari 2007 C.2006.0254.F nr. 61 

Beslagrechter – Uitlegging – Dwangsom – Beslissing. 

De beslagrechter zal soms de draagwijdte moeten bepalen van een beslissing die een 
dwangsom oplegt, wanneer de bewoordingen van die beslissing een uitleggingsprobleem 
doen rijzen. (Art. 1498 Gerechtelijk Wetboek.) 
22 februari 2007 C.2005.0361.F nr. 108 

Gevolg – Noord–Atlantische Verdragsorganisatie – Uitvoerend beslag onder derden. 

De artikelen 5 en 6 Verdrag van Ottawa van 20 september 1951, nopens de Rechtspositie 
van de Noord–Atlantische Verdragsorganisatie, van de nationale vertegenwoordigers bij 
haar organen en van haar nationale staf, sluiten iedere tenuitvoerlegging op het vermogen 
van de Noord–Atlantische Verdragsorganisatie uit  
2 maart 2007 C.2005.0154.N nr. 122 
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Vernietigbare handelingen – Toewijzing – Uitvoerend beslag op onroerend goed. 

Artikel 1622, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, krachtens hetwelk de nietigheid van de 
handelingen verricht vóór de toewijzing, op straffe van verval, moet worden opgeworpen 
ten laatste binnen acht dagen na de aanmaning bedoeld in het derde lid van artikel 1582 
Gerechtelijk Wetboek, beoogt enkel procedurehandelingen en geen vonnissen  (Artikelen 
20, 1622, tweede lid, en 1582, derde lid Gerechtelijk Wetboek.) 
4 oktober 2007 C.2006.0589.N nr. 452 

ALLERLEI 
Collectieve schuldenregeling – Kennisgeving – Gevolg – Vonnis. 

De aan de partijen gedane kennisgeving van een door de beslagrechter inzake collectieve 
schuldenregeling gewezen vonnis strekt ertoe de termijn van hoger beroep te doen ingaan  
(Artikelen 1051 en 1675/16 Gerechtelijk Wetboek.) 
1 februari 2007 C.2006.0168.F nr. 60 

Collectieve schuldenregeling – Bewerken van het onvermogen – Toelaatbaarheid. 

De rechter mag een vordering tot collectieve schuldenregeling enkel ontoelaatbaar 
verklaren wegens bewerken van het onvermogen wanneer de verzoeker een of meer 
handelingen heeft verricht met het opzet zich onvermogend te maken. (Art. 1675/2 
Gerechtelijk Wetboek.) 
21 juni 2007 C.2006.0667.F nr. 345 

Vormvereisten – Onderzoek – Strafzaken. 

De artikelen 35 en 89, Sv. zijn niet van toepassing op het stuk dat de speurders 
aanschaffen om als vergelijking te dienen met het overtuigingsstuk dat zij moeten 
onderzoeken. (Artikelen 35 en 89 Wetboek van Strafvordering.) 
26 september 2007 P.2007.0978.F nr. 438 

Collectieve schuldenregeling – Gerechtelijke aanzuiveringsregeling – Minimumduur. 

De gerechtelijke aanzuivering, als geregeld bij artikel 1975/12 van het Gerechtelijk 
Wetboek stelt geen enkele minimumduur vast. (Art. 1675/12 Gerechtelijk Wetboek.) 
14 december 2007 F.2006.0076.F nr. 638 

Collectieve schuldenregeling – Betaling door verrekening – Belastingschulden – 
Toepassing. 

Uit de artikelen 1675/7, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek en 334, tweede lid, van de 
programmawet van 27 december 2004 kan worden afgeleid dat de in het eerste lid van die 
tweede bepaling vermelde regel volgens welke de bevoegde ambtenaar onder bepaalde 
voorwaarden het recht heeft om elk aan een belastingschuldige terug te geven of te 
betalen bedrag onder meer binnen het kader van wetsbepalingen inzake belastingen, aan 
te wenden ter betaling met name van verschillende belastingschulden, van toepassing is 
wanneer de belastingschuldige is toegelaten tot het voordeel van de procedure van 
collectieve schuldenregeling. (Art. 334 Programmawet 27 dec. 2004.) 
14 december 2007 F.2006.0076.F nr. 638 
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BETALING 
Minnelijk kantonnement – Samenloop. 

Gelden die minnelijk gekantonneerd worden, komen uiteindelijk toe hetzij aan de 
debiteur–solvens, hetzij aan de schuldeiser, naargelang de uitspraak over de rechten van 
de ene of andere partij; samenloop doet hieraan geen afbreuk. 
2 februari 2007 C.2005.0367.N nr. 63 

Aard – Gezinsbijslagfonds – Onverschuldigde betaling – Schuld. 

De kinderbijslag is een tegemoetkoming van de sociale zekerheid in de kosten verbonden 
aan de opvoeding van het kind en wordt uitbetaald aan de ouder die het kind 
daadwerkelijk opvoedt; de verplichting om een onverschuldigd ontvangen kinderbijslag 
terug te betalen is geen schuld die is aangegaan ten behoeve van de huishouding of van de 
opvoeding van de kinderen. (Art. 222, eerste lid Burgerlijk Wetboek.) 
19 maart 2007 S.2005.0032.N nr. 146 

Cassatie – Gedeeltelijke betaling – Toerekening – Schuld die interest opbrengt – 
Veroordeling tot betaling van hoofdsom – Tenuitvoerlegging. 

Het arrest is naar recht verantwoord wanneer het oordeelt dat betalingen van 
geldbedragen, louter voor de hoofdsom, vóór de cassatie van de beslissingen tot die 
veroordeling is, gedeeltelijk zijn en dat het bepaalde in artikel 1254, Burgerlijk Wetboek 
betreffende de toerekening van betalingen erop moet worden toegepast, aangezien de 
cassatie van die beslissingen, ten aanzien van de appelrechters, de partijen opnieuw in de 
toestand heeft geplaatst waarin zij verkeerden, vóór die beslissingen, op een ogenblik 
waarop de begunstigde van de betaling de hoofdsom had gevorderd, verhoogd met de 
interest en met de protestkosten, en haar vordering als een onlosmakelijk geheel had 
beschouwd. (Art. 1254 Burgerlijk Wetboek.) 
3 mei 2007 C.2006.0032.F nr. 220 

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN 

ALGEMEEN 
Kennisgeving – Uitvoerende kamer – Tijdstip – Vastgoedmakelaars – Beroepsinstituut 
voor de dienstverlenende intellectuele beroepen – Tuchtzaken – Beslissing. 

De kennisgeving van een beslissing in tuchtzaken van de uitvoerende kamer van een 
beroepsinstituut voor dienstverlenende intellectuele beroepen, zoals dat van 
vastgoedmakelaars, gebeurt op het ogenblik dat de aangetekende brief op het adres van de 
bestemmeling wordt aangeboden  (Artikelen 51 en 53, tweede lid KB 27 nov. 1985.) 
12 januari 2007 D.2005.0027.N nr. 23 

Uitvoerende kamer – Vastgoedmakelaars – Betekening – Beroepsinstituut voor de 
dienstverlenende intellectuele beroepen – Tuchtzaken – Beslissing. 

Met betekening van een beslissing in tuchtzaken van de uitvoerende kamer van een 
beroepsinstituut voor dienstverlenende intellectuele beroepen, zoals dat van 
vastgoedmakelaars, wordt een kennisgeving bedoeld  (Artikelen 51 en 53, tweede lid KB 
27 nov. 1985.) 
12 januari 2007 D.2005.0027.N nr. 23 
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Gevolg – Miskenning – Bij een lasthebber gekozen woonplaats. 

Een partij die weet dat een andere partij niet wenst bereikt te worden op haar woonplaats, 
zoals bedoeld in artikel 36, eerste lid, van het Ger. W., maar op een plaats die is gekozen 
kan niet zonder schending van artikel 39 van dat wetboek deze gekozen woonplaats 
negeren; zulks impliceert dat de betekening van een beroepen vonnis met miskenning van 
de door de geadresseerde gekozen woonplaats, de termijn om hoger beroep in te stellen 
niet kan doen lopen. (Art. 39 Gerechtelijk Wetboek.) 
22 juni 2007 C.2005.0032.N nr. 347 

Bij een lasthebber gekozen woonplaats. 

Artikel 39 van het Ger. W. verschaft aan een geadresseerde de mogelijkheid om 
woonplaats te kiezen bij een lasthebber, en daardoor te kennen te geven dat hij in geval 
van betekening aan woonplaats, zoals bedoeld in artikel 35 van dat wetboek, niet wenst 
bereikt te worden op de woonplaats, zoals bedoeld in artikel 36, maar op een woonplaats 
waar hij voor de behartiging van zijn belangen beter kan worden bereikt; artikel 39 heeft 
aldus niet tot doel aan de partij die laat betekenen, een bijkomende mogelijkheid te geven 
om te betekenen maar geeft aan de geadresseerde de mogelijkheid om in zijn belang een 
plaats van betekening te kiezen die afwijkt van deze geregeld door artikel 35. (Artikelen 
35, 36 en 39 Gerechtelijk Wetboek.) 
22 juni 2007 C.2005.0032.N nr. 347 

Voorwaarden – Betekeningen aan de Staat – Betekeningen aan de griffie van de Kamer of 
de Senaat – Geschil waarvan het voorwerp behoort tot de bevoegdheid van de Kamer of 
de Senaat. 

Indien het voorwerp van het geschil behoort tot de bevoegdheid van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers of de Senaat worden de betekeningen aan de Staat gedaan aan 
de griffie van de betrokken vergadering; met dergelijke geschillen worden enkel 
geschillen beoogd waarvan het voorwerp tot de zelfstandige bevoegdheid van deze 
instellingen behoort en met name niet de aansprakelijkheidsgeschillen wegens foutieve 
wetgeving. (Artikelen 42, 1° en 705 Gerechtelijk Wetboek.) 
13 december 2007 C.2006.0214.N nr. 630 

EXPLOOT 
Hoger beroep – Betekening – Afgifte van het exploot op het politiecommissariaat – 
Termijn – Aanvang – Verstekvonnis – Strafzaken. 

Wanneer een beklaagde bij verstek is veroordeeld, moet de verklaring van hoger beroep, 
ingeval het exploot in strafzaken niet kan worden betekend zoals is bepaald in de artikelen 
33 tot 35, Gerechtelijk Wetboek en de gerechtsdeurwaarder het afschrift van het exploot 
daarom op het politiecommissariaat heeft afgegeven overeenkomstig artikel 37, 
Gerechtelijk Wetboek, behoudens overmacht of onoverkomelijke dwaling, worden gedaan 
uiterlijk vijftien dagen na deze afgifte  (Art. 203, § 1 Wetboek van Strafvordering.) 
15 mei 2007 P.2006.1676.N nr. 249 

Cassatieberoep – Bestreden beslissing – Burgelijke zaken – Betekening op een 
achterhaald adres. 

De betekening van de bestreden beslissing aan de eiser in cassatie op een achterhaald 
adres, terwijl uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de verweerder 
het juiste adres van de eiser kende, kan niet dienen als aanvang van de termijn van drie 
maanden waarbinnen het cassatieberoep moet worden ingesteld. (Artikelen 42, 5° en 
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1073, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
25 mei 2007 F.2005.0057.N nr. 277 

Nietigheid niet opgeworpen – Verplichte vermeldingen – Akte van verzet – Nietigheid – 
Dagvaarding – Verzuim. 

Wanneer het exploot van dagvaarding nietig is omdat het niet de dag van de terechtzitting 
vermeldt, doch deze nietigheid niet wordt ingeroepen in de akte van verzet, is de 
nietigheid gedekt en kan zij derhalve niet voor het eerst worden voorgedragen in een 
latere conclusie. (Artikelen 702, 5°, en 864, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
1 juni 2007 C.2004.0460.N nr. 287 

GERECHTSBRIEF 
Collectieve schuldenregeling – Kennisgeving – Gevolg – Vonnis. 

De aan de partijen gedane kennisgeving van een door de beslagrechter inzake collectieve 
schuldenregeling gewezen vonnis strekt ertoe de termijn van hoger beroep te doen ingaan  
(Artikelen 1051 en 1675/16 Gerechtelijk Wetboek.) 
1 februari 2007 C.2006.0168.F nr. 60 

Hoger beroep – Vrijblijvende kennisgeving – Termijn – Aanvang. 

De termijn om hoger beroep aan te tekenen in een geschil tot terugvordering, krachtens 
artikel 164, Z.I.V.–wet 1994, neemt geen aanvang op het tijdstip van de kennisgeving van 
de bestreden beslissing bij gerechtsbrief aan partijen, doch wel bij de betekening van deze 
beslissing. (Artikelen 704, eerste lid, 792, tweede lid, en 1051 Gerechtelijk Wetboek; Art. 
164 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 
tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen.) 
5 maart 2007 S.2005.0102.N nr. 126 

IN HET BUITENLAND 
Hoger beroep – Niet–aangrenzend land van Europa – Ander werelddeel – Termijn – 
Verlenging – Verblijfplaats. 

Wanneer degene aan wie betekend wordt, verblijft op het Europese continent maar in een 
land dat ook deel uitmaakt van een ander werelddeel, dient de verlenging van de termijn 
van hoger beroep te gebeuren aan de hand van de door artikel 55 Gerechtelijk Wetboek 
voorgeschreven langste termijn  (Artikelen 55 en 1051, derde lid Gerechtelijk Wetboek.) 
30 maart 2007 C.2005.0073.N nr. 161 

Betekening van een vonnis in het buitenland – Toepassing van het Verdrag van 's 
Gravenhage – Tijdstip van de betekening – Burgerlijke zaken. 

Wanneer een verdrag de wijze regelt waarop gerechtelijke akten worden overgezonden, is 
er, jegens de geadresseerde, betekening op het ogenblik dat de akte hem wordt afgegeven  
(Art. 40, eerste lid Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 2, eerste lid, 5 en 6 Verdrag inzake de 
betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke stukken in burgerlijke 
zaken en in handelszaken, opgemaakt te 's Gravenhage en goedgekeurd bij wet van 24 jan. 
1970.) 
21 december 2007 C.2006.0155.F nr. 660 



– 47 – 

ALLERLEI 
Betekening – Cassatieberoep van het openbaar ministerie – Termijn van neerlegging – 
Strafuitvoeringsrechtbank – Akte van betekening – Vonnis. 

Het openbaar ministerie dat cassatieberoep aantekent tegen een vonnis van de 
strafuitvoeringsrechtbank moet de akte van betekening van het cassatieberoep aan de 
partij tegen wie het gericht is, neerleggen ter griffie van het Hof van Cassatie binnen de 
termijn gesteld in artikel 420bis, eerste lid, Sv. (Artikelen 418 en 420bis, eerste lid 
Wetboek van Strafvordering; Art. 97, § 1 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer 
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
24 juli 2007 P.2007.0959.N nr. 373 

Kennisgeving – Strafuitvoeringsrechtbank – Termijn van vierentwintig uur – Artikel 58, § 
1, Wet Strafuitvoering – Sanctie – Vonnis. 

Artikel 58, §1 Wet Strafuitvoering voorziet niet in een sanctie indien de erin bepaalde 
termijn van vierentwintig uur, waarbinnen het vonnis bij gerechtsbrief ter kennis gebracht 
dient te worden  van de veroordeelde en schriftelijk van het openbaar ministerie en, indien 
de veroordeelde gedetineerd is, van de directeur, niet is gerespecteerd; deze kennisgeving 
heeft enkel als doel de termijn van het cassatieberoep te doen ingaan  
4 december 2007 P.2007.1591.N nr. 614 

BETICHTING VAN VALSHEID 
Ontvankelijkheid – Verzoekschrift – Cassatiegeding – Strafzaken – Valsheidsvordering 
ingesteld naar aanleiding van een cassatieberoep. 

In de regel is een verzoekschrift dat een naar aanleiding van een cassatieberoep ingestelde 
valsheidsvordering bevat ontvankelijk en is de valsheidsvordering toegelaten, wanneer de 
tijdens het cassatiegeding van valsheid betichte stukken niet van valsheid konden worden 
beticht voor de feitenrechter, wanneer het verzoekschrift betrekking heeft op een 
wezenlijke vereiste voor de regelmatigheid van de bestreden beslissing en wanneer het in 
het verzoekschrift gestelde feit waarschijnlijk genoeg is om de bewijskracht van een 
authentieke akte aan te tasten  
26 juni 2007 P.2007.0387.N nr. 356 

BEVOEGDHEID EN AANLEG 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Beslagrechter – Uitlegging – Dwangsom – Beslissing. 

De beslagrechter zal soms de draagwijdte moeten bepalen van een beslissing die een 
dwangsom oplegt, wanneer de bewoordingen van die beslissing een uitleggingsprobleem 
doen rijzen. (Art. 1498 Gerechtelijk Wetboek.) 
22 februari 2007 C.2005.0361.F nr. 108 

Hoger beroep – Vordering tot uitzetting uit plaatsen zonder recht betrokken – 
Accessorium van de vordering – Geschil over de titel – Vrederechter. 

De appelrechter verantwoordt zijn beslissing naar recht dat de vrederechter bevoegd is om 
in eerste aanleg van de vordering kennis te nemen, wanneer hij de overeenkomst tussen de 
partijen, "huurovereenkomst voor een rusthuis" genaamd, niet als een huurovereenkomst 
analyseert maar als een overeenkomst sui generis die in het kader van een concessie van 
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een openbare dienst is gesloten. (Artikelen 591, 1°, 593 en 643 Gerechtelijk Wetboek.) 
18 juni 2007 C.2006.0061.F nr. 334 

Onroerend goed dat tot het openbaar domein behoort – Vordering tot uitzetting uit 
plaatsen zonder recht betrokken – Vrederechter. 

De vrederechter is bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen tot uitzetting uit 
plaatsen zonder recht betrokken, inclusief de onroerende goederen die tot het publiek 
domein behoren. (Art. 591, 1° Gerechtelijk Wetboek.) 
18 juni 2007 C.2006.0061.F nr. 334 

Opleggen van een maatregel aan een administratieve overheid. 

De rechter mengt zich niet in de uitoefening van de bij wet aan de administratieve 
overheid voorbehouden machten, wanneer hij, om de benadeelde partij in haar rechten te 
herstellen, aan de overheid een maatregel oplegt om een einde te maken aan de 
schadelijke aantasting van de rechten van de benadeelde partij. (Art. 584, eerste lid 
Gerechtelijk Wetboek.) 
1 oktober 2007 C.2006.0682.N nr. 444 

De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van een partij die op een 
subjectief recht gegrond is  (Art. 144 Grondwet 1994.) 
20 december 2007 C.2006.0596.F nr. 656 

Subjectief recht. 

Het bestaan van een subjectief recht veronderstelt dat de eiser zich beroept op een 
welbepaalde juridische verplichting die een regel van objectief recht rechtstreeks aan een 
derde oplegt en bij de nakoming waarvan die partij belang heeft  (Art. 144 Grondwet 
1994.) 
20 december 2007 C.2006.0596.F nr. 656 

Subjectief recht. 

Het bestaan van een subjectief recht veronderstelt dat de eiser zich beroept op een 
welbepaalde juridische verplichting die een regel van objectief recht rechtstreeks aan een 
derde oplegt en bij de nakoming waarvan die partij belang heeft  (Art. 144 Grondwet 
1994.) 
20 december 2007 C.2006.0574.F nr. 655 

Subjectief recht ten aanzien van een administratieve overheid. 

Opdat een partij zich ten aanzien van de administratieve overheid op een subjectief recht 
zou kunnen beroepen, is het vereist dat de bevoegdheid van die overheid gebonden is  
(Art. 144 Grondwet 1994; Art. 14, § 1 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij 
KB van 12 jan. 1973.) 
20 december 2007 C.2006.0596.F nr. 656 

Subjectief recht ten aanzien van een administratieve overheid. 

Opdat een partij zich ten aanzien van een administratieve overheid op een subjectief recht 
zou kunnen beroepen is het vereist dat de bevoegdheid van die overheid gebonden is  
(Art. 144 Grondwet 1994; Art. 14, § 1 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij 
KB van 12 jan. 1973.) 
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20 december 2007 C.2006.0574.F nr. 655 

De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van een partij die op een 
subjectief recht gegrond is  
20 december 2007 C.2006.0574.F nr. 655 

STRAFZAKEN 
Hoofdelijke veroordeling van verschillende partijen tot betaling van schadevergoeding 
aan de burgerlijke partij – Bijdrage van iedere partij in deze veroordeling – Kan door de 
strafrechter niet worden vastgesteld. 

De strafrechter die verschillende personen hoofdelijk of in solidum tot betaling van 
schadevergoeding aan de burgerlijke partij veroordeelt, is niet bevoegd om te beslissen in 
hoeverre deze partijen, onderling, in deze veroordeling zullen bijdragen  
4 april 2007 P.2006.1345.F nr. 174 

Verlating van familie – Veroordeling tot betaling van een onderhoudsbijdrage ingevolge 
een Nederlandse rechterlijke beslissing – Verdrag van 27 september 1968 – 
Uitvoerbaarverklaring van de Nederlandse rechterlijke beslissing in België – 
Onderhoudsplichtige met verblijfplaats in België – Schuldige niet–uitvoering van de 
uitkering tot onderhoud – Bevoegdheid van de Belgische rechtbank. 

Uit de artikelen 3 en 391bis, Strafwetboek, 23, Wetboek van Strafvordering en 31, eerste 
lid, van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, volgt dat de 
veroordeling tot betaling van een onderhoudsbijdrage ingevolge een Nederlandse 
rechterlijke beslissing, na uitvoerbaarverklaring in België met toepassing van het 
vermelde verdrag, ten uitvoer kan worden gelegd door de uitkeringsgerechtigde die 
daarom verzoekt, in de verblijfplaats in België van de onderhoudsplichtige; in geval van 
schuldige niet–uitvoering is deze verblijfplaats de plaats waar het misdrijf wordt 
gepleegd. 
5 juni 2007 P.2007.0462.N nr. 302 

Verschillende akten van aanhangigmaking – Wettigheid – Bevoegd voor bepaalde feiten – 
Beslissing van onbevoegdheid voor het geheel – Vaststelling van de samenhang – 
Grondslag – Onbevoegd voor andere feiten – Aanhangigmaking van de zaak bij de 
rechter. 

Wanneer bij een vonnisgerecht door verschillende akten van aanhangigmaking feiten zijn 
aanhangig gemaakt waarvan sommige wel en andere niet tot zijn bevoegdheid behoren, 
kan dat gerecht zich niet wettig onbevoegd verklaren voor de gehele zaak, als het zelf 
vaststelt dat die verschillende feiten samenhangend zijn  
24 oktober 2007 P.2007.1238.F nr. 503 

Verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen – Bevoegdheid van de rechter – Facultatieve 
bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen die niet meer in het vermogen van 
de veroordeelde kunnen worden aangetroffen – Schriftelijke vordering van het openbaar 
ministerie – Raming van de geldwaarde van de vermogensvoordelen – Strafvordering. 

Artikel 43bis, Strafwetboek, vereist niet dat de vordering van het openbaar ministerie 
schriftelijk de geldwaarde raamt, maar laat het integendeel aan de strafrechter die 
geldwaarde te ramen; wanneer het openbaar ministerie de bijzondere verbeurdverklaring 
schriftelijk heeft gevorderd en indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het 
vermogen van de veroordeelde, is de raming van de geldwaarde altijd in het debat voor de 
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strafrechter  
13 november 2007 P.2007.0929.N nr. 547 

Onderzoek gevorderd door de procureur–generaal in toepassing van artikel 480 Sv. – 
Verzoekschrift strekkende tot het uitoefenen van toezicht op het onderzoek – Artikel 136, 
tweede lid, Sv. – Arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling zich onbevoegd 
verklaart – Voorrecht van rechtsmacht – Toepassing. 

Er bestaat slechts een geschil inzake bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 416, tweede 
lid, en 539 Wetboek van Strafvordering, indien de rechter die kennisneemt van de 
strafvordering zich de bevoegdheid van een andere rechter toeeigent of zich onbevoegd 
verklaart, zodat daaruit een geschil over jurisdictie ontstaat, dat enkel door een regeling 
van rechtsgebied kan worden beëindigd; dit is niet het geval voor het arrest waarbij de 
kamer van inbeschuldigingstelling zich onbevoegd verklaart kennis te nemen van het 
verzoek om, op grond van art. 136, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, toezicht uit 
te oefenen op het verloop van het onderzoek dat geopend werd op vordering van de 
procureur–generaal bij het hof van beroep op grond van art. 480 Wetboek van 
Strafvordering wegens de betrokkenheid bij de feiten van een persoon met een in art. 479 
van hetzelfde wetboek bedoelde hoedanigheid, op grond dat: –in geval van voorrecht van 
rechtsmacht er geen wettelijke saisine is zolang de strafvordering niet is ingesteld –het 
verzoek van de procureur–generaal aan de eerste voorzitter tot het aanstellen van een 
raadsheer–onderzoeksrechter voor een onderzoek tegen een persoon die voorrecht van 
rechtsmacht heeft en tegen de eventuele mededaders of medeplichtigen de strafvordering 
niet instelt–alleen de procureur–generaal met een beslissing tot vervolging de 
strafvordering kan instellen bij de beëindiging van het strafonderzoek door de raadsheer–
onderzoeksrechter–de raadsheer–onderzoeksrechter enkel verantwoording verschuldigd is 
aan de eerste voorzitter en de procureur–generaal–hieruit volgt dat er in dergelijk geval 
geen inverdenkingstelling in de zin van art. 61bis Wetboek van Strafvordering bestaat, 
evenmin als de mogelijkheid van toezicht krachtens art. 136 Wetboek van Strafvordering  
4 december 2007 P.2007.0813.N nr. 608 

Er bestaat slechts een geschil inzake bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 416, tweede 
lid, en 539  Wetboek van Strafvordering, wanneer de rechter die kennisneemt van de 
strafvordering zich de bevoegdheid van een andere rechter toeeigent of zich onbevoegd 
verklaart, zodat daaruit een geschil over jurisdictie kan ontstaan dat de rechtsgang 
belemmert en enkel door een regeling van rechtsgebied kan  worden beëindigd  
Declercq, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 4°ed. 2007, nr. 859, p.421; Declercq, R., 
Cassation en matière répressive, R.P.D.B., Brussel, Bruylant, 2006, nrs. 195 en 216. 4 
december 2007 P.2007.1163.N nr. 611 

Rechtspleging voor het hof van beroep – Onderzoek gevorderd door de procureur–
generaal in toepassing van artikel 480 Sv. – Verzoekschrift strekkende tot het uitoefenen 
van toezicht op het onderzoek – Artikel 136, tweede lid, Sv. – Dagvaarding door de 
feitenrechter in toepassing van artikel 479 Sv. – Navolgend arrest waarbij de kamer van 
inbeschuldigingstelling zich onbevoegd verklaart – Cassatieberoep tegen het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling – Eerder cassatieberoep beschouwd als kennelijk 
niet–ontvankelijkheid – Voorrecht van rechtsmacht – Tussenarrest – Toepassing. 

Er bestaat slechts een geschil inzake bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 416, tweede 
lid, en 539 Wetboek van Strafvordering, wanneer de rechter die kennisneemt van de 
strafvordering zich de bevoegdheid van een ander rechter toeeigent of zich onbevoegd 
verklaart, zodat daaruit een geschil over jurisdictie kan ontstaan dat de rechtsgang 
belemmert en enkel door regeling van rechtsgebied kan worden beëindigd; dit is net het 
gevalvoor het tussenarrest waarbij het hof van beroep oordeelt dat eisers cassatieberoep 
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tegen een eerder arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij dit 
onderzoeksgerecht zich onbevoegd verklaart kennis te nemen van een verzoek om, op 
grond van art. 136, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, toezicht uit te oefenen op het 
verloop van een onderzoek dat geopend werd op vordering van de procureur–generaal bij 
het hof van beroep op grond art. 480 Wetboek van Strafvordering wegens de 
betrokkenheid bij de feiten van een persoon met een in artikel 479 van hetzelfde wetboek 
bedoelde hoedanigheid, kennelijk niet ontvankelijk is en derhalve geen schorsende 
werking kan hebben op het verloop van de door de dagvaarding ingestelde strafvordering 
zodat er geen reden is de zaak af te splitsen  
4 december 2007 P.2007.1207.N nr. 612 

Er bestaat slechts een geschil inzake bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 416, tweede 
lid, en 539 Wetboek van Strafvordering, wanneer de rechter die kennisneemt van de 
strafvordering zich de bevoegdheid van een ander rechter toeeigent of zich onbevoegd 
verklaart, zodat daaruit een geschil over jurisdictie kan ontstaan dat de rechtsgang 
belemmert en enkel door regeling van rechtsgebied kan worden beëindigd; dit is net het 
gevalvoor het tussenarrest waarbij het hof van beroep oordeelt dat eisers cassatieberoep 
tegen een eerder arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij dit 
onderzoeksgerecht zich onbevoegd verklaart kennis te nemen van een verzoek om, op 
grond van art. 136, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, toezicht uit te oefenen op het 
verloop van een onderzoek dat geopend werd op vordering van de procureur–generaal bij 
het hof van beroep op grond art. 480 Wetboek van Strafvordering wegens de 
betrokkenheid bij de feiten van een persoon met een in artikel 479 van hetzelfde wetboek 
bedoelde hoedanigheid, kennelijk niet ontvankelijk is en derhalve geen schorsende 
werking kan hebben op het verloop van de door de dagvaarding ingestelde strafvordering 
zodat er geen reden is de zaak af te splitsen  
4 december 2007 P.2007.1207.N nr. 612 

Er bestaat slechts een geschil inzake bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 416, tweede 
lid, en 539 Wetboek van Strafvordering, indien de rechter die kennisneemt van de 
strafvordering zich de bevoegdheid van een andere rechter toeeigent of zich onbevoegd 
verklaart, zodat daaruit een geschil over jurisdictie ontstaat, dat enkel door een regeling 
van rechtsgebied kan worden beëindigd; dit is niet het geval voor het arrest waarbij de 
kamer van inbeschuldigingstelling zich onbevoegd verklaart kennis te nemen van het 
verzoek om, op grond van art. 136, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, toezicht uit 
te oefenen op het verloop van het onderzoek dat geopend werd op vordering van de 
procureur–generaal bij het hof van beroep op grond van art. 480 Wetboek van 
Strafvordering wegens de betrokkenheid bij de feiten van een persoon met een in art. 479 
van hetzelfde wetboek bedoelde hoedanigheid, op grond dat: –in geval van voorrecht van 
rechtsmacht er geen wettelijke saisine is zolang de strafvordering niet is ingesteld –het 
verzoek van de procureur–generaal aan de eerste voorzitter tot het aanstellen van een 
raadsheer–onderzoeksrechter voor een onderzoek tegen een persoon die voorrecht van 
rechtsmacht heeft en tegen de eventuele mededaders of medeplichtigen de strafvordering 
niet instelt–alleen de procureur–generaal met een beslissing tot vervolging de 
strafvordering kan instellen bij de beëindiging van het strafonderzoek door de raadsheer–
onderzoeksrechter–de raadsheer–onderzoeksrechter enkel verantwoording verschuldigd is 
aan de eerste voorzitter en de procureur–generaal–hieruit volgt dat er in dergelijk geval 
geen inverdenkingstelling in de zin van art. 61bis Wetboek van Strafvordering bestaat, 
evenmin als de mogelijkheid van toezicht krachtens art. 136 Wetboek van Strafvordering  
4 december 2007matière répressive, R.P.D.B., Brussel, Bruylant, 2006, nrs. 195 en 
216.P.2007.0813.N nr. 608 
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ALLERLEI 
Verordening Brussel II – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Gewone verblijfplaats van 
het kind in een lidstaat – Aanhangigmaking van de zaak bij het bevoegde gerecht van die 
lidstaat – Wijziging van de verblijfplaats van het kind naar een andere lidstaat – 
Europese Unie. 

Wanneer bij een bevoegd gerecht van een lidstaat van de Europese Unie een zaak van 
ouderlijke verantwoordelijkheid voor een kind aanhangig is gemaakt, blijft dat gerecht 
bevoegd ook als het kind in de loop van de rechtspleging een gewone verblijfplaats in een 
andere lidstaat verkrijgt; om de zaak naar een gerecht van die andere lidstaat te verwijzen, 
dient het gerecht waar de zaak aanhangig is gemaakt, de samenwerkingsprocedure toe te 
passen die bij artikel 15 van de Verordening Brussel II is bepaald. (Artikelen 1.1, 2, 2.7, 
8, 9 en 15 E.E.G.–Verordening nr 2201/2003 van de Raad van 27 nov. 2003 betreffende 
de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken 
en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid.) 
21 november 2007 P.2007.1193.F nr. 571 

BEWIJS 

ALGEMEEN 
Bewijslast. Beoordelingsvrijheid – Uitgaven gedaan ter uitvoering van een contractuele, 
wettelijke of reglementaire verplichting – Vergoedbare schade. 

Of de gedane uitgaven, blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of 
het reglement, al dan niet definitief voor rekening moeten blijven van diegene die ze heeft 
moeten doen, is geen feit dat moet bewezen worden door de partijen, maar is door de 
rechter te beoordelen, door middel van een uitlegging van de overeenkomst, de wet of het 
reglement  (Art. 870 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 1315, eerste lid, 1382 en 1383 
Burgerlijk Wetboek.) 
18 september 2007 P.2007.0005.N nr. 412 

Mededelen van inlichtingen – Toelating van de rechterlijke overheid – Toepassing. 

Artikel 6, § 1, derde lid, van de Arbeidsinspectiewet krachtens hetwelk inlichtingen 
betreffende gerechtelijke procedures enkel mogen worden meegedeeld met de 
uitdrukkelijke toelating van de procureur–generaal of de auditeur–generaal, heeft enkel 
betrekking op het verstrekken van inlichtingen door andere diensten aan de sociale 
inspectiediensten op hun verzoek, maar heeft geen betrekking op inlichtingen die door een 
sociale inspectiedienst worden meegedeeld aan een instelling van sociale zekerheid  (Art. 
6, § 1, derde lid Arbeidsinspectiewet.) 
29 oktober 2007 S.2006.0091.N nr. 513 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Verzekering – Bewijslast – Recht van verhaal van de verzekeraar – WAM–verzekering. 

De WAM–verzekeraar, die verhaal wenst uit te oefenen, hoeft niet te bewijzen dat de 
verzekeringsovereenkomst een recht van verhaal voorbehoudt in de gevallen opgesomd in 
artikel 25 van de modelovereenkomst. (Art. 870 Gerechtelijk Wetboek; Art. 25 KB 14 
dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.) 
9 maart 2007 C.2006.0003.N nr. 131 

Verzekering – Modelovereenkomst – Bewijslast – Recht van verhaal van de verzekeraar – 
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Afwijking – WAM–verzekering. 

De verzekeringnemer of de verzekerde die aanvoert dat in zijn voordeel van de 
verhaalsregeling van de artikelen 24 en 25 van de modelovereenkomst is afgeweken, dient 
te bewijzen dat dergelijke afwijking bepaald is in de verzekeringsovereenkomst  (Art. 870 
Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 24 en 25 KB 14 dec. 1992 betreffende de 
modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen.) 
9 maart 2007 C.2006.0003.N nr. 131 

Recht van verdediging – Gevolgen – Getuigenverhoor – Vervallenverklaring wegens 
foutieve passiviteit. 

De op de rechter rustende verplichting niet ten gronde te beslissen vooraleer het door hem 
bevolen getuigenverhoor wordt gehouden, houdt op wanneer de partij aan wie de 
mogelijkheid is gegeven getuigen te horen, aanhoudend en foutief nalaat dit te doen, zodat 
de rechter die een dergelijke fout vaststelt het recht van verdediging en de wettelijke 
bepalingen over het getuigenverhoor niet miskent als hij op grond van die fout de 
onzorgvuldige partij vervallen verklaart van haar recht de getuigen te doen horen  
(Artikelen 915 e.v. Gerechtelijk Wetboek.) 
20 april 2007 C.2004.0393.N nr. 196 

Buitengerechtelijke bekentenis. 

Voor het aannemen van een buitengerechtelijke bekentenis is niet vereist dat tussen de 
partijen reeds een ontstane en actuele betwisting bestaat  (Art. 1354 Burgerlijk Wetboek.) 
1 juni 2007 C.2005.0385.N nr. 289 

De rechter die een conclusie waarin gegevens als bewijzen worden voorgesteld, 
beantwoordt door hun dit karakter te ontzeggen, miskent de bewijskracht van de akten 
niet. (Artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek.) 
10 september 2007 S.2005.0128.F nr. 392 

Gevolg – Bewijslast – Geschil – Lichamelijk roerend goed – Eigendomsrecht – 
Voorwaarde – Bezit. 

Hij die beweert dat een bezit gebrekkig is, dient zulks te bewijzen  (Art. 1315 Burgerlijk 
Wetboek.) 
24 september 2007 C.2006.0094.F nr. 427 

Gevolg – Geschil – Lichamelijk roerend goed – Eigendomsrecht – Bezit. 

In een geschil tussen de huidige bezitter van een lichamelijk roerend goed en de bezitter 
die hem onmiddellijk voorafging of diens rechthebbenden, vormt het bezit een vermoeden 
van titel ten voordele van de bezitter die te goeder trouw is  (Artikelen 2279 en 2230 
Burgerlijk Wetboek.) 
24 september 2007 C.2006.0094.F nr. 427 

Exoneratiebeding – Landverzekering – Oorzakelijk verband – Grove schuld. 

De verzekeraar die een exoneratiebeding doet gelden, is slechts van dekking van het 
schadegeval vrijgesteld indien hij bewijst dat er een oorzakelijk verband is tussen de in de 
overeenkomst omschreven grove schuld en het schadegeval. (Artikelen 8, tweede lid, en 
11 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.) 
12 oktober 2007 C.2005.0520.F nr. 477 
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Arbeidsovereenkomst. 

Het arrest dat vaststelt dat de kwalificatie van uitvoering van zelfstandige arbeid die 
partijen aan hun overeenkomst hadden gegeven, slechts door de rechter kan gewijzigd 
worden in een arbeidsovereenkomst als het bewijs geleverd wordt van gezagselementen 
die onverenigbaar zijn met de overeenkomst van uitvoering van arbeid op zelfstandige 
basis, verantwoordt de beslissing dat de bedoelde overeenkomsten geen zelfstandige 
arbeid tot voorwerp hadden maar arbeidsovereenkomsten zijn, niet naar recht indien niet 
wordt aangegeven hoe en in welke mate de in het arrest weergegeven elementen elk 
afzonderlijk of in hun geheel beschouwd, onverenigbaar zijn met de uitvoering van 
zelfstandige arbeid. (Artikelen 2 en 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten.) 
29 oktober 2007 S.2005.0123.N nr. 510 

Beoordeling. 

De rechter oordeelt op onaantastbare wijze of de hem voorgelegde akte het beweerde feit 
waarschijnlijk maakt en derhalve als een begin van bewijs door geschrift moet worden 
beschouwd waarbij het Hof bevoegd is na te gaan of de rechter dat wettelijk begrip niet 
heeft miskend  (Art. 1347, tweede lid Burgerlijk Wetboek.) 
2 november 2007 C.2005.0379.F nr. 524 

Vermoeden van vergunning – Stedenbouw – Afwezigheid van vermelding in het 
gemeentelijk register – Bouwvergunning – Tegenbewijs. 

Uit de wettelijke bepaling die voorziet dat constructies, waarvan door enig 
bewijsmateriaal wordt aangetoond dat ze gebouwd zijn na de inwerkingtreding van de 
Stedenbouwwet maar die dateren van voor de allereerste, definitieve vaststelling van het 
gewestplan waarbinnen zij gelegen zijn, in het vergunningenregister de vermelding 
krijgen dat er een vermoeden bestaat dat de constructie als vergund moet worden 
beschouwd, indien de overheid niet kan aantonen door enig bewijsmateriaal, behoudens 
getuigenverklaringen, zoals door middel van een goedgekeurd bouwplan, een proces–
verbaal of een bezwaarschrift, dat de constructie in overtreding werd opgericht, volgt niet 
dat de afwezigheid van vermelding in het gemeentelijk register van bouwaanvragen en 
bouwvergunningen daterend van voor het vergunningenregister ingevoerd door artikel 96, 
§ 1, van het Stedenbouwdecreet 1999 in geen geval als bewijs in aanmerking kan worden 
genomen. (Art. 96, § 4, tweede lid Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 
18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
8 november 2007 C.2006.0624.N nr. 536 

Aard – Vermoeden van vergunning – Stedenbouw – Bouwvergunning. 

Het in het vergunningenregister te vermelden vermoeden dat constructies, waarvan door 
enig bewijsmateriaal wordt aangetoond dat ze gebouwd zijn na de inwerkingtreding van 
de Stedenbouwwet maar die dateren van voor de allereerste, definitieve vaststelling van 
het gewestplan waarbinnen zij gelegen zijn, als vergund moeten worden beschouwd, 
indien de overheid niet kan aantonen door enig bewijsmateriaal, behoudens 
getuigenverklaringen, zoals door middel van een goedgekeurd bouwplan, een proces–
verbaal of een bezwaarschrift, dat de constructie in overtreding werd opgericht, is een 
weerlegbaar vermoeden van vergunning, met mogelijkheid van tegenbewijs door de 
overheid, die hiertoe alle middelen, behoudens getuigenbewijs, kan aanwenden. (Art. 96, 
§ 4, tweede lid Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
8 november 2007 C.2006.0624.N nr. 536 
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Beoordelingsvrijheid – Algemeen bekend of op de algemene ervaring berustend feit. 

De rechter verantwoordt zijn beslissing niet naar recht, wanneer hij ze niet heeft gegrond 
op een algemeen bekend of op de algemene ervaring berustend feit maar op een feit dat 
alleen berust op de bewering van een partij en dat hem niet toestond de door het middel 
bekritiseerde overweging te maken  
9 november 2007 C.2007.0154.F nr. 540 

Miskenning. 

De bewijskracht van een akte wordt door de rechter miskend wanneer hij aan die akte een 
uitlegging geeft die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan  (Artikelen 1319, 1320 
en 1322 Burgerlijk Wetboek.) 
19 november 2007 C.2006.0150.F nr. 562 

Inhoud van de boeken van kooplieden – Wettelijke bewijswaarde. 

De niet–handelaar kan zich in de regel beroepen op de inhoud van de boeken van 
kooplieden, die t.a.v. degene die ze bijhoudt een bekentenis kunnen vormen; aangezien 
die boeken echter geen bekentenis in rechte inhouden, beoordeelt de feitenrechter evenwel 
de wettelijke bewijswaarde van de gegevens uit die boeken. (Art. 1330 Burgerlijk 
Wetboek.) 
3 december 2007 C.2007.0015.F nr. 604 

Toetsing door het Hof – Feitelijk vermoeden. 

In de gevallen waarin het bewijs door vermoedens wettelijk is toegestaan, beoordeelt de 
rechter in feite de bewijswaarde van de vermoedens waarop hij zijn beslissing grondt; het 
Hof gaat alleen na of de rechter het feitelijk vermoeden niet heeft miskend en of hij m.n. 
uit de door hem vastgestelde feiten geen gevolg heeft afgeleid dat op grond daarvan 
onmogelijk te verantwoorden is  (Art. 1353 Burgerlijk Wetboek.) 
3 december 2007 C.2007.0003.F nr. 603 

Recht van verdediging – Anonieme verklaringen – Echtscheidingsprocedure. 

De rechter miskent het recht van verdediging van de verweerder in de 
echtscheidingsprocedure, wanneer de doorslaggevende reden voor zijn beslissing om de 
echtscheiding, in het kader van de vordering tot echtscheiding wegens scheiding van meer 
dan twee jaar, in het nadeel van beide partijen uit te spreken, uit anonieme verklaringen 
van de buren van het koppel bestaat, die door de rijkswacht zijn afgenomen  
17 december 2007 C.2006.0579.F nr. 639 

Recht van verdediging – Anonieme verklaringen – Echtscheidingsprocedure. 

De rechter miskent het recht van verdediging van de verweerder in de 
echtscheidingsprocedure, wanneer de doorslaggevende reden voor zijn beslissing om de 
echtscheiding, in het kader van de vordering tot echtscheiding wegens scheiding van meer 
dan twee jaar, in het nadeel van beide partijen uit te spreken, uit anonieme verklaringen 
van de buren van het koppel bestaat, die door de rijkswacht zijn afgenomen  
17 december 2007 C.2006.0579.F nr. 639 

Toetsing door het Hof – Beoordeling door de rechter – Begrip – Feitelijke vermoedens. 

Feitelijke vermoedens zijn gevolgtrekkingen die de rechter uit een bekend feit kan 
afleiden om te besluiten tot een onbekend feit; hoewel de rechter op onaantastbare wijze 
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het bestaan vaststelt van de feiten waarop hij steunt en hoewel de gevolgtrekkingen, die 
hij daaruit als vermoeden afleidt, aan zijn oordeel en beleid worden overgelaten, mag hij 
het rechtsbegrip feitelijk vermoeden, dat aan het toezicht van het Hof is onderworpen niet 
miskennen of denatureren en mag hij onder meer uit de door hem vastgestelde feiten geen 
gevolgtrekkingen afleiden die, op grond van die feiten, voor geen enkele verantwoording 
vatbaar zijn  (Artikelen 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek.) 
20 december 2007 C.2007.0161.N nr. 652 

Bewijslast – Artikel 29bis WAM 1989 – Beschermde categorie – Niet–bestuurder – WAM–
verzekering. 

De eiser die beweert ingevolge artikel 29bis van de WAM 1989 aanspraak te kunnen 
maken op een vergoeding, moet bewijzen dat het verwezenlijkte risico binnen de 
omschrijving van het verzekerde risico valt; hij moet derhalve bewijzen dat hij behoort tot 
de door dat artikel beschermde categorie en dus niet de bestuurder was van een bij een 
verkeersongeval betrokken voertuig. (Art. 1315, eerste lid Burgerlijk Wetboek; Art. 29bis 
Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; Art. 
870 Gerechtelijk Wetboek.) 
20 december 2007 C.2006.0301.N nr. 650 

Buitengerechtelijke bekentenis. 

De buitengerechtelijke bekentenis is een eenzijdige daad waaruit een bewijs kan worden 
gehaald en die moet uitgaan van de partij tegen wie ze wordt aangevoerd  (Artikelen 1354 
en 1355 Burgerlijk Wetboek.) 
20 december 2007 C.2007.0161.N nr. 652 

STRAFZAKEN 
Bossen – Ambtenaar van het bosbeheer – Plaatsopneming – Verklaring onder ede. 

Een verklaring onder ede van een ambtenaar van het bosbeheer, naar aanleiding van een 
plaatsopneming bevolen door de feitenrechter, geldt niet als bewijs tot inschrijving 
wegens valsheid  
31 januari 2007 P.2006.1375.F nr. 59 

Bossen – Proces–verbaal van de ambtenaren van het bosbeheer of van de boswachters – 
Geen voeging bij de dagvaarding. 

De processen–verbaal van de ambtenaren van het bosbeheer of van de boswachters die 
niet bij de dagvaarding zijn gevoegd, gelden alleen als gewone inlichtingen  (Art. 133 
Boswetboek.) 
31 januari 2007 P.2006.1375.F nr. 59 

Beoordelingsvrijheid – Elementen waarop de rechter zijn beslissing steunt – Algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdediging – Recht op tegenspraak. 

Het recht op tegenspraak houdt ook in dat de rechter zijn beslissing niet mag laten steunen 
op feitelijke gegevens die hij kent door eigen vaststelling of op persoonlijke ervaring, 
waarvan hij slechts buiten de rechtszitting kennis heeft gekregen en die niet blijken uit de 
materiële vaststellingen van processen–verbaal of uit andere bestanddelen van het dossier, 
noch uit het onderzoek ter terechtzitting, zodat de partijen daarover geen tegenspraak 
hebben kunnen voeren  
13 februari 2007 P.2006.1533.N nr. 84 
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Gevolg – Proces–verbaal van verhoor van een getuige – Herkenning op foto door de 
getuige van de dader – Fotoreeks niet gevoegd aan het proces–verbaal. 

De voeging van de foto's, waarop een verhoorde een bepaalde persoon zou hebben 
aangeduid, bij het proces–verbaal van verhoor is geen substantiële of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvorm; het gebrek aan voeging van die foto's stelt 
derhalve geen probleem van regelmatigheid van het bewijs, maar van bewijswaardering 
waarvan de beoordeling toekomt aan de vonnisrechter. 
17 april 2007 P.2007.0063.N nr. 188 

Verhoor van getuigen – Beoordeling door de feitenrechter. 

Zo de beklaagde getuigen à charge en à décharge kan laten verhoren, oordeelt de rechter 
onaantastbaar over de noodzaak, de raadzaamheid en de gepastheid van dergelijk verhoor  
24 april 2007 P.2007.0068.N nr. 206 

Verhoor van getuigen – Beoordeling door de rechter. 

Zo de beklaagde getuigen à charge en à décharge kan laten verhoren, oordeelt de rechter 
onaantastbaar over de noodzaak, de raadzaamheid en de gepastheid van dergelijk verhoor  
24 april 2007 P.2007.0068.N nr. 206 

Bewijs verkregen in het buitenland – Toetsing – Grenzen. 

Bij gebrek aan daartoe strekkende conclusie moet de rechter niet motiveren waarom hij 
het in het buitenland verkregen bewijs regelmatig oordeelt  
8 mei 2007 P.2007.0129.N nr. 232 

Bewijs verkregen in het buitenland – Regelmatigheid – Toetsing – Criteria. 

De strafrechter moet de regelmatigheid van het in het buitenland verkregen bewijs toetsen 
door concreet na te gaan of de vreemde wet het gebruikte middel toelaat, of dat 
bewijsmiddel niet strijdig is met de Belgische openbare orde die ook wordt bepaald door 
de internationale en supranationale rechtsnormen die rechtstreeks van toepassing zijn in 
de interne rechtsorde, en of het bewijs overeenkomstig het vreemde recht is verkregen; de 
rechter moet daarbij niet specifiek nagaan of de buitenlandse interne regelgeving conform 
is met artikel 6 EVRM  
8 mei 2007 P.2007.0129.N nr. 232 

Ademtest – Meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht – 
Analysetoestel – Aanvaardingsmerk – Onregelmatig model. 

De onregelmatigheid van het model van het voor het overige rechtsgeldig verleende en op 
het analysetoestel voor de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire 
lucht aangebrachte aanvaardingsmerk, tast de regelmatigheid van de met dat toestel 
verrichte meting niet aan. (Artikelen 2 en 4 KB 18 feb. 1991 betreffende de 
analysetoestellen voor de meting van alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire 
lucht.) 
8 mei 2007 P.2006.1688.N nr. 230 

Ademtest – Meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht – 
Analysetoestellen – IJking. 

Het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de analysetoestellen voor de 
meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht schrijft niet voor dat 
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de verplichte ijking van de toestellen moet gebeuren door het Belgisch Instituut voor 
Verkeersveiligheid. (Artikelen 2 en 4 KB 18 feb. 1991 betreffende de analysetoestellen 
voor de meting van alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht.) 
8 mei 2007 P.2006.1688.N nr. 230 

Arbeidsinspectie – Artikel 9, Arbeidsinspectiewet – Kennisgeving door afschrift aan de 
overtreder of zijn werkgever – Termijn – Aanvang – Proces–verbaal. 

Krachtens artikel 9, tweede lid, Arbeidsinspectiewet hebben de processen–verbaal 
opgemaakt door de sociale inspecteurs bewijskracht tot het tegendeel bewezen is voor 
zover een afschrift ervan ter kennis gebracht wordt van de overtreder en, in voorkomend 
geval, van zijn werkgever, binnen een termijn van veertien dagen die een aanvang neemt 
de dag na de vaststelling van de overtreding; deze termijn gaat slechts in vanaf de dag 
waarop de onderzoekers in staat zijn alle bestanddelen van de overtreding met zekerheid 
te kennen en er geen twijfel meer blijft bestaan omtrent de identiteit van de overtreder.  
15 mei 2007 P.2006.1652.N nr. 248 

Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter. 

De gevolgtrekkingen die de rechter, bij wijze van vermoedens, uit de door hem bewezen 
verklaarde feiten maakt, worden aan zijn oordeel en beleid overgelaten en worden door 
hem op onaantastbare wijze beoordeeld, op voorwaarde dat hij uit die feiten geen 
gevolgtrekkingen maakt die daarmee geen verband houden of die op grond daarvan 
onmogelijk te verantwoorden zijn. 
30 mei 2007 P.2007.0421.F nr. 284 

Loyauteit – Recht van verdediging – Recht op een eerlijke behandeling van de zaak – 
Inlichtingen uit een ander niet gevoegd onderzoeksdossier – Inlichtingen vermeld in een 
aan een tegensprekelijk debat onderworpen proces–verbaal – Verplichting om een 
afschrift te voegen van het dossier dat niet bij de rechter aanhangig is. 

Het vermelden van inlichtingen, in een aan een tegensprekelijk debat onderworpen 
proces–verbaal, uit een onderzoek dat met de zaak geen verband houdt, vindt steun in de 
artikelen 44/1 en 44/4, van de Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en, door het 
enkele feit dat dit ander onderzoek niet bij het dossier is gevoegd, miskent het het 
algemeen rechtsbeginsel betreffende de loyaliteit van de bewijsvoering niet; noch het 
recht op een eerlijke behandeling van de zaak, noch het recht van verdediging verplichten 
de rechter om het afschrift van een dossier dat niet bij hem aanhangig is gemaakt bij het 
dossier te doen voegen, alleen omdat één van de stukken die hem zijn voorgelegd, dat 
dossier als bron vermeldt van de inlichtingen die dat stuk aandraagt  
30 mei 2007 P.2007.0421.F nr. 284 

Gevolg – Voorafgaande machtiging bij met redenen omklede beschikking van de 
onderzoeksrechter – Machtiging verleend voor een periode die de dagtekening van de 
beschikking voorafgaat – Telefoontap. 

Geen verdragsbepaling noch enige andere wetsbepaling staan eraan in de weg dat, in 
zoverre de in het artikel 90quater, Wetboek van Strafvordering op straffe van nietigheid 
voorgeschreven voorafgaande machtiging tot een bewakingsmaatregel op grond van 
artikel 90ter van dat wetboek wordt verleend voor een periode die aanvangt vóór de 
dagtekening van die beschikking, de daaruit volgende nietigheid alleen de aan die datum 
voorafgaande bewakingsmaatregelen treft en geen betrekking heeft op deze die vanaf dan 
wel regelmatig zijn uitgevoerd. 
5 juni 2007 P.2007.0291.N nr. 300 
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Beschikking van de onderzoeksrechter – Gevolg – Onregelmatigheid – Afluistermaatregel 
– Uitvoering. 

De onregelmatigheid van de uitvoering van de beschikking, waarbij de onderzoeksrechter 
machtiging verleent tot een bewakingsmaatregel op grond van artikel 90ter, Wetboek van 
Strafvordering, heeft geen invloed op de regelmatigheid van de beschikking zelf. 
(Artikelen 90ter en 90quater Wetboek van Strafvordering.) 
19 juni 2007 P.2007.0311.N nr. 338 

Gevolg – Wegverkeer – Tegenbewijs – Middelen – Proces–verbaal – Bijzondere 
bewijswaarde. 

Het tegenbewijs van de vaststellingen van overtreding door processen–verbaal die 
bewijskracht hebben zolang het tegendeel niet is bewezen, kan geleverd worden door alle 
middelen van recht, daarin begrepen de gegevens geleverd door een onderzoek gedaan 
ingevolge een door de beklaagde neergelegde klacht; uit de enkele omstandigheid dat 
dergelijke klacht door het openbaar ministerie is geseponeerd, kan niet afgeleid worden 
dat de feiten die er het voorwerp van uitmaken niet bewezen zijn en dat de beklaagde faalt 
in het tegenbewijs welke die klacht diende te leveren. (Art. 62, eerste lid Wetten 
betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968.) 
26 juni 2007 P.2007.0353.N nr. 357 

Wegverkeer – Tegenbewijs – Proces–verbaal – Bijzondere bewijswaarde. 

De rechters die artikel 62, eerste lid, Wegverkeerswet toepasselijk achten, veroordelen de 
beklaagde wettig op grond van de vaststellingen van het proces–verbaal waarvan, naar 
hun onaantastbare vaststelling, de beklaagde het tegenbewijs niet levert. (Art. 62, eerste 
lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk 
besluit van 16 maart 1968.) 
26 juni 2007 P.2007.0402.N nr. 358 

Toepasselijkheid – Artikelen 1349 en 1353, Burgerlijk Wetboek. 

De artikelen 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek zijn niet toepasselijk in strafzaken  
26 juni 2007 P.2007.0295.N nr. 355 

Recht van verdediging – Verdachte – Miskenning – Persoon tegen wie gerechtelijke 
vervolgingen zijn ingesteld – Gevolgen – Onwettigheid. 

Het verhoor onder eed van iemand waartegen een gerechtelijk onderzoek is ingesteld, 
miskent het algemeen beginsel van eerbiediging van het recht van verdediging wanneer 
die eed, degene die wordt verhoord verplicht om tegen zichzelf te getuigen of zich 
schuldig te verklaren; de beklaagde die niet zelf onder eed werd gehoord kan uit het debat 
over de tegen hem ingestelde strafvordering geen verklaringen doen weren, die een 
verdachte over hem heeft afgelegd terwijl van die verdachte, om reden van zijn 
hoedanigheid, de eed onregelmatig werd afgenomen  
27 juni 2007 P.2007.0333.F nr. 365 

Inmenging – Wettigheid – Privé–leven – Veiligheid van de Staat – Schaduwen – 
Observaties. 

Het schaduwen en de observaties, eventueel gepaard gaande met opnamen, die door de 
Veiligheid van de Staat overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 november 1998 
zijn verricht, met name om de aanwezigheid op te sporen van terroristische groeperingen 
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op het grondgebied en om zo nodig de dreiging van dergelijke aanslagen te voorkomen, 
zijn een inmenging van de overheid in de uitoefening van het recht op eerbiediging van 
het privé–leven, die evenwel niet verboden is bij artikel 8 EVRM vermits zij bij wet 
volgens de daarin gestelde bewoordingen is bepaald en een maatregel is die in een 
democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van 's lands veiligheid, de 
openbare veiligheid, het economisch welzijn van het land, de bescherming van de 
openbare orde en het voorkomen van strafrechtelijke misdrijven, de bescherming van de 
gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van 
anderen. 
27 juni 2007 P.2007.0333.F nr. 365 

Recht van verdediging – Verdachte – Miskenning – Persoon tegen wie gerechtelijke 
vervolgingen zijn ingesteld – Gevolgen – Eed – Onwettigheid. 

Het verhoor onder eed van iemand waartegen een gerechtelijk onderzoek is ingesteld, 
miskent het algemeen beginsel van eerbiediging van het recht van verdediging wanneer 
die eed, degene die wordt verhoord verplicht om tegen zichzelf te getuigen of zich 
schuldig te verklaren; de beklaagde die niet zelf onder eed werd gehoord kan uit het debat 
over de tegen hem ingestelde strafvordering geen verklaringen doen weren, die een 
verdachte over hem heeft afgelegd terwijl van die verdachte, om reden van zijn 
hoedanigheid, de eed onregelmatig werd afgenomen  
27 juni 2007 P.2007.0333.F nr. 365 

Subsidiariteitsvereiste – Afluistermaatregel – Gemotiveerde beschikking – Motivering. 

De naleving van de bijzondere motiveringsverplichting, die erin bestaat dat de 
onderzoeksrechter die een machtiging tot een bewakingsmaatregel op grond van artikel 
90ter, Wetboek van Strafvordering verleent de redenen moet vermelden waarom die 
maatregel concreet onontbeerlijk is om de waarheid aan de dag te brengen, is niet aan een 
bepaalde wettelijke voorgeschreven of uitdrukkelijke bewoording onderworpen; zij kan 
blijken uit de samenhang van de bewoording van de beschikking  (Artikelen 90ter en 
90quater, § 1, tweede lid, 2° Wetboek van Strafvordering.) 
4 september 2007 P.2007.0894.N nr. 385 

Subsidiariteitsvereiste – Afluistermaatregel – Gemotiveerde beschikking – Bijzondere 
motiveringsvereiste. 

De beschikking waarbij de onderzoeksrechter een machtiging tot een bewakingsmaatregel 
op grond van artikel 90ter, Wetboek van Strafvordering verleent, moet de redenen 
vermelden waarom die maatregel concreet onontbeerlijk is om de waarheid aan de dag te 
brengen; de loutere vermelding dat andere onderzoeksmiddelen niet volstaan, voldoet niet 
aan de bijzondere motiveringsvereiste  (Artikelen 90ter en 90quater, § 1, tweede lid, 2° 
Wetboek van Strafvordering.) 
4 september 2007 P.2007.0894.N nr. 385 

Verwijzing en/of bespreking in vonnis of arrest. 

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de rechter die het debat heropent 
teneinde een getuige te horen, bij de uitspraak van het vonnis of het arrest uitdrukkelijk 
dient te verwijzen naar dat verhoor of de verklaring van die getuige dient te bespreken. 
18 september 2007 P.2007.0531.N nr. 414 
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Hoger beroep – Ter terechtzitting gedane getuigenverklaringen – Opname in proces–
verbaal. 

Geen wetsbepaling schrijft voor dat in hoger beroep de ter terechtzitting gedane 
getuigenverklaringen in een proces–verbaal worden opgenomen  
9 oktober 2007 P.2007.0380.N nr. 462 

Inmenging – Artikel 8, EVRM – Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé–
communicatie en telecommunicatie – Rechten van de Mens – Recht op eerbiediging van 
het privé–leven – Grenzen. 

Artikel 90ter Sv. is een toegankelijke en duidelijk gestelde regel. Het is een wettelijke 
bepaling die, krachtens artikel 8.2 EVRM, de inmenging toestaat van het openbaar gezag 
in de uitoefening van het recht op eerbiediging van het privé–leven  
10 oktober 2007 P.2007.0864.F nr. 472 

Zwijgrecht – Artikel 6.1 EVRM – Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé–
communicatie en telecommunicatie – Afluisteren en opnemen van de verklaringen van een 
verdachte – Recht op een eerlijk proces – Rechten van de Mens – Artikel 6.2 EVRM. 

Noch de artikelen 6.1 en 6.2 EVRM, noch het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging, verbieden het afluisteren en opnemen van de telecommunicatie van een 
verdachte, overeenkomstig artikel 90ter, § 1, Sv., ook al maakt die onderzoekshandeling 
het mogelijk om verklaringen te vergaren die de steller ervan liever niet zou hebben 
gedaan in aanwezigheid van een gerechtelijke overheid of van politie  
10 oktober 2007 P.2007.0864.F nr. 472 

Verweermiddel – Bestaan en uitvoering van een overeenkomst – Toepassing van de regels 
van het bewijs in strafzaken – Misdrijf misbruik van vertrouwen – Beklaagde. 

Artikel 16, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, volgens welk het 
bewijs van de overeenkomst, krachtens welke de pleger van het misbruik van vertrouwen 
verplicht was de zaak terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken, ingeval die 
overeenkomst betwist wordt, overeenkomstig de regels van het burgerlijk recht moet 
worden geleverd, heeft niet tot gevolg dat de strafrechter, wanneer een 
inverdenkinggestelde voor zijn verdediging het bestaan van een overeenkomst en de 
uitvoering ervan aanvoert, de regels van het burgerlijk recht moet volgen; in dat geval 
moeten de regels van het bewijs in strafzaken worden toegepast  
24 oktober 2007 P.2007.0799.F nr. 502 

Mededelen van inlichtingen door sociale inspecteurs – Geheim van het 
opsporingsonderzoek – Proces–verbaal. 

De bepalingen van de artikelen 1, derde lid, 5, 7 en 9 van de arbeidsinspectiewet maken 
wettelijk uitzonderingen uit als bedoeld in artikel 28quinquies van het Wetboek van 
Strafvordering op de regel dat het opsporingsonderzoek geheim is. (Artikelen 1, derde lid, 
5, 7 en 9 Arbeidsinspectiewet; Art. 28quinquies Wetboek van Strafvordering.) 
29 oktober 2007 S.2005.0131.N nr. 511 

Onopzettelijk doden en onopzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel – Bewijslast van 
het openbaar ministerie – Bewijslast van de burgerlijke partij. 

Ingevolge de bewijslast in strafzaken, moet het openbaar ministerie bewijzen dat de 
beklaagde die wordt vervolgd wegens de misdrijven van de artikelen 418 tot 420 
Strafwetboek, een fout heeft begaan waardoor iemand werd gedood of waardoor iemand 
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letsels heeft opgelopen; in voorkomend geval moet de burgerlijke partij die op grond van 
de artikelen 1382 en 1383, Burgerlijk Wetboek, schadevergoeding vordert, bewijzen dat 
de beklaagde een fout heeft begaan en dat tussen de fout en de schade een oorzakelijk 
verband bestaat. (Art. 14.2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 
1981; Artikelen 418 tot 420 Strafwetboek; Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek; 
Art. 6.2 EVRM.) 
27 november 2007 P.2007.1131.N nr. 585 

Onrechtmatig verkregen bewijs – Bewijsuitsluiting – Beoordeling door de rechter – 
Motivering – Toelaatbaarheid. 

Niet naar recht verantwoord is het oordeel van de rechter dat een onrechtmatig verkregen 
bewijs niet ontvankelijk is zonder dat uit zijn motieven blijft dat hij dit oordeel getoetst 
heeft aan de criteria of door de begane onregelmatigheid, hetzij de bewijsverkrijging is 
aangetast door een gebrek waardoor de betrouwbaarheid ervan wegvalt of waardoor het 
recht op een eerlijk proces in gevaar wordt gebracht, waarbij hij, onder meer, één of het 
geheel van de omstandigheden in afweging kan nemen dat de overheid die met de 
opsporing, het onderzoek en de vervolging van misdrijven is belast, al dan niet de 
onrechtmatigheid opzettelijk heeft begaan, hetzij dat de ernst van het misdrijf veruit de 
begane onrechtmatigheid overstijgt, hetzij dat het onrechtmatig verkregen bewijs alleen 
een materieel element van het bestaan van het misdrijf betreft; dit is het geval wanneer de 
rechter oordeelt dat de bewijsmiddelen die het gevolg zijn van een onregelmatige 
huiszoeking in een loods niet ontvankelijk zijn op de enkele grond dat de verhuurder van 
de loods geen toestemming kon geven voor die zoeking en een slotenmaker gevorderd 
werd om toegang te verschaffen tot de loods. 
4 december 2007 P.2007.1302.N nr. 613 

Onrechtmatig verkregen bewijs – Bewijsuitsluiting – Beoordeling door de rechter – 
Toelaatbaarheid. 

Behoudens het geval van miskenning van een op straffe van nietigheid voorgeschreven 
vorm, mag een onrechtmatig verkregen bewijs alleen worden geweerd wanneer de 
bewijsverkrijging is aangetast door een gebrek waardoor de betrouwbaarheid ervan 
wegvalt of waardoor het recht op een eerlijk proces in gevaar wordt gebracht  
4 december 2007 P.2007.1302.N nr. 613 

Onrechtmatig verkregen bewijs – Beoordeling door de rechter – Toelaatbaarheid. 

Het staat de rechter de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs dat de wet niet 
uitdrukkelijk uitsluit, te beoordelen in het licht van de artikelen 6 EVRM en 14 
I.V.B.P.R., rekening houdende met de elementen van de zaak in haar geheel genomen, 
inbegrepen de wijze waarop het bewijs verkregen werd en de omstandigheden waarin de 
onrechtmatigheid werd begaan; hij kan bij dit oordeel, onder meer, één of het geheel van 
volgende omstandigheden in afweging nemen:–hetzij dat de overheid die met de 
opsporing, het onderzoek en de vervolging van misdrijven is belast, al dan niet de 
onrechtmatigheid opzettelijk heeft begaan.–hetzij dat de ernst van het misdrijf veruit de 
begane onrechtmatigheid overstijgt,–hetzij dat het onrechtmatig verkregen bewijs alleen 
een materieel element van het bestaan van het misdrijf betreft  
4 december 2007 P.2007.1302.N nr. 613 

Bijzondere opsporingsmethoden gebruikt vóór de inwerkingtreding van de wet van 6 
januari  – Beoordeling door de rechter – Toelaatbaarheid. 

Indien voor de strafrechter, aan wie het staat de wettigheid en de regelmatigheid van het 
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tegen een beklaagde aangevoerde bewijs te beoordelen, aannemelijk wordt gemaakt, dat 
vóór de inwerkingtreding van de wet van 6 januari 2003 betreffende bijzondere 
opsporingsmethoden dergelijke opsporingsmethoden werden gebruikt die door de nieuwe 
wet bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie worden genoemd, dan moet 
hij oordelen of het gebruik van deze methoden al dan niet verenigbaar is met het recht op 
een eerlijk proces en of het bewijs dat er uit voortgesproten is, betrouwbaar is; bij twijfel 
over een en ander moet de rechter dat bewijs uitsluiten. 
18 december 2007 P.2007.1332.N nr. 643 

BEZIT 
Gevolg – Geschil – Lichamelijk roerend goed – Eigendomsrecht – Voorwaarde. 

Hij die beweert dat een bezit gebrekkig is, dient zulks te bewijzen  (Art. 1315 Burgerlijk 
Wetboek.) 
24 september 2007 C.2006.0094.F nr. 427 

Gevolg – Geschil – Lichamelijk roerend goed – Eigendomsrecht. 

In een geschil tussen de huidige bezitter van een lichamelijk roerend goed en de bezitter 
die hem onmiddellijk voorafging of diens rechthebbenden, vormt het bezit een vermoeden 
van titel ten voordele van de bezitter die te goeder trouw is  (Artikelen 2279 en 2230 
Burgerlijk Wetboek.) 
24 september 2007 C.2006.0094.F nr. 427 

Vereisten – Bezitsvordering – Actio reïntegranda. 

De bezitsvordering, actio reïntegranda genaamd, strekt tot handhaving van de openbare 
rust en kan worden ingesteld door elke houder, uit welken hoofde ook, van een onroerend 
goed of onroerend zakelijk recht die in het genot daarvan wordt gestoord door geweld of 
feitelijkheid  (Art. 1370 Burgerlijk Wetboek.) 
19 oktober 2007 C.2005.0509.F nr. 496 

BEZITSVORDERING 
Vereisten – Actio reïntegranda – Bezit. 

De bezitsvordering, actio reïntegranda genaamd, strekt tot handhaving van de openbare 
rust en kan worden ingesteld door elke houder, uit welken hoofde ook, van een onroerend 
goed of onroerend zakelijk recht die in het genot daarvan wordt gestoord door geweld of 
feitelijkheid  (Art. 1370 Burgerlijk Wetboek.) 
19 oktober 2007 C.2005.0509.F nr. 496 

BORGTOCHT 
Voorlopige hechtenis – Toewijzing van de borgsom aan de Staat – Invrijheidstelling – 
Borgsom. 

Inzake voorlopige hechtenis wordt de borgsom, betaald bij de invrijheidstelling, 
toegewezen aan de Staat o.m. wanneer de veroordeelde niet verschenen is ter 
tenuitvoerlegging van het vonnis, d.i. niet alleen wanneer de veroordeelde zich bij 
oproeping niet aanbiedt om zijn straf uit te voeren, maar ook wanneer de veroordeelde na 
een strafonderbreking op de gestelde datum niet meer verschijnt voor de verdere 
uitvoering van zijn straf  (Art. 35, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis.) 
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12 juni 2007 P.2007.0237.N nr. 318 

BOSSEN 
Geschriften – Bewijswaarde – Ambtenaar van het bosbeheer – Plaatsopneming – 
Verklaring onder ede – Bewijs – Strafzaken. 

Een verklaring onder ede van een ambtenaar van het bosbeheer, naar aanleiding van een 
plaatsopneming bevolen door de feitenrechter, geldt niet als bewijs tot inschrijving 
wegens valsheid  
31 januari 2007 P.2006.1375.F nr. 59 

Bewijswaarde – Proces–verbaal van de ambtenaren van het bosbeheer of van de 
boswachters – Geen voeging bij de dagvaarding. 

De processen–verbaal van de ambtenaren van het bosbeheer of van de boswachters die 
niet bij de dagvaarding zijn gevoegd, gelden alleen als gewone inlichtingen  (Art. 133 
Boswetboek.) 
31 januari 2007 P.2006.1375.F nr. 59 

BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN 
Contractuele rechtsverhouding – Artikel 144, Grondwet – Geschil – Burgerlijk recht. 

Een geschil met betrekking tot een contractuele rechtsverhouding is een geschil over een 
burgerlijk recht in de zin van artikel 144 van de Grondwet. 
27 april 2007 C.2006.0340.N nr. 216 

Subjectief recht – Bevoegdheid – Rechterlijke macht. 

Het bestaan van een subjectief recht veronderstelt dat de eiser zich beroept op een 
welbepaalde juridische verplichting die een regel van objectief recht rechtstreeks aan een 
derde oplegt en bij de nakoming waarvan die partij belang heeft  (Art. 144 Grondwet 
1994.) 
20 december 2007 C.2006.0574.F nr. 655 

Bevoegdheid – Rechterlijke macht. 

De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van een partij die op een 
subjectief recht gegrond is  
20 december 2007 C.2006.0574.F nr. 655 

Bevoegdheid – Subjectief recht ten aanzien van een administratieve overheid – 
Rechterlijke macht. 

Opdat een partij zich ten aanzien van de administratieve overheid op een subjectief recht 
zou kunnen beroepen, is het vereist dat de bevoegdheid van die overheid gebonden is  
(Art. 144 Grondwet 1994; Art. 14, § 1 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij 
KB van 12 jan. 1973.) 
20 december 2007 C.2006.0596.F nr. 656 

Subjectief recht – Bevoegdheid – Rechterlijke macht. 

Het bestaan van een subjectief recht veronderstelt dat de eiser zich beroept op een 
welbepaalde juridische verplichting die een regel van objectief recht rechtstreeks aan een 
derde oplegt en bij de nakoming waarvan die partij belang heeft  (Art. 144 Grondwet 
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1994.) 
20 december 2007 C.2006.0596.F nr. 656 

Bevoegdheid – Rechterlijke macht. 

De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van een partij die op een 
subjectief recht gegrond is  (Art. 144 Grondwet 1994.) 
20 december 2007 C.2006.0596.F nr. 656 

Bevoegdheid – Subjectief recht ten aanzien van een administratieve overheid – 
Rechterlijke macht. 

Opdat een partij zich ten aanzien van een administratieve overheid op een subjectief recht 
zou kunnen beroepen is het vereist dat de bevoegdheid van die overheid gebonden is  
(Art. 144 Grondwet 1994; Art. 14, § 1 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij 
KB van 12 jan. 1973.) 
20 december 2007 C.2006.0574.F nr. 655 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
Misdrijf – Loonvordering – Verjaring – Termijn – Duur – Arbeidsovereenkomst. 

Artikel 26 van de wet van 17 april 1878 houdende Voorafgaande Titel van het Wetboek 
van Strafvordering is van toepassing op elke burgerlijke rechtsvordering die gestoeld is op 
feiten die het bestaan van een misdrijf doen blijken, zelfs wanneer die feiten eveneens een 
contractuele tekortkoming van de werkgever uitmaken en het voorwerp van de vordering 
in de uitvoering van die contractuele verbintenis bestaat als herstel van de geleden schade  
(Art. 15 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Artikelen 3, 4 en 26 
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.) 
22 januari 2007 S.2004.0088.N nr. 36 

Strafgerecht – Hoger beroep van de burgerlijke partij – Uitbreiding of wijziging van de 
oorspronkelijke vordering. 

De burgerlijke partij waaraan de eerste rechter het gevorderde heeft toegewezen, behoudt 
een belang om een hoofdberoep in te stellen met het oog op de uitbreiding of wijziging 
van de vordering die zij bij het strafgerecht aanhangig heeft gemaakt, voor zover de 
uitbreiding of de wijziging gegrond blijft op het aan de beklaagde ten laste gelegde 
misdrijf  (Artikelen 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 3 en 4 Voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering.) 
24 januari 2007 P.2006.1343.F nr. 44 

Burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld – Burgerlijke partij – Rechtstreekse 
dagvaarding door de burgerlijke partij of opening van een gerechtelijk onderzoek 
tengevolge van haar optreden – Veroordeling in de kosten – Verplichting van de rechter. 

Krachtens artikel 162, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, is de rechter in strafzaken, 
zonder dat enige partij daartoe moet hebben geconcludeerd, ambtshalve verplicht de 
burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld, te veroordelen in alle kosten door de 
Staat en door de beklaagde gemaakt, wanneer zij het initiatief tot de rechtstreekse 
dagvaarding heeft genomen of wanneer een gerechtelijk onderzoek is geopend ten 
gevolge van haar optreden als burgerlijke partij  
30 januari 2007 P.2006.1371.N nr. 54 

Burgerlijke partij die niet verschijnt ter terechtzitting – Burgerlijke partijstelling – 
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Strafzaken. 

De omstandigheid dat de burgerlijke partij niet verschijnt houdt geen afstand in van de 
burgerlijke partijstelling, welke vordering aldus door de rechter moet worden beoordeeld  
13 maart 2007 P.2006.1687.N nr. 135 

Gevolg – Geen vordering van het openbaar ministerie – Beoordeling van de 
ontvankelijkheid – Draagwijdte van de beslissing – Burgerlijke partijstelling – 
Gerechtelijk onderzoek. 

Wanneer het gerechtelijk onderzoek geopend werd ingevolge een burgerlijke partijstelling 
en het openbaar ministerie zelf geen gerechtelijk onderzoek heeft gevorderd, vormt de 
ontvankelijkheid van de burgerlijke vordering de grondslag voor de ontvankelijkheid van 
de strafvordering; het onderzoeksgerecht dat de ontvankelijkheid van zulke burgerlijke 
partijstelling onderzoekt, oordeelt niet over de burgerlijke vordering zelf maar enkel over 
het recht dat een partij beweert te hebben om via een burgerlijke partijstelling de 
strafvordering op gang te brengen  (Artikelen 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering; Artikelen 63 en 67 Wetboek van Strafvordering.) 
3 april 2007 P.2007.0041.N nr. 168 

Ontvankelijkheid – Burgerlijke partijstelling. 

Hij die beweert door een misdaad of wanbedrijf benadeeld te zijn, kan zich burgerlijke 
partij stellen zowel voor de onderzoeksrechter als voor het onderzoeksgerecht, zonder dat 
hij in die stand van de rechtspleging het bewijs hoeft te leveren van de schade, van haar 
omvang en van het oorzakelijk verband ervan met het aan de verdachte ten laste gelegde 
misdrijf; de beweerde benadeelde moet evenwel, wil zijn burgerlijke partijstelling 
ontvankelijk zijn, zijn bewering omtrent de schade die hij door het misdrijf zou hebben 
geleden, aannemelijk maken  (Artikelen 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering; Artikelen 63 en 67 Wetboek van Strafvordering.) 
3 april 2007 P.2007.0041.N nr. 168 

Gevolg – Openbare terechtzitting – Geen vordering van het openbaar ministerie – 
Beoordeling van de ontvankelijkheid – Draagwijdte van de beslissing – Burgerlijke 
partijstelling – Gerechtelijk onderzoek – Uitspraak. 

Wanneer het gerechtelijk onderzoek geopend werd ingevolge een burgerlijke partijstelling 
en het openbaar ministerie zelf geen gerechtelijk onderzoek heeft gevorderd, oordeelt het 
onderzoeksgerecht dat de ontvankelijkheid van zulke burgerlijke partijstelling onderzoekt 
niet over de burgerlijke vordering zelf maar enkel over het recht dat een partij beweert te 
hebben om via een burgerlijke partijstelling de strafvordering op gang te brengen; 
dergelijke beslissing behoort tot het voorbereidend onderzoek zodat de uitspraak ervan 
niet in openbare terechtzitting moet gebeuren  (Artikelen 3 en 4 Voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering; Artikelen 63 en 67 Wetboek van Strafvordering.) 
3 april 2007 P.2007.0041.N nr. 168 

Burgerlijke partij – Regelmatigheid – Schadegeval gevolg van misdrijf – Intern onderzoek 
– Mededeling van inlichtingen aan onderzoeksrechter. 

De enkele omstandigheid dat een onderzoeksrechter gelast is met het onderzoek van een 
misdrijf belet de burgerlijke partij niet om, zelf of door een privédetective, met betrekking 
tot het schadegeval dat het gevolg is van dat misdrijf, een intern onderzoek te doen en de 
aldus ingewonnen inlichtingen aan de onderzoeksrechter mede te delen. 
24 april 2007 P.2007.0068.N nr. 206 
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Wettigheid – Verbeurdverklaring van de rechtstreeks uit het misdrijf verkregen 
vermogensvoordelen – Toelating van de burgerlijke partij tot het debat – Debat over de 
bepaling en raming van de zaken die voor verbeurdverklaring in aanmerking. 

De rechter schendt artikel 43bis Strafwetboek niet door een burgerlijke partij toe te laten 
tot het debat over de bepaling en raming van de zaken die haar mogelijkerwijs, na 
verbeurdverklaring, kunnen worden teruggegeven of toegewezen  
9 mei 2007 P.2006.1673.F nr. 239 

Verbeurdverklaring van de rechtstreeks uit het misdrijf verkregen vermogensvoordelen – 
Debat over de verbeurdverklaring – Toelating van de burgerlijke partij tot het debat – 
Eerbiediging van het recht van verdediging van de beklaagde. 

De eerbiediging van het recht van verdediging van de beklaagde kan niet tot gevolg 
hebben dat de burgerlijke partij uit het debat wordt geweerd over de verbeurdverklaring 
van de rechtstreeks uit het misdrijf verkregen vermogensvoordelen en de goederen en 
waarden die in de plaats ervan zijn gesteld of het equivalent ervan vormen, vermits de 
verbeurdverklaring, die overigens facultatief is, betrekking heeft op voordelen, goederen 
of waarden die hem mogelijkerwijs kunnen toekomen en de raming ervan de mate bepaalt 
waarin de vorderingen tot teruggave en toewijzing kunnen worden ingewilligd  (Art. 
43bis, derde lid Strafwetboek.) 
9 mei 2007 P.2006.1673.F nr. 239 

Valse gedingbeslissende eed – Vordering tot schadevergoeding. 

De artikelen 1357, 1° en 1363 Burgerlijk Wetboek houden in dat wanneer een partij de 
beslissende eed aan de andere partij opdraagt of deze laatste de eed aan eerstgenoemde 
terugwijst, de civielrechtelijke betwisting omtrent het rechtsfeit waarvan het bestaan 
ontkend werd, definitief en onherroepelijk een einde neemt en de tegenpartij van deze die 
de eed heeft afgelegd, dat feit om welke redenen ook niet meer opnieuw voor welk 
gerecht ook ter sprake kan brengen; hieruit volgt dat ongeacht het recht van het openbaar 
ministerie om de strafvordering in te stellen wegens valse gedingbeslissende eed, geen 
schadevergoeding wegens dit feit kan worden gevorderd bij wijze van burgerlijke 
partijstelling  
15 mei 2007 P.2007.0047.N nr. 250 

Schade – Fiscale fraude – Niet betalen inkomstenbelastingen – Niet betalen belasting 
over de toegevoegde waarde – Belgische Staat – Begrip. 

De Belgische Staat kan, los van de verschuldigde belasting en toebehoren, ingevolge de 
aan beklaagde verweten fiscale misdrijven nog andere eigen schade hebben geleden dan 
deze die kan hersteld worden door toepassing van de fiscale bepalingen  (Artikelen 3 en 4 
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.) 
29 mei 2007 P.2007.0205.N nr. 279 

Burgerlijke rechtsvordering ingesteld voor de strafrechter – Vergoeding – 
Noodzakelijkheid – Advocatenkosten en –honorarium – Schade door het misdrijf 
veroorzaakt – Voorwaarde. 

De kosten en het honorarium van een advocaat die de benadeelde van een strafrechtelijke 
fout heeft betaald, kunnen, op grond van art. 1382 Burgerlijk Wetboek, een te vergoeden 
bestanddeel van de schade uitmaken, in zoverre ze noodzakelijk zijn om de benadeelde de 
mogelijkheid te bieden zijn rechten op vergoeding van zijn schade te doen gelden; de 
vaststelling dat het bedrag van de aan de burgerlijke partij toegekende vergoeding veel 
meer aanleunt bij dat wat door de beklaagde is berekend dan bij het bedrag dat door de 
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burgerlijke partij wordt gevorderd, heeft niet tot gevolg dat de door haar gedragen kosten 
en honoraria niet noodzakelijk waren  
30 mei 2007 P.2007.0243.F nr. 283 

Hoger beroep van de burgerlijke partij – Vrijspraak op strafgebied – Devolutieve 
werking. 

Op het ontvankelijk hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een vrijsprekend vonnis 
kan en moet de appelrechter, ingevolge de devolutieve kracht van het hoger beroep, met 
betrekking tot de burgerlijke rechtsvordering nagaan of de als misdrijf gekwalificeerde 
feiten die aan de burgerlijke rechtsvordering ten grondslag liggen, bewezen zijn en aan de 
burgerlijke partij schade hebben berokkend  
11 september 2007 P.2007.0146.N nr. 396 

Hoger beroep van de burgerlijke partij – In kracht van gewijsde gegane vrijspraak op 
strafgebied. 

Een in kracht van gewijsde gegane vrijspraak op strafgebied vormt geen hinderpaal voor 
het verderzetten van de burgerlijke rechtsvordering op het enkel hoger beroep van de 
burgerlijke partij  
11 september 2007 P.2007.0146.N nr. 396 

Hoger beroep van de burgerlijke partij – Wijziging van de beroepen beslissing – Vereiste 
van eenparigheid. 

Wanneer de appelrechters op het hoger beroep van de burgerlijke partij de beroepen 
beslissing wijzigen door de vordering van de burgerlijke partij ontvankelijk en gegrond te 
verklaren, is voor die beslissing geen eenparigheid vereist  (Art. 211bis Wetboek van 
Strafvordering.) 
30 oktober 2007 P.2007.0436.N nr. 514 

Minderjarige – Bijzondere machtiging door de vrederechter – Vertegenwoordiging van de 
minderjarige in rechte als eiser – Klacht met burgerlijke partijstelling voor de 
onderzoeksrechter – Machtiging slechts verleend in de loop van het geding. 

Het enkele feit dat de machtiging verleend aan de voogd met toepassing van artikel 410, § 
1, 7e, Burgerlijk Wetboek, om klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen, slechts 
in de loop van het geding is gegeven en de vrederechter daardoor de steeds neergelegde 
klacht met burgerlijke partijstelling bekrachtigt, belet de derde waartegen die burgerlijke 
partijstelling is gericht, geenszins zich tegen de beschuldiging te verdedigen en levert 
geen miskenning van het vermoeden van onschuld op. (Art. 6.3 EVRM; Art. 410, § 1, 7e 
Burgerlijk Wetboek; Art. 63 Wetboek van Strafvordering.) 
27 november 2007 P.2007.1117.N nr. 584 

CASSATIE 

ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD 
VAN HET CASSATIEGEDING 

Voor cassatie vatbare beslissingen – Gronden van cassatie. 

Het Hof van cassatie neemt enkel kennis van de beslissingen in laatste aanleg die voor het 
Hof worden gebracht wegens overtreding van de wet of wegens schending van 
substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen  (Artikelen 407, 408, 
409, 413 en 416 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 608 en 609 Gerechtelijk 
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Wetboek.) 
3 april 2007 P.2007.0214.N nr. 170 

Strafrechter zetelend in hoger beroep – Vordering tot opheffing of vermindering – 
Vordering tot opschorting van de looptijd – Kamers. Verenigde kamers. Voltallige 
kamers. Algemene vergadering – Dwangsom – Strafzaken – Voorziening in cassatie – 
Beslissing – Kennisneming. 

Van het beroep in cassatie van de veroordeelde tot betaling van een dwangsom, tegen een 
beslissing van de strafrechter zetelend in hoger beroep die uitspraak doet over zijn 
vordering strekkende tot opheffing of vermindering van de dwangsom, of tot opschorting 
van de looptijd ervan, wordt kennis genomen door de tweede kamer van het Hof van 
cassatie. (Artikelen 133 en 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek.) 
4 september 2007 P.2007.0383.N nr. 382 

Verbetering van een arrest. 

Het behoort tot de opdracht en de bevoegdheid van het Hof van Cassatie, buiten het geval 
bedoeld in artikel 1113 van het Gerechtelijk Wetboek, een arrest waarbij het Hof de zaak 
verwijst naar een bepaald hof, te verbeteren, indien de beslissing berust op een feitelijke 
vergissing die niet aan de verzoeker tot intrekking is te wijten.  (Art. 1113 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
6 september 2007 C.2007.0143.N nr. 389 

Cassatiemiddel – Tegen het middel opgeworpen grond van niet–ontvankelijkheid – 
Vervanging van een door het middel niet bekritiseerde reden door een rechtsgrond – 
Burgerlijke zaken – Opdracht van het Hof – Belang. 

Een tegen het middel opgeworpen grond van niet–ontvankelijkheid, volgens welke dit 
middel geen belang heeft, kan niet worden aangenomen, wanneer de verweerder het Hof 
verzoekt om een reden die het middel niet bekritiseert, door een andere te vervangen die 
het bekritiseerde dictum verantwoordt, terwijl het Hof daartoe niet bevoegd is  
8 oktober 2007 S.2007.0012.F nr. 461 

Verzoekschrift tot intrekking – Ondertekening door een advocaat bij het Hof van Cassatie 
– Vorm. 

Met toepassing van de artikelen 1079, 1080 en 1114, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, 
moet, ook in strafzaken, het verzoekschrift tot intrekking van een arrest van het Hof van 
Cassatie door een advocaat bij het Hof van Cassatie ondertekend zijn  
10 oktober 2007 P.2007.0852.F nr. 471 

Onrechtmatig beding – Kennelijk onevenwicht – Beoordeling door de rechter – Toetsing – 
Handelspraktijken – Verzekeringen. 

Het Hof gaat na of de bodemrechter, bij zijn beoordeling, het wettelijk begrip kennelijk 
onevenwicht tussen de rechten en plichten van de partijen niet heeft miskend bij een 
onrechtmatig beding in de zin van de Handelspraktijkenwet 1991. (Art. 31 Wet 14 juli 
1991.) 
12 oktober 2007 C.2005.0520.F nr. 477 

Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter – Controle. 

De rechter oordeelt op onaantastbare wijze of de hem voorgelegde akte het beweerde feit 
waarschijnlijk maakt en derhalve als een begin van bewijs door geschrift moet worden 
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beschouwd waarbij het Hof bevoegd is na te gaan of de rechter dat wettelijk begrip niet 
heeft miskend  (Art. 1347, tweede lid Burgerlijk Wetboek.) 
2 november 2007 C.2005.0379.F nr. 524 

BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
Marginale toetsing – Feitelijke strafbare gedraging – Onaantastbaar oordeel van de 
feitenrechter welke gedraging in de akte van aanhangigmaking wordt bedoeld – 
Feitenrechter – Akte van aanhangigmaking – Strafvordering – Strafzaken. 

Het behoort tot het onaantastbaar oordeel van de feitenrechter uit te maken welke de 
strafbare gedraging is die de akte die de zaak bij hem aanhangig maakte, bedoelt; het Hof 
kan alleen nagaan of de rechter van de akte van aanhangigmaking geen uitlegging geeft 
die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is  
20 februari 2007 P.2006.1377.N nr. 104 

Toetsing door het Hof – Artikel 6.1 EVRM – Onaantastbare beoordeling door de 
feitenrechter – Redelijke termijn – Overschrijding – Strafzaken. 

Ofschoon de feitenrechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij afleidt dat 
de redelijke termijn binnen welke de zaak moet worden onderzocht al dan niet is 
overschreden, staat het evenwel aan het Hof te toetsen of hij uit zijn vaststellingen zijn 
beslissing naar recht heeft kunnen afleiden  (Art. 6.1 EVRM.) 
28 februari 2007 P.2006.1038.F nr. 115 

Ontvankelijkheid – Stukken door de eiser neergelegd buiten de termijn bepaald in artikel 
420bis, tweede lid, Sv. – Procedurestukken die betrekking hebben op de samenstelling van 
de zetel – Strafzaken. 

Het Hof van cassatie kan kennis nemen van stukken, die door de eiser neergelegd worden 
buiten de termijn bepaald in artikel 420bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, 
wanneer deze stukken procedurestukken zijn en betrekking hebben op de samenstelling 
van de zetel die over de zaak, waarop de bestreden beslissing betrekking heeft, uitspraak 
heeft gedaan  
19 april 2007 P.2006.1605.N nr. 194 

Cassatieberoep – Feitelijke vraag – Noodzaak tot onderzoek – Bevoegdheid van het Hof – 
Grond van niet–ontvankelijkheid. 

Wanneer de voor het Hof van Cassatie opgeworpen grond van niet–ontvankelijkheid van 
het cassatieberoep een feitelijke vraag opwerpt, kan het Hof die vraag onderzoeken 
aangezien de regelmatigheid van het cassatieberoep ervan afhangt. 
25 mei 2007 F.2005.0057.N nr. 277 

Hoger beroep – Vernietiging – Wet in de tijd – Tuchtrechtelijke organen – Onregelmatige 
aanhangigmaking – Gevolgen – Verenigde kamers – Rechterlijke tucht. 

Wanneer de zaak door het volgen van een niet toepasselijke procedure op niet regelmatige 
wijze aanhangig gemaakt is bij de tuchtrechtelijke organen, is er grond tot vernietiging 
zonder verdere uitspraak  
6 juni 2007 D.2007.0008.F nr. 308 
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Beoordeling door de bodemrechter – Stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing 
– Toetsing door het Hof – Burgerlijke zaken – Berusting. 

Of een partij al dan niet in een rechterlijke beslissing heeft berust, is een feitelijk gegeven 
waarover de rechter onaantastbaar oordeelt; het Hof gaat alleen na of de rechter uit de 
feiten en omstandigheden die hij vaststelt, dergelijke berusten wettig heeft kunnen 
afleiden  (Artikelen 1044 en 1045 Gerechtelijk Wetboek.) 
22 juni 2007 C.2004.0189.N nr. 346 

Zaak aanhangig voor het Hof – Incidentele aangifte van een misdaad gepleegd door een 
lid van een hof van beroep in de uitoefening van zijn ambt – Aangifte gesteund op 
feitelijke elementen die niet aannemelijk worden gemaakt. 

Het Hof verwerpt de aangifte van een misdaad, gepleegd door een lid van een hof van 
beroep in de uitoefening van zijn ambt, incidenteel gedaan door de benadeelde eiser in 
een zaak die voor het Hof aanhangig is, wanneer de eiser de feitelijke elementen die hij 
aanvoert niet aannemelijk maakt  (Art. 486, tweede lid Wetboek van Strafvordering.) 
26 juni 2007 P.2007.0387.N nr. 356 

Misdaad gepleegd bij uitoefening van het ambt, ten laste van een magistraat van een hof 
van beroep of een arbeidshof – Tweede kamer – Kamers – Bevoegdheid – Hof van 
Cassatie. 

Wanneer de procureur–generaal bij het Hof van cassatie van de minister van Justitie de 
stukken heeft ontvangen betreffende een misdaad, ten laste gelegd aan een magistraat van 
een hof van beroep of van een arbeidshof of aan een parketmagistraat bij één van deze 
rechtscolleges, in de uitoefening van het ambt gepleegd, vordert de procureur–generaal bij 
het Hof van cassatie dat de eerste voorzitter van dat Hof één van zijn leden zou aanwijzen 
als onderzoeksmagistraat; nadat de eerste voorzitter, na het stellen van de 
onderzoekshandelingen, hem de rechtspleging ter beschikking heeft overgezonden, maakt 
de procureur–generaal bij het Hof van cassatie de zaak met een schriftelijke vordering 
aanhangig bij de tweede kamer van het Hof; het Hof van cassatie, dat in raadkamer 
uitspraak doet, neemt ofwel de aangifte aan en verwijst de verdachte magistraat naar de 
eerste kamer van het Hof, die uitspraak zal doen over de inbeschuldigingstelling, indien er 
ten aanzien van de vervolgde magistraat voldoende aanwijzingen van schuld zijn, ofwel 
wijst het de aangifte af en zegt dat er geen grond is tot verwijzing wanneer het vaststelt 
dat de gegevens van het onderzoek ongeschikt zijn om een strafrechtelijke veroordeling 
aannemelijk te maken, of dit nu gebeurt op grond van de kwalificaties die in aanmerking 
zijn genomen of op grond van enige andere kwalificatie die aan de aangegeven feiten is 
gegeven  
27 juni 2007 P.2005.1685.F nr. 360 

Vernietiging – Verzoek tot intrekking van een arrest – Verbetering. 

Het behoort aan de verwijzingsrechter te oordelen of de vernietiging die door het Hof van 
Cassatie is uitgesproken en verbeterd, als logisch gevolg heeft dat de afwijzing van de 
vordering van de verzoeker tot intrekking van het vernietigingsarrest, doch in 
werkelijkheid tot aanvulling ervan, opnieuw in het geding is; het komt het Hof niet toe om 
de stelling voor de verwijzingsrechter van de ene of de andere partij te ondersteunen, door 
een uitlegging van zijn arrest. 
6 september 2007 C.2007.0143.N nr. 389 
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Artikel 6.1 EVRM – Mogelijkheid van substitutie van motieven – Beginsel van 
tegensprekelijk debat – Waarborg van eerlijk proces – Burgerlijke zaken. 

Wanneer in burgerlijke zaken het Hof overweegt dat er aanleiding zou kunnen bestaan tot 
substitutie van motieven dient de zaak op een latere datum te worden verdaagd teneinde 
partijen toe te laten nopens de gestelde vraag standpunt in te nemen  (Art. 6.1 EVRM.) 
17 september 2007 C.2003.0582.N nr. 408 

Artikel 6.1 EVRM – Mogelijkheid van substitutie van motieven – Beginsel van 
tegensprekelijk debat – Waarborg van eerlijk proces – Burgerlijke zaken. 

Wanneer in burgerlijke zaken het Hof overweegt dat er aanleiding zou kunnen bestaan tot 
substitutie van motieven dient de zaak op een latere datum te worden verdaagd teneinde 
partijen toe te laten nopens de gestelde vraag standpunt in te nemen  (Art. 6.1 EVRM.) 
19 maart 2007 C.2003.0582.N nr. 145 

Beslissingen in laatste aanleg – Overtreding van de wet. 

De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof is geen wet als bedoeld in artikel 608 van het 
Ger. W. (Art. 608 Gerechtelijk Wetboek.) 
18 oktober 2007 F.2006.0089.N nr. 492 

Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Vordering gegrond op het tergend en roekeloos 
karakter van het cassatieberoep – Tegenvordering – Strafzaken. 

Noch de bepalingen van de artikelen 3 en 4, Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering, noch enige andere wettelijke bepaling verlenen het Hof, dat uitspraak doet 
in strafzaken, de bevoegdheid kennis te nemen van een tegenvordering tot 
schadevergoeding wegens tergend en roekeloos cassatieberoep; een dergelijke vordering 
is niet ontvankelijk  
30 oktober 2007 P.2007.0500.N nr. 515 

Verbeurdverklaring – Facultatieve bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen 
die niet meer in het vermogen van de veroordeelde kunnen worden aangetroffen – 
Schriftelijke vordering van het openbaar ministerie – Raming van de geldwaarde door de 
rechter – Toezicht van het Hof. 

De feitenrechter raamt onaantastbaar de geldwaarde van zaken die niet kunnen worden 
gevonden in het vermogen van de veroordeelde; het Hof kan enkel nagaan of de geraamde 
geldwaarde van de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek, valt binnen de grenzen 
van de schriftelijke vordering van de procureur des Konings en betrekking heeft op de 
bewezen verklaarde misdrijven. 
13 november 2007 P.2007.0929.N nr. 547 

Regeling van rechtsgebied – Strafzaken. 

In de gevallen die bij de artikelen 526 tot 539 Sv. zijn bepaald, dient het Hof van Cassatie 
het rechtsgebied te regelen en staat het bijgevolg aan dat Hof om te verklaren of de 
voorwaarden daartoe verenigd zijn. 
5 december 2007 P.2007.1329.F nr. 618 

Beoordeling van de omvang van de vernietiging – Toepassing. 

Het aan het Hof gericht verzoek te beslissen dat de gedeeltelijke cassatie ook betrekking 
heeft op beslissingen die als gevolgbeslissingen van de vernietingsbeslissing worden 
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beschouwd, betreft een door de verwijzingsrechter te beoordelen omvang van de cassatie  
(Art. 1110 Gerechtelijk Wetboek.) 
10 december 2007 C.2007.0313.N nr. 622 

VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN HET 
BELANG VAN DE WET 

Cassatieberoep van de procureur–generaal bij het Hof – Cassatie in het belang van de 
wet en zonder verwijzing – Beslissing waarbij het hof van beroep zich onbevoegd 
verklaart – Onbevoegdheid gestoeld op het bestaan van twee verwijzingsbeschikkingen 
voor hetzelfde  – Ontoelaatbare burgerlijke partijstelling – Ontoelaatbare eerste 
verwijzingsbeschikking – Onontvankelijk cassatieberoep van een  procespartij. 

Wanneer het cassatieberoep van de eiser tot cassatie als niet ontvankelijk wordt 
verworpen, omdat hij het vereiste belang ontbeert om cassatieberoep te kunnen instellen, 
vernietigt het Hof, op vordering van de procureur–generaal, in het belang van de wet en 
derhalve zonder verwijzing, het arrest dat niet wettig beslist dat het hof van beroep niet 
bevoegd is om kennis te nemen van een zaak omdat hetzelfde strafbaar feit ten laste van 
dezelfde persoon een tweede maal verwezen werd door de raadkamer, terwijl de eerste 
verwijzingsbeschikking deel uitmaakt van een rechtspleging die in haar geheel 
ontoelaatbaar is omdat zij enkel gestoeld is op een ontoelaatbare burgerlijke partijstelling  
15 mei 2007 P.2007.0047.N nr. 250 

Strafuitvoeringsrechtbank – Cassatieberoep in het belang van de wet – Uitspraak van het 
vonnis met gesloten deuren – Afstand van het cassatieberoep door de eiser – 
Cassatieberoep in het belang van de wet door de procureur–generaal op de terechtzitting. 

Wanneer de eiser afstand doet van zijn cassatieberoep, kan de procureur–generaal bij het 
Hof van Cassatie, op de terechtzitting, in het belang van de wet, de vernietiging vorderen 
van een beslissing die de regel vastgelegd in artikel 149 van de Grondwet betreffende de 
uitspraak van de vonnissen in openbare terechtzitting schendt  (Art. 422 Wetboek van 
Strafvordering.) 
7 augustus 2007 P.2007.1106.F nr. 375 

VERNIETIGING. OMVANG 
In de regel is de vernietiging beperkt tot de draagwijdte van het middel dat eraan ten 
grondslag ligt  (Art. 1110 Gerechtelijk Wetboek.) 
15 maart 2007 C.2005.0571.F nr. 139 

Een vernietiging van een beslissing door het Hof van Cassatie brengt van rechtswege 
vernietiging mee van de handelingen die het gevolg zijn van de vernietigde beslissing  
6 september 2007 C.2006.0345.N nr. 388 

Vernietiging van het bestreden arrest – Arrest dat er het gevolg van is. 

De vernietiging van het bestreden arrest brengt de vernietiging mee van het arrest dat het 
gevolg ervan is  
24 september 2007 C.2006.0094.F nr. 427 

Andere beslissing – Dezelfde rechtsgrond – Vernietiging van een beslissing. 

Vernietiging van de beslissing van het arrest dat het volledige bedrag van de 
onverschuldigde betaling verjaard verklaart, strekt zich uit tot de beslissing op grond 
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waarvan het arbeidshof de vordering tot tussenkomst en vrijwaring van de verweerster 
tegen de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij verwerpt, aangezien die 
beslissingen op dezelfde onwettigheid gegrond zijn. 
8 oktober 2007 S.2007.0012.F nr. 461 

Bevoegdheid van de verwijzingsrechter. 

Aan de rechter die kennis neemt van een geschil op verwijzing na gedeeltelijke cassatie 
komt de rechtsmacht toe binnen de grenzen van de verwijzing, die in beginsel beperkt is 
tot de omvang van de vernietiging, met inbegrip van onafscheidbare beslissingen en 
beslissingen die van de vernietigde beslissingen het gevolg zijn. Het staat in die stand van 
de rechtspleging aan de verwijzingsrechter over die omvang te beslissen  (Art. 1110 
Gerechtelijk Wetboek.) 
10 december 2007 C.2007.0313.N nr. 622 

BINDENDVERKLARING 
Belang. 

De eiser tot bindendverklaring van het arrest toont het belang van zijn vordering niet aan, 
wanneer voor de bodemrechter enkel tussen de tot bindendverklaring van het arrest 
opgeroepen partij en de verweerster een geding aanhangig is gemaakt, en de verweerster, 
die aansprakelijk is gesteld, die partij tot tussenkomst en vrijwaring heeft opgeroepen 
voor het geval dat zij veroordeeld zou worden om de gevorderde onverschuldigde betaling 
terug te betalen. 
8 oktober 2007 S.2007.0012.F nr. 461 

Gevolg – Mededeling van de zaak aan het openbaar ministerie. 

De mededeling van de zaak aan het openbaar ministerie rechtvaardigt niet dat het voor de 
zaak voor het Hof  tot bindendverklaring van het arrest wordt opgeroepen. 
12 oktober 2007 C.2006.0545.F nr. 270 

Gevolg – Mededeling van de zaak aan het openbaar ministerie. 

De mededeling van de zaak aan het openbaar ministerie rechtvaardigt niet dat het voor de 
zaak voor het Hof  tot bindendverklaring van het arrest wordt opgeroepen. 
12 oktober 2007 C.2006.0545.F nr. 480 

ALLERLEI 
Gezag van gewijsde – Cassatiearrest. 

Een cassatiearrest dat op een eerste voorziening is gewezen heeft geen gezag van 
gewijsde  
3 mei 2007 C.2006.0032.F nr. 220 

CASSATIEBEROEP 

ALGEMEEN  – CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE WET – 
Allerlei – Strafuitvoering – Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep – Beslissing tot 
schorsing – Voorwaardelijke invrijheidstelling – Strafzaken. 

Geen cassatieberoep staat open tegen de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank die 
de schorsing van de voorwaardelijke invrijheidstelling beveelt. (Art. 96, § 1 Wet 17 mei 
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2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de 
aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
18 september 2007 P.2007.1306.N nr. 419 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Gevolg – Ontvankelijkheid – Vereisten – Afstand. 

De verplichting van de eiser om, in geval van een onsplitsbaar geschil, zijn 
cassatieberoep, op straffe van niet–ontvankelijkheid, niet alleen te richten tegen alle bij de 
bestreden beslissing betrokken partijen wier belang strijdig is met het zijne, maar om 
bovendien de andere partijen die nog geen verweerder zijn of niet opgeroepen zijn, binnen 
de gewone termijnen in de zaak te betrekken, komt niet in het gedrang wanneer één van 
de partijen afstand beweert te doen van het recht zich daarop te beroepen  (Art. 1084, 
tweede en derde lid Gerechtelijk Wetboek.) 
1 maart 2007 C.2005.0285.F nr. 119 

Ontvankelijkheid – Cassatieberoep gericht tegen een partij die vreemd is aan de 
bestreden beslissing. 

Een cassatieberoep dat gericht is tegen een partij die vreemd is aan de bestreden beslissing 
is niet ontvankelijk. 
16 maart 2007 C.2006.0294.N nr. 144 

Eerste kennisgeving – Tweede kennisgeving – Eiseres – Wettige overtuiging – Begin – 
Kinderbijslag – Rechterlijke beslissing – Gezinsbijslag – Vervulling – Werknemers. 

Het cassatieberoep dat meer dan drie maanden na het verrichten, door de griffier, van een 
eerste regelmatige kennisgeving van de beslissing overeenkomstig artikel 792, tweede en 
derde lid, Ger. W., ingesteld wordt tegen een arrest inzake kinderbijslag voor 
werknemers, is niet laattijdig en is derhalve ontvankelijk, wanneer de griffier een tweede 
kennisgeving gericht had aan de eiseres, die niet op de hoogte was van de eerste 
kennisgeving, waarnaar in de tweede kennisgeving helemaal niet verwezen werd, en de 
tweede kennisgeving de eiseres in haar wettige overtuiging had kunnen sterken dat alleen 
die kennisgeving haar termijn om cassatieberoep in te stellen kon doen ingaan en het 
cassatieberoep minder dan drie maanden na het verrichten van de tweede kennisgeving is 
ingesteld  (Artikelen 52, 53, 53bis, 1°, 54, 580, 1° en 2°, 704 Gerechtelijk Wetboek; 
Artikelen 792, tweede en derde lid, 1073,1e lid,1078,1079,1e lid Gerechtelijk Wetboek.) 
14 mei 2007 S.2006.0070.F nr. 247 

Bestreden beslissing – Betekening op een achterhaald adres – Termijn van cassatieberoep 
– Begin. 

De betekening van de bestreden beslissing aan de eiser in cassatie op een achterhaald 
adres, terwijl uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de verweerder 
het juiste adres van de eiser kende, kan niet dienen als aanvang van de termijn van drie 
maanden waarbinnen het cassatieberoep moet worden ingesteld. (Artikelen 42, 5° en 
1073, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
25 mei 2007 F.2005.0057.N nr. 277 

Rechtspleging in het Frans – Exploot houdende betekening van het cassatieverzoekschrift 
– Vermelding van woonplaatsen in het Nederlands – Speciale taalregeling van het 
grondgebied – Vorm van betekening. 

De betekening van het cassatieverzoekschrift aan de verweerders houdt niet op eentalig 
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Frans te zijn door het feit alleen dat de woonplaats van de eiser alsook de woonplaats en 
de vestigingsplaats van één van de verweerders er in het Nederlands worden vermeld, 
terwijl die woonplaatsen en vestigingsplaats gelegen zijn in de gemeente Voeren, 
deelgemeente 's–Gravenvoeren en Teuven die, krachtens de artikelen 3 en 8 van de 
Taalwet Bestuurszaken, deel uitmaakt van het Nederlands taalgebied en begiftigd is met 
een speciale taalregeling  (Artikelen 27 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken.) 
7 juni 2007 C.2006.0380.F nr. 313 

Cassatieberoep – Vernietiging – Magistraten – Beoordeling "onvoldoende" – Volgende 
evaluatie – Beoordeling "onvoldoende" aangehouden – Evaluatie. 

De definitieve evaluatiebeslissing van het college van evaluatoren, houdende de 
beoordeling "onvoldoende" is het gevolg van de vorige evaluatiebeslissing houdende 
dezelfde beoordeling; doordat laatstgenoemde beslissing door het Hof van Cassatie 
vernietigd werd, is het verzoek van de aldus geëvalueerde magistraat aan het Hof tot 
vernietiging van eerstgenoemde beslissing gegrond  (Artikelen 259nonies, eerste lid en 
360quater, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.) 
6 september 2007 C.2006.0345.N nr. 388 

Wetsbepalingen – Gevolg – Middel – Niet–vermelding – Vereiste vermeldingen. 

De niet–vermelding van de geschonden wetsbepalingen maakt niet het cassatieberoep, 
maar het middel niet–ontvankelijk  (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.) 
7 september 2007 C.2007.0189.F nr. 391 

Artikel 6.1 EVRM – Mogelijkheid van substitutie van motieven – Beginsel van 
tegensprekelijk debat – Waarborg van eerlijk proces – Bevoegdheid van het Hof – 
Ambtshalve voorgedragen middelen. 

Wanneer in burgerlijke zaken het Hof overweegt dat er aanleiding zou kunnen bestaan tot 
substitutie van motieven dient de zaak op een latere datum te worden verdaagd teneinde 
partijen toe te laten nopens de gestelde vraag standpunt in te nemen  (Art. 6.1 EVRM.) 
19 maart 2007 C.2003.0582.N nr. 145 

Artikel 6.1 EVRM – Mogelijkheid van substitutie van motieven – Beginsel van 
tegensprekelijk debat – Waarborg van eerlijk proces – Bevoegdheid van het Hof – 
Ambtshalve voorgedragen middelen. 

Wanneer in burgerlijke zaken het Hof overweegt dat er aanleiding zou kunnen bestaan tot 
substitutie van motieven dient de zaak op een latere datum te worden verdaagd teneinde 
partijen toe te laten nopens de gestelde vraag standpunt in te nemen  (Art. 6.1 EVRM.) 
17 september 2007 C.2003.0582.N nr. 408 

Eindbeslissing. 

Onmiddellijk cassatieberoep staat open tegen het arrest dat tegen de betwisting van de 
eiser opwerpt dat de zaak niet langer bij het hof van beroep aanhangig is ten gevolge van 
een vroeger eindarrest waardoor het hof zijn rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend over 
het tussen de eiser en de verweerster bestaande geschil over de weerslag van dat arrest op 
de bevoegdheid die het hof nog had om uitspraak te doen over dat geschil  (Artikelen 19 
en 1077 Gerechtelijk Wetboek.) 
12 oktober 2007 C.2006.0545.F nr. 270 
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Eindbeslissing – Beslissingen onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep. 

Er is geen grond om akte te verlenen van de afstand van het cassatieberoep, daar deze 
enkel is toegestaan ingeval er zou worden beslist dat het arrest geen eindbeslissing bevat. 
12 oktober 2007 C.2006.0545.F nr. 480 

Eindbeslissing – Beslissingen onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep. 

Er is geen grond om akte te verlenen van de afstand van het cassatieberoep, daar deze 
enkel is toegestaan ingeval er zou worden beslist dat het arrest geen eindbeslissing bevat. 
12 oktober 2007 C.2006.0545.F nr. 270 

Middel van niet–ontvankelijkheid – Bericht aan de partijen – Verdaging van de zaak – 
Bevoegdheid van het Hof – Ambtshalve onderzoek – Ambtshalve voorgedragen middelen 
– Cassatieberoep. 

Wanneer het Hof de ontvankelijkheid van het cassatieberoep ambtshalve wil onderzoeken 
in zoverre het gericht is tegen de procureur–generaal bij het hof van beroep, aan wie het 
bestreden arrest beslist de zaak met toepassing van artikel 764 van het Gerechtelijk 
Wetboek mee te delen, beveelt het de verdaging van de zaak en beveelt het dat de 
advocaten en de partijen die zonder advocaat verschenen zijn daarvan zullen worden 
verwittigd  (Art. 1097, derde lid Gerechtelijk Wetboek.) 
12 oktober 2007 C.2006.0545.F nr. 480 

Eindbeslissing. 

Onmiddellijk cassatieberoep staat open tegen het arrest dat tegen de betwisting van de 
eiser opwerpt dat de zaak niet langer bij het hof van beroep aanhangig is ten gevolge van 
een vroeger eindarrest waardoor het hof zijn rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend over 
het tussen de eiser en de verweerster bestaande geschil over de weerslag van dat arrest op 
de bevoegdheid die het hof nog had om uitspraak te doen over dat geschil  (Artikelen 19 
en 1077 Gerechtelijk Wetboek.) 
12 oktober 2007 C.2006.0545.F nr. 480 

Ontvankelijkheid – Cassatieberoep tegen de procureur–generaal bij het hof van beroep. 

Het cassatieberoep dat is ingesteld tegen de procureur–generaal bij het hof van beroep die 
voor de bodemrechter geen partij was bij de zaak en aan wie het arrest enkel de 
mededeling van de zaak beveelt, is niet ontvankelijk  
12 oktober 2007 C.2006.0545.F nr. 480 

Ontvankelijkheid – Cassatieberoep tegen de procureur–generaal bij het hof van beroep. 

Het cassatieberoep dat is ingesteld tegen de procureur–generaal bij het hof van beroep die 
voor de bodemrechter geen partij was bij de zaak en aan wie het arrest enkel de 
mededeling van de zaak beveelt, is niet ontvankelijk  
12 oktober 2007 C.2006.0545.F nr. 270 

Middel van niet–ontvankelijkheid – Bericht aan de partijen – Verdaging van de zaak – 
Bevoegdheid van het Hof – Ambtshalve onderzoek – Ambtshalve voorgedragen middelen 
– Cassatieberoep. 

Wanneer het Hof de ontvankelijkheid van het cassatieberoep ambtshalve wil onderzoeken 
in zoverre het gericht is tegen de procureur–generaal bij het hof van beroep, aan wie het 
bestreden arrest beslist de zaak met toepassing van artikel 764 van het Gerechtelijk 
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Wetboek mee te delen, beveelt het de verdaging van de zaak en beveelt het dat de 
advocaten en de partijen die zonder advocaat verschenen zijn daarvan zullen worden 
verwittigd  (Art. 1097, derde lid Gerechtelijk Wetboek.) 
12 oktober 2007 C.2006.0545.F nr. 270 

Ontvankelijkheid – Vrijwillig tussenkomende partij – Geding tussen partijen – Begrip – 
Conclusies – Cassatieberoep. 

Tussen de partijen is een geding aangegaan wanneer uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan blijkt dat de verweerster verzocht heeft om de wijziging van het 
beroepen vonnis dat de rechtsvordering van de eiseres had toegewezen en haar in de 
kosten had veroordeeld, en dat de partijen tegen elkaar conclusies hebben genomen. Het 
tegen die verweerster ingestelde cassatieberoep is ontvankelijk  
19 oktober 2007 C.2004.0500.F nr. 495 

STRAFZAKEN 
Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Ontvankelijkheid – Verzoek tot 
opheffing van een opsporingshandeling – Afwijzing van het verzoek door de procureur 
des Konings – Voorziening. 

De kamer van inbeschuldigingstelling, die met toepassing van artikel 28sexies, § 4, 
Wetboek van Strafvordering, uitspraak doet over het hoger beroep tot opheffing van een 
opsporingshandeling van de procureur des Konings met betrekking tot goederen, doet 
geen uitspraak met toepassing van de artikelen 135 en 235bis Wetboek van 
Strafvordering; dergelijke beslissing is ook geen eindbeslissing en doet evenmin uitspraak 
in een van de andere gevallen bepaald in artikel 416, tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering, zodat het cassatieberoep niet ontvankelijk is  (Artikelen 28sexies, § 4, 
235bis, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering.) 
9 januari 2007 P.2006.1430.N nr. 13 

Termijn voor memorie. 

Niet ontvankelijk is de memorie die eiser in cassatie minder dan acht vrije dagen voor de 
terechtzitting van het Hof heeft ingediend tot staving van zijn cassatieberoep in strafzaken  
(Art. 420bis Wetboek van Strafvordering.) 
23 januari 2007 P.2006.1468.N nr. 41 

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep – Akte van cassatieberoep – Taal van de 
rechtspleging. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep in strafzaken, ingesteld bij akte in een andere taal 
dan deze van de rechtspleging  (Artikelen 27 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik 
der talen in gerechtszaken.) 
23 januari 2007 P.2007.0075.N nr. 42 

Beslissing niet in laatste aanleg gewezen – Ontvankelijkheid – Beslissing van de 
Commissie tot bescherming van de maatschappij. 

De beslissing van de Commissie tot bescherming van de maatschappij, waarbij het 
verzoek tot invrijheidstelling van een geïnterneerde wordt afgewezen, is niet in laatste 
aanleg gewezen, zodat het cassatieberoep tegen deze beslissing niet ontvankelijk is  (Art. 
19bis Wet Bescherming Maatschappij; Artikelen 407 en 413 Wetboek van 
Strafvordering.) 
13 februari 2007 P.2006.1631.N nr. 85 
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Veroordeling in de kosten van het cassatieberoep – Cassatieberoep zonder voorwerp – 
Kosten ten laste van de Staat – Overlijden van de beklaagde tijdens de procedure in 
cassatie. 

Wanneer het cassatieberoep door het overlijden van de beklaagde in de loop van het 
cassatiegeding, zonder voorwerp is geworden, zijn de kosten van het cassatieberoep ten 
laste van de Staat. 
14 februari 2007 P.2006.1342.F nr. 87 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – 
Termijn van cassatieberoep – Arrest dat het hoger beroep van de inverdenkinggestelde 
niet ontvankelijk verklaart – Beschikking tot verwijzing – Regeling van de rechtspleging – 
Raadkamer. 

Het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat het 
hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de beschikking van de raadkamer 
waarbij hij naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, niet ontvankelijk verklaart, 
moet worden ingesteld binnen vijftien vrije dagen na de uitspraak  (Art. 416, tweede lid 
Wetboek van Strafvordering.) 
14 februari 2007 P.2006.1594.F nr. 91 

Overlijden van de beklaagde tijdens de procedure in cassatie. 

Het overlijden van de beklaagde voor de beslissing kracht van gewijsde krijgt, leidt tot het 
verval van de strafvordering en maakt dat de strafrechtelijke veroordeling zonder 
uitwerking blijft, zodat het cassatieberoep tegen die beslissing zonder voorwerp is 
geworden  
14 februari 2007 P.2006.1342.F nr. 87 

Overlijden van de beklaagde tijdens de procedure in cassatie. 

Het overlijden van de beklaagde voor zijn veroordeling kracht van gewijsde krijgt, leidt 
tot het verval van de strafvordering en maakt dat de beslissing die de burgerrechtelijk 
aansprakelijke veroordeelt op de tegen hem door het openbaar ministerie ingestelde 
vordering, zonder uitwerking blijft, zodat het cassatieberoep tegen die beslissing zonder 
voorwerp is geworden. 
14 februari 2007 P.2006.1342.F nr. 87 

Cassatieberoep – Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij – Rechtspleging 
– Ontvankelijkheid – Cassatiemiddelen – Bijstand van een advocaat – Neerlegging van 
een memorie – Beslissing. 

Uit de artikelen 19ter en 28 van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de 
maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele 
strafbare feiten, volgens dewelke de geïnterneerde zelf geen cassatieberoep kan instellen 
en hij altijd moet bijgestaan worden door een advocaat, volgt dat de geïnterneerde slechts 
een memorie met cassatiemiddelen kan neerleggen voor zover een advocaat die 
ondertekent  (Artikelen 19ter en 28 Wet Bescherming Maatschappij.) 
20 februari 2007 P.2006.1633.N nr. 105 
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Hoger beroep van de procureur des Konings – Voorlopige hechtenis – Ontvankelijkheid – 
Beschikking waaruit de invrijheidstelling van de inverdenkinggestelde volgt – 
Hervorming van de bestreden beschikking – Afzonderlijk arrest dat beslist dat de 
inverdenkinggestelde aangehouden blijft – Regeling van de rechtspleging – Voorziening – 
Raadkamer. 

Uit artikel 31, §§ 1 en 2, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis 
volgt dat de inverdenkinggestelde geen cassatieberoep kan instellen tegen het 
afzonderlijke arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat met toepassing van 
artikel 26, § 4, van voormelde wet, op het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen 
de invrijheidstelling van de inverdenkinggestelde ingevolge de beschikking van de 
raadkamer die hem buitenvervolging stelde, beslist dat hij aangehouden blijft  (Artikelen 
26, § 4, 30, en 31, §§ 1 en 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
3 april 2007 P.2007.0377.N nr. 172 

Ontvankelijkheid – Geen beslissing over de herstelvordering – Voorziening tegen de 
beslissing op strafgebied – Stedenbouw. 

De beslissing over de herstelvordering is geenszins bepalend voor de beslissing over de 
straf, die noodzakelijk eraan voorafgaat en aldus voor onmiddellijk cassatieberoep vatbaar 
is zonder dat een voorafgaande uitspraak over de herstelvordering is vereist  
3 april 2007 P.2006.1610.N nr. 166 

Ontvankelijkheid – Geen eindbeslissing over de herstelvordering uitgeoefend door het 
openbaar ministerie – Voorziening tegen andere beslissingen van civielrechtelijke aard – 
Stedenbouw. 

Het ontbreken van een eindbeslissing over de herstelvordering benaarstigd door het 
openbaar ministerie vormt, wegens haar civielrechtelijk karakter, geen beletsel tot het 
instellen van een cassatieberoep tegen de overige beslissingen van civielrechtelijke aard  
3 april 2007 P.2006.1610.N nr. 166 

Ontvankelijkheid – Geen eindbeslissing over de herstelvordering uitgeoefend door het 
openbaar ministerie – Voorziening tegen andere beslissingen van civielrechtelijke aard – 
Stedenbouw. 

Het ontbreken van een eindbeslissing over de herstelvordering benaarstigd door het 
openbaar ministerie vormt, wegens haar civielrechtelijk karakter, geen beletsel tot het 
instellen van een cassatieberoep tegen de overige beslissingen van civielrechtelijke aard  
3 april 2007 P.2006.1610.N nr. 166 

Ontvankelijkheid – Eindbeslissing – Geen beslissing over de herstelvordering – 
Voorziening tegen de beslissing op strafgebied – Stedenbouw. 

De beslissing over de herstelvordering is geenszins bepalend voor de beslissing over de 
straf, die noodzakelijk eraan voorafgaat en aldus voor onmiddellijk cassatieberoep vatbaar 
is zonder dat een voorafgaande uitspraak over de herstelvordering is vereist  
3 april 2007 P.2006.1610.N nr. 166 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest dat de strafvordering niet ontvankelijk 
verklaart – Zelfde arrest dat een deel van de rechtspleging nietig verklaart – Zelfde arrest 
dat vaststelt dat de procedure op grond van artikel 61ter, Wetboek van Strafvordering 
zonder voorwerp is – Onderzoeksgerechten – Aard van de beslissing. 

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de burgerlijke partijstelling van 
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de klager en vervolgens de strafvordering niet ontvankelijk verklaart, bepaalde stukken 
van de strafrechtspleging nietig verklaart en de verwijdering ervan uit het strafdossier en 
de neerlegging ter griffie ervan beveelt overeenkomstig artikel 235bis, § 6, Wetboek van 
Strafvordering, om tenslotte vast te stellen dat de procedure op grond van artikel 61ter, 
Wetboek van Strafvordering zonder voorwerp is geworden, is een eindbeslissing. 
(Artikelen 61ter, 235bis, 407, 408, 413 en 416 Wetboek van Strafvordering.) 
3 april 2007 P.2007.0041.N nr. 168 

Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Verzoek tot opheffing van een 
opsporingshandeling – Voorziening. 

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat beslist over het hoger beroep 
tegen een beslissing van de procureur des Konings in verband met een verzoek tot 
opheffing van een opsporingshandeling met betrekking tot goederen is een voorbereidend 
arrest, waartegen overeenkomstig artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering eerst 
cassatieberoep open staat na het eindarrest of het eindvonnis, terwijl het evenmin valt 
onder een van de uitzonderingen vermeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering  (Artikelen 28sexies en 416 Wetboek van Strafvordering.) 
3 april 2007 P.2007.0124.N nr. 169 

Onmiddellijk cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Beslissing tot verdeling van de 
hoofdelijke veroordeling tot schadevergoeding aan de burgerlijke partij. 

Tegen de beslissing waarbij de strafrechter vaststelt in hoeverre partijen, die hoofdelijk tot 
betaling van schadevergoeding aan de burgerlijke partij waren veroordeeld, onderling in 
deze veroordeling zullen bijdragen, kan onmiddellijk cassatieberoep worden ingesteld 
ofschoon de beslissing over de omvang van de schade geen eindbeslissing is (Impliciete 
oplossing)  
4 april 2007 P.2006.1345.F nr. 174 

Ontvankelijkheid – Strafuitvoering – Neerlegging van een memorie ter griffie – Stuk 
neergelegd ter rechtszitting – Cassatiemiddelen – Vonnis – Voorwaardelijke 
invrijheidstelling. 

Zijn niet ontvankelijk de door de eiser buiten de vijf dagen na de datum van het 
cassatieberoep ter griffie van het Hof neergelegde memorie en de ter rechtszitting 
neergelegde "pleitnota". (Art. 97, § 1, tweede zin Wet 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer 
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
10 april 2007 P.2007.0370.N nr. 176 

Beslissing bij verstek t.a.v. burgerlijke partij – Geen betekening – Ontvankelijkheid – 
Cassatieberoep voor het verstrijken van de verzettermijn. 

Voorbarig en derhalve niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat door de beklaagde wordt 
ingesteld, wanneer niet blijkt dat de bestreden beslissing, die ten aanzien van de 
burgerlijke partij bij verstek werd gewezen en voor verzet vatbaar is, aan deze burgerlijke 
partij werd betekend en dientengevolge evenmin dat voor haar de gewone termijn van 
verzet tegen deze beslissing verstreken is  (Art. 413 Wetboek van Strafvordering.) 
17 april 2007 P.2007.0013.N nr. 187 
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Ontvankelijkheid – Stukken door de eiser neergelegd buiten de termijn bepaald in artikel 
420bis, tweede lid, Sv. – Procedurestukken die betrekking hebben op de samenstelling van 
de zetel. 

Het Hof van cassatie kan kennis nemen van stukken, die door de eiser neergelegd worden 
buiten de termijn bepaald in artikel 420bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, 
wanneer deze stukken procedurestukken zijn en betrekking hebben op de samenstelling 
van de zetel die over de zaak, waarop de bestreden beslissing betrekking heeft, uitspraak 
heeft gedaan  
19 april 2007 P.2006.1605.N nr. 194 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Niet toekenning van de opschorting van de uitspraak 
– Regeling van de rechtspleging. 

Niet ontvankelijk want voorbarig is het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat oordeelt dat het voordeel van de opschorting van de uitspraak 
in het stadium van de regeling van de rechtspleging niet kan worden toegekend, nu dat 
arrest geen eindbeslissing is  (Art. 416 Wetboek van Strafvordering.) 
24 april 2007 P.2007.0061.N nr. 205 

Artikel 292, Gerechtelijk Wetboek – Neerlegging van de beschikking van de raadkamer na 
verstrijken van de termijn om de memorie neer te leggen – Wettigheid van het bestreden 
arrest – Gevolgen – Toetsing. 

Wanneer de beschikking van de raadkamer aan de griffie van het Hof pas werd 
overgezonden na verstrijken van de termijn voor de eiser om zijn memorie neer te leggen, 
wordt het recht van verdediging niet miskend door de omstandigheid dat de eiser niet het 
volledige strafdossier heeft kunnen raadplegen alvorens zijn memorie neer te leggen, 
aangezien het feit dat hij de onmogelijkheid aanvoert om de wettigheid van het bestreden 
arrest aan artikel 292, Gerechtelijk Wetboek te toetsen, hem niet heeft belet om te 
vorderen dat de rechtspleging aan datzelfde artikel zou worden getoetst. 
2 mei 2007 P.2007.0085.F nr. 218 

Ontvankelijkheid – Europees aanhoudingsmandaat – Verzoek tot invrijheidstelling – 
Voorziening – Raadkamer – Beschikking. 

Tegen de beschikking van de raadkamer over een verzoek tot invrijheidstelling 
overeenkomstig artikel 20, § 3, van de wet van 19 december 2003 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel, staat voor de niet in vrijheid gestelde verdachte hoger beroep 
open bij de kamer van inbeschuldigingstelling, maar geen rechtstreeks cassatieberoep. 
(Art. 20, § 3 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.) 
8 mei 2007 P.2007.0622.N nr. 233 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – Arrest 
dat het hoger beroep ontvankelijk verklaart – Ontvankelijkheid – Onmiddellijk 
cassatieberoep van de inverdenkinggestelde – Beschikking van de raadkamer die oordeelt 
dat de zaak niet in staat van wijzen is. 

Voorbarig en derhalve niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat door de 
inverdenkinggestelde wordt ingesteld voor het eindarrest tegen het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat het hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer, 
die oordeelt dat de zaak niet in staat van wijzen is, terecht niet ontvankelijk verklaart. 
(Artikelen 135, § 2, en 416 Wetboek van Strafvordering.) 
15 mei 2007 P.2007.0268.N nr. 251 
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Regelmatigheid – Burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter. 

Een burgerlijke partij kan slechts opkomen tegen de beslissing waarbij de strafvordering, 
ingesteld door de vordering van het openbaar ministerie niet ontvankelijk wordt verklaard, 
voor zover zijzelf regelmatig in hoedanigheid van burgerlijke partij kan optreden, en zij 
daartoe het vereiste belang vertoont  
15 mei 2007 P.2007.0047.N nr. 250 

Herstelmaatregelen – Afzonderlijke beslissing over straf en herstelmaatregel – 
Stedenbouw – Onmiddellijk cassatieberoep. 

De afzonderlijke beslissing over de herstelvordering inzake stedenbouw en de straf heeft 
voor gevolg dat de beslissing over de straf voor onmiddellijk cassatieberoep vatbaar is 
zonder dat een voorafgaande uitspraak over de herstelvordering is vereist  (Art. 416 
Wetboek van Strafvordering.) 
22 mei 2007 P.2006.1692.N nr. 265 

Advocaat – Cassatieberoep van de burgerlijke partij. 

Het Hof slaat geen acht op de afstand van het cassatieberoep van een burgerlijke partij 
door een advocaat die geen advocaat is bij het Hof van Cassatie of die geen houder is van 
een bijzondere volmacht, gegeven het feit dat het bestreden arrest haar vordering 
gedeeltelijk verwerpt en de afstand van haar cassatieberoep in dat geval gelijkstaat met 
een afstand van haar vordering; het Hof slaat evenmin acht op de intrekking door de 
voormelde advocaat van de middelen die deze in zijn memorie aanvoert, wanneer zij 
kennelijk met die afstand samenhangt  
30 mei 2007 P.2007.0243.F nr. 283 

Betekening – Stukken – Strafuitvoeringsrechtbank – Cassatieberoep van het openbaar 
ministerie – Neerlegging. 

Het cassatieberoep van het openbaar ministerie tegen een vonnis van de 
strafuitvoeringsrechtbank, waarbij uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan 
niet blijkt dat het aan de verweerder werd betekend, is niet ontvankelijk aangezien het Hof 
de stukken niet in aanmerking kan nemen die buiten de termijn van vijf dagen na de 
datum van het cassatieberoep ter griffie zijn neergelegd. (Art. 418, eerste lid Wetboek van 
Strafvordering; Art. 97, § 1, tweede lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer 
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
6 juni 2007 P.2007.0689.F nr. 310 

Gevolgen – Niet–ontvankelijkheid. 

De niet–ontvankelijkheid van een cassatieberoep tegen de beslissing die de vordering niet 
ontvankelijk verklaart, tot verlaging van het bedrag van de borgsom waartoe in het kader 
van een voorlopige invrijheidstelling is beslist, staat niet toe te onderzoeken of deze 
beslissing wel voldoet aan de eerbiediging van het recht op een daadwerkelijk 
rechtsmiddel dat bij artikel 13, EVRM is gewaarborgd, aangezien een dergelijk onderzoek 
de grondslag van het cassatieberoep raakt  
6 juni 2007 P.2007.0454.F nr. 309 

Betekening – Stukken – Strafuitvoeringsrechtbank – Cassatieberoep van het openbaar 
ministerie – Neerlegging. 

Het cassatieberoep van het openbaar ministerie tegen een vonnis van de 
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strafuitvoeringsrechtbank, waarbij uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan 
niet blijkt dat het aan de verweerder werd betekend, is niet ontvankelijk aangezien het Hof 
de stukken niet in aanmerking kan nemen die buiten de termijn van vijf dagen na de 
datum van het cassatieberoep ter griffie zijn neergelegd. (Art. 418, eerste lid Wetboek van 
Strafvordering; Art. 97, § 1, tweede lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer 
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
6 juni 2007 P.2007.0689.F nr. 310 

Voorlopige hechtenis – Beslissing die het verzoek niet ontvankelijk verklaart – Verzoek tot 
verlaging voor het afsluiten van het voorbereidend onderzoek – Borgsom – 
Invrijheidstelling onder borgtocht. 

Het arrest dat het verzoek tot teruggave van de borgsom vóór het afsluiten van het 
voorbereidend onderzoek niet ontvankelijk verklaart, is geen beslissing die de voorlopige 
hechtenis handhaaft of die de voorwaarden voor de vrijlating in de zin van de artikelen 31, 
§§ 1 en 2, en 37, Wet Voorlopige Hechtenis vaststelt, noch een eindbeslissing uit het 
eerste lid of zoals bedoeld in de gevallen die in het tweede lid van artikel 416, Sv., zijn 
bepaald en waartegen cassatieberoep kan worden ingesteld  
6 juni 2007 P.2007.0454.F nr. 309 

Betekening – Stukken – Strafuitvoeringsrechtbank – Cassatieberoep van het openbaar 
ministerie – Neerlegging. 

Het cassatieberoep van het openbaar ministerie tegen een vonnis van de 
strafuitvoeringsrechtbank, waarbij uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan 
niet blijkt dat het aan de verweerder werd betekend, is niet ontvankelijk aangezien het Hof 
de stukken niet in aanmerking kan nemen die buiten de termijn van vijf dagen na de 
datum van het cassatieberoep ter griffie zijn neergelegd. (Art. 418, eerste lid Wetboek van 
Strafvordering; Art. 97, § 1, tweede lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer 
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
6 juni 2007 P.2007.0689.F nr. 310 

Cassatieberoep van de beklaagde – Overlijden van de beklaagde tijdens de procedure in 
cassatie. 

Het cassatieberoep van een beklaagde die overlijdt vooraleer het Hof over de bestreden 
beslissing uitspraak heeft gedaan, is zonder voorwerp  
12 juni 2007 P.2007.0270.N nr. 320 

Cassatieberoep – Beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank – Indieningstermijn – 
Memorie. 

Het Hof slaat geen acht op de memorie van de eiser die op de griffie is ingekomen buiten 
de termijn van vijf dagen die bij artikel 97, § 1, tweede lid, van de Wet van 17 mei 2006 
betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden, is bepaald. 
20 juni 2007 P.2007.0730.F nr. 340 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Ontvankelijkheid – Europees aanhoudingsbevel – 
Tenuitvoerlegging in België – Betrokkene in Frankrijk gedetineerd – Cassatieberoep door 
een verklaring aan de directeur van de gevangenis. 

Het cassatieberoep tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die 
uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel, ingesteld 
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door de betrokkene, die in Frankrijk is gedetineerd, met een verklaring aan de directeur 
van de strafinrichting waar hij is opgesloten, is ontvankelijk  
20 juni 2007 P.2007.0803.F nr. 342 

Cassatieberoep – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – Voorlopige hechtenis – 
Ontvankelijkheid – Niet ontvankelijk hoger beroep – Handhaving van de voorlopige 
hechtenis met een afzonderlijke beschikking – Beschikking tot verwijzing – Regeling van 
de rechtspleging – Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling. 

Alleen de arresten en vonnissen tot handhaving van de voorlopige hechtenis zijn vatbaar 
voor cassatieberoep; het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat het hoger beroep niet ontvankelijk verklaart van de 
inverdenkinggestelde tegen de beschikking tot handhaving van de voorlopige hechtenis, 
die afzonderlijk staat van de beschikking tot verwijzing, is bijgevolg niet ontvankelijk 
(Art. 31, §§ 1 en 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, gewijzigd 
bij de wet van 31 mei 2005.) 
27 juni 2007 P.2007.0904.F nr. 364 

Cassatieberoep – Veroordeelde – Strafuitvoeringsrechtbank – Termijn – Aanvang – 
Beslissingen. 

Om cassatieberoep in te stellen tegen de beslissingen van de strafuitvoeringsrechter en 
van de strafuitvoeringsrechtbank, beschikt de veroordeelde over een termijn van 
vierentwintig uur, te rekenen vanaf de dag van de kennisgeving van het vonnis bij 
gerechtsbrief; die termijn wordt berekend vanaf de eerste dag die volgt op deze waarop de 
brief aangeboden werd op de woonplaats van de geadresseerde of op zijn verblijfplaats. 
(Art. 97, § 1, tweede lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de 
veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het 
raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten; Art. 53bis, 1° Gerechtelijk Wetboek.) 
27 juni 2007 P.2007.0773.F nr. 362 

Cassatieberoep van het openbaar ministerie – Vorm van betekening. 

Het beroep in cassatie ingesteld door het openbaar ministerie tegen een arrest of een 
vonnis dat in laatste aanleg in criminele, correctionele of politiezaken is gewezen, wordt 
betekend door de afgifte van een afschrift van de akte van cassatieberoep aan de partij 
tegen wie het beroep gericht is  (Art. 418, eerste lid Wetboek van Strafvordering.) 
3 juli 2007 P.2007.0818.F nr. 369 

Betekening – Cassatieberoep van het openbaar ministerie – Termijn van neerlegging – 
Strafuitvoeringsrechtbank – Akte van betekening – Vonnis. 

Het openbaar ministerie dat cassatieberoep aantekent tegen een vonnis van de 
strafuitvoeringsrechtbank moet de akte van betekening van het cassatieberoep aan de 
partij tegen wie het gericht is, neerleggen ter griffie van het Hof van Cassatie binnen de 
termijn gesteld in artikel 420bis, eerste lid, Sv. (Artikelen 418 en 420bis, eerste lid 
Wetboek van Strafvordering; Art. 97, § 1 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer 
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
24 juli 2007 P.2007.0959.N nr. 373 

Wet Strafuitvoering – Termijn voor neerlegging van memorie. 

Niet ontvankelijk want laattijdig is de memorie in cassatie neergelegd na het verstrijken 
van de termijn van vijf dagen na de datum van het cassatieberoep. (Art. 97, § 1 Wet 17 
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mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf 
en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de 
strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
28 augustus 2007 P.2007.1166.N nr. 378 

Strafuitvoeringswet – Wettelijke regeling voor het neerleggen van een memorie – 
Overmacht. 

De wettelijke regeling in de Strafuitvoeringswet voor het neerleggen van een memorie is 
duidelijk; niet onvoorzienbare omstandigheden die eiser of zijn raadsman niet konden 
verhinderen om, mits het nemen van de nodige voorzorgen, tijdig een memorie in te 
dienen, kunnen geen grond van overmacht opleveren. (Art. 97, § 1, tweede lid Wet 17 mei 
2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de 
aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
4 september 2007 P.2007.1276.N nr. 386 

Betekening – Strafrechter zetelend in hoger beroep – Vordering tot opheffing of 
vermindering – Vordering tot opschorting van de looptijd – Dwangsom – Voorziening in 
cassatie – Beslissing. 

Het beroep in cassatie van de veroordeelde tot betaling van een dwangsom, tegen een 
beslissing van de strafrechter zetelend in hoger beroep die uitspraak doet over zijn 
vordering strekkende tot opheffing of vermindering van de dwangsom, of tot opschorting 
van de looptijd ervan, moet niet worden betekend aan de partij tegen wie het gericht is. 
(Art. 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek; Art. 418 Wetboek van Strafvordering.) 
4 september 2007 P.2007.0383.N nr. 382 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Afwijzing van het verzoek tot opschorting – Regeling 
van de rechtspleging. 

Art. 416 Sv. staat geen onmiddellijk cassatieberoep toe van de inverdenkinggestelde tegen 
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat bij de uitspraak over het bestaan 
van voldoende bezwaren en verwijzing van de voormelde inverdenkinggestelde naar de 
correctionele rechtbank, de maatregel van opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling waarom hij verzocht, niet te zijnen gunste beveelt  (Art. 135, § 2 Wetboek 
van Strafvordering; Artikelen 1 en 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie.) 
12 september 2007 P.2007.0942.F nr. 403 

Beslissing over de ontvankelijkheid van de strafvordering. 

Tegen de beslissing van de appelrechters dat de "Belgische rechtbanken bevoegd" zijn 
ingevolge artikel 1, e), van het Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme, 
opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 en artikel 2, van de wet van 2 september 
1985 houdende goedkeuring van het Europees Antiterrorismeverdrag en de Overeenkomst 
betreffende de toepassing ervan tussen de Lid–Staten van de Europese Gemeenschappen, 
opgemaakt te Dublin op 4 december 1979, staat onmiddellijk cassatieberoep open  
18 september 2007 P.2007.0571.N nr. 415 

Beslissing over de gehoudenheid tot dekking – WAM–verzekeraar – Aard van de 
beslissing. 

De beslissing van de strafrechter waarbij een WAM–verzekeraar al dan niet tot dekking is 
gehouden is een beslissing die valt onder de uitzonderingsbepalingen, vermeld in het 
tweede lid van artikel 416, Wetboek van Strafvordering, zodat het onmiddellijk 
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cassatieberoep tegen zulke beslissing ontvankelijk is  
18 september 2007 P.2007.0116.N nr. 413 

Ontvankelijkheid – Arrest dat over de burgerlijke vordering deels een eindbeslissing 
inhoudt en deels een niet–definitieve beslissing inhoudt – Voorziening. 

Een arrest waarbij de appelrechters enerzijds de vordering van de eisers tegen de 
verweerster ongegrond verklaren in zoverre zij strekt tot betaling van een vervallen en 
opeisbare schuld en anderzijds de verweerster veroordelen tot betaling van een voorschot 
uit hoofde van bijkomende kosten en de zaak voor verdere afhandeling van die schadepost 
naar de eerste rechter verwijzen is geen eindbeslissing zodat het cassatieberoep daartegen 
niet ontvankelijk is  (Art. 416 Wetboek van Strafvordering.) 
25 september 2007 P.2006.1531.N nr. 429 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de burgerlijke partij – Arrest dat 
het hoger beroep ontvankelijk verklaart – Cassatieberoep van de inverdenkinggestelde – 
Verwijzing van de inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank – Aanvang van 
de termijn – Raadkamer. 

De termijn waarbinnen cassatieberoep moet worden ingesteld tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling dat het hoger beroep van de burgerlijke partij tegen de 
beschikking van verwijzing door de raadkamer ontvankelijk verklaart, begint te lopen 
vanaf de uitspraak van dat arrest, aangezien geen enkele wettelijke bepaling de betekening 
ervan oplegt  
2 oktober 2007 P.2007.1308.N nr. 449 

Gevolg – Overlijden van de beklaagde, eiser in cassatie. 

Het overlijden van de beklaagde, eiser in cassatie, vooraleer de bestreden beslissing op de 
strafvordering in kracht van gewijsde is gegaan, heeft het verval van de strafvordering tot 
gevolg, waardoor de beslissing op de strafvordering zonder uitwerking blijft en het 
cassatieberoep in zoverre geen bestaansreden meer heeft; het cassatieberoep van de 
beklaagde behoudt een bestaansreden in zoverre het gericht is tegen de beslissing over de 
burgerlijke rechtsvordering  
9 oktober 2007 P.2007.0381.N nr. 463 

Gevolg – Overlijden van de beklaagde, eiser in cassatie. 

Het overlijden van de beklaagde, eiser in cassatie, vooraleer de bestreden beslissing op de 
strafvordering in kracht van gewijsde is gegaan, heeft het verval van de strafvordering tot 
gevolg, waardoor de beslissing op de strafvordering zonder uitwerking blijft en het 
cassatieberoep in zoverre geen bestaansreden meer heeft; het cassatieberoep van de 
beklaagde behoudt een bestaansreden in zoverre het gericht is tegen de beslissing over de 
burgerlijke rechtsvordering  
9 oktober 2007 P.2007.0381.N nr. 463 

Strafuitvoeringsrechtbank – Verbeterend vonnis – Beslissing in laatste aanleg gewezen. 

De veroordeelde kan tegen een verbeterend vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank 
cassatieberoep instellen. (Impliciete oplossing). 
10 oktober 2007 P.2007.1383.F nr. 475 

Strafuitvoeringsrechtbank – Verbeterend vonnis. 

Wanneer het Hof het cassatieberoep heeft verworpen tegen een vonnis met een 
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verschrijving van de strafuitvoeringsrechtbank, is het cassatieberoep tegen het verbeterend 
vonnis zonder belang en, bijgevolg, niet ontvankelijk. 
10 oktober 2007 P.2007.1383.F nr. 475 

Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest – Onderzoeksrechter – 
Verzoek tot opheffing van een onderzoekshandeling met betrekking tot goederen – Vraag 
tot onderzoek naar de regelmatigheid van de rechtspleging – Beschikking. 

Is ontvankelijk het cassatieberoep van de verdachte tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen een beschikking 
van de onderzoeksrechter die uitspraak doet met toepassing van artikel 61quater, Wetboek 
van Strafvordering, in zoverre de kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van 
artikel 235bis van hetzelfde wetboek ook geroepen was uitspraak te doen over de 
regelmatigheid van de rechtspleging. (Artikelen 61quater en 235bis Wetboek van 
Strafvordering.) 
16 oktober 2007 P.2007.0895.N nr. 484 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Ontvankelijkheid – Persoon benadeeld door een 
onderzoekshandeling m.b.t. zijn goederen – Verzet tegen de beslissing tot vervreemding 
van een goed – Cassatieberoep – Beslissing. 

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk wanneer het vóór de eindbeslissing is ingesteld 
tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, die, met toepassing van artikel 
61sexies Sv., beslist dat het verzet van de eiser tegen de geplande vervreemding zonder 
belang is en het hoger beroep dat hij had ingesteld tegen de beschikking van de 
onderzoeksrechter die met toepassing van het voormelde artikel is gewezen, zonder 
grondslag verklaart  (Artikelen 61sexies et 416 Wetboek van Strafvordering.) 
17 oktober 2007 P.2007.1304.F nr. 489 

Voorwerp en draagwijdte van het rechtsmiddel – Dubbelzinnigheid – Vermeldingen. 

De akte van cassatieberoep moet ondubbelzinnig het voorwerp en de draagwijdte van het 
rechtsmiddel duidelijk maken; wanneer de verklaring van cassatieberoep niet in 
bewoordingen is gesteld die toestaan om het voorwerp ervan te vatten, is het 
cassatieberoep niet ontvankelijk  
31 oktober 2007 P.2007.1371.F nr. 522 

Burgerlijke partij – Verweerder – Overlijden vóór de instelling van het cassatieberoep – 
Burgerlijke belangen – Cassatieberoep van de beklaagde. 

Het cassatieberoep dat een beklaagde instelt tegen een arrest dat uitspraak doet over de 
regeling van de burgerlijke belangen en dat gericht is tegen een burgerlijke partij die 
overleden is vooraleer het cassatiegeding is ingesteld, is geldig ingesteld tegen diens 
erfgenaam die verklaart dat hij het geding voortzet, wanneer uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat de eiser weet had van dat overlijden  
7 november 2007 P.2007.0448.F nr. 531 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle van de regelmatigheid van de bijzondere 
opsporingsmethoden observatie en  – Doel van deze controle – Arrest waarbij de kamer 
van inbeschuldigingstelling zich bevoegd verklaart om die controle uit te oefenen. 

Niet ontvankelijk wegens gebrek aan belang is het cassatieberoep dat gericht is tegen de 
beslissing van de feitenrechter, waarbij het dossier naar het openbaar ministerie wordt 
verzonden teneinde de zaak voor de bij artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, 
voorziene controle van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden 
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observatie en infiltratie bij de kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen, evenals 
het cassatieberoep dat gericht is tegen het arrest waarbij de kamer van 
inbeschuldigingstelling zich bevoegd verklaart om die controle uit te oefenen, aangezien 
de controle van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en 
infiltratie aan de hand van het vertrouwelijk dossier tot doel heeft het recht op een eerlijk 
proces, gewaarborgd door artikel 6 EVRM, te verzekeren en de verdachte dus tot voordeel 
strekt. (Art. 6 EVRM; Artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering.) 
13 november 2007 P.2007.1190.N nr. 551 

Beslissing om regelmatigheid van bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie 
alsnog te laten controleren – Doel van deze controle – Feitenrechter. 

Niet ontvankelijk wegens gebrek aan belang is het cassatieberoep dat gericht is tegen de 
beslissing van de feitenrechter, waarbij het dossier naar het openbaar ministerie wordt 
verzonden teneinde de zaak voor de bij artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, 
voorziene controle van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden 
observatie en infiltratie bij de kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen, evenals 
het cassatieberoep dat gericht is tegen het arrest waarbij de kamer van 
inbeschuldigingstelling zich bevoegd verklaart om die controle uit te oefenen, aangezien 
de controle van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en 
infiltratie aan de hand van het vertrouwelijk dossier tot doel heeft het recht op een eerlijk 
proces, gewaarborgd door artikel 6 EVRM, te verzekeren en de verdachte dus tot voordeel 
strekt. (Art. 6 EVRM; Artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering.) 
13 november 2007 P.2007.1190.N nr. 551 

Aanvang van de termijn – Op verstek gewezen en niet voor verzet openstaande beslissing. 

Het cassatieberoep tegen een bij verstek gewezen doch niet voor verzet openstaande 
beslissing, moet worden ingesteld vóór het verstrijken van de termijn van vijftien dagen, 
die ingaat na de dag van de betekening van de beslissing, ook al was de betekening niet 
aan de beklaagde in persoon gedaan  
14 november 2007 P.2007.1041.F nr. 552 

Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Onderzoek gevorderd door de procureur–generaal 
in toepassing van artikel 480 Sv. – Verzoekschrift strekkende tot het uitoefenen van 
toezicht op het onderzoek – Artikel 136, tweede lid, Sv. – Kamer van 
inbeschuldigingstelling die zich onbevoegd verklaart omdat de strafvordering niet is 
ingesteld – Voorrecht van rechtsmacht – Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing). 

Het arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling zich onbevoegd verklaart kennis 
te nemen van het verzoek om, op grond van art. 136, tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering, toezicht uit te oefenen op het verloop van het onderzoek dat geopend werd 
op vordering van de procureur–generaal bij het hof van beroep op grond art. 480 Wetboek 
van Strafvordering wegens de betrokkenheid bij de feiten van een persoon met een in art. 
479 van hetzelfde wetboek bedoelde hoedanigheid, op grond dat:–in geval van voorrecht 
van rechtsmacht er geen wettelijke saisine is zolang de strafvordering niet is ingesteld–het 
verzoek van de procureur–generaal aan de eerste voorzitter tot het aanstellen van een 
raadsheer–onderzoeksrechter voor een onderzoek tegen een persoon die voorrecht van 
rechtsmacht heeft en tegen de eventuele mededaders of medeplichtigen de strafvordering 
niet instelt–alleen de procureur–generaal met een beslissing tot vervolging de 
strafvordering kan instellen bij de beëindiging van het strafonderzoek door de raadsheer–
onderzoeksrechter–de raadsheer–onderzoeksrechter enkel verantwoording verschuldigd is 
aan de eerste voorzitter en de procureur–generaal–hieruit volgt dat er in dergelijk geval 
geen inverdenkingstelling in de zin van art. 61bis Wetboek van Strafvordering bestaat, 
evenmin als de mogelijkheid van toezicht krachtens art. 136 Wetboek van Strafvordering, 
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is geen arrest inzake bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 416, tweede lid, en 539 
Wetboek van Strafvordering en het is evenmin een eindbeslissing of een beslissing die 
uitspraak doet in een der andere gevallen bedoeld in art. 416, tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering  
4 december 2007P.2007.0813.Ncassatieberoep om een andere reden niet ontvankelijk is 
(Zie Cass., 8 dec. 1992, A.R. 6639,nr. A.C., 1991–92, nr. 776; 7 sept. 1994, A.R. 
P.94.0381.F, A.C., 1994, nr. 361.608 

Onderzoek gevorderd door de procureur–generaal in toepassing van artikel 480 Sv. – 
Verzoekschrift strekkende tot het uitoefenen van toezicht op het onderzoek – Artikel 136, 
tweede lid, Sv. – Arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling zich onbevoegd 
verklaart – Voorrecht van rechtsmacht – Toepassing. 

Er bestaat slechts een geschil inzake bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 416, tweede 
lid, en 539 Wetboek van Strafvordering, indien de rechter die kennisneemt van de 
strafvordering zich de bevoegdheid van een andere rechter toeeigent of zich onbevoegd 
verklaart, zodat daaruit een geschil over jurisdictie ontstaat, dat enkel door een regeling 
van rechtsgebied kan worden beëindigd; dit is niet het geval voor het arrest waarbij de 
kamer van inbeschuldigingstelling zich onbevoegd verklaart kennis te nemen van het 
verzoek om, op grond van art. 136, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, toezicht uit 
te oefenen op het verloop van het onderzoek dat geopend werd op vordering van de 
procureur–generaal bij het hof van beroep op grond van art. 480 Wetboek van 
Strafvordering wegens de betrokkenheid bij de feiten van een persoon met een in art. 479 
van hetzelfde wetboek bedoelde hoedanigheid, op grond dat: –in geval van voorrecht van 
rechtsmacht er geen wettelijke saisine is zolang de strafvordering niet is ingesteld –het 
verzoek van de procureur–generaal aan de eerste voorzitter tot het aanstellen van een 
raadsheer–onderzoeksrechter voor een onderzoek tegen een persoon die voorrecht van 
rechtsmacht heeft en tegen de eventuele mededaders of medeplichtigen de strafvordering 
niet instelt–alleen de procureur–generaal met een beslissing tot vervolging de 
strafvordering kan instellen bij de beëindiging van het strafonderzoek door de raadsheer–
onderzoeksrechter–de raadsheer–onderzoeksrechter enkel verantwoording verschuldigd is 
aan de eerste voorzitter en de procureur–generaal–hieruit volgt dat er in dergelijk geval 
geen inverdenkingstelling in de zin van art. 61bis Wetboek van Strafvordering bestaat, 
evenmin als de mogelijkheid van toezicht krachtens art. 136 Wetboek van Strafvordering  
4 december 2007 P.2007.0813.N nr. 608 

Ontvankelijkheid – Rechtspleging voor het hof van beroep – Onderzoek gevorderd door 
de procureur–generaal in toepassing van artikel 480 Sv. – Verzoekschrift strekkende tot 
het uitoefenen van toezicht op het onderzoek – Artikel 136, tweede lid, Sv. – Dagvaarding 
door de feitenrechter in toepassing van artikel 479 Sv. – Navolgend arrest waarbij de 
kamer van inbeschuldigingstelling zich onbevoegd verklaart – Cassatieberoep tegen het 
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling – Eerder cassatieberoep beschouwd als 
kennelijk niet–ontvankelijkheid – Cassatieberoep tegen het tussenarrest – Voorrecht van 
rechtsmacht – Tussenarrest. 

Het tussenarrest waarbij het hof van beroep oordeelt dat eisers cassatieberoep tegen een 
eerder arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij dit onderzoeksgerecht 
zich onbevoegd verklaart kennis te nemen van een verzoek om, op grond van artikel 136, 
tweede lid, Wetboek van Strafvordering, toezicht uit te oefenen op het verloop van een 
onderzoek dat geopend werd op vordering vande procureur–generaal bij het hof van 
beroep op grond van artikel 480 Wetboek van Strafvordering wegens de betrokkenheid bij 
de feiten van een persoon met een in artikel 479 van hetzelfde wetboek bedoelde 
hoedanigheid, kennelijk niet ontvankelijk is en derhalve geen schorsende werking kan 
hebben op het verloop van de door de dagvaarding ingestelde strafvordering zodat er geen 
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reden is de zaak af te splitsen, doet geen uitspraak over de bevoegdheid van het hof van 
beroep om kennis te nemen van de strafvordering met toepassing van de artikelen 479 en 
volgende Wetboek van strafvordering en oordeelt evenmin over de samenhang krachtens 
dewelke de daders van samenhangende misdrijven met het misdrijf waarvoor de 
ambtenaar van de hoedanigheid als vermeld in voormeld artikel 479 wordt vervolgd, met 
toepassing van artikel 482bis van hetzelfde wetboek samen met die ambtenaar worden 
vervolgd en berecht; dergelijk arrest is derhalve geen arrest inzake bevoegdheid als 
bedoeld in de artikelen 416, tweede lid, en 539 Wetboek van Strafvordering en het is 
evenmin een eindbeslissing of een beslissing die uitspraak doet in een der andere gevallen 
bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering  
4 december 2007 P.2007.1207.N nr. 612 

Rechtspleging voor het hof van beroep – Onderzoek gevorderd door de procureur–
generaal in toepassing van artikel 480 Sv. – Artikel 136, tweede lid, Sv. – Dagvaarding 
door de feitenrechter in toepassing van artikel 479 Sv. – Navolgend arrest waarbij de 
kamer van inbeschuldigingstelling zich onbevoegd verklaart – Cassatieberoep tegen het 
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling – Eerder cassatieberoep beschouwd als 
kennelijk niet–ontvankelijkheid – Voorrecht van rechtsmacht – Tussenarrest – 
Toepassing. 

Er bestaat slechts een geschil inzake bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 416, tweede 
lid, en 539 Wetboek van Strafvordering, wanneer de rechter die kennisneemt van de 
strafvordering zich de bevoegdheid van een ander rechter toeeigent of zich onbevoegd 
verklaart, zodat daaruit een geschil over jurisdictie kan ontstaan dat de rechtsgang 
belemmert en enkel door regeling van rechtsgebied kan worden beëindigd; dit is net het 
gevalvoor het tussenarrest waarbij het hof van beroep oordeelt dat eisers cassatieberoep 
tegen een eerder arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij dit 
onderzoeksgerecht zich onbevoegd verklaart kennis te nemen van een verzoek om, op 
grond van art. 136, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, toezicht uit te oefenen op het 
verloop van een onderzoek dat geopend werd op vordering van de procureur–generaal bij 
het hof van beroep op grond art. 480 Wetboek van Strafvordering wegens de 
betrokkenheid bij de feiten van een persoon met een in artikel 479 van hetzelfde wetboek 
bedoelde hoedanigheid, kennelijk niet ontvankelijk is en derhalve geen schorsende 
werking kan hebben op het verloop van de door de dagvaarding ingestelde strafvordering 
zodat er geen reden is de zaak af te splitsen  
4 december 2007 P.2007.1207.N nr. 612 

Er bestaat slechts een geschil inzake bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 416, tweede 
lid, en 539 Wetboek van Strafvordering, wanneer de rechter die kennisneemt van de 
strafvordering zich de bevoegdheid van een ander rechter toeeigent of zich onbevoegd 
verklaart, zodat daaruit een geschil over jurisdictie kan ontstaan dat de rechtsgang 
belemmert en enkel door regeling van rechtsgebied kan worden beëindigd; dit is net het 
gevalvoor het tussenarrest waarbij het hof van beroep oordeelt dat eisers cassatieberoep 
tegen een eerder arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij dit 
onderzoeksgerecht zich onbevoegd verklaart kennis te nemen van een verzoek om, op 
grond van art. 136, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, toezicht uit te oefenen op het 
verloop van een onderzoek dat geopend werd op vordering van de procureur–generaal bij 
het hof van beroep op grond art. 480 Wetboek van Strafvordering wegens de 
betrokkenheid bij de feiten van een persoon met een in artikel 479 van hetzelfde wetboek 
bedoelde hoedanigheid, kennelijk niet ontvankelijk is en derhalve geen schorsende 
werking kan hebben op het verloop van de door de dagvaarding ingestelde strafvordering 
zodat er geen reden is de zaak af te splitsen  
4 december 2007 P.2007.1207.N nr. 612 
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Er bestaat slechts een geschil inzake bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 416, tweede 
lid, en 539 Wetboek van Strafvordering, indien de rechter die kennisneemt van de 
strafvordering zich de bevoegdheid van een andere rechter toeeigent of zich onbevoegd 
verklaart, zodat daaruit een geschil over jurisdictie ontstaat, dat enkel door een regeling 
van rechtsgebied kan worden beëindigd; dit is niet het geval voor het arrest waarbij de 
kamer van inbeschuldigingstelling zich onbevoegd verklaart kennis te nemen van het 
verzoek om, op grond van art. 136, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, toezicht uit 
te oefenen op het verloop van het onderzoek dat geopend werd op vordering van de 
procureur–generaal bij het hof van beroep op grond van art. 480 Wetboek van 
Strafvordering wegens de betrokkenheid bij de feiten van een persoon met een in art. 479 
van hetzelfde wetboek bedoelde hoedanigheid, op grond dat: –in geval van voorrecht van 
rechtsmacht er geen wettelijke saisine is zolang de strafvordering niet is ingesteld –het 
verzoek van de procureur–generaal aan de eerste voorzitter tot het aanstellen van een 
raadsheer–onderzoeksrechter voor een onderzoek tegen een persoon die voorrecht van 
rechtsmacht heeft en tegen de eventuele mededaders of medeplichtigen de strafvordering 
niet instelt–alleen de procureur–generaal met een beslissing tot vervolging de 
strafvordering kan instellen bij de beëindiging van het strafonderzoek door de raadsheer–
onderzoeksrechter–de raadsheer–onderzoeksrechter enkel verantwoording verschuldigd is 
aan de eerste voorzitter en de procureur–generaal–hieruit volgt dat er in dergelijk geval 
geen inverdenkingstelling in de zin van art. 61bis Wetboek van Strafvordering bestaat, 
evenmin als de mogelijkheid van toezicht krachtens art. 136 Wetboek van Strafvordering  
4 december 2007 P.2007.0813.N nr. 608 

Er bestaat slechts een geschil inzake bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 416, tweede 
lid, en 539  Wetboek van Strafvordering, wanneer de rechter die kennisneemt van de 
strafvordering zich de bevoegdheid van een andere rechter toeeigent of zich onbevoegd 
verklaart, zodat daaruit een geschil over jurisdictie kan ontstaan dat de rechtsgang 
belemmert en enkel door een regeling van rechtsgebied kan  worden beëindigd  
Cassation en matière répressive, R.P.D.B., Brussel, Bruylant, 2006, nrs. 195 en 216. 4 
december 2007 P.2007.1163.N nr. 611 

Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Aard van een dergelijke beslissing – Onderzoek 
gevorderd door de procureur–generaal in toepassing van artikel 480 Sv. – Verzoekschrift 
strekkende tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen – Afwijzing door de 
raadsheer–onderzoeksrechter – Arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling zich 
zonder rechtsmacht verklaart – Voorrecht van rechtsmacht. 

Het arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling zich zonder rechtsmacht verklaart 
om kennis te nemen van het hoger beroep tegen een beschikking genomen in toepassing 
van art. 61quinquies Wetboek van Strafvordering in het kader van een onderzoek dat 
geopend werd op vordering van de procureur–generaal bij het hof van beroep op grond 
van art. 480 Wetboek van Strafvordering wegens de betrokkenheid bij de feiten van een 
persoon met een in art. 479 van hetzelfde wetboek bedoelde hoedanigheid, op grond dat 
de aanstelling van een onderzoeksrechter door de eerste voorzitter met toepassing van 
voormeld art. 480 Wetboek van Strafvordering, de strafvordering niet instelt zodat de 
kamer van inbeschuldigingstelling zich over de strafvordering niet kan uitspreken, is geen 
arrest inzake bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 416, tweede lid, en 539 Wetboek 
van Strafvordering; het is evenmin een eindbeslissing en doet evenmin uitspraak in een 
der andere gevallen bedoeld in art. 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering  
4 december 2007 P.2007.1163.N nr. 611 
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Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest dat uitspraak doet over de ontvankelijkheid 
van een verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen. 

Het arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling, met toepassing van artikel 
61quinquies Sv., uitspraak doet over de ontvankelijkheid van een verzoek om bijkomende 
onderzoekshandelingen, is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid, van het 
voormelde wetboek en houdt geen verband met de in het tweede lid van dat artikel 
bedoelde gevallen  
19 december 2007 P.2007.1613.F nr. 646 

Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Strafuitvoeringsrechtbank – Beschikking tot 
schorsing van het elektronisch toezicht. 

Tegen een beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank die de schorsing beveelt van het 
aan de veroordeelde bij een vroegere beslissing verleende elektronisch toezicht staat geen 
cassatieberoep open. (Art. 96 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van 
de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het 
raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
26 december 2007 P.2007.1762.N nr. 662 

BELASTINGZAKEN 
Onregelmatigheid – Afschrift van een belastingreglement – Eensluidende verklaring – 
Mogelijkheid tot betwisting voor het Hof. 

De verweerder vermag niet voor het eerst voor het Hof van cassatie te betwisten dat de 
door de gemeente als eiseres overgelegde kopie van een gemeentelijk belastingreglement 
niet regelmatig eensluidend werd verklaard wanneer uit de verklaring gevoegd bij de 
kopie van het belastingreglement, neergelegd ter griffie van het Hof, blijkt dat die 
conform is aan de aan de appelrechters voorgelegde kopie van dat reglement en uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat er tussen partijen nooit betwisting 
werd gevoerd omtrent de tekst van het belastingreglement. (Artikelen 109 en 126, 4° 
Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988.) 
19 januari 2007 F.2005.0033.N nr. 32 

Verzoekschrift – Toepassing in de tijd – Bevoegde griffie – Inkomstenbelastingen – 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992). 

De voorzieningen in cassatie tegen de arresten die gewezen zijn op de voorzieningen die 
vóór 1 maart 1999 bij het hof van beroep zijn ingesteld, worden helemaal geregeld 
volgens de artikelen 386 en 391 W.I.B. 1992, zoals ze van toepassing waren vóór de 
opheffing ervan bij artikel 34 wet van 15 maart 1999, en het verzoekschrift aan het Hof 
van Cassatie dat vooraf aan de verweerder werd betekend en het exploot van de 
betekening moeten op straffe van verval ter griffie van het hof van beroep worden 
afgegeven  (Art. 11, eerste lid Wet 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in 
fiscale geschillen; Art. 97, negende lid Wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting in 
fiscale geschillen; Art. 388, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.) 
14 juni 2007 F.2006.0050.F nr. 329 

Cassatieberoep – Gewestbelastingen – Betwisting inzake de leegstandheffing – 
Verplichting tot betekening – Vlaams Gewest – Sanctie. 

Het verzoekschrift waarbij cassatieberoep wordt ingesteld tegen een arrest van het hof van 
beroep dat uitspraak doet over een betwisting inzake de heffing ter bestrijding van de 
leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen, moet, op straffe van 
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onontvankelijkheid, vooraf worden betekend aan de partij tegen wie het cassatieberoep is 
gericht. (Art. 1097 Gerechtelijk Wetboek; Art. 39 Decr. Vl. Parlement 22 dec. 1995.) 
18 oktober 2007 F.2006.0097.N nr. 493 

Ondertekening. 

Inzake inkomstenbelastingen moeten het verzoekschrift in cassatie en de memorie van 
antwoord van de belastingplichtige in elk geval door een advocaat worden ondertekend en 
neergelegd, terwijl het verzoekschrift in cassatie van de Belgische Staat door een 
ambtenaar van een belastingadministratie mag worden ondertekend en neergelegd  
(Artikelen 378 en 379 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.) 
22 november 2007 F.2006.0028.N nr. 575 

ALLERLEI 
Rechtsbijstand – Persoon door wie cassatieberoep kan worden ingesteld. 

Uit de artikelen 688 en 690 Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtsmiddelen tegen de 
beslissingen inzake rechtsbijstand volgt dat alleen de procureur–generaal bij het hof van 
beroep in die zaken cassatieberoep kan instellen en zulks uitsluitend in het bij de wet 
bepaalde geval  (Artikelen 688 en 690 Gerechtelijk Wetboek.) 
29 mei 2007 P.2007.0661.N nr. 280 

CASSATIEMIDDELEN 

ALGEMEEN 
Ontvankelijkheid – Toepasselijke wetsbepalingen – Vereiste vermeldingen. 

Niet ontvankelijk is het middel dat aanvoert dat een voorziening als bedoeld in een 
bepaling van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, die het aanwijst, volgens de Belgische wetgever bij de kamer van 
inbeschuldigingstelling moet worden ingesteld en dat de rechter in kort geding niet 
bevoegd is om kennis te nemen van een op die bepaling gegronde voorziening zonder 
evenwel de schending aan te voeren van de wetsbepalingen waarbij die rechtscolleges 
bevoegd verklaard worden  (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.) 
15 maart 2007 C.2004.0505.F nr. 137 

Motiveringsgebrek – Vaststelling van feiten door de rechter – Onwettige wetstoepassing 
op die feiten – Redenen van de vonnissen en arresten. 

De omstandigheid dat een rechter bepaalde feiten vaststelt en op deze door hem 
vastgestelde feiten een onwettige wetstoepassing maakt, is geen motiveringsgebrek in de 
zin van artikel 149 Grondwet maar een onwettigheid  (Art. 149 Grondwet 1994.) 
5 juni 2007 P.2006.1655.N nr. 306 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Aard – Dwingende wet – Landverzekering – Overeenkomst – Ontvankelijkheid – 
Vervalbeding. 

Artikel 11 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst is van 
dwingend recht in het belang van de verzekerde zodat hij gerechtigd is de schending van 
deze bepaling voor het eerst voor het Hof aan te voeren  
12 januari 2007 C.2005.0083.N nr. 20 
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Ontvankelijkheid – Wraking – Oproepverplichting – Verzuim. 

Het cassatiemiddel van de partij die een rechter wraakt, afgeleid uit de nietigheid van de 
procedure van wraking, omdat de tegenpartij niet werd opgeroepen om tegenspraak te 
voeren betreffende de gevorderde wraking, is bij gebrek aan belang bij deze kritiek niet 
ontvankelijk  (Art. 838, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.) 
12 januari 2007 C.2006.0012.N nr. 22 

Rechter op verwijzing – Draagwijdte – Arrest tot verwijzing – Geschonden 
wetsbepalingen – Miskenning – Grenzen – Aanhangigmaking. 

Schending van artikel 1110 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtsmacht van 
de rechter naar wie een zaak na cassatie wordt verwezen levert op zichzelf een voldoende 
grond tot vernietiging op indien het middel gegrond was in zoverre het aan het bestreden 
arrest verwijt dat het de draagwijdte miskent van het arrest op verwijzing en derhalve de 
mate waarin de zaak bij de rechter op verwijzing aanhangig is  (Art. 1110 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
15 maart 2007 C.2005.0571.F nr. 139 

Ontvankelijkheid – Middel gericht tegen een reden van de beslissing – Overtollige reden 
wegens andere vergeefs bekritiseerde redenen die de beslissing gronden. 

Het middel, dat kritiek uitoefent op de reden dat de exceptie van onbevoegdheid van de 
vrederechter in limine litis door een van de partijen of ambtshalve door de vrederechter 
moest worden opgeworpen, terwijl de appelrechters de exceptie van onbevoegdheid, 
gegrond op de onbevoegdheid van de eerste rechter, onderzocht hebben, is gericht tegen 
een overtollige overweging van het bestreden vonnis; het is bijgevolg ontbloot van belang 
en dus niet ontvankelijk  
18 juni 2007 C.2006.0061.F nr. 334 

Ontvankelijkheid – Tevergeefs bekritiseerde redenen – Op die redenen gegronde 
beslissing – Andere bekritiseerde reden. 

Wanneer redenen van het arrest die door een middel tevergeefs werden bekritiseerd, 
volstaan om de beslissing te verantwoorden, kan het middel dat een andere reden van de 
beslissing bekritiseert niet tot cassatie leiden zodat het, bij gebrek aan belang, niet 
ontvankelijk is  
18 juni 2007 C.2005.0058.F nr. 333 

Ontvankelijkheid – Middel dat bepaalde gronden van de beslissing bekritiseert – Middel 
dat overtollige overwegingen bekritiseert – Verwerping. 

Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is het middel dat gericht is tegen overtollige 
overwegingen, daar de beslissing van het arrest naar recht verantwoord is door de redenen 
die vergeefs worden bekritiseerd in het andere middel  
21 september 2007 C.2005.0229.F nr. 422 

Ontvankelijkheid – Middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van de akten – 
Beslissing gewezen zoals zij had moeten gewezen zijn indien de bewijskracht niet was 
miskend. 

Niet ontvankelijk is het middel dat is afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van 
de akten, wanneer de bestreden beslissing over de tegen de vordering van de verweerster 
aangevoerde middelen uitspraak heeft gedaan zoals zij dat had moeten doen indien de 
bewijskracht niet was miskend  
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21 september 2007 C.2005.0590.F nr. 425 

Wijziging – Vervanging van redenen – Bevoegdheid van het Hof – Grond van niet–
ontvankelijkheid – Beslissing. 

Ook al is het Hof bevoegd om een foutieve reden van de bestreden beslissing te 
vervangen door rechtsgrond waarmee die beslissing naar recht wordt verantwoord, toch 
kan het niet, zonder buiten zijn bevoegdheid te treden, die beslissing zelf wijzigen. 
28 september 2007 C.2006.0180.F nr. 441 

Tegen het middel opgeworpen grond van niet–ontvankelijkheid – Vervanging van een 
door het middel niet bekritiseerde reden door een rechtsgrond. 

Een tegen het middel opgeworpen grond van niet–ontvankelijkheid, volgens welke dit 
middel geen belang heeft, kan niet worden aangenomen, wanneer de verweerder het Hof 
verzoekt om een reden die het middel niet bekritiseert, door een andere te vervangen die 
het bekritiseerde dictum verantwoordt, terwijl het Hof daartoe niet bevoegd is  
8 oktober 2007 S.2007.0012.F nr. 461 

Uitlegging van een rechtshandeling door de bestreden beslissing – Middel dat een andere 
uitlegging van die rechtshandeling veronderstelt. 

Het middel dat veronderstelt dat de bestreden beslissing een rechtshandeling uitlegt in een 
betekenis die niet deze is welke de beslissing heeft aangenomen, mist feitelijke grondslag  
8 oktober 2007 C.2006.0550.F nr. 459 

Tegenstrijdig middel. 

Het middel is tegenstrijdig en derhalve niet ontvankelijk, wanneer het betoogt dat art. 694 
Burgerlijk Wetboek niet het bestaan van een eerdere erfdienstbaarheid vereist maar alleen 
het bestaan van een zichtbaar teken van erfdienstbaarheid, maar de bestreden beslissing, 
die de toepassing van die bepaling weigert, verwijt het bestaan van een dergelijk zichtbaar 
teken van erfdienstbaarheid niet vast te stellen. 
8 oktober 2007 C.2006.0550.F nr. 459 

Ontvankelijkheid – Geen vaststelling – Bepaling van openbare orde – Vereiste feitelijke 
gegevens. 

Zelfs al heeft een middel betrekking op een bepaling van openbare orde, toch is het nieuw 
en derhalve niet ontvankelijk wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de partij voor de feitenrechter enig feit heeft aangevoerd dat met die 
bepaling verband houdt en uit de bestreden beslissing evenmin blijkt dat zij feitelijke 
gegevens heeft vastgesteld die hierop betrekking hebben  
9 november 2007 C.2007.0093.F nr. 543 

Ontvankelijkheid – Middel tegen de regelmatigheid van de samenstelling van de 
rechtbank – Bestreden beslissing naar recht verantwoord. 

Het belang van het middel dat opkomt tegen de regelmatigheid van de samenstelling van 
de rechtbank die het bestreden vonnis heeft gewezen, kan niet in het gedrang komen door 
de omstandigheid dat de beslissing van dat vonnis om het hoger beroep niet–ontvankelijk 
te verklaren, naar recht verantwoord zou zijn. 
23 november 2007 C.2006.0493.F nr. 580 

Middel dat de schending van één enkele wettelijke bepaling aanvoert – Middel dat twee 
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grieven uit – Wettelijke bepaling niet opnieuw opgegeven na de vermelding van een grief. 

De verplichting om in een middel of in een onderdeel van een middel voor elke grief de 
geschonden wettelijke bepaling op te geven, is zonder voorwerp wanneer die grieven 
betrekking hebben op eenzelfde wettelijke bepaling die, vanuit verschillende oogpunten, 
volgens de eiseres in cassatie meermaals is geschonden. 
3 december 2007 C.2007.0033.F nr. 605 

Ontvankelijkheid – Opgeheven bepaling. 

Het middel is ontvankelijk wanneer het de schending aanvoert van een verordenende 
bepaling die weliswaar sindsdien is opgeheven, maar die wel van kracht was op het 
tijdstip van ontstaan van het litigieuze recht  
20 december 2007 C.2006.0574.F nr. 655 

Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het middel dat opkomt tegen de feitelijke beoordeling door de 
feitenrechter van de noodzaak al dan niet een aanvullende onderzoeksmaatregel te 
bevelen  
20 december 2007 C.2007.0307.N nr. 654 

Raad van State – Verwerping van de door de eiseres opgeworpen exceptie van 
onbevoegdheid – Verwerping van een door de eiseres opgeworpen exceptie van niet 
ontvankelijkheid zonder verband met de bevoegdheid van de R.S. – Beslissing die 
machtsoverschrijding van de eiseres bewezen verklaart. 

De omstandigheid dat het bestreden arrest van de Raad van State een andere exceptie van 
niet ontvankelijkheid verwerpt die de eiser in cassatie had opgeworpen tegen het beroep 
van de verweerder in cassatie, maar die geen verband hield met de bevoegdheid van de 
Raad van State en de verdeling van de bevoegdheden tussen de Raad en de hoven en 
rechtbanken van de rechterlijke orde, en dat het, bij de uitspraak over de gegrondheid van 
dat beroep, machtsoverschrijding bewezen verklaart die het herstel van de bestreden akte 
verhindert, brengt het belang van de eiseres om kritiek te uiten op de beslissing over haar 
exceptie van onbevoegdheid niet in het gedrang  
20 december 2007 C.2006.0574.F nr. 655 

Ontvankelijkheid. 

Het middel is ontvankelijk wanneer het wetsbepalingen aanwijst waarvan de schending op 
zichzelf tot cassatie kon leiden, indien het middel gegrond was. 
21 december 2007 C.2006.0155.F nr. 660 

STRAFZAKEN 
Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Beoordeling van de bezwaren – 
Middel dat de bestreden beslissing verwijt de beroepen beschikking niet nietig te hebben  
– Regeling van de rechtspleging. 

Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat in geval van 
vernietiging van de beschikking van de raadkamer tot buitenvervolgingstelling van de 
inverdenkinggestelde, de kamer van inbeschuldigingstelling het ontbreken van bezwaren 
jegens hem anders zou hebben beoordeeld, is het middel dat de bestreden beslissing 
verwijt de beroepen beschikking niet nietig te hebben verklaard, zonder belang en, 
bijgevolg, niet ontvankelijk. 
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14 februari 2007 P.2006.1594.F nr. 91 

Feitelijk gegeven – Vaststelling – Ongeldig makend gerechtelijk verleden – Verlenen van 
het uitstel – Bevoegdheid van het Hof. 

Het middel dat aanvoert dat het gerechtelijk verleden van de beklaagde belet dat uitstel 
wordt verleend en dat het nazicht van het uittreksel van het strafregister van de betrokkene 
vereist, veronderstelt een onderzoek van feitelijke gegevens, waarvoor het Hof niet 
bevoegd is  
14 februari 2007 P.2006.1473.F nr. 89 

Ontvankelijkheid – Middel dat de schending van de rechtspraak aanvoert – Middel dat de 
schending van een ministeriële omzendbrief aanvoert. 

Levert geen ontvankelijk cassatiemiddel op de aangevoerde schending van de vaste 
rechtspraak van de Raad van State en van het Hof van cassatie of van een ministeriële 
omzendbrief  
3 april 2007 P.2007.0214.N nr. 170 

Herkwalificatie van de feiten. 

Nieuw en bijgevolg niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat voor het eerst voor het Hof 
aanvoert dat er geen identiteit bestaat tussen de feiten waarvoor de beklaagde is 
gedagvaard en deze die het voorwerp uitmaken van de herkwalificatie door de 
feitenrechter  
24 april 2007 P.2006.1570.N nr. 204 

Artikel 6.1 EVRM – Redenen tot wraking – Onpartijdige rechter. 

Art. 6.1 EVRM verleent, in de regel, de rechtzoekende niet het recht om voor het eerst in 
cassatie redenen tot wraking op te werpen waarvan hij reeds voor de feitenrechter weet 
had  
30 mei 2007 P.2007.0198.F nr. 281 

Afstand van de middelen – Afstand gepaard gaande met de afstand van het cassatieberoep 
– Memorie – Cassatieberoep van de burgerlijke partij. 

Het Hof slaat geen acht op de afstand van het cassatieberoep van een burgerlijke partij 
door een advocaat die geen advocaat is bij het Hof van Cassatie of die geen houder is van 
een bijzondere volmacht, gegeven het feit dat het bestreden arrest haar vordering 
gedeeltelijk verwerpt en de afstand van haar cassatieberoep in dat geval gelijkstaat met 
een afstand van haar vordering; het Hof slaat evenmin acht op de intrekking door de 
voormelde advocaat van de middelen die deze in zijn memorie aanvoert, wanneer zij 
kennelijk met die afstand samenhangt  
30 mei 2007 P.2007.0243.F nr. 283 

Ontvankelijkheid – Middel enkel gericht tegen sommige van die misdrijven – Keuze van 
de straf en de strafmaat gesteund op alle bewezenverklaarde misdrijven – Verschillende 
misdrijven – Een enkele straf. 

Wanneer één enkele straf is uitgesproken wegens verschillende misdrijven, is het middel, 
dat enkel gericht is tegen sommige van die misdrijven, ontvankelijk, hoewel de 
uitgesproken straf naar recht verantwoord blijft door het bewezen verklaren van een ander 
misdrijf, indien uit de redenen van de bestreden beslissing blijkt dat bij de vaststelling van 
die straf alle feiten in aanmerking zijn genomen  (Artikelen 411 en 414 Wetboek van 
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Strafvordering.) 
5 juni 2007 P.2007.0245.N nr. 298 

Ontvankelijkheid – Bestreden arrest gewezen op verzet – Middel btreffende de 
toerekenbaarheid van het verstek. 

Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat de eiser, voor 
de feitenrechters, geconcludeerd heeft over de toerekenbaarheid van het verstek, kan het 
middel dat kritiek oefent op de beslissing dat het verstek aan hem te wijten is, niet voor 
het eerst voor het Hof van cassatie worden aangevoerd en is het bijgevolg niet 
ontvankelijk. 
27 juni 2007 P.2007.0601.F nr. 361 

Gevolg – Ontvankelijkheid – Veroordeling – Cassatieberoep van de beschuldigde – 
Eindarrest – Middel waarbij een onregelmatigheid als bedoeld in artikel 235bis Sv. wordt 
aangevoerd – Geen conclusie betreffende deze onregelmatigheid voor de voorlezing 
bedoeld in artikel 313  – Hof van assisen. 

Wanneer de beschuldigde, die veroordeeld is door het hof van assisen, nagelaten heeft de 
middelen bedoeld in artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, die hij aan de 
feitenrechter kon onderwerpen bij conclusie te omschrijven vooraleer tot de voorlezing 
bedoeld in artikel 313 van dit wetboek werd overgegaan, zijn de door deze middelen 
bedoelde onregelmatigheden gedekt en kunnen deze middelen niet voor de eerste maal 
voor het Hof worden opgeworpen. (Art. 312bis Wetboek van Strafvordering.) 
11 september 2007 P.2007.0572.N nr. 400 

Wanneer de burgerlijke partij in haar conclusie waarin ze incidenteel hoger beroep instelt 
de terugbetaling vordert van de kosten van haar verdediging en de beklaagde, eiser in 
cassatie, in de door hem voor de appelrechters neergelegde conclusie niet betwist dat de 
door de burgerlijke partij gemaakte kosten nodig waren voor het herstel van haar schade, 
is het middel waarin het bestreden arrest verweten wordt dat het daarover geen uitspraak 
gedaan heeft om de beslissing te motiveren waarbij de eiser veroordeeld wordt om aan de 
verweerster de kosten van haar verdediging te betalen, nieuw en derhalve niet 
ontvankelijk. 
26 september 2007 P.2007.0583.F nr. 437 

Gevolg – Begrip. 

Niet ontvankelijk zijn de grieven die de vereiste klaarheid en nauwkeurigheid missen om, 
zonder gevaar voor vergissing of onvolledigheid, met zekerheid de beweerde 
wetschendingen duidelijk van elkaar te onderscheiden en de juiste draagwijdte en omvang 
van de aangevoerde grieven te bepalen  
9 oktober 2007 P.2007.0625.N nr. 466 

Ontvankelijkheid – Proces–verbaal van terechtzitting – Middel dat opkomt tegen de 
authentieke vermeldingen van het proces–verbaal. 

In strafzaken is het middel dat opkomt tegen de authentieke vermeldingen van een 
proces–verbaal van terechtzitting niet ontvankelijk  (Artikelen 190 en 190ter Wetboek van 
Strafvordering.) 
16 oktober 2007 P.2007.0668.N nr. 481 
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Middel met betrekking tot de verzwarende omstandigheden – Straf naar recht 
verantwoord zonder de verzwarende omstandigheden. 

Wanneer de uitgesproken straf naar recht verantwoord is zonder de verzwarende 
omstandigheden die in de telastlegging zijn bedoeld, kan het middel dat de beslissing 
verwijt deze niet vast te stellen of niet te onderscheiden welke ervan zij in aanmerking 
heeft genomen, niet tot cassatie leiden en is het bijgevolg niet ontvankelijk  (Artikelen 
411 en 414 Wetboek van Strafvordering.) 
19 december 2007 P.2007.1015.F nr. 644 

BELASTINGZAKEN 
Middel dat louter schending aanvoert van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof – 
Vermelding van de geschonden wetsbepalingen. 

Niet–ontvankelijk is het middel dat de appelrechters louter verwijt te hebben gehandeld in 
strijd met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. (Artikelen 608 en 1080 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
18 oktober 2007 F.2006.0089.N nr. 492 

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 
Hoedanigheid – Rechtsvordering ex delicto – Overtreding van algemeen verbindend 
verklaarde C.A.O. – Representatieve werknemersorganisatie – Belang. 

Wanneer de door de organisatie ingestelde vordering strekkende tot het verkrijgen van een 
schadevergoeding gesteund is op een misdrijf moet de organisatie blijk geven van een 
persoonlijke schade. (Art. 3 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Art. 
4 Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire 
comités.) 
22 januari 2007 S.2005.0120.N nr. 40 

Brugpensioen – Aanvullende vergoeding – Leeftijdsvoorwaarde – Toepassing. 

Indien een bepaling in een collectieve arbeidsovereenkomst als voorwaarde om aanspraak 
te kunnen maken op de daarin bepaalde aanvullende vergoeding, stelt dat het 
brugpensioen ingaat na het bereiken van de leeftijd van 58 jaar, zonder daarbij als vereiste 
te stellen dat het ingaat voor het bereiken van de leeftijd van 60 jaar, voldoet een 
werknemer van wie het brugpensioen ingaat op de leeftijd van 60 jaar aan de in de C.A.O. 
bedoelde leeftijdsvoorwaarde  (Artikelen 2, eerste lid, 4, eerste lid, en 6, eerste lid KB 22 
juni 2003 waarbij algemeen bindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 19 sept. 2001, gesloten in het P.C. voor de maatschappijen voor hypothecaire 
leningen, sparen en kapitalisatie, betr. het conventioneel brugpensioen.) 
29 oktober 2007 S.2006.0085.N nr. 512 

CONFLICT VAN ATTRIBUTIE 
Terbeschikkingstelling wegens ziekte – Bevoegdheid van de administratieve overheid. 

De bevoegdheid van de administratie om uitspraak te doen over het vervuld zijn van de in 
artikel 9 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 bepaalde voorwaarden is een 
gebonden bevoegdheid, daar de oorzaken van de afwezigheden van het personeelslid 
alleen correct zijn bepaald, wanneer die bepaling is geschied conform de wettelijke en 
verordenende bepalingen die de aard ervan omschrijven  (Artikelen 14, eerste lid, en 15, 
eerste lid, a), b) en c) KB 15 jan. 1974; Artikelen 158, a), b) en c), en 159 KB 22 maart 
1969; Art. 9 KB 18 jan. 1974.) 
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20 december 2007 C.2006.0574.F nr. 655 

Bevoegdheid van de administratieve overheid – Onderwijzend personeel van de Franse 
Gemeenschap – Medische controle – Niet–aanbieding – Verlies van het recht op wedde – 
Omschrijving – Arbeidsongeschiktheid. 

Uit de artikelen 9 en 20 van het decreet van 22 december 1994 blijkt dat de bevoegdheid 
van de overheid om uitspraak te doen over het verlies van het recht op de wedde een 
gebonden bevoegdheid is, daar de oorzaken van de onregelmatige afwezigheid alleen 
correct zijn bepaald wanneer die bepaling is gebeurd conform de bepalingen van het 
decreet die daaraan deze aard toekennen  (Artikelen 9 en 20 Decr.Fr.Gem. 22 dec. 1994.) 
20 december 2007 C.2006.0596.F nr. 656 

DAGVAARDING 
Dagvaarding van het openbaar ministerie om te verschijnen – Rechtspleging in hoger 
beroep – Strafzaken. 

Buiten het geval van artikel 205, Sv., wordt de zaak bij het appelgerecht aanhangig 
gemaakt door de regelmatig ter griffie ingekomen verklaring van hoger beroep, zodat de 
dagvaarding van het openbaar ministerie om voor dit rechtscollege te verschijnen alleen 
tot doel heeft de partijen in te lichten over de plaats, de dag en het uur van het onderzoek 
van het hoger beroep  
14 februari 2007 P.2006.1580.F nr. 90 

Geldigheid – Strafzaken – Nietigheid – Toepasselijke bepalingen en regels. 

De regels betreffende de inhoud van de dagvaarding in strafzaken zijn bepaald bij de 
artikelen 145, 182, 184 en 211, Sv.; aangezien geen van die bepalingen voorziet in 
nietigheid, kan die alleen worden uitgesproken als een essentieel bestanddeel van die akte 
ontbreekt of als is aangetoond dat door die onregelmatigheid het recht van verdediging is 
miskend  
14 februari 2007 P.2006.1580.F nr. 90 

Nietigheid niet opgeworpen – Verplichte vermeldingen – Akte van verzet – Nietigheid – 
Verzuim. 

Wanneer het exploot van dagvaarding nietig is omdat het niet de dag van de terechtzitting 
vermeldt, doch deze nietigheid niet wordt ingeroepen in de akte van verzet, is de 
nietigheid gedekt en kan zij derhalve niet voor het eerst worden voorgedragen in een 
latere conclusie. (Artikelen 702, 5°, en 864, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
1 juni 2007 C.2004.0460.N nr. 287 

Burgerlijke zaken – Instellen van de vordering – Datum – Aanhangigmaking. 

Wanneer in burgerlijke zaken de rechtsingang bij dagvaarding geschiedt, is de zaak bij de 
rechter aanhangig gemaakt op de datum van de betekening van de dagvaarding, voor 
zover de zaak op de algemene rol is ingeschreven voor de in de dagvaarding aangewezen 
datum van de zitting  (Artikelen 12, 700, 716 en 717 Gerechtelijk Wetboek.) 
6 december 2007 C.2006.0185.N nr. 620 

DERDENVERZET 
Ontvankelijkheid – Dagvaarding – Appelgerecht. 

Derdenverzet ten principale is niet ontvankelijk wanneer het tegen het beroepen vonnis 
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met dagvaarding voor de appelrechter wordt gebracht  (Art. 1125 Gerechtelijk Wetboek.) 
25 januari 2007 C.2005.0522.F nr. 47 

Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Vonnis van faillietverklaring – Bevestiging – 
Faillissement. 

Het bijzonder recht om de rechtspleging inzake faillissement zonder verwijl en zo 
efficiënt mogelijk te laten verlopen primeert de algemene regeling van het derdenverzet 
en sluit uit dat alsnog derdenverzet kan worden gedaan tegen een arrest dat een 
faillissementsvonnis bevestigt  (Art. 14, tweede en derde lid Wet 8 aug. 1997.) 
9 februari 2007 C.2005.0308.N nr. 75 

Aankoop van een onroerend goed – Hoofdelijke veroordeling van de echtgenoot – 
Vordering tot intrekking van het arrest ingesteld door de echtgenote – Arrest van het hof 
van beroep. 

Het arrest verantwoordt zijn beslissing om het derdenverzet niet–gegrond te verklaren, 
niet naar recht wanneer het oordeelt dat de vordering, die ertoe strekt te doen vaststellen 
dat de verplichting van de echtgenoot van de eiseres een persoonlijke zekerheid is die de 
belangen van het gezin in gevaar brengt en derhalve nietig is, niet kan worden onderzocht 
in het kader van de vordering tot intrekking van het arrest van het hof van beroep, 
aangezien dergelijke vordering een agressieve vordering is die niet voor het eerst in hoger 
beroep kan worden ingesteld. (Art. 224, § 1, 4° Burgerlijk Wetboek; Artikelen 1122, 1125 
en 1130 Gerechtelijk Wetboek.) 
26 maart 2007 C.2005.0497.F nr. 153 

Gevolg voor de verwerende partij. 

Als gevolg van een tegen haar ingestelde procedure van derdenverzet verwerft een partij 
enkel de hoedanigheid van verweerster op derdenverzet, wier rechten enkel door het 
gegrond verklaren van het derdenverzet met vernietiging van de bestreden beslissing ook 
ten aanzien van de partijen, overeenkomstig artikel 1130 Gerechtelijk Wetboek, kunnen 
worden benadeeld, wat haar, als verweerster op derdenverzet, toelaat cassatieberoep in te 
stellen  
11 september 2007 P.2007.0479.N nr. 398 

Aard – Draagwijdte – Voorwaarden. 

Uit de artikelen 1122, eerste lid en 1130 Gerechtelijk Wetboek volgt dat het derdenverzet 
een autonoom rechtsmiddel is ten behoeve van een derde wiens rechten worden benadeeld 
door een beslissing in een zaak waarvoor hij niet behoorlijk werd opgeroepen of waarin 
hij niet in dezelfde hoedanigheid is tussengekomen; de partij wier verweer in de zaak door 
de bestreden beslissing reeds werd beoordeeld kan zelf geen ontvankelijk derdenverzet 
aantekenen  
11 september 2007 P.2007.0479.N nr. 398 

DESKUNDIGENONDERZOEK 
Kwalificatie – Bouwzaken – Burgerlijke zaken – Gerechtsdeskundige. 

Uit de wettelijke bepalingen die voorzien dat de rechter deskundigen kan gelasten 
vaststellingen te doen of een technisch advies te geven en dat niemand de titel mag voeren 
van architect noch het beroep ervan mag uitoefenen indien hij niet aan de wettelijke 
voorwaarden voldoet, volgt niet dat de gerechtsdeskundige die door de rechter wordt 
aangesteld in bouwzaken noodzakelijkerwijze het beroep van architect uitoefent. (Art. 962 
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Gerechtelijk Wetboek; Art. 5 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der 
Architecten; Art. 1, § 1 Wet 20 feb. 1939.) 
18 mei 2007 C.2006.0287.N nr. 258 

Samenstelling – Verrichten van het gerechtelijk deskundigenonderzoek – Beslissing over 
het overige gedeelte van de zaak – Burgerlijke zaken – Rechtscollege. 

Artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek vereist niet dat het arrest waarbij een 
deskundigenonderzoek wordt bevolen en het arrest waarbij nadien over de zaak zelf 
uitspraak gedaan wordt, door dezelfde rechters worden gewezen, wanneer niet blijkt dat 
het debat dat gevoerd is na het verrichten van het gerechtelijk deskundigenonderzoek de 
voortzetting was van het vorig debat  (Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
7 juni 2007 C.2005.0453.F nr. 312 

Opdracht – Burgerlijke zaken. 

De door de rechter aan een deskundige gegeven opdracht dient noodzakelijkerwijs 
beperkt te zijn tot het verzamelen van de feitelijke gegevens die nodig zijn om de rechter 
in staat te stellen de bedoelde rechtsregels toe te passen; de rechter kan de deskundige niet 
gelasten een advies te geven over de gegrondheid van de vordering  (Artikelen 11 en 962 
Gerechtelijk Wetboek.) 
7 juni 2007 C.2005.0453.F nr. 312 

Betaling van voorschotten – Gehouden partij – Burgerlijke zaken. 

De mogelijkheid voor de deskundigen de vervulling van hun opdracht uit te stellen totdat 
de meest gerede partij op de griffie een voorschot in consignatie heeft gegeven, is – in 
tegenstelling tot de regeling van de bepaling van het bedrag van hun ereloon en kosten na 
de inlevering van hun verslag – toepasselijk op de voorschotten die vereist zijn tijdens het 
deskundigenonderzoek, en het opleggen van betaling ervan aan de deskundige is niet 
noodzakelijk beperkt tot de partij die het deskundigenonderzoek heeft gevorderd  
(Artikelen 984 en 990, eerste, derde en vierde lid Gerechtelijk Wetboek.) 
25 oktober 2007 C.2006.0410.N nr. 506 

Straftoemeting – Wettigheid – Deskundigenverslag – Verwijt van partijdigheid – Niet 
gegrond verklaarde grief – In aanmerkingneming van de door de deskundigen beschreven 
persoonlijkheidsgegevens – Rechtspleging voor het hof van assisen – Tussenarrest – 
Strafzaken. 

Wanneer het hof van assisen in een tussenarrest beslist dat de partijdigheid die het 
deskundigenverslag wordt verweten alleen wordt afgeleid uit uittreksels die uit hun 
verband zijn gehaald en wanneer uit het verslag in zijn geheel en de uiteenzetting van de 
deskundigen op de zitting blijkt dat zij niet op de schuld van de beschuldigden zijn 
vooruitgelopen, kan het wettig de strafmaat bepalen met verwijzing naar, met name, de 
persoonlijkheidsgegevens die door de deskundigen zijn beschreven. 
28 november 2007 P.2007.1359.F nr. 589 

Voorlopig advies – Mening van de deskundige – Mededeling aan de partijen – Burgerlijke 
zaken – Deskundige – Doel. 

Na afloop van de verrichtingen mag de gerechtsdeskundige aan de partijen een voorlopig 
advies geven waarin hij zijn mening te kennen geeft over het antwoord dat hij binnen het 
kader van zijn opdracht moet geven, zodat de partijen met nuttig gevolg hun opmerkingen 
kunnen maken en de deskundige hierop kan antwoorden. (Art. 978, eerste lid Gerechtelijk 
Wetboek.) 
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30 november 2007 C.2006.0563.F nr. 598 

Verband – Onpartijdigheid van de rechter – Onpartijdigheid van de deskundige. 

Het recht van een persoon op een eerlijke behandeling van zijn zaak kan miskend worden 
wanneer de bodemrechter zijn beslissing grondt op het advies van een partijdige of 
schijnbaar partijdige deskundige  (Art. 6.1 EVRM.) 
20 december 2007 C.2007.0307.N nr. 654 

DIEFSTAL EN AFPERSING 
Draagwijdte – Artikel 462, Strafwetboek – Verschoningsgrond – Toepassing. 

De verschoningsgrond omschreven in artikel 462 Strafwetboek is alleen toepasselijk op 
de bedrieglijke vervreemding tijdens het huwelijk of na het overlijden van een gehuwde; 
zij is niet meer van toepassing na ontbinding van het huwelijk anders dan door het 
overlijden van de echtgenoot. (Art. 462, eerste lid Strafwetboek.) 
25 september 2007 P.2007.0501.N nr. 432 

Immuniteit – Gevolg – Artikel 462, Strafwetboek – Verschoningsgrond. 

De verschoningsgrond omschreven in artikel 462 Strafwetboek verleent de erin vermelde 
daders van diefstal een persoonlijke immuniteit voor strafvervolging zodat de strafrechter 
die vaststelt dat een diefstal aan een van de in deze wetsbepaling vermelde daders ten 
laste wordt gelegd, slechts de strafvordering niet ontvankelijk kan verklaren zonder 
uitspraak te kunnen doen over het bewezen zijn van het feit of de schuld van beklaagde en 
zonder uitspraak te kunnen doen over de tegen de beklaagde van de diefstal ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering, die evenmin ontvankelijk is  (Art. 4 Voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering; Art. 462, eerste lid Strafwetboek.) 
25 september 2007 P.2007.0501.N nr. 432 

DOUANE EN ACCIJNZEN 
Accijnzen – Minerale olie – Wet 22 okt. 1997 – Onmogelijkheid voor de strafrechter om 
de wettelijk bepaalde geldboete te matigen – Grondwettigheid – Artikel 23. 

Artikel 23, eerste lid, van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de 
accijnstarieven inzake minerale olie schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 
samenhang gelezen met artikel 6.1 van het EVRM, in zoverre het de strafrechter niet 
toestaat om, wanneer er verzachtende omstandigheden bestaan, de erin bepaalde 
geldboete op enigerlei wijze te matigen  
13 februari 2007 P.2005.0371.N nr. 83 

Gevolg – Accijnsschuld – Wijzigende wet – Werking van de wet in de tijd. 

Wetswijzigingen betreffende de accijnsschuld hebben geen onmiddellijke werking ten 
aanzien van de voor de inwerkingtreding van de gewijzigde bepalingen definitief 
verschuldigde maar nog niet betaalde accijns; ze hebben slechts betrekking op de 
accijnsschuld die na de inwerkingtreding van de gewijzigde wetsbepalingen is ontstaan  
(Art. 2 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 320 en 324 Programmawet 22 dec. 2003; Art. 42 
Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het 
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop; Art. 15 Wet 3 april 
1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak.) 
20 februari 2007 P.2006.1377.N nr. 104 
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Landbouw – Restituties bij uitvoer – Invoer tot verbruik in het derde land – Verklaring 
van lossing – Betalingsvoorwaarden – Bewijs. 

Een verklaring van lossing, die overeenkomstig artikel 18, 2, c, van de Verordening 
(EEG) nr. 3665/87 is opgesteld door een op internationaal niveau in controle en toezicht 
gespecialiseerde firma die is erkend door een Lid–Staat, en waaruit blijkt dat het product 
het havengebied heeft verlaten of althans dat het, voor zover deze firma bekend, niet 
opnieuw is verladen met het oog op wederuitvoer, vormt kennelijk een weerlegbaar 
bewijs van het feit dat de goederen daadwerkelijk de markt van het land van bestemming 
hebben bereikt en aldaar in de handel zijn gebracht  (Artikelen 17 en 18 E.E.G.–
Verordening nr 3665/87 van de Commissie van 27 nov. 1987 houdende 
gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor 
landbouwproducten.) 
16 maart 2007 C.2005.0248.N nr. 140 

Bewijskracht van de door de ambtenaren van de douane en accijnzen opgemaakte 
processen–verbaal – Materiële vaststelling. 

Het proces–verbaal van de douaneambtenaren verdient volle geloof in rechte, totdat de 
valsheid daarvan bewezen wordt, wat de materiële vaststellingen betreft van die 
ambtenaren binnen de perken van hun bevoegdheid; de feitenrechter mag derhalve zijn 
beslissing om een beklaagde vrij te spreken niet naar recht verantwoorden alleen op de 
grond dat "het dossier geen betrouwbare informatie bevat, dat het oorspronkelijke proces–
verbaal bijna tien maanden na de vaststelling van de feiten was opgesteld, dat de 
aanvullende processen–verbaal die door een daaropvolgend proces–verbaal ongedaan 
werden gemaakt, niet uit eigen beweging bij het dossier waren gevoegd, dat de 
vervolgingen pas vijf jaar na de feiten werden ingesteld en het bestuur onregelmatig is 
opgetreden"  (Art. 272 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.) 
9 mei 2007 P.2007.0199.F nr. 236 

Aard – Noodwendigheden – Vernietiging – Accijnzen – Fiscale kentekens – Teruggaaf 
van accijns – Nationale regeling – Gefabriceerde tabak. 

De nationale regeling van teruggaaf van accijns in het bijzondere geval waarin de 
vernietiging van de fiscale kentekens geconstateerd wordt door de belastingautoriteiten  
van de lidstaat die ze heeft afgegeven, moet van die aard zijn dat zij misbruik en fraude 
niet in de hand mag werken en de teruggaaf niet mag uitsluiten in gevallen waar 
dergelijke uitsluiting onevenredig zou zijn met het gestelde doel; een verplichte 
constatatie door de belastingautoriteiten, vooraleer de goederen tot het verbruik worden 
uitgeslagen, is van aard alle misbruiken te vermijden en is evenredig met het gestelde doel  
(Art. 22, tweede lid, d Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 feb. 1992; Art. 22, §§ 1 
en 2 KB 29 dec. 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het 
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.) 
25 mei 2007 F.2005.0020.N nr. 276 

Accijnzen – Fiscale kentekens – Terugname of omruiling door de administratie – 
Kentekens die onbruikbaar zijn geworden – Verbod – Uitzondering – Gefabriceerde 
tabak. 

Onder kentekens die door de administratie worden teruggenomen of omgeruild omdat ze 
onbruikbaar zijn geworden in de zin van artikel 46 van het MB van 1 augustus 1994 
betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, dienen de kentekens te worden 
verstaan die onbruikbaar werden vooraleer ze aangebracht werden op tabakswaren die 
voor het verbruik werden uitgeslagen; daaruit volgt dat de aangebrachte fiscale tekens op 
de tabakswaren, die, nadat zij tot verbruik waren uitgeslagen, zijn  verbrand, niet kunnen 
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worden omgeruild  (Art. 46 MB 1 aug. 1994.) 
25 mei 2007 F.2005.0020.N nr. 276 

Misdrijven – Vaststelling – Rechten verschuldigd bij invoer of bij uitvoer – Fraudes – 
Boeking van de douaneschuld – Overtredingen – Doel – Wijze. 

Misdrijven, fraudes of overtredingen van de wet in verband met de rechten verschuldigd 
bij invoer of bij uitvoer worden vastgesteld, dit is geboekt, bij een proces–verbaal 
opgesteld door daartoe bevoegde personen waarvan, indien de bekeurde bij het opmaken 
niet aanwezig is, hem een afschrift moet worden toegestuurd met als doel zijn rechten van 
verdediging te waarborgen en de mededeling van de douaneschuld aan de 
belastingschuldige te verzekeren  (Artikelen 217.1, 218.1, 218.3, 221.1 en 221.3 
Communautair Douanewetboek; Artikelen 220 tot en met 224, 227, 229, en 267 tot en 
met 285 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.) 
5 juni 2007 P.2006.1404.N nr. 304 

Aard – Gevolg – Invoer van plantaardige oliën – Vermelding van onjuiste codes – 
Ontduiking verplichte zekerheidstelling – Schadevergoeding. 

Het door een strafbaar feit invoeren van een door de Verordening (E.E.G.) nr 2828/93 van 
15 oktober 1993 bedoeld product onder een andere GN–code, zodat de verplichte 
zekerheidstelling wordt ontdoken, is een door artikel 281, A.W.D.A. bedoelde fraude 
zodat de strafrechter die kennis neemt van dat strafbare feit ook bevoegd is kennis te 
nemen van de vordering in schadevergoeding wegens de daarmee verband houdende 
ontduiking van zekerheidstelling. (Artikelen 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering; Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek; Art. 283 Douane en 
accijnzenwet 18 juli 1977; Artikelen 1, 2 en 3 E.E.G.–Verordening nr 2828/93 van de 
Commissie van 15 okt. 1993.) 
5 juni 2007 P.2006.1404.N nr. 304 

Overtreding – Wet Accijnsproducten – Verzachtende omstandigheden – Straf. 

Wanneer de rechter die bestraft voor een overtreding van de bepalingen van de Wet 
Accijnsproducten verzachtende omstandigheden wenst aan te nemen dient hij evenwel 
rekening te houden met het doel van de wet, die de overtreding met een zware geldboete 
wil bestraft zien om te beletten dat fraude zou worden gepleegd met het oog op de enorme 
winst die men met het misdrijf kan maken  (Art. 39 Wet 10 juni 1997 betreffende de 
algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan 
en de controles daarop.) 
5 juni 2007 P.2006.1655.N nr. 306 

Misdrijven – Fraudes – Overlijden van de beklaagde in de loop van het geding – 
Overtredingen – Burgerlijke rechtsvordering – Strafvervolging – Strafvordering. 

Het overlijden van de beklaagde in de loop van de regelmatig tegen hem ingestelde 
strafvervolging wegens overtredingen, fraudes of misdrijven bedoeld in artikel 281, § 1, 
A.W.D.A., stelt geen einde aan de bevoegdheid van de strafrechter om te oordelen over de 
op artikel 283, A.W.D.A. gestoelde burgerlijke rechtsvorderingen. (Artikelen 3 en 4 
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Artikelen 1382 en 1383 
Burgerlijk Wetboek; Artikelen 281, § 1, en 283 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.) 
5 juni 2007 P.2006.1404.N nr. 304 
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Algemene wet op de douane en accijnzen – Misdrijven – Vaststelling – Termijn binnen 
dewelke proces–verbaal moet worden opgesteld – Overtredingen – Proces–verbaal. 

De artikelen 267 en 271, A.W.D.A., die toelaten telkens wanneer misdrijven of 
overtredingen van de wet worden vastgesteld een proces–verbaal op te stellen dat binnen 
vijf dagen ter kennis moet gebracht worden aan de overtreders, bevatten geen beperking 
in tijd  (Artikelen 267, 268, 269, 270, 271 en 272 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.) 
5 juni 2007 P.2006.1404.N nr. 304 

Gevolg – Invoer van plantaardige oliën – Ontduiking verplichte zekerheidstelling – 
Belgisch Interventie– en Restitutiebureau – Schade. 

Het strafbare feit van niet–naleving van de wettelijk verlichte zekerheidstelling, zodat 
geen zekerheid kan worden ingehouden wanneer de door de Verordening (E.E.G.) nr 
2828/93 van 15 oktober 1993 gestelde voorwaarden daartoe vervuld zijn, kan op zich voor 
het Belgisch Interventie– en Restitutiebureau schade veroorzaken. (Artikelen 1382 en 
1383 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 1, 2 en 3 E.E.G.–Verordening nr 2828/93 van de 
Commissie van 15 okt. 1993.) 
5 juni 2007 P.2006.1404.N nr. 304 

Overtreding – Wet Accijnsproducten – Verzachtende omstandigheden – Toepassing – 
Straf. 

Artikel 85 van het Strafwetboek dat de vermindering van correctionele straffen toelaat 
volgens bepaalde regels indien verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, is 
overeenkomstig artikel 100 van het Strafwetboek bij gebrek aan andersluidende 
bepalingen niet toepasselijk op de misdrijven strafbaar gesteld door de Wet 
Accijnsproducten, die geen andersluidende bepalingen bevat betreffende verzachtende 
omstandigheden. (Artikelen 85 en 100 Strafwetboek; Artikelen 39, 40 en 41 Wet 10 juni 
1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en 
het verkeer daarvan en de controles daarop.) 
5 juni 2007 P.2006.1655.N nr. 306 

Aard – Invoer van plantaardige oliën – Ontduiking verplichte zekerheidstelling – Belgisch 
Interventie– en Restitutiebureau – Vordering tot schadevergoeding tegen de 
strafrechtelijk vervolgde persoon. 

De vordering tot schadevergoeding door de ter zake bevoegde instantie, in casu het 
Belgisch Interventie– en Restitutiebureau, wegens het niet–stellen van de zekerheid 
bedoeld in de Verordening (E.E.G.) nr 2828/93 van 15 oktober 1993, tegen de persoon die 
strafrechtelijk vervolgd wordt wegens misdrijven, fraudes of overtredingen waarvan de 
zekerheidstelling schadelijke gevolgen moest beperken, behoort tot de door artikel 283, 
A.W.D.A. bedoelde burgerlijke rechtsvordering. (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek; Art. 283 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977; Artikelen 1, 2 en 3 E.E.G.–
Verordening nr 2828/93 van de Commissie van 15 okt. 1993.) 
5 juni 2007 P.2006.1404.N nr. 304 

Overtreding – Wet Accijnsproducten – Verzachtende omstandigheden – Criteria – Straf – 
Geldboete – Rechtvaardiging. 

Wanneer de rechter die bestraft voor een overtreding van de bepalingen van de Wet 
Accijnsproducten, verzachtende omstandigheden aanneemt en de geldboete vermindert, 
moet de strafmaat van de opgelegde geldboete gerechtvaardgd worden door de 
aangenomen verzachtende omstandigheden die onder meer betrekking kunnen hebben op 
het misdrijf zelf, zijn omstandigheden en gevolgen, het aandeel van de beklaagde in het 
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misdrijf en zijn mate van schuld, de gegevens eigen aan de persoon van de beklaagde en 
het doel dat de rechter met de bestraffing beoogt. (Art. 39 Wet 10 juni 1997 betreffende 
de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer 
daarvan en de controles daarop.) 
5 juni 2007 P.2006.1655.N nr. 306 

Overtreding – Gevolg – Wet Accijnsproducten – Accijnsproducten niet in beslaggenomen 
en verbeurdverklaard – Ontdoken accijns – Bijzondere accijns. 

Wanneer de accijnsproducten niet effectief in beslaggenomen en verbeurd verklaard zijn, 
moet de veroordeling tot de ontdoken accijns en bijzondere accijns worden uitgesproken. 
(Art. 42 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het 
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.) 
5 juni 2007 P.2006.1655.N nr. 306 

Misdrijven – Vaststelling – Rechten verschuldigd bij invoer of bij uitvoer – Fraudes – 
Boeking van de douaneschuld – Boeking en mededeling bij notificatie voorafgaand het 
proces–verbaal – Mededeling – Overtredingen – Toelaatbaarheid – Wijze. 

Ofschoon misdrijven, fraudes of overtredingen van de wet in verband met de rechten 
verschuldigd bij invoer of bij uitvoer worden vastgesteld, dit is geboekt, met het proces–
verbaal van daartoe bevoegde personen zoals bedoeld door de artikelen 267 en 268, 
A.W.D.A., dat aan de belastingschuldige wordt medegedeeld overeenkomstig de artikelen 
267 en 268, A.W.D.A., belet geen enkele bepaling van het C.D.W. of van de A.W.D.A. 
dat de douaneschuld door de bevoegde ambtenaren reeds wordt geboekt en aan de 
belastingschuldige wordt medegedeeld bij een afzonderlijke notificatie vóór de opstelling 
van het proces–verbaal  (Artikelen 217.1, 218.1, 218.3, 221.1 en 221.3 Communautair 
Douanewetboek; Artikelen 220 tot en met 224, 227, 229, en 267 tot en met 285 Douane 
en accijnzenwet 18 juli 1977.) 
5 juni 2007 P.2006.1404.N nr. 304 

Overtreding – Gevolg – Wet Accijnsproducten – Accijnsproducten niet in beslaggenomen 
en verbeurdverklaard – Ontdoken accijns – Bijzondere accijns. 

Wanneer de accijnsproducten niet effectief in beslaggenomen en verbeurd verklaard zijn, 
moet de veroordeling tot de ontdoken accijns en bijzondere accijns worden uitgesproken. 
(Art. 42 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het 
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.) 
5 juni 2007 P.2006.1655.N nr. 306 

Overtreding – Verplichting – Wet Accijnsproducten – Verzachtende omstandigheden – 
Grenzen – Straf. 

Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof volgt dat, zolang de wet de aangelegenheid 
niet anders regelt, de rechter die bestraft voor een overtreding van de bepalingen van de 
Wet Accijnsproducten, overeenkomstig artikel 39 van die wet, vrij verzachtende 
omstandigheden kan aannemen zonder dat hij daartoe verplicht is; wanneer hij dat doet 
kan hij, afgezien van het bepaalde in artikel 195, tweede en derde lid van het Wetboek van 
Strafvordering, de geldboete vrij verminderen  (Art. 195, tweede en derde lid Wetboek 
van Strafvordering; Art. 39 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor 
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.) 
5 juni 2007 P.2006.1655.N nr. 306 
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Douaneschuld – Mededeling aan de belastingschuldige – Rectificaties – Geldigheid. 

Artikel 221.3, C.D.W. staat er niet aan in de weg dat na een regelmatige mededeling van 
de douaneschuld achteraf rectificaties worden verricht, onder meer betreffende de 
verantwoordelijke bestuurder van de belastingschuldige vennootschap of betreffende het 
bedrag van de ontdoken invoerheffingen  (Art. 221.3 Communautair Douanewetboek.) 
5 juni 2007 P.2006.1404.N nr. 304 

Overtreding – Artikel 85, Strafwetboek – Wet Accijnsproducten – Verzachtende 
omstandigheden – Toepassing – Geldboete. 

Wanneer de rechter bestraft voor een overtreding van de bepalingen van de Wet 
Accijnsproducten kan hij voor de geldboete verzachtende omstandigheden aannemen, 
zonder dat artikel 85 van het Strafwetboek toepasselijk is. (Artikelen 39, 40 en 41 Wet 10 
juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden 
hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.) 
5 juni 2007 P.2006.1655.N nr. 306 

Gevolg – Verbeurdverklaring – Overtreding waardoor de invordering van accijnzen 
ontstaat – Overtreder in staat van faillissement – Curator – Straf. 

Geen wetsbepaling of rechtsbeginsel verhindert om de verbeurdverklaring van artikel 436, 
derde lid, van de Programmawet van 27 december 2004 uit te spreken tegen de curator 
van een gefailleerde in zijn hoedanigheid van curator. (Art. 436, derde lid Programmawet 
27 dec. 2004.) 
5 juni 2007 P.2006.1655.N nr. 306 

Aard – Verbeurdverklaring – Overtreding waardoor de invordering van accijnzen 
ontstaat – Straf. 

De verbeurdverklaring van artikel 436, derde lid, van de Programmawet van 27 december 
2004 heeft een zakelijk karakter, dat wil zeggen dat ze het voorwerp zelf treft wie ook de 
eigenaar ervan is en waar het zich ook bevindt, onverminderd de mogelijkheid voor de 
eigenaar om eventueel aan te tonen dat hij vreemd is aan het misdrijf. (Art. 436, derde lid 
Programmawet 27 dec. 2004.) 
5 juni 2007 P.2006.1655.N nr. 306 

DRUKPERS (POLITIE OVER DE) 
Draagwijdte – Onderzoeksrechter – Geheim van het onderzoek – Contacten met de pers – 
Onderzoek in strafzaken. 

De onderzoeksrechter is niet gemachtigd om met journalisten om te gaan; de onthulling 
door de pers van gegevens die onder het geheim van het onderzoek vallen, staat de 
onderzoeksmagistraat niet toe om deze feiten de becommentariëren, te verduidelijken of 
te bevestigen door mededelingen die bijkomend gezag eraan verlenen. 
27 juni 2007 P.2005.1685.F nr. 360 

Draagwijdte – Geheim van het onderzoek – Inlichtingen aan de pers – Openbaar 
ministerie – Onderzoek in strafzaken. 

Alleen het openbaar ministerie kan, met instemming van de onderzoeksmagistraat, 
inlichtingen verschaffen aan de pers over zaken waarin een gerechtelijk onderzoek loopt, 
voor zover het openbaar belang een dergelijke mededeling vereist en daarbij het recht van 
verdediging of het vermoeden van onschuld niet wordt miskend. 
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27 juni 2007 P.2005.1685.F nr. 360 

DWANGSOM 
Toetsing door de beslagrechter – Verschuldigdheid – Richtsnoer – Tenuitvoerlegging. 

Om te bepalen of de voorwaarden waarbij de dwangsom verschuldigd is al dan niet 
vervuld zijn moet de beslagrechter, als maatstaf van de toetsing van de ter uitvoering van 
de veroordeling verrichte handelingen, het doel en de strekking van de veroordeling als 
richtsnoer nemen, met dien verstande dat de veroordeling geacht wordt niet verder te 
strekken dan tot het bereiken van het daarmee beoogde doel  (Artikelen 1385quater en 
1498 Gerechtelijk Wetboek.) 
9 februari 2007 C.2005.0573.N nr. 77 

Beslagrechter – Uitlegging – Beslissing. 

De beslagrechter zal soms de draagwijdte moeten bepalen van een beslissing die een 
dwangsom oplegt, wanneer de bewoordingen van die beslissing een uitleggingsprobleem 
doen rijzen. (Art. 1498 Gerechtelijk Wetboek.) 
22 februari 2007 C.2005.0361.F nr. 108 

Vraag ambtshalve opgeworpen door het Hof van Cassatie – Vraag om uitlegging van een 
voor België, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke  – Verplichting voor het Hof 
van Cassatie – Dwangsom – Artikel 6, Verdrag Benelux–Gerechtshof. 

Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland 
gemeenschappelijke rechtsregel, die als dusdanig is aangewezen krachtens artikel 1 
Verdrag Benelux–Gerechtshof, voor het Hof van Cassatie is gerezen, zoals de vraag of de 
dwangsomrechter die kennis neemt van een vordering als bedoeld in artikel 4, eerste lid , 
van de Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom, bevoegd is om  kennis te 
nemen van een vordering die strekt tot de vaststelling dat de hoofdveroordeling werd 
nagekomen, legt het Hof die vraag aan het Benelux–Gerechtshof voor wanneer het 
oordeelt dat een beslissing over de uitlegging van die rechtsregel noodzakelijk is om een 
arrest te kunnen wijzen  (Artikelen 1 en 6 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de 
instelling en het statuut van een Benelux–gerechtshof.) 
25 mei 2007 C.2005.0421.N nr. 273 

Betekening – Strafrechter zetelend in hoger beroep – Vordering tot opheffing of 
vermindering – Vordering tot opschorting van de looptijd – Strafzaken – Voorziening in 
cassatie – Beslissing. 

Het beroep in cassatie van de veroordeelde tot betaling van een dwangsom, tegen een 
beslissing van de strafrechter zetelend in hoger beroep die uitspraak doet over zijn 
vordering strekkende tot opheffing of vermindering van de dwangsom, of tot opschorting 
van de looptijd ervan, moet niet worden betekend aan de partij tegen wie het gericht is. 
(Art. 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek; Art. 418 Wetboek van Strafvordering.) 
4 september 2007 P.2007.0383.N nr. 382 

Hoger beroep – Opheffing – Bevoegdheid – Hoofdveroordeling met dwangsom. 

De rechter die, op het hoger beroep tegen een beslissing die een hoofdveroordeling met 
dwangsom uitspreekt, nagaat of de dwangsom reeds van meet af aan onder de door de 
eerste rechter bepaalde voorwaarden en modaliteiten gerechtvaardigd was, maakt geen 
toepassing van artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek  (Art. 1385quinquies 
Gerechtelijk Wetboek.) 
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14 december 2007 F.2006.0068.F nr. 637 

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED 

GRONDEN 
Samenwonen – Werkloosheidsreglementering – Overspel – Begrip. 

Uit artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek en de Werkloosheidsreglementering volgt dat 
het begrip samenwonen in deze reglementering enkel betekent dat de betrokkene 
samenleeft met één of meer andere personen waarmee hij zijn huishoudelijke 
aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelt; de vaststelling in het kader van 
die reglementering, dat een werknemer samenwoont, houdt derhalve op zich niet in dat de 
betrokkene in overspel samenwoont  (Art. 229 Burgerlijk Wetboek; Art. 59, eerste lid MB 
26 nov. 1991; Art. 110, § 1 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en 
werkloosheid.) 
21 mei 2007 C.2006.0290.N nr. 263 

ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE 
Onderhoudsuitkering – Vaststelling – Echtgenoot – Bedrag – Criteria. 

Het arrest dat oordeelt dat de onderhoudsuitkering die tijdens een 
echtscheidingsprocedure, op grond van art. 213 Burgerlijk Wetboek wordt toegekend, de 
economisch zwakste echtgenoot dezelfde levensstandaard moet verzekeren als zijn 
echtgenoot door het eventuele evenwichtsgebrek tussen de inkomsten van de beide 
echtgenoten te herstellen zodat elkeen over hetzelfde bedrag beschikt, is niet naar recht 
verantwoord, aangezien uit de artikelen 213, 217 en 221 Burgerlijk Wetboek volgt dat de 
bijdrage in de gezinslasten niet impliceert dat de inkomsten van de echtgenoten op gelijke 
wijze onder elkaar worden verdeeld  (Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 213, 217 
en 221 Burgerlijk Wetboek.) 
25 januari 2007 C.2006.0384.F nr. 48 

Interesten – Provisionele uitkering na echtscheiding – Terugvordering van de uitkering – 
Vonnis – Hervorming – Schade – Vergoeding. 

De regel dat degene die last geeft tot tenuitvoerlegging van een vonnis, waarvan de 
rechter de voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan, handelt op eigen risico, 
onverminderd de regels inzake kantonnement, vindt geen toepassing op de betalingen die 
al dan niet ingevolge een gedwongen tenuitvoerlegging worden gedaan in uitvoering van 
een beslissing die een provisionele uitkering na echtscheiding toekent in afwachting van 
een latere beslissing; zulks impliceert dat door de uitkeringsgerechtigde geen moratoire 
interesten verschuldigd zijn op de terugvorderbare provisionele onderhoudsgelden indien 
zijn recht op uitkering naderhand komt te vervallen door de vaststelling van zijn schuld  
(Art. 1398, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.) 
30 maart 2007 C.2004.0483.N nr. 160 

Beoordeling van de onderhoudsbijdrage – Definitief geworden echtscheidingsvonnis – 
Fout van de echtgenoot. 

Indien een definitief geworden echtscheidingsvonnis bestaat op grond van een fout, zoals 
het overspel, van de echtgenoot die in het raam van de procedure bedoeld in artikel 1280 
van het Gerechtelijk Wetboek een onderhoudsbijdrage vordert, mag de voorzitter van de 
rechtbank bij het beoordelen van de onderhoudsbijdrage, rekening houden met deze fout 
die reeds vaststaat, en meteen ook het einde van de hulp– en bijstandsverplichting tot 
gevolg heeft; daarbij doet hij niet aan schuldcompensatie  (Art. 1280 Gerechtelijk 
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Wetboek.) 
13 april 2007 C.2006.0455.N nr. 184 

Bijdrage – Herziening – Kinderen – Voorafgaande overeenkomst. 

De verhoging van het inkomen van de ouder die in hoofdzaak voor de huisvesting instaat, 
kan een nieuwe omstandigheid vormen in de zin van artikel 1288, tweede lid, Ger. W., en 
derhalve een vermindering van de bijdrage van de andere ouder verantwoorden  (Art. 
1288, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.) 
14 mei 2007 C.2006.0156.F nr. 244 

Begroting – Onderhoudsbijdrage tussen echtgenoten – Criteria. 

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg die ten titel van voorlopige maatregel 
een persoonlijke onderhoudsbijdrage tussen echtgenoten begroot derwijze dat de 
onderhoudsgerechtigde echtgenoot in staat is de levensstandaard aan te houden als zou er 
geen echtscheiding zijn, moet hierbij niet alleen rekening houden met de actuele 
inkomsten van de onderhoudsgerechtigde, maar ook met diens mogelijkheden om 
inkomsten te verwerven  (Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 213 en 221, eerste 
lid Burgerlijk Wetboek.) 
29 november 2007 C.2007.0228.N nr. 597 

Recht van verdediging – Anonieme verklaringen. 

De rechter miskent het recht van verdediging van de verweerder in de 
echtscheidingsprocedure, wanneer de doorslaggevende reden voor zijn beslissing om de 
echtscheiding, in het kader van de vordering tot echtscheiding wegens scheiding van meer 
dan twee jaar, in het nadeel van beide partijen uit te spreken, uit anonieme verklaringen 
van de buren van het koppel bestaat, die door de rijkswacht zijn afgenomen  
17 december 2007 C.2006.0579.F nr. 639 

GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN 
Toepasselijk verklaard Marokkaans recht – Geen uitkering na echtscheiding – Uitkering 
tot levensonderhoud na echtscheiding. 

Het bestreden vonnis, dat weigert acht te slaan op het toepasselijk verklaarde Marokkaans 
recht, op grond dat het de uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding niet kent en 
daarom "strijdig met de Belgische internationale openbare orde moet worden verklaard, 
omdat het in aanvaring komt met een grondbeginsel van het Belgisch recht", verantwoordt 
zijn beslissing niet naar recht  (Artikelen 3, derde lid, 6, 301 en 306 Burgerlijk Wetboek.) 
18 juni 2007 C.2004.0430.F nr. 332 

Bepaling van internationale openbare orde – Uitkering tot levensonderhoud na 
echtscheiding. 

Art. 301 Burgerlijk Wetboek is geen bepaling van internationale openbare orde  (Art. 301 
Burgerlijk Wetboek.) 
18 juni 2007 C.2004.0430.F nr. 332 

ECONOMIE 
Aard – Activiteit – Architect. 

Hoewel de architecten geen kooplieden zijn in de zin van artikel 1 van het Wetboek van 
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Koophandel en een maatschappelijke functie hebben, streven zij op duurzame wijze een 
economisch doel na en vormen derhalve een onderneming in de zin van artikel 1 van de 
Mededingingswet  
27 april 2007 D.2006.0010.N nr. 214 

EED 
Valse gedingbeslissende eed – Vordering tot schadevergoeding – Beslissende eed. 

De artikelen 1357, 1° en 1363 Burgerlijk Wetboek houden in dat wanneer een partij de 
beslissende eed aan de andere partij opdraagt of deze laatste de eed aan eerstgenoemde 
terugwijst, de civielrechtelijke betwisting omtrent het rechtsfeit waarvan het bestaan 
ontkend werd, definitief en onherroepelijk een einde neemt en de tegenpartij van deze die 
de eed heeft afgelegd, dat feit om welke redenen ook niet meer opnieuw voor welk 
gerecht ook ter sprake kan brengen; hieruit volgt dat ongeacht het recht van het openbaar 
ministerie om de strafvordering in te stellen wegens valse gedingbeslissende eed, geen 
schadevergoeding wegens dit feit kan worden gevorderd bij wijze van burgerlijke 
partijstelling  
15 mei 2007 P.2007.0047.N nr. 250 

Recht van verdediging – Verdachte – Miskenning – Persoon tegen wie gerechtelijke 
vervolgingen zijn ingesteld – Gevolgen – Bewijs – Strafzaken. 

Het verhoor onder eed van iemand waartegen een gerechtelijk onderzoek is ingesteld, 
miskent het algemeen beginsel van eerbiediging van het recht van verdediging wanneer 
die eed, degene die wordt verhoord verplicht om tegen zichzelf te getuigen of zich 
schuldig te verklaren; de beklaagde die niet zelf onder eed werd gehoord kan uit het debat 
over de tegen hem ingestelde strafvordering geen verklaringen doen weren, die een 
verdachte over hem heeft afgelegd terwijl van die verdachte, om reden van zijn 
hoedanigheid, de eed onregelmatig werd afgenomen  
27 juni 2007 P.2007.0333.F nr. 365 

Meineed – Artikel 226, Strafwetboek – Normdoel – Begrip – Boedelbeschrijving – 
Toepassing. 

Artikel 226, tweede lid, Strafwetboek beoogt de handhaving van de openbare trouw, dit is 
de goede trouw in het maatschappelijk verkeer; het bestraft niet een bedrieglijke 
vermogensverschuiving. (Art. 226, tweede lid Strafwetboek.) 
25 september 2007 P.2007.0501.N nr. 432 

ENERGIE 
Openbaar domein – Onteigening – Wijziging – Inrichting – Belang – Begrip – Wegen. 

Het laatste lid van het enig artikel van de wet van 17 januari 1938, dat de Staat, de 
provinciën en de gemeenten het recht geeft om op hun domein de inrichting te doen 
wijzigen op kosten van de aanneming die de aanleg heeft gedaan, o.m. in het belang van 
de wegen, betreft zowel het openbaar als het privé–domein van die overheden maar vindt 
geen toepassing met betrekking tot een eigendom die niet aan een van hen toebehoort; uit 
die bepaling volgt dat een overheid, ten aanzien van een onroerend goed dat niet tot zijn 
domein behoorde, na de onteigening ervan het recht verkrijgt om zich in voorkomend 
geval op die bepaling te beroepen  (Enig art., laatste lid Wet 17 jan. 1938.) 
22 juni 2007 C.2005.0514.N nr. 351 
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ERFDIENSTBAARHEID 
Dienstbaarheid – Zakelijke erfdienstbaarheid. 

Er is sprake van een zakelijke erfdienstbaarheid en niet van een persoonlijk recht zodra de 
dienstbaarheid, die altijd aan personen ten goede komt, in rechtstreeks en onmiddellijk 
verband staat met het gebruik en de exploitatie van een erf, ook al zou ze geen ander 
gevolg hebben dan dat gebruik en die exploitatie te vergemakkelijken  (Artikelen 637 en 
686 Burgerlijk Wetboek.) 
30 november 2007 C.2007.0140.F nr. 599 

EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL 
Finaliteit – Duits "Sicherungshaftbefehl" – Toepassing. 

Een Europees aanhoudingsbevel kan slechts worden genomen met de bedoeling hetzij de 
strafvervolging in te stellen, hetzij een vrijheidsbenemende straf of maatregel ten uitvoer 
te leggen; het door een Duitse rechtbank uitgevaardigd "Sicherungshaftbefehl" teneinde 
zich van de persoon van een veroordeelde tot een straf met probatieuitstel te verzekeren 
om de intrekking van het probatieuitstel te kunnen uitspreken is een uitvoerbare 
rechterlijke beslissing met dezelfde kracht als een aanhoudingsbevel overeenkomstig 
artikel 2, § 4, § 3°, Wet Europees aanhoudingsbevel en strekt ertoe na intrekking van het 
probatieuitstel tot tenuitvoerlegging over te gaan van een vrijheidsbenemende straf. (Art. 
2, § 1, § 3 en § 4 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.) 
11 december 2007 P.2007.1751.N nr. 627 

EUROPESE UNIE 

ALGEMEEN 
Merken – Bescherming – Bepaling – Ogenblik – Omvang. 

Het arrest verantwoordt zijn beslissing niet naar recht wanneer het, bij het bepalen van de 
omvang van de bescherming van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand van zijn 
onderscheidend vermogen, het gevaar voor verwarring tussen de litigieuze tekens op het 
ogenblik van zijn uitspraak beoordeelt om daaruit te concluderen dat dit gevaar niet 
bestaat en, bijgevolg, dat er geen enkele inbreuk op het merk is gepleegd  (Art. 5, § 1 
Richtlijn van de Raad nr 89/104/EEG van 21 dec. 1988 betreffende de aanpassing van het 
merkenrecht der Lid–Staten.) 
26 maart 2007 C.2004.0005.F nr. 152 

PREJUDICIELE GESCHILLEN 
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Verplichting – Europees 
aanhoudingsbevel – Buitenlands bevel tot aanhouding – Procedure van tenuitvoerlegging 
in België – Hof van Cassatie – Grenzen. 

Aangezien het verzoek tot overlevering van een gezocht persoon krachtens een Europees 
aanhoudingsbevel spoedeisend is en de uitspraak van de kamer van 
inbeschuldigingstelling slechts een voorlopig karakter heeft, is het Hof van Cassatie niet 
ertoe gehouden het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een prejudiciële 
vraag te stellen die geen enkele ernstige twijfel laat over de verenigbaarheid van artikel 32 
van het Kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2002 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel en de overleveringsprocedures tussen de Lidstaten, met 
artikel 34.2.b van het Verdrag betreffende de Europese Unie. (Art. 34, § 2, b, en 35 
Verdrag 7 feb. 1992 betreffende de Europese Unie; Art. 32 Kaderbesluit van de Raad van 
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de E.U. van 13 juni 2002.) 
27 juni 2007 P.2007.0867.F nr. 363 

VERDRAGSBEPALINGEN 
Landbouw – Restituties bij uitvoer – Gemeenschapsrecht – Invoer tot verbruik in het 
derde land – Verklaring van lossing – Betalingsvoorwaarden – Bewijs. 

Een verklaring van lossing, die overeenkomstig artikel 18, 2, c, van de Verordening 
(EEG) nr. 3665/87 is opgesteld door een op internationaal niveau in controle en toezicht 
gespecialiseerde firma die is erkend door een Lid–Staat, en waaruit blijkt dat het product 
het havengebied heeft verlaten of althans dat het, voor zover deze firma bekend, niet 
opnieuw is verladen met het oog op wederuitvoer, vormt kennelijk een weerlegbaar 
bewijs van het feit dat de goederen daadwerkelijk de markt van het land van bestemming 
hebben bereikt en aldaar in de handel zijn gebracht  (Artikelen 17 en 18 E.E.G.–
Verordening nr 3665/87 van de Commissie van 27 nov. 1987 houdende 
gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor 
landbouwproducten.) 
16 maart 2007 C.2005.0248.N nr. 140 

Ongeoorloofde oorzaak – Medecontractant op de hoogte van de ongeoorloofde oorzaak – 
Overeenkomst – Uitlegging – Volstrekte nietigheid – Bestanddelen – Richtlijn van de 
Raad – Miskenning van de rechten van de belastingadministratie – Belasting over de 
toegevoegde waarde – Oorzaak – Openbare orde. 

In geval van een levering aan een belastingplichtige die niet wist en niet had kunnen 
weten dat de betrokken handeling deel uitmaakte van fraude door de verkoper, moet 
artikel 17 van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende 
de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting – 
Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme 
grondslag, zoals gewijzigd bij richtlijn 95/7/EG van de Raad van 10 april 1995, aldus 
worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een bepaling van nationaal recht volgens welke 
de nietigverklaring van de verkoopovereenkomst krachtens een bepaling van burgerlijk 
recht ingevolge welke deze overeenkomst absoluut nietig is wegens strijdigheid met de 
openbare orde op grond van een ongeoorloofde oorzaak aan de zijde van de verkoper, 
leidt tot het verlies van het recht op aftrek van de door deze belastingplichtige voldane 
belasting over de toegevoegde waarde. Niet relevant is in dit verband, of deze nietigheid 
het gevolg is van B.T.W.–fraude of van andere fraude. Daarentegen staat het aan de 
nationale rechter het recht op aftrek te weigeren indien aan de hand van objectieve 
elementen wordt vastgesteld dat de belastingplichtige wist of had moeten weten dat hij 
door zijn aankoop deelnam aan een transactie die onderdeel is van B.T.W.–fraude  (Art. 
17 Zesde richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977.) 
22 maart 2007 C.2002.0185.F nr. 150 

Veroordeling tot betaling van een onderhoudsbijdrage ingevolge een Nederlandse 
rechterlijke beslissing – Verdrag van 27 september 1968 – Onderhoudsplichtige met 
verblijfplaats in België – Schuldige niet–uitvoering van de uitkering tot onderhoud – 
Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken – Uitvoerbaarverklaring in België – Toepassing. 

Uit de artikelen 3 en 391bis, Strafwetboek, 23, Wetboek van Strafvordering en 31, eerste 
lid, van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, volgt dat de 
veroordeling tot betaling van een onderhoudsbijdrage ingevolge een Nederlandse 
rechterlijke beslissing, na uitvoerbaarverklaring in België met toepassing van het 



– 116 – 

vermelde verdrag, ten uitvoer kan worden gelegd door de uitkeringsgerechtigde die 
daarom verzoekt, in de verblijfplaats in België van de onderhoudsplichtige; in geval van 
schuldige niet–uitvoering is deze verblijfplaats de plaats waar het misdrijf wordt 
gepleegd. 
5 juni 2007 P.2007.0462.N nr. 302 

Vrijheid van vestiging – Minimummaatstaven van heffing enkel van toepassing op niet–
verblijfhouders – Beperking – Verbod. 

Artikel 52 EG–Verdrag (thans, na wijziging, artikel 43 EG) staat in de weg aan de 
regeling van een Lidstaat, zoals die welke voortvloeit uit artikel 342, § 2, W.I.B. 1992 en 
uit artikel 182 van het KB W.I.B. 1992, die alleen voor niet–ingezeten belastingplichtigen 
voorziet in minimummaatstaven van heffing  (Art. 342, § 2 Wetboek 
Inkomstenbelastingen 1992; Art. 43, voorheen 52 Verdrag van 25 maart 1957 tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap, in de versie ervan geconsolideerd te 
Amsterdam op 2 okt. 1997, goedgekeurd bij de wet van 10 aug. 1998; Art. 182 Koninklijk 
Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.) 
14 juni 2007 F.2004.0045.F nr. 327 

Wijziging – Bestaande steunmaatregel van een Staat. 

Er is slechts sprake van wijziging van een bestaande of te nemen steunmaatregel die aan 
de Europese Commissie ter kennis moet worden gebracht overeenkomstig artikel 93, § 3, 
E.E.G.–Verdrag, indien de wijziging betrekking heeft op de steunregeling zelf  (Art. 93, 
derde lid, vervangen door art. 88, derde lid Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van 
de Europese Economische Gemeenschap.) 
9 november 2007 F.2006.0048.F nr. 542 

ALLERLEI 
Jeugdbijstand – Duitstalige gemeenschap – Gerechtelijke jeugdbijstand – Minderjarige 
toevertrouwd aan één van beide ouders – Verordening Brussel II – Jeugdrechtbank – 
Toepassing – Jeugdbescherming – Beslissing. 

De Verordening Brussel II is van toepassing in het kader van de gerechtelijke 
jeugdbijstand, geregeld bij Decreet van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap van 20 
maart 1995 over jeug bijstand, wanneer de getroffen maatregel erin bestaat om de jongere 
aan één van beide ouders toe te vertrouwen  (Artikelen 1.1, 2, 2.7 en 8 E.E.G.–
Verordening nr 2201/2003 van de Raad van 27 nov. 2003 betreffende de bevoegdheid en 
de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de 
ouderlijke verantwoordelijkheid.) 
21 november 2007 P.2007.1193.F nr. 571 

Verordening Brussel II – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Gewone verblijfplaats van 
het kind in een lidstaat – Aanhangigmaking van de zaak bij het bevoegde gerecht van die 
lidstaat – Wijziging van de verblijfplaats van het kind naar een andere lidstaat. 

Wanneer bij een bevoegd gerecht van een lidstaat van de Europese Unie een zaak van 
ouderlijke verantwoordelijkheid voor een kind aanhangig is gemaakt, blijft dat gerecht 
bevoegd ook als het kind in de loop van de rechtspleging een gewone verblijfplaats in een 
andere lidstaat verkrijgt; om de zaak naar een gerecht van die andere lidstaat te verwijzen, 
dient het gerecht waar de zaak aanhangig is gemaakt, de samenwerkingsprocedure toe te 
passen die bij artikel 15 van de Verordening Brussel II is bepaald. (Artikelen 1.1, 2, 2.7, 
8, 9 en 15 E.E.G.–Verordening nr 2201/2003 van de Raad van 27 nov. 2003 betreffende 
de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken 
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en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid.) 
21 november 2007 P.2007.1193.F nr. 571 

Eenheid van opzet – Schengenuitvoeringsovereenkomst – Misdrijven gepleegd en berecht 
op het respectieve grondgebied van twee lidstaten – Artikel 54. 

Artikel 54, Schengenuitvoeringsovereenkomst 14 juni 1985 bepaalt niet dat het nationale 
strafgerecht, bij de straftoemeting voor een op het grondgebied van een lidstaat gepleegde 
misdaad, rekening dient te houden met de reeds uitgesproken straffen wegens een 
misdaad die op het grondgebied van een andere, door de overeenkomst gebonden Staat, is 
gepleegd en berecht en deel zou uitmaken van hetzelfde opzet. 
28 november 2007 P.2007.1359.F nr. 589 

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD 

BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT 
Dagvaarding van de gefailleerde – Rechtsmisbruik – Schuldeisers. 

Het arrest dat vaststelt dat alle hoop op herstel verloren was en de voortzetting van de 
activiteit alleen kon leiden tot een toename van het exploitatieverlies en erkent dat de 
schuldeisers hun recht hebben aangewend om de gefailleerde schuldenaar te dagvaarden, 
zonder dat daardoor het nadeel voor laatstgenoemde buiten verhouding staat tot het door 
hen nagestreefde voordeel, omkleedt zijn beslissing regelmatig met redenen en 
verantwoordt ze naar recht. 
24 oktober 2007 P.2006.0965.F nr. 499 

RECHTSPLEGING 
Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Derdenverzet – Vonnis van faillietverklaring – 
Bevestiging. 

Het bijzonder recht om de rechtspleging inzake faillissement zonder verwijl en zo 
efficiënt mogelijk te laten verlopen primeert de algemene regeling van het derdenverzet 
en sluit uit dat alsnog derdenverzet kan worden gedaan tegen een arrest dat een 
faillissementsvonnis bevestigt  (Art. 14, tweede en derde lid Wet 8 aug. 1997.) 
9 februari 2007 C.2005.0308.N nr. 75 

GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) 
Akkoordprocedure – Handelingen, door de schuldenaar verricht met de medewerking, 
machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschorting. 

Onder handelingen door de schuldenaar tijdens de akkoordprocedure verricht met 
medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschorting, moeten 
worden verstaan die tijdens de periode van voorlopige opschorting van betaling verrichte 
handelingen  (Art. 44, tweede lid Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord.) 
2 februari 2007 C.2006.0162.N nr. 65 

Akkoordprocedure – Boedelschulden. 

Alleen de schulden die ontstaan uit handelingen door de schuldenaar tijdens de 
akkoordprocedure verricht met medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris 
inzake opschorting tijdens de periode van voorlopige opschorting van betaling gelden als 
boedelschulden van het latere faillissement  (Art. 44, tweede lid Wet 17 juli 1997 
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betreffende het gerechtelijk akkoord.) 
2 februari 2007 C.2006.0162.N nr. 65 

Opdracht – Minnelijk kantonnement – Curator. 

Als de debiteur–solvens na het minnelijk kantonnement failliet wordt verklaard, kan de 
curator niettemin de afgifte van het gekantonneerde bedrag vorderen, en er de 
bestemming aan geven die zal volgen uit de beslissing van de rechter. (Artikelen 16, 43, 
45 en 51 Wet 8 aug. 1997.) 
2 februari 2007 C.2005.0367.N nr. 63 

Vereffening – Goederen – Rechtstreekse vordering van de onderaannemers – 
Vennootschap – Opdrachtgever – Aannemingsovereenkomst. 

De vereffening van de bouwondernemingsvennootschap belet vanaf dat ogenblik dat een 
onderaannemer de in artikel 1798 Burgerlijk Wetboek bedoelde rechtstreekse vordering 
tegen de opdrachtgever instelt  (Art. 1798 Burgerlijk Wetboek; Art. 8 Hypotheekwet van 
16 dec. 1851.) 
14 juni 2007 C.2005.0382.F nr. 326 

Verplichting – Schuldenaar – Faillissement – Onroerende voorheffing – Curator. 

De curator van de gefailleerde eigenaar van een onroerend goed, behoort niet tot de 
schuldenaars van de onroerende voorheffing die in artikel 251 van het Wetboek der 
Inkomstenbelastingen 1992 worden opgesomd, aangezien de curator geen enkel zakelijk 
recht heeft op het onroerend goed van de gefailleerde, maar de rechten en verplichtingen 
betreffende dat goed op zich neemt op grond van de beheersbevoegdheden die de wet hem 
toekent ten gevolge van de beslissing tot ontneming van het beheer aan de gefailleerde. 
(Art. 251 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964.) 
5 oktober 2007 F.2006.0047.F nr. 456 

Schuld van de boedel – Verklaring van de verschoonbaarheid – Faillissement – 
Onroerende voorheffing. 

Het arrest dat, zonder op dat punt te worden bekritiseerd, oordeelt dat de na de opening 
van het faillissement verschuldigd geworden onroerende voorheffingen schulden van de 
boedel zijn, beslist wettig dat die schulden niet verschoonbaar zijn, daar ze in ieder geval 
na het vonnis van faillietverklaring zijn ontstaan, zodat de verklaring van 
verschoonbaarheid erop niet van toepassing is  (Art. 82, eerste lid Wet 8 aug. 1997.) 
5 oktober 2007 F.2006.0047.F nr. 456 

GERECHTELIJK AKKOORD 
Akkoordprocedure – Handelingen verricht door de schuldenaar – Boedelschulden. 

Alleen de schulden die ontstaan uit handelingen door de schuldenaar tijdens de 
akkoordprocedure verricht met medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris 
inzake opschorting tijdens de periode van voorlopige opschorting van betaling gelden als 
boedelschulden van het latere faillissement  (Art. 44, tweede lid Wet 17 juli 1997 
betreffende het gerechtelijk akkoord.) 
2 februari 2007 C.2006.0162.N nr. 65 
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Akkoordprocedure – Handelingen, door de schuldenaar verricht met de medewerking, 
machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschorting. 

Onder handelingen door de schuldenaar tijdens de akkoordprocedure verricht met 
medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschorting, moeten 
worden verstaan die tijdens de periode van voorlopige opschorting van betaling verrichte 
handelingen  (Art. 44, tweede lid Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord.) 
2 februari 2007 C.2006.0162.N nr. 65 

ALLERLEI 
Minnelijk kantonnement. 

Als de debiteur–solvens na het minnelijk kantonnement failliet wordt verklaard, kan de 
curator niettemin de afgifte van het gekantonneerde bedrag vorderen, en er de 
bestemming aan geven die zal volgen uit de beslissing van de rechter. (Artikelen 16, 43, 
45 en 51 Wet 8 aug. 1997.) 
2 februari 2007 C.2005.0367.N nr. 63 

Gevolg – Verbeurdverklaring – Douane en accijnzen – Overtreding waardoor de 
invordering van accijnzen ontstaat – Overtreder in staat van faillissement – Curator. 

Geen wetsbepaling of rechtsbeginsel verhindert om de verbeurdverklaring van artikel 436, 
derde lid, van de Programmawet van 27 december 2004 uit te spreken tegen de curator 
van een gefailleerde in zijn hoedanigheid van curator. (Art. 436, derde lid Programmawet 
27 dec. 2004.) 
5 juni 2007 P.2006.1655.N nr. 306 

Misdrijf van niet–tijdige aangifte van het faillissement – Oude en nieuwe wetsbepalingen 
– Bestanddelen – Misdrijven in verband met de staat van het faillissement – Bedrieglijk 
onvermogen. 

De verlenging van de termijn die voor de aangifte van het faillissement is gesteld en de 
vereiste van het oogmerk om haar uit te stellen, beletten niet dat het onder de oude en de 
nieuwe wet om hetzelfde misdrijf gaat  (Art. 489bis, 4° Strafwetboek; Art. 489 oud 
Strafwetboek; Artikelen 437, 440, 442, 472, 574, 4°, en 583 Wet 18 april 1851.) 
24 oktober 2007 P.2006.0965.F nr. 499 

Oude en nieuwe wetsbepalingen – Misdrijven in verband met de staat van het 
faillissement – Toerekenbaarheid. 

Door te bepalen dat de straffen die voor misdrijven in verband met faillissement zijn 
vastgelegd, toepasselijk zijn op degenen die in art. 489 Strafwetboek, zijn bedoeld, i.e. de 
kooplieden die zich in staat van faillissement bevinden of de bestuurders, in rechte of in 
feite, van handelsvennootschappen die zich in staat van faillissement bevinden, heeft de 
wetgever de toerekenbaarheid van deze misdrijven niet uitgebreid tot andere personen dan 
degene die onder de oude wet strafrechtelijk aansprakelijk konden worden gesteld. (Art. 
489 oud Strafwetboek; Artikelen 489 e.v., nieuw Strafwetboek.) 
24 oktober 2007 P.2006.0965.F nr. 499 

Niet–aangifte van faillissement – Bestraffingsvoorwaarden – Oude en nieuwe wet – 
Misdrijven in verband met de staat van het faillissement – Bedrieglijk onvermogen. 

De niet–aangifte van staking van betaling binnen de voorgeschreven termijnen, als 
bepaald bij art. 574, 4°, oude Faillissementswet, is nog steeds strafbaar gesteld door het 
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nieuwe art. 489bis, 4°, Strafwetboek, maar de bestraffingsvoorwaarden, i.e. de 
bestanddelen van het misdrijf, zijn thans strikter en dus gunstiger voor de beklaagde  (Art. 
489bis, 4° Strafwetboek; Art. 574, 4° Wet 18 april 1851; ingevoegd bij art. 119 Wet 8 
aug. 1997.) 
24 oktober 2007 P.2006.0965.F nr. 499 

GEBREK VAN DE ZAAK 
Koop – Verborgen gebreken. 

Het verborgen gebrek is het gebrek dat de koper bij de levering niet kon of moest kunnen 
vaststellen  (Art. 1641 Burgerlijk Wetboek.) 
19 oktober 2007 C.2004.0500.F nr. 495 

GEESTESZIEKE 
Beslissing van de procureur des Konings – Dringendheid – Kennisgeving aan de 
vrederechter – Indiening van het verzoekschrift – Maatregel getroffen op een zaterdag, 
een zondag of een wettelijke feestdag – Termijn – Opneming ter observatie. 

Wanneer de maatregel van opneming van een geesteszieke ter observatie in een 
psychiatrische dienst door de procureur des Konings bij spoedeisendheid wordt getroffen 
op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, kan het verzoekschrift aan de 
vrederechter door hem ter griffie worden neergelegd in de loop van de eerstvolgende 
werkdag  (Art. 9, eerste en vijfde lid Wet 26 juni 1990 betreffende de persoon van de 
geesteszieke; Artikelen 2, en 53, tweede lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 1 KB 10 aug. 
2001.) 
7 mei 2007 C.2007.0053.N nr. 228 

Hoger beroep – Beslissing tot verder verblijf – Belang – Voorwerp – Opneming ter 
observatie. 

De vernietiging van de door de in observatie genomen geesteszieke bestreden 
observatiemaatregel heeft tot gevolg dat de daaropvolgende door de vrederechter bevolen 
maatregel tot zijn verder verblijf in de instelling onregelmatig wordt, waardoor de 
geesteszieke een blijvend belang heeft om zijn hoger beroep tegen die 
observatiemaatregel te handhaven en dit hoger beroep nog steeds een voorwerp heeft, al is 
de betwiste observatieperiode verstreken vooraleer uitspraak is gedaan over dit 
rechtsmiddel en is dat verder verblijf reeds bevolen. (Artikelen 9,eerste en vijfde lid, 
11,eerste lid, 13,eerste lid Wet 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geesteszieke.) 
27 september 2007 C.2006.0566.N nr. 440 

GEESTRIJKE DRANKEN 
KB 3 april 1953 – Toepassing van artikel 85 Strafwetboek – Slijterijen van gegiste 
dranken. 

De geldboete die bij artikel 35 van het KB van 3 april 1953 tot samenordening van de 
wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken is bepaald, kan niet met 
aanneming van verzachtende omstandigheden worden verlaagd tot onder tweemaal de in 't 
spel zijnde belasting, waarin deze bepaling voorziet  
20 juni 2007 P.2007.0176.F nr. 339 
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GEMEENSCHAP EN GEWEST 
Gemeenschappen en Gewesten die de Staat opvolgen – Schulden – Andere uitgaven. 

Het begrip "andere uitgaven" moet worden onderscheiden van de verplichtingen inzake 
investeringen  (Art. 61, § 1, eerste, tweede, derde, vierde, 5de en 6de lid Bijzondere wet 
betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten.) 
2 februari 2007 C.2005.0589.N nr. 64 

Wegenfonds – Gemeenschappen en Gewesten die de Staat opvolgen – Investeringen 
aangegaan voor de inwerkingtreding van de wet van 16 jan. 1989 – Contractuele 
verplichtingen inzake investeringen – Ten laste van de vastleggingskredieten in de 
begroting van het Wegenfonds. 

De contractuele verplichtingen inzake investeringen aangegaan door het Wegenfonds 
voor de inwerkingtreding van de Bijzondere Wet Financiering Gemeenschappen en 
Gewesten ten laste van de vastleggingskredieten, die voorkomen in de begroting van deze 
instelling, kunnen niet worden aangemerkt als andere uitgaven bedoeld in het artikel 61, § 
1, zesde lid van die wet. (Art. 61, § 1, eerste, tweede, derde, vierde, 5de en 6de lid 
Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten.) 
2 februari 2007 C.2005.0589.N nr. 64 

Gemeenschappen en Gewesten die de Staat opvolgen – Schulden – Verplichtingen inzake 
investeringen. 

Het begrip "andere uitgaven" moet worden onderscheiden van de verplichtingen inzake 
investeringen  (Art. 61, § 1, eerste, tweede, derde, vierde, 5de en 6de lid Bijzondere wet 
betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten.) 
2 februari 2007 C.2005.0589.N nr. 64 

Verzoek tot verwijdering van de afvalstoffen en sanering van de site – Waals Gewest – 
Vertegenwoordiging. 

Het verzoek tot verwijdering van de afvalstoffen en de sanering van de site wordt 
regelmatig ingediend door "het Waalse Gewest, namens de Regering, ten verzoeke van de 
minister die bevoegd is voor het leefmilieu, vertegenwoordigd door de directeur–generaal 
van de algemene directie voor natuurlijke rijkdommen en leefmilieu, optredend 
overeenkomstig artikel 58, § 3, decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen". 
(Art. 82 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet 
van 8 aug. 1988; Art. 58, § 3 Decr. Waalse Gewestraad 27 juni 1996 betreffende de 
afvalstoffen.) 
7 februari 2007 P.2005.1024.F nr. 73 

Overneming van de rechten en verplichtingen van de Staat – Internationale culturele 
samenwerking – Grenzen. 

De overneming van de rechten en verplichtingen van de Staat, die beperkt is tot de bij de 
wet van 8 augustus 1988 aan de gemeenschappen en gewesten overgedragen 
bevoegdheden, strekt zick niet uit tot de verplichtingen die bijzondere wettelijke 
bepalingen voor 31 december 1988 rechtstreeks aan de gewesten en gemeenschappen 
hebben toegekend, en derhalve evenmin tot de verplichtingen die verband houden met de 
internationale culturele samenwerking en waarvoor de gemeenschappen bevoegd zijn 
geworden op grond van artikel 59bis, § 2, 3°, van de Grondwet. (Art. 27, §3, 3° Wet 27 
juli 1971; Art. 61, §1 Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen 
en Gewesten.) 
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14 december 2007 C.2005.0469.F nr. 633 

GEMEENSCHAPS– EN GEWESTBELASTINGEN 
Leegstandheffing – Aanslagbiljet – Verplichte vermeldingen – Berekeningswijze van de 
heffing – Vlaams Gewest. 

De verplichte vermelding van de berekeningswijze in het aanslagbiljet van de 
leegstandheffing is er op gericht de belastingplichtige volledig in te lichten en hem in staat 
te stellen zijn rechten te verdedigen door de aanslag concreet en gericht te betwisten; 
hieruit volgt dat het aanslagbiljet, naast onder meer de belastbare grondslag, melding moet 
maken van de concrete gegevens en parameters aan de hand waarvan de verschuldigde 
leegstandheffing in concreto werd berekend; dit impliceert dat het niet volstaat dat er in 
het aanslagbiljet wordt aangegeven op grond van welk kadastraal inkomen de heffing 
wordt opgelegd zonder vermelding hoe op grond hiervan de leegstandheffing wordt 
berekend. (Art. 39, § 1, vierde lid Decr. Vl. Parlement 22 dec. 1995.) 
19 januari 2007 F.2005.0007.N nr. 30 

Cassatieberoep – Verplichting tot betekening – Leegstandheffing – Vlaams Gewest – 
Sanctie. 

Het verzoekschrift waarbij cassatieberoep wordt ingesteld tegen een arrest van het hof van 
beroep dat uitspraak doet over een betwisting inzake de heffing ter bestrijding van de 
leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen, moet, op straffe van 
onontvankelijkheid, vooraf worden betekend aan de partij tegen wie het cassatieberoep is 
gericht. (Art. 1097 Gerechtelijk Wetboek; Art. 39 Decr. Vl. Parlement 22 dec. 1995.) 
18 oktober 2007 F.2006.0097.N nr. 493 

GEMEENTE 
Verkavelingsvergunning – Gemachtigde ambtenaar – Specifiek bestuurlijk toezicht – 
College van burgemeester en schepenen. 

Het door de Stedenbouwwet georganiseerde specifiek bestuurlijk toezicht dat door de 
gemachtigde ambtenaar wordt uitgeoefend ten aanzien van een beslissing van het College 
van Burgemeester en Schepenen die een verkavelingsvergunning verleent, sluit de 
uitoefening van het algemeen bestuurlijk toezicht op de beslissing van het College van 
Burgemeester en Schepenen tot toekenning van de verkavelingsvergunning en op de 
voorafgaande beslissing van de gemeenteraad over de zaak van wegen uit  (Artikelen 45, 
§ 4, eerste en tweede lid, 54, § 2, en 57, § 1 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw.) 
11 oktober 2007 C.2006.0285.N nr. 476 

GEMEENTE–, PROVINCIE– EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN 

ALGEMEEN 
Aangifteverplichting – Provinciale– of gemeentelijke belastingverordening – Gebrek aan 
aangifte binnen de gestelde termijn – Procedure van aanslag van ambtswege – Laattijdige 
aangifte. 

Indien een provinciale– of gemeentelijke belastingverordening voorziet in de verplichting 
van aangifte, wordt, bij gebrek aan aangifte binnen de in de verordening gestelde termijn, 
of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de 
belastingplichtige, de belasting in beginsel ambtshalve ingekohierd; de ter zake bevoegde 
overheid beschikt evenwel over de mogelijkheid te oordelen dat er motieven bestaan om 
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bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn toch niet de belasting van ambtswege te 
vestigen, met name omdat het mogelijk is de aanslag alsnog te vestigen op grond van een 
laattijdige aangifte  (Art. 6 Wet 24 dec. 1996.) 
19 januari 2007 F.2005.0095.N nr. 33 

GEMEENTEBELASTINGEN 
Belastingreglement op niet–bebouwde gronden – Niet–bebouwde grond. 

Uit de bepaling in een op grond van artikel 143, § 1, 2°, van het Decr. Vl. Parl. van 18 
mei 1999 getroffen gemeentelijk belastingreglement op niet–bebouwde gronden, dat de 
vaststelling van het aantal niet–bebouwde gronden gebeurt volgens de criteria gehanteerd 
door de diensten van het kadaster volgt dat een perceel dat volgens die criteria als 
bebouwd wordt gerekend, voor de toepassing van het belastingreglement niet als niet–
bebouwd kan aangezien worden onder voorwendsel dat de opgerichte bouwwerken niet 
zouden beantwoorden aan de criteria vervat in een andere bepaling van dat reglement. 
(Art. 143, § 1, 2° Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.) 
19 januari 2007 F.2005.0008.N nr. 31 

Onregelmatigheid – Eensluidende verklaring – Mogelijkheid tot betwisting voor het Hof – 
Belastingreglement – Bij de voorziening gevoegd afschrift – Voorziening in cassatie. 

De verweerder vermag niet voor het eerst voor het Hof van cassatie te betwisten dat de 
door de gemeente als eiseres overgelegde kopie van een gemeentelijk belastingreglement 
niet regelmatig eensluidend werd verklaard wanneer uit de verklaring gevoegd bij de 
kopie van het belastingreglement, neergelegd ter griffie van het Hof, blijkt dat die 
conform is aan de aan de appelrechters voorgelegde kopie van dat reglement en uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat er tussen partijen nooit betwisting 
werd gevoerd omtrent de tekst van het belastingreglement. (Artikelen 109 en 126, 4° 
Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988.) 
19 januari 2007 F.2005.0033.N nr. 32 

GENEESKUNDE 

GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN) 
Voorwaarden – Misdrijven inzake verdovende middelen – Eerdere veroordeling 
uitgesproken in het buitenland – Aanvang – Termijnen – Bijzondere herhaling. 

De termijn voor herhaling na een veroordeling wegens overtreding van de Drugwet, 
begint te lopen vanaf de dag waarop de veroordeling die als grondslag voor de herhaling 
dient, in kracht van gewijsde is gegaan, zelfs al is de veroordeling in het buitenland 
uitgesproken. (Art. 5 Wet 24 feb. 1921; Art. 36, § 2, a) iii Enkelvoudig Verdrag inzake 
verdovende middelen, opgemaakt te New York op 30 maart 1961 en goedgekeurd bij de 
wet van 20 aug. 1969..) 
13 juni 2007 P.2007.0608.F nr. 324 

Dopingdecreet – Toepassingsgebied – Drugwet. 

De Drugwet en het Dopingdecreet hebben elk een verschillend toepassingsgebied; de 
Drugwet regelt in het belang van de openbare gezondheid, eensdeels, het vervoer, de 
invoer, de uitvoer, het bezit, de verkoop, het te koop stellen, het afleveren en het 
aanschaffen van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende stoffen, ontsmettingsmiddelen en 
antiseptica, anderdeels de uitoefening van de geneeskunde met betrekking tot die stoffen, 
terwijl het Dopingdecreet enkel het persoonlijk belang van de sportbeoefenaars betreft, 
namelijk de bescherming van hun fysieke en psychische welzijn in het kader van de 
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sportbeoefening, dit is ter gelegenheid van de voorbereiding op of hun deelname aan een 
sportmanifestatie. 
26 juli 2007 P.2007.0521.N nr. 359 

Gevolg – Sportbeoefenaar – Doping – Dopingpraktijk – Disciplinaire bestraffing. 

Wanneer een sportbeoefenaar, dit is een persoon die zich voorbereidt op of deelneemt aan 
een sportmanifestatie, zich schuldig maakt aan dopingpraktijken of daarmee 
gelijkgestelde praktijken, kan hij voor die feiten niet strafrechtelijk vervolgd worden, 
maar enkel disciplinair worden gestraft. (Artikelen 2, 3° en  6°, 21, § 2, 2°, 43, 3° en 44, 
eerste lid Decr. Vl. R. 27 maart 1991.) 
26 juli 2007 P.2007.0521.N nr. 359 

Strafuitsluitende verschoningsgrond – Sportbeoefenaar – Dopingpraktijk – 
Dopingdecreet – Bezit van verboden substanties – Toepassing van de bij decreet bepaalde 
verschoningsgrond op het door de drugwet strafbaar gestelde feit – Bestaanbaarheid met 
de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten – 
Drugwet. 

Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 44 van het decreet van 27 maart 1991 
inzake medische verantwoorde sportbeoefening, geïnterpreteerd in die zin dat door dat 
artikel een strafuitsluitende verschoningsgrond wordt gecreëerd die niet enkel geldt met 
betrekking tot feiten die alleen strafbaar zijn op grond van artikel 43 Dopingdecreet, maar 
dat deze ook geldt voor wat betreft het louter bezit van verboden substanties, strafbaar 
gesteld door de Drugwet, de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld 
voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen 
en de Gewesten schendt, in zoverre de toepassing ervan de residuaire bevoegdheid van de 
federale wetgever in het gedrang brengt, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het 
Grondwettelijk Hof. (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; 
Artikelen 43 en 44, eerste lid Decr. Vl. R. 27 maart 1991.) 
26 juli 2007 P.2007.0521.N nr. 359 

Inbreuken op de drugwet – Beroepsverbod opgelegd bij rechterlijke beslissing – 
Toepassing – Straf – KB nr. 22 van 24 okt. 1934. 

De Drugwet voorziet niet in een beroepsverbod als bijkomende straf, in de zin van artikel 
1 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 okt. 1934, en het vermelde koninklijk besluit 
verwijst niet naar de inbreuken op de Drugwet als strafbare feiten waarvoor de in artikel 1 
van datzelfde besluit bedoelde verbodbepalingen kunnen worden uitgesproken  (Art. 1 KB 
nr 22 van 24 okt. 1934; Artikelen 4, §§ 2 en 3 Wet 24 feb. 1921.) 
16 oktober 2007 P.2007.0880.N nr. 483 

Sportbeoefenaar – Doping – Dopingpraktijk – Disciplinaire bestraffing – Strafrechtelijke 
vervolging. 

Wanneer een sportbeoefenaar, dit is een persoon die zich voorbereidt op of deelneemt aan 
een sportmanifestatie, zich schuldig maakt aan dopingpraktijken of daarmee 
gelijkgestelde praktijken, kan hij voor die feiten niet strafrechtelijk vervolgd worden, 
maar enkel disciplinair worden gestraft  (Artikelen 2, 3° en  6°, 21, § 2, 2°, 43, 3° en 44, 
eerste lid Decr. Vl. R. 27 maart 1991.) 
6 november 2007 P.2007.0778.N nr. 528 

Dopingdecreet – Toepassingsgebied – Drugwet. 

De Drugwet en het Dopingdecreet hebben elk een verschillend toepassingsgebied: de 
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Drugwet regelt in het belang van de openbare gezondheid, eensdeels, het vervoer, de 
invoer, de uitvoer, het bezit, de verkoop, het te koop stellen, het afleveren en het 
aanschaffen van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende stoffen, ontsmettingsmiddelen en 
antiseptica, anderdeels de uitoefening van de geneeskunde met betrekking tot die stoffen 
terwijl het Dopingdecreet enkel het persoonlijk belang van de sportbeoefenaars betreft, 
namelijk de bescherming van hun fysieke en psychische welzijn in het kader van de 
sportbeoefening, dit is ter gelegenheid van de voorbereiding op of hun deelname aan een 
sportmanifestatie  
6 november 2007 P.2007.0778.N nr. 528 

Strafuitsluitende verschoningsgrond – Sportbeoefenaar – Dopingpraktijk – 
Dopingdecreet – Bezit van verboden substanties – Toepassing van de bij decreet bepaalde 
verschoningsgrond op het door de drugwet strafbaar gestelde feit – Bestaanbaarheid met 
de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten – 
Drugwet. 

Wanneer voor het Hof van Cassatie de vraag rijst of artikel 44 van het decreet van de 
Vlaamse Raad van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, 
geïnterpreteerd in die zin dat door dat artikel een strafuitsluitende verschoningsgrond 
wordt gecreëerd die niet enkel geldt met betrekking tot feiten die alleen strafbaar zijn op 
grond van artikel 43 Dopingdecreet, maar dat deze ook geldt voor wat betreft het louter 
bezit van verboden substanties, strafbaar gesteld door de Drugwet, de regels die door of 
krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden 
bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten schendt, in zoverre de 
toepassing ervan de residuaire bevoegdheid van de federale wetgever in het gedrang 
brengt, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof  (Art. 26, § 2 
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen 43 en 44, eerste lid Decr. 
Vl. R. 27 maart 1991; Artikelen 1, en 2, 2° Wet 24 feb. 1921.) 
6 november 2007 P.2007.0778.N nr. 528 

UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE 
Gevolg – Tuchtsanctie – Vermoeden van onschuld – Beoordeling – Gezondheidszorg. 

Het vermoeden van onschuld verhindert niet dat bij de bepaling van de zwaarte van een 
tuchtsanctie, gelet op het belang van een goede gezondheidszorg voor de maatschappij, de 
tuchtrechter elementen of feiten betrekt, die hem regelmatig ter kennis werden gebracht  
29 juni 2007 D.2006.0012.N nr. 368 

Verzorgingsverstrekkers – Dierenartsen. 

Dierenartsen zijn geen verzorgingsverstrekkers als bedoeld in artikel 2277bis, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek. (Art. 2277bis, eerste lid Burgerlijk Wetboek.) 
16 oktober 2007 C.2006.0590.N nr. 544 

BEROEPSORDEN 
Tuchtvervolgingen – Geneesheer – Gewettigde verdenking – Schijn – Raad van de Orde – 
Grieven. 

Wanneer de verdenking is geuit dat leden van de provinciale raad van de Orde van 
geneesheren over de eiser inlichtingen die onder het beroepsgeheim vallen aan een 
gedingvoerende partij hebben medegedeeld en de aard van de tegen leden van die raad 
geuite grieven en de betrokkenheid van die leden bij de eiser gewettigde verdenking 
kunnen wekken aangaande de onafhankelijkheid of de onpartijdigheid van die raad, is, ter 
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voorkoming van die verdenking, onttrekking verantwoord.  (Art. 648, 2° Gerechtelijk 
Wetboek.) 
1 februari 2007 C.2006.0674.F nr. 62 

Ontvankelijkheid – Tuchtvervolging – Geneesheer – Gewettigde verdenking – Vordering 
tot onttrekking van de zaak – Inhoud – Raad van de Orde – Grieven. 

Het verzoekschrift tot onttrekking van een zaak aan de provinciale raad van de Orde van 
geneesheren wegens gewettigde verdenking is kennelijk onontvankelijk wanneer het, 
enerzijds kritiek uitoefent op de instelling zelf van die raad zoals zij bij de wet is 
ingericht, maar geen enkel precies feit aanvoert dat een verdenking zou kunnen doen 
ontstaan over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van die raad die over de zaak 
uitspraak moet doen, en het, anderzijds, alleen grieven bevat waarin de verzoeker de aard 
en de kwalificatie van de tenlasteleggingen ten gronde bekritiseert maar die geen verband 
houden met de geschiktheid van die raad om die grieven en de verweermiddelen 
daartegen op onafhankelijke en onpartijdige wijze te onderzoeken. (Art. 648, 2° 
Gerechtelijk Wetboek.) 
22 maart 2007 C.2007.0095.F nr. 151 

GERECHTSKOSTEN 

ALGEMEEN 
Ontstentenis – Vernietiging – Rechtspleging in cassatie – Algemeen. 

Wanneer de bodemrechter geen veroordeling in de kosten uitspreekt, omdat ze 
onbestaande waren, houdt het Hof van cassatie, in geval van vernietiging, de kosten van 
de cassatierechtspleging niet aan  (Art. 1111 Gerechtelijk Wetboek.) 
12 oktober 2007 C.2006.0055.F nr. 478 

Mededelen van inlichtingen door sociale inspectiedienst – Rechtsgrond. 

Wanneer een akte van onderzoek en rechtspleging wordt meegedeeld door een sociale 
inspectiedienst aan de instellingen van sociale zekerheid, de sociale inspecteurs van de 
andere inspectiediensten of aan ambtenaren belast met het toezicht op andere 
wetgevingen, wordt deze mededeling specifiek geregeld door artikel 5, van de 
Arbeidsinspectiewet en niet door het voorschrift van artikel 125, van het Koninklijk 
Besluit van 28 december 1950. (Art. 5 Arbeidsinspectiewet; Art. 125 KB 28 dec. 1950.) 
29 oktober 2007 S.2006.0091.N nr. 513 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Gevolg – Kosten niet vermeld in de opgave van partijen. 

De beslissing omtrent kosten die door de partijen niet zijn vermeld in hun omstandige 
opgave wordt geacht te zijn aangehouden; de rechter kan in het vonnis enkel de kosten 
vereffenen die door de partijen in die opgave zijn vermeld  (Art. 1021 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
5 januari 2007 C.2005.0483.N nr. 7 

Kostenstaat – Kenmerk. 

De overgelegde kostenstaat van een partij maakt geen gevorderde zaak of vordering in de 
zin van artikel 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek uit  (Art. 1017, eerste lid Gerechtelijk 
Wetboek.) 
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15 juni 2007 C.2004.0555.N nr. 330 

Begroting van een kost door de partij – Beslissing van de rechter – Gevolg. 

De rechter is niet gebonden aan het door de partij begrote bedrag van elke aangegeven 
kost in diens uitgavenstaat en dient die te begroten op de werkelijke kosten, ook al is die 
begroting hoger of lager dan de vermelding van die kost in de uitgavenstaat  (Artikelen 
1017 en 1021 Gerechtelijk Wetboek.) 
15 juni 2007 C.2004.0555.N nr. 330 

Vereffening van de kosten door de rechter. 

De rechter kan de kosten van een partij in het vonnis slechts vereffenen indien die partij 
hem de in artikel 1021, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalde uitgavenstaat heeft 
overgelegd en die kost is vermeld in de omstandige opgave van de kosten  (Artikelen 
1017 en 1021 Gerechtelijk Wetboek.) 
15 juni 2007 C.2004.0555.N nr. 330 

STRAFZAKEN 
Burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld – Rechtstreekse dagvaarding door de 
burgerlijke partij of opening van een gerechtelijk onderzoek tengevolge van haar 
optreden – Veroordeling in de kosten – Verplichting van de rechter. 

Krachtens artikel 162, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, is de rechter in strafzaken, 
zonder dat enige partij daartoe moet hebben geconcludeerd, ambtshalve verplicht de 
burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld, te veroordelen in alle kosten door de 
Staat en door de beklaagde gemaakt, wanneer zij het initiatief tot de rechtstreekse 
dagvaarding heeft genomen of wanneer een gerechtelijk onderzoek is geopend ten 
gevolge van haar optreden als burgerlijke partij  
30 januari 2007 P.2006.1371.N nr. 54 

Veroordeling in de kosten van het cassatieberoep – Overlijden van de beklaagde tijdens 
de procedure in cassatie. 

Wanneer het cassatieberoep door het overlijden van de beklaagde in de loop van het 
cassatiegeding, zonder voorwerp is geworden, zijn de kosten van het cassatieberoep ten 
laste van de Staat. 
14 februari 2007 P.2006.1342.F nr. 87 

Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter – Vervolgingen wegens verschillende 
misdrijven – Veroordeling wegens één telastlegging en vrijspraak voor de andere – 
Opsplitsing van de kosten – Veroordeling in de kosten – Strafvordering. 

Wanneer de feitenrechter een beklaagde wegens één telastlegging veroordeelt en hem 
voor een andere vrijspreekt, beoordeelt hij op onaantastbare wijze in hoeverre de kosten 
van de strafvordering werden veroorzaakt door het bewezen verklaarde misdrijf; de 
artikelen 162 en 194 Sv. verplichten niet om die kosten op te splitsen  
9 mei 2007 P.2007.0091.F nr. 240 
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Wettigheid – Vervolgingen wegens verschillende misdrijven – Veroordeling wegens één 
telastlegging en vrijspraak voor de andere – Onderzoeksmaatregel bevolen voor de 
telastlegging waarvoor de beklaagde is vrijgesproken – Veroordeling van de beklaagde in 
de betaling van de kosten van deze maatregel – Veroordeling in de kosten – 
Strafvordering. 

Als uit een rechterlijke beslissing of uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat een onderzoeksmaatregel alleen bevolen werd voor het misdrijf waarvoor de 
beklaagde is vrijgesproken, kan de rechter niet zonder de artikelen 162 en 194 Sv. te 
schenden, de kosten van deze maatregel bij de beklaagde leggen. 
9 mei 2007 P.2007.0091.F nr. 240 

Afschrift – Tarief in strafzaken – Akte van rechtspleging – Federale politie – 
Controleverslag – Mededeling – Begrip – Werkloosheid. 

Het controleverslag dat door de federale politie is opgesteld en zonder verdere 
rechtspleging is verzonden naar de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 
die het vervolgens aan de R.V.A. heeft medegedeeld, is geen akte van de rechtspleging 
wanneer op het ogenblik van die mededeling nog geen enkele rechterlijke overheid die 
wettelijk met de uitoefening van de strafvordering is belast, van dit verslag of van de 
daarin vermelde feiten kennisgenomen had  (Art. 125 KB 28 dec. 1950; Art. 1380, tweede 
lid Gerechtelijk Wetboek.) 
19 november 2007 S.2006.0053.F nr. 564 

GEZINSBIJSLAG 

WERKNEMERS 
Aard – Kinderbijslagfonds – Terugvordering – Onverschuldigde betaling – Schuld. 

De kinderbijslag is een tegemoetkoming van de sociale zekerheid in de kosten verbonden 
aan de opvoeding van het kind en wordt uitbetaald aan de ouder die het kind 
daadwerkelijk opvoedt; de verplichting om een onverschuldigd ontvangen kinderbijslag 
terug te betalen is geen schuld die is aangegaan ten behoeve van de huishouding of van de 
opvoeding van de kinderen. (Art. 222, eerste lid Burgerlijk Wetboek.) 
19 maart 2007 S.2005.0032.N nr. 146 

GRONDWET 

GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) 
Schending van het beginsel van gelijke behandeling en niet–discriminatie – Beperkende 
maatregelen ten aanzien van conventioneel bruggepensioneerden – Toepassing. 

Het arrest dat oordeelt dat de bewegingsvrijheid van de conventioneel 
bruggepensioneerden door de verblijfsvoorwaarde op belangrijke wijze wordt beperkt in 
vergelijking tot de rechthebbenden tussen de 60 en 65 jaar die een rustpensioen genieten, 
terwijl niet blijkt dat dit nodig zou zijn voor het naast elkaar in stand houden van de 
stelsels van het conventioneel brugpensioen en van het rustpensioen en op die gronden, 
wegens schending van het beginsel van gelijke behandeling en niet–discriminatie, de 
toepassing van de verblijfsvoorwaarde terzijde schuift, schendt de artikelen 10, 11 en 159 
van de  Grondwet en artikel 66, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit 1991  (Artikelen 
10, 11 en 159 Grondwet 1994; Art. 66, eerste lid KB 25 nov. 1991 betreffende de 
arbeidsvoorziening en werkloosheid.) 
25 juni 2007 S.2005.0094.N nr. 352 
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Schending van het beginsel van gelijke behandeling en niet–discriminatie – Beperkende 
maatregelen ten aanzien van conventioneel bruggepensioneerden – Toepassing. 

Het arrest dat oordeelt dat de bewegingsvrijheid van de conventioneel 
bruggepensioneerden door de verblijfsvoorwaarde op belangrijke wijze wordt beperkt in 
vergelijking tot de rechthebbenden tussen de 60 en 65 jaar die een rustpensioen genieten, 
terwijl niet blijkt dat dit nodig zou zijn voor het naast elkaar in stand houden van de 
stelsels van het conventioneel brugpensioen en van het rustpensioen en op die gronden, 
wegens schending van het beginsel van gelijke behandeling en niet–discriminatie, de 
toepassing van de verblijfsvoorwaarde terzijde schuift, schendt de artikelen 10, 11 en 159 
van de  Grondwet en artikel 66, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit 1991  (Artikelen 
10, 11 en 159 Grondwet 1994; Art. 66, eerste lid KB 25 nov. 1991 betreffende de 
arbeidsvoorziening en werkloosheid.) 
25 juni 2007 S.2005.0094.N nr. 352 

Overdracht van strafvervolging – Behandeling van de zaak door de rechter die de wet 
toekent. 

De beklaagde die na overdracht van strafvervolging terecht staat voor de naar de vreemde 
wet daarvoor bevoegde rechter, wordt niet onttrokken aan de rechter die de wet hem 
toekent. (Art. 13 Grondwet 1994; Art. 6.1 EVRM.) 
4 september 2007 P.2007.0894.N nr. 385 

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) 
Draagwijdte – Motiveringsplicht – Waarde van de redenen. 

Artikel 149, Grondwet verplicht de rechter alleen een vormvereiste na te leven dat geen 
verband houdt met de waarde van het antwoord op de conclusie  
7 februari 2007 P.2005.1024.F nr. 73 

Toezicht op de wettigheid – Verplichting – Reglementaire besluiten – Raad van State – 
Rechterlijke macht – Afdeling wetgeving – Advies – Hoogdringendheid. 

In de regel staat het aan de ministers om, onder voorbehoud van hun politieke 
verantwoordelijkheid, te oordelen of de hoogdringendheid voorhanden is die hen ontslaat 
van de verplichting om de tekst van de ontwerpen van reglementaire besluiten te 
onderwerpen aan het met redenen omkleed advies van de afdeling wetgeving van de Raad 
van State; de rechters zijn evenwel verplicht na te gaan of de minister, door het advies van 
de Raad van State niet in te winnen, zijn bevoegdheid niet heeft overschreden of zelfs 
heeft afgewend, door het wettelijk begrip hoogdringendheid te miskennen  (Art. 3 Wetten 
op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973; Art. 159 Grondwet 1994.) 
15 februari 2007 C.2006.0071.F nr. 94 

Beraad – Toetsing van de wettigheid – Regelmatigheid – Magistraat die de leeftijdsgrens 
heeft bereikt – Samenstelling van de zetel – Motiveringsplicht – Beginsel. 

Artikel 149 van de Grondwet wordt geschonden door het arrest dat het Hof niet in staat 
stelt de regelmatige samenstelling te toetsen van de zetel die over de zaak heeft 
beraadslaagd, aangezien het niet vaststelt en uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag 
acht te slaan blijkt dat het beraad zou zijn beëindigd alvorens een van de magistraten de 
uitoefening van zijn ambt heeft beëindigd omdat hij de leeftijdsgrens heeft bereikt  (Art. 
149 Grondwet 1994.) 
15 februari 2007 C.2006.0020.F nr. 93 
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Strafuitvoering – Uitspraak in openbare terechtzitting – Vonnis – Voorwaardelijke 
invrijheidstelling. 

Schendt artikel 149 Grondwet het vonnis dat zegt dat "de beslissing is genomen te (stad) 
op 13 maart 2007" nu voornoemd artikel o.m. bepaalt dat elk vonnis in openbare 
terechtzitting wordt uitgesproken en noch uit de weergegeven vermelding, noch uit enig 
ander stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het vonnis is uitgesproken in 
openbare terechtzitting  (Art. 149 Grondwet 1994.) 
10 april 2007 P.2007.0370.N nr. 176 

Contractuele rechtsverhouding – Geschil – Burgerlijk recht. 

Een geschil met betrekking tot een contractuele rechtsverhouding is een geschil over een 
burgerlijk recht in de zin van artikel 144 van de Grondwet. 
27 april 2007 C.2006.0340.N nr. 216 

Schending van het beginsel van gelijke behandeling en niet–discriminatie – Beperkende 
maatregelen ten aanzien van conventioneel bruggepensioneerden – Toepassing. 

Het arrest dat oordeelt dat de bewegingsvrijheid van de conventioneel 
bruggepensioneerden door de verblijfsvoorwaarde op belangrijke wijze wordt beperkt in 
vergelijking tot de rechthebbenden tussen de 60 en 65 jaar die een rustpensioen genieten, 
terwijl niet blijkt dat dit nodig zou zijn voor het naast elkaar in stand houden van de 
stelsels van het conventioneel brugpensioen en van het rustpensioen en op die gronden, 
wegens schending van het beginsel van gelijke behandeling en niet–discriminatie, de 
toepassing van de verblijfsvoorwaarde terzijde schuift, schendt de artikelen 10, 11 en 159 
van de  Grondwet en artikel 66, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit 1991  (Artikelen 
10, 11 en 159 Grondwet 1994; Art. 66, eerste lid KB 25 nov. 1991 betreffende de 
arbeidsvoorziening en werkloosheid.) 
25 juni 2007 S.2005.0094.N nr. 352 

Strafuitvoeringsrechtbank – Aard van de beslissing – Uitspraak. 

Telkens als de strafuitvoeringsrechtbank uitspraak doet over de haar voorgelegde 
betwistingen, spreekt zij een vonnis uit als bedoeld in artikel 149 van de Grondwet, zodat 
het in openbare terechtzitting moet worden uitgesproken nu de Wet Strafuitvoering niet in 
een uitzondering op die regel voorziet  (Art. 149 Grondwet 1994.) 
24 juli 2007 P.2007.0959.N nr. 373 

Administratieve handeling – Beperking – Wettigheidstoetsing. 

De interne en externe toetsing van de wettigheid van een administratieve handeling, die de 
met eigenlijke rechtspraak belaste organen kunnen en moeten verrichten, wordt niet 
beperkt door de omstandigheid dat tegen de administratieve handeling voor de Raad van 
State een vordering tot schorsing is ingesteld die werd verworpen, en een beroep tot 
nietigverklaring dat geleid heeft tot een arrest dat de afstand van geding heeft vastgesteld  
(Art. 159 Grondwet 1994.) 
10 september 2007 S.2007.0003.F nr. 394 

Motiveringsplicht – Regeling van de rechtspleging – Onderzoeksgerechten – Toepassing. 

Art. 149 Grondwet is niet toepasselijk op de kamer van inbeschuldigingstelling die de 
rechtspleging regelt  
12 september 2007 P.2007.0942.F nr. 403 
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Bevoegdheid – Rechterlijke macht. 

De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van een partij die op een 
subjectief recht gegrond is  (Art. 144 Grondwet 1994.) 
20 december 2007 C.2006.0596.F nr. 656 

Bevoegdheid – Rechterlijke macht. 

De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van een partij die op een 
subjectief recht gegrond is  (Art. 144 Grondwet 1994.) 
20 december 2007 C.2006.0574.F nr. 655 

GRONDWETTELIJK HOF 
Gevolg – Prejudiciële vraag – Verplichting voor het Hof – Vraag die verschillende 
procedures met elkaar vergelijkt – Onderscheid tussen personen in dezelfde hoedanigheid 
maar in verschillende rechtstoestanden – Hof van Cassatie – Grenzen. 

Er is geen aanleiding om een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof wanneer de 
vraag verschillende procedures vergelijkt en dus geen onderscheid betreft tussen personen 
of partijen die zich in eenzelfde rechtstoestand bevinden, maar wel tussen personen in 
dezelfde hoedanigheid die zich in verschillende rechtstoestanden bevinden die zonder 
onderscheid voor alle partijen gelden  (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 
jan. 1989; Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994.) 
30 januari 2007 P.2006.1390.N nr. 55 

Prejudiciële vraag – Verplichting voor het Hof – Vraag bedoeld in artikel 26, § 1 
Bijzondere Wet Arbitragehof – Hof van Cassatie – Grenzen. 

De bestaanbaarheid van een wet met artikel 149 Grondwet en de artikelen 6.1 EVRM en 
14.1 I.V.B.P.R. kan geen aanleiding geven tot het stellen van een prejudiciële vraag aan 
het Arbitragehof; deze bepalingen maken immers geen deel uit van de bepalingen vermeld 
in artikel 26, § 1, Bijzondere Wet Arbitragehof. 
30 januari 2007 P.2006.1390.N nr. 55 

Verzwaring van de straf – Hoger beroep – Prejudiciële vraag – Veroordeling tot 
werkstraf in hoger beroep – Gelijkheid en niet–discriminatie – Veroordeling tot een 
geldboete in eerste aanleg – Regel van eenstemmigheid – Toepassing. 

Vermits het Arbitragehof voor recht heeft gezegd dat "in zoverre de wet van 17 april 2002 
tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken 
de beklaagde die bij verstek is veroordeeld tot een geldboete niet toestaat op verzet te 
vragen dat een werkstraf wordt uitgesproken, zij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
schendt", is er grond om het Arbitragehof de prejudiciële vraag te stellen of artikel 211bis, 
Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre 
het uitsluit dat een beklaagde waaraan de eerste rechter een geldboete heeft opgelegd, 
door het gerecht in hoger beroep kan worden veroordeeld tot een werkstraf van gelijke 
aard, zonder dat dit met eenparige stemmen van zijn leden beslist, terwijl die straf 
zwaarder is dan de eerste  
28 februari 2007 P.2006.1472.F nr. 116 

Verplichting – Cassatiemiddel – Prejudicieel geschil – Hof van Cassatie. 

Wanneer een vraag bedoeld in artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof bij wijze 
van een middel voor het Hof van cassatie wordt opgeworpen met betrekking tot de 
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aanvang van een beroepstermijn, meer bepaald een vraag over de schending door artikel 
792, tweede lid, Ger. W., in samenhang gelezen met artikel 704, eerste lid, Ger. W. en 
met artikel 164, derde lid, Z.I.V.–wet 1994, van de artikelen 10 en 11, Grondwet moet het 
Hof van cassatie, in de regel, het Arbitragehof verzoeken over die vraag uitspraak te doen. 
(Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
5 maart 2007 S.2005.0102.N nr. 126 

Prejudiciële vraag – Verplichting – Materie waarvoor de Grondwet de draagwijdte v/e 
recht bekrachtigd door verdrag met rechtstreekse werking niet uitbreidt – Hof van 
Cassatie – Strafzaken. 

Wanneer een verdrag met rechtstreekse werking in het interne recht, in strafzaken een 
door de Grondwet gewaarborgd recht bekrachtigt, zonder de draagwijdte ervan uit te 
breiden, moet het Hof van cassatie het Arbitragehof de prejudiciële vraag niet stellen die 
bestaat in het nagaan of de wet al dan niet de grondwettelijke bepaling schendt met 
betrekking tot dit recht  (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
28 maart 2007 P.2007.0031.F nr. 157 

Artikel 10, Bijzondere Wet Arbitragehof – Beroep tot intrekking van een op een 
vernietigde regel gegronde beslissing – Toepassing – Grenzen – "Non bis in idem". 

De artikelen 7.1, EVRM, 14.7 en 15.1, I.V.B.P.R., verbieden dat de procedure van 
intrekking wordt gebruikt om handelingen in België vervolgbaar te stellen welke het niet 
meer waren op het ogenblik dat een gerechtelijke beslissing een einde heeft gemaakt aan 
de uitoefening van de strafvordering met toepassing van de ten tijde van de uitspraak 
vigerende wetten. (Art. 7.1 EVRM; Artikelen 14.7 en 15.1 Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, 
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.) 
28 maart 2007 P.2007.0031.F nr. 157 

Artikel 10, Bijzondere Wet Arbitragehof – Beroep tot intrekking van een op een 
vernietigde regel gegronde beslissing – Wettigheid van de aantijgingen – Toepassing – 
Grenzen. 

De artikelen 7.1, EVRM, 14.7 en 15.1, I.V.B.P.R., verbieden dat de procedure van 
intrekking wordt gebruikt om handelingen in België vervolgbaar te stellen welke het niet 
meer waren op het ogenblik dat een gerechtelijke beslissing een einde heeft gemaakt aan 
de uitoefening van de strafvordering met toepassing van de ten tijde van de uitspraak 
vigerende wetten. (Art. 7.1 EVRM; Artikelen 14.7 en 15.1 Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, 
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.) 
28 maart 2007 P.2007.0031.F nr. 157 

Prejudiciële vraag – Verplichting – Cassatiemiddel – Hof van Cassatie. 

Het Hof van cassatie moet het Arbitragehof de prejudiciële vraag niet stellen die tot 
staving van een middel is opgeworpen wanneer het onderzoek van die vraag tot de 
toetsing zou leiden van de keuzes die de Grondwetgever zelf al dan niet heeft gemaakt. 
(Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
28 maart 2007 P.2007.0031.F nr. 157 

Ontvankelijkheid – Artikel 10, Bijzondere Wet Arbitragehof – Beroep tot intrekking van 
een op een vernietigde regel gegronde beslissing. 

De procedure van intrekking die bij de Bijzondere Wet Arbitragehof is ingesteld, is niet 
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van toepassing op alle beslissingen van de strafgerechten waartegen geen rechtsmiddel 
kan worden aangewend, doch alleen op de beslissingen die definitief uitspraak doen over 
de strafvordering en met nadelige gevolgen voor degene tegen wie de voormelde 
vordering werd ingesteld  
28 maart 2007 P.2007.0031.F nr. 157 

Prejudiciële vraag – Verplichting – Cassatiemiddel – Hof van Cassatie. 

Het Hof van cassatie moet het Arbitragehof de prejudiciële vraag niet stellen die tot 
staving van een middel is opgeworpen wanneer die vraag op een onjuiste juridische 
veronderstelling berust  (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
28 maart 2007 P.2007.0031.F nr. 157 

Prejudiciële vraag – Legaliteitsbeginsel – Milieuvergunningsdecreet – Bestaanbaarheid 
met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet – Zorgvuldigheidsplicht – Verplichting de 
nodige maatregelen te nemen om hinder te voorkomen – Bestaanbaarheid met de 
artikelen 12 en 14 van de Grondwet – Gelijkheidsbeginsel. 

Wanneer voor het Hof van cassatie de vraag rijst of de artikelen 22, tweede lid en 39 van 
het decreet van de Vlaamse Raad van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, de 
artikelen 12 en 14 van de Grondwet schenden, dit al dan niet in samenhang gelezen met 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat de omschrijving "de nodige maatregelen 
treffen om hinder te voorkomen" geen voldoende normatieve inhoud heeft om een 
misdrijf te kunnen definiëren en doordat op deze manier een niet te verantwoorden 
verschil in behandeling in het leven wordt geroepen tussen de rechtsonderhorigen die 
vervolgd worden voor andere misdrijven en diegenen die vervolgd worden wegens het 
niet–nakomen van de zorgvuldigheidsplicht zoals omschreven in artikel 22, tweede lid 
van het Milieuvergunningsdecreet, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het 
Arbitragehof  (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen 
10, 11, 12 en 14 Grondwet 1994; Artikelen 22, tweede lid, en 39 Decr. Vl. R. 28 juni 
1985 betreffende de milieuvergunning.) 
3 april 2007 P.2006.1348.N nr. 164 

Prejudiciële vraag – Verplichting – Architecten – Ongelijkheid – Andere beoefenaars van 
vrije beroepen – Hof van Cassatie – Tuchtprocedure. 

Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te 
stellen wanneer de aangevoerde ongelijkheid – zoals tussen architecten en beoefenaars 
van sommige andere vrije beroepen, wat betreft de gevoerde tuchtprocedure – berust op 
een tekortkoming in de wet waaraan het Hof niet kan verhelpen, ook al zou het die vraag 
stellen  (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
27 april 2007 D.2006.0010.N nr. 214 

Prejudiciële vraag – Verplichting – Vraag gesteund op een onjuiste onderstelling – Hof 
van Cassatie – Grenzen. 

Het Hof van cassatie is niet gehouden aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag 
te stellen die uitgaat van een juridische onderstelling die onjuist is  (Art. 26, § 2 
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
15 mei 2007 P.2007.0268.N nr. 251 

Verzoek tot intrekking van een op een vernietigde regel gesteunde veroordeling – 
Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof – Doel – Strafzaken – Artikel 10. 

Het verzoek tot intrekking bepaald in de artikelen 10 en volgenden, Bijzondere Wet 
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Grondwettelijk Hof, dat strekt tot het ongedaan maken van de veroordelingen die gegrond 
zijn op een sindsdien door het Grondwettelijk Hof vernietigde wetsbepaling, leidt een 
nieuw geding in en heeft tot gevolg dat de strafvordering en eventueel de daarop gestoelde 
burgerlijke rechtsvordering opnieuw worden berecht. (Artikelen 10 tot met 13 Bijzondere 
wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
5 juni 2007 P.2006.1545.N nr. 305 

Verplichting – Prejudicieel geschil – Vooropstelling die steunt op een onjuiste 
rechtsgrond – Grenzen. 

Aangezien de hoedanigheid van koopman geen uitstaans heeft met de toepassing, op de 
rechtsvordering van de eiseres, van de bepalingen van de wetten betreffende het 
handelsregister die in het middel bedoeld worden, dient de prejudiciële vraag die tot 
staving van de daarin uiteengezette grief wordt voorgesteld, niet aan het Grondwettelijk 
Hof te worden gesteld  (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
18 juni 2007 C.2006.0080.F nr. 335 

Prejudiciële vraag – Verplichting – Opgegeven wettelijke bepalingen – Hof van Cassatie 
– Grenzen. 

Het Hof is niet gehouden aan het Grondwettelijk Hof prejudiciële vragen te stellen over 
wetsbepalingen die niet in het geding zijn en derhalve geen ontvankelijke middelen 
kunnen opleveren  (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
26 juni 2007 P.2007.0402.N nr. 358 

Prejudiciële vraag – Verplichting – Europees aanhoudingsbevel – Buitenlands bevel tot 
aanhouding – Procedure van tenuitvoerlegging in België – Hof van Cassatie – Grenzen. 

Aangezien het verzoek tot overlevering van een gezocht persoon krachtens een Europees 
aanhoudingsbevel spoedeisend is en de uitspraak van de kamer van 
inbeschuldigingstelling over hem slechts een voorlopig karakter heeft, is het Hof van 
Cassatie niet ertoe gehouden het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die 
geen enkele ernstige twijfel laat over de verenigbaarheid van artikel 44, § 1, van de Wet 
van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel met de artikelen 10, 
11 en 191 van de Grondwet  (Art. 26, § 3 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 
1989; Art. 44, § 1 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel; Artt 10, 
11 en 191 Grondwet 1994.) 
27 juni 2007 P.2007.0867.F nr. 363 

Prejudiciële vraag – Strafuitsluitende verschoningsgrond – Sportbeoefenaar – 
Dopingpraktijk – Dopingdecreet – Bezit van verboden substanties – Toepassing van de bij 
decreet bepaalde verschoningsgrond op het door de drugwet strafbaar gestelde feit – 
Bestaanbaarheid met de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen 
en de Gewesten – Drugwet. 

Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 44 van het decreet van 27 maart 1991 
inzake medische verantwoorde sportbeoefening, geïnterpreteerd in die zin dat door dat 
artikel een strafuitsluitende verschoningsgrond wordt gecreëerd die niet enkel geldt met 
betrekking tot feiten die alleen strafbaar zijn op grond van artikel 43 Dopingdecreet, maar 
dat deze ook geldt voor wat betreft het louter bezit van verboden substanties, strafbaar 
gesteld door de Drugwet, de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld 
voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen 
en de Gewesten schendt, in zoverre de toepassing ervan de residuaire bevoegdheid van de 
federale wetgever in het gedrang brengt, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het 
Grondwettelijk Hof. (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; 
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Artikelen 43 en 44, eerste lid Decr. Vl. R. 27 maart 1991.) 
26 juli 2007 P.2007.0521.N nr. 359 

Prejudiciële vraag – Verplichting voor het Hof van Cassatie. 

Het Hof van Cassatie is niet ertoe gehouden een prejudiciële vraag te stellen aan het 
Grondwettelijk Hof, wanneer de voorgestelde vraag niet preciseert welke norm een 
schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet oplevert  (Art. 26 Bijzondere wet 
op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994.) 
26 september 2007 P.2007.0978.F nr. 438 

Prejudiciële vraag – Verplichting – Prejudicieel geschil – Artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere 
Wet Arbitragehof – Hof van Cassatie. 

Ook al wordt er geen cassatiemiddel over aangevoerd, toch moet het Hof van Cassatie 
wanneer er een vraag als bedoeld in artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof rijst, 
een prejudiciële vraag stellen aan het Grondwettelijk Hof  
2 oktober 2007 P.2007.0988.N nr. 448 

Prejudiciële vraag – Prejudicieel geschil – Onderscheid mogelijkheid onmiddellijk 
cassatieberoep bij toepassing artikel 235bis of de artikelen 189ter en 235ter Sv. – 
Vergelijkbare procedures – Verenigbaarheid van dit onderscheid met de artikelen 10 en 
11 GW – Ambtshalve prejudiciële vraag – Artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet 
Arbitragehof – Hof van Cassatie – Verplichting voor het Hof van Cassatie. 

Wanneer het Hof van Cassatie vaststelt, enerzijds, dat, anders dan in het geval van een 
controle van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie bij toepassing van 
de artikelen 189ter en 235ter, Wetboek van Strafvordering, artikel 416, tweede lid, 
Wetboek van Strafvordering een onmiddellijk cassatieberoep toelaat tegen het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling gewezen bij toepassing van artikel 235bis Wetboek 
van Strafvordering en, anderzijds, dat de procedure van de artikelen 189ter en 235ter 
Wetboek van Strafvordering aan de ene kant en de procedure van artikel 235bis aan de 
andere kant dermate vergelijkbaar zijn dat de vraag rijst of dit onderscheid wel 
verenigbaar is met het gelijkheidsbeginsel neergelegd in de artikelen 10 en 11 Grondwet, 
stelt het hierover ambtshalve een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof. 
2 oktober 2007 P.2007.0988.N nr. 448 

Prejudiciële vraag – Bevoegdheid – Schending van de artikelen 10 et 11 van de Grondwet 
– Schending voortvloeiend uit het ontbreken van een wet. 

Het Grondwettelijk Hof is niet bevoegd om te onderzoeken of het ontbreken van een wet 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt. 
10 oktober 2007 P.2007.0733.F nr. 470 

Prejudiciële vraag – Verplichting – Verzorgingsverstrekkers – Verjaringstermijn – 
Schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet. 

Krachtens artikel 26, § 2, van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989, is het Hof van 
Cassatie verplicht aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen omtrent 
een in een middel aangevoerde schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
door artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek, nu het in die zin moet worden begrepen 
dat de erin bedoelde verzorgingsverstrekkers de beoefenaars van de geneeskunde op 
menselijke wezens omvat en niet de dierenartsen, zodat op de vorderingen van de 
beoefenaars van de geneeskunde ten aanzien van menselijke wezens met betrekking tot de 
door hen geleverde prestaties de in artikel 2277bis Burgerlijk Wetboek, bepaalde 
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verjaringstermijn van 2 jaar van toepassing is, en op de vorderingen van de door 
dierenartsen geleverde prestaties niet. (Art. 2277bis Burgerlijk Wetboek; Art. 26, § 2 
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994.) 
16 oktober 2007 C.2006.0590.N nr. 544 

Prejudiciële vraag – Prejudicieel geschil – Onderscheid mogelijkheid onmiddellijk 
cassatieberoep bij toepassing artikel 235bis of de artikelen 189ter en 235ter Sv. – 
Vergelijkbare procedures – Verenigbaarheid van dit onderscheid met de artikelen 10 en 
11 GW – Ambtshalve prejudiciële vraag – Artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet 
Arbitragehof – Hof van Cassatie – Verplichting voor het Hof van Cassatie. 

Wanneer het Hof van Cassatie vaststelt, enerzijds dat, anders dan in het geval van een 
controle van de bijzondere opsporingsmethode observatie en infiltratie bij toepassing van 
de artikelen 189ter en 235ter, Wetboek van Strafvordering, artikel 416, tweede lid, 
Wetboek van Strafvordering een onmiddellijk cassatieberoep toelaat tegen het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling gewezen bij toepassing van artikel 235bis Wetboek 
van Strafvordering en, anderzijds, dat de procedure van de artikelen 189ter en 235ter 
Wetboek van Strafvordering aan de ene kant en de procedure van artikel 235bis aan de 
andere kant dermate vergelijkbaar zijn dat de vraag rijst of dit onderscheid wel 
verenigbaar is met het gelijkheidsbeginsel neergelegd in de artikelen 10 en 11 Grondwet, 
stelt het hierover ambtshalve een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof  
30 oktober 2007 P.2007.1150.N nr. 519 

Prejudiciële vraag – Verplichting – Prejudicieel geschil – Artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere 
Wet Arbitragehof – Hof van Cassatie. 

Ook al wordt er geen cassatiemiddel over aangevoerd, toch moet het Hof van Cassatie 
wanneer er een vraag als bedoeld in artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof rijst, 
een prejudiciële vraag stellen aan het Grondwettelijk Hof  
30 oktober 2007 P.2007.1150.N nr. 519 

Prejudiciële vraag – Strafuitsluitende verschoningsgrond – Sportbeoefenaar – 
Dopingpraktijk – Dopingdecreet – Bezit van verboden substanties – Toepassing van de bij 
decreet bepaalde verschoningsgrond op het door de drugwet strafbaar gestelde feit – 
Bestaanbaarheid met de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen 
en de Gewesten – Drugwet. 

Wanneer voor het Hof van Cassatie de vraag rijst of artikel 44 van het decreet van de 
Vlaamse Raad van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, 
geïnterpreteerd in die zin dat door dat artikel een strafuitsluitende verschoningsgrond 
wordt gecreëerd die niet enkel geldt met betrekking tot feiten die alleen strafbaar zijn op 
grond van artikel 43 Dopingdecreet, maar dat deze ook geldt voor wat betreft het louter 
bezit van verboden substanties, strafbaar gesteld door de Drugwet, de regels die door of 
krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden 
bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten schendt, in zoverre de 
toepassing ervan de residuaire bevoegdheid van de federale wetgever in het gedrang 
brengt, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof  (Art. 26, § 2 
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen 43 en 44, eerste lid Decr. 
Vl. R. 27 maart 1991; Artikelen 1, en 2, 2° Wet 24 feb. 1921.) 
6 november 2007 P.2007.0778.N nr. 528 
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Cassatieberoep – Prejudiciële vraag – Strafuitvoeringsrechtbank – Strafuitvoering – 
Verplichting tot het stellen van de vraag – Hof van Cassatie – Voorwaardelijke 
invrijheidstelling. 

De korte duur van de termijn van dertig dagen binnen welke het Hof uitspraak moet doen 
over het cassatieberoep tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank die uitspraak 
doet over de toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit, en de omstandigheid dat de 
veroordeelde inmiddels opgesloten blijft, staan niet toe dat een prejudiciële vraag aan het 
Grondwettelijk Hof wordt gesteld  (Art. 97, § 3 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer 
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
28 november 2007 P.2007.1618.F nr. 591 

Verzekering – Aan spoorstaven gebonden motorrijtuig – Uitsluiting uit het 
vergoedingsstelsel – Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof – WAM–verzekering 
– Schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet – Lichamelijke letsels. 

Wanneer het Grondwettelijk Hof voor recht zegt dat artikel 29bis, W. 21 november 1989, 
zoals het gesteld was vóór de wijziging ervan bij artikel 1, W. 13 april 1995, de artikelen 
10 en 11 Grondwet schendt, verantwoordt de rechter die de prejudiciële vraag heeft 
gesteld en door dit arrest gebonden is, zijn beslissing niet naar recht om de toepassing van 
die wetsbepaling uit te breiden tot de eiseres, die de eigenares is van het bij het ongeval 
betrokken motorrijtuig, zonder vast te stellen dat zij, krachtens artikel 10 WAM 1989, 
t.a.v. de benadeelde dezelfde verplichtingen heeft als de verzekeraar  (Art. 29bis Wet 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; vóór de 
wijziging ervan bij art. 1 Wet 13 april 1995.) 
3 december 2007 C.2006.0421.F nr. 602 

Prejudiciële vraag – Verenigbaarheid van een wet met een algemeen rechtsbeginsel – 
Begrip. 

Artikel 26, Bijzondere Wet Arbitragehof, draagt het Grondwettelijk Hof niet op om 
uitspraak te doen over de verenigbaarheid van een wet met een algemeen rechtsbeginsel. 
19 december 2007 P.2007.1613.F nr. 646 

Prejudiciële vraag – Verplichting – Hof van Cassatie. 

Het Hof is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die geen 
onderscheid aanklaagt dat de wet maakt tussen personen die in dezelfde juridische 
toestand verkeren en waarop verschillende regels van toepassing zouden zijn  
19 december 2007 P.2007.1613.F nr. 646 

Arrest – Schending van de Grondwet – Uitlegging van de wet – Bepaling in de tijd – 
Prejudicieel geschil – Gevolgen – Rechterlijke macht – Criteria. 

Het komt aan de rechterlijke macht toe bij de uitlegging van de wet de gevolgen van de 
schending van de Grondwet waartoe het Grondwettelijk Hof in een antwoord op een 
prejudiciële vraag besluit, in de tijd te bepalen; de rechter die de werking in de tijd 
vaststelt van de door het Grondwettelijk Hof vastgestelde ongrondwettigheid, dient 
daarbij rekening te houden met het rechtmatig vertrouwen van de maatschappij in de 
wettelijke bepalingen en met de dwingende eisen van rechtszekerheid. 
20 december 2007 C.2007.0227.N nr. 653 
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Toepassing van een wetsbepaling – Latere verklaring van ongrondwettigheid – 
Administratieve overheid – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Daad – Fout. 

Het arrest dat oordeelt dat de schending van de Grondwet geen fout oplevert wanneer zij 
gegrond is op de toepassing van een wet die door het Grondwettelijk Hof ongrondwettig 
noch nietig werd verklaard, verantwoordt zijn beslissing naar recht dat het de overheid 
niet kan worden verweten dat zij een wetsbepaling heeft toegepast vóór de publicatie in 
het Belgisch Staatsblad van een arrest van het Grondwettelijk Hof volgens hetwelk die 
bepaling de artikelen 10 en 11 Grondwet schendt  
21 december 2007 C.2006.0457.F nr. 661 

HANDELSPAPIER 
Wisselbrief – Aval – Geen vermelding voor wie het aval is gegeven – Waarborg. 

Wanneer niet wordt vermeld voor wie het aval is gegeven, waarborgt het aval de 
eventuele wisselverbintenis van de trekker. (Art. 31, vierde lid, Boek I, Titel VIII 
Wetboek van Koophandel.) 
31 mei 2007 C.2006.0147.F nr. 285 

HANDELSPRAKTIJKEN 
Stakingsrechter – Bevoegdheid. 

In de regel kan de stakingsrechter enkel de staking bevelen van een inbreuk op de eerlijke 
handelspraktijken waarvan hij het bestaan vaststelt; dit sluit echter niet uit dat hij vaststelt 
dat een bepaalde daad een dergelijke inbreuk vormt en vervolgens niet alleen de daad als 
zodanig verbiedt, maar tevens, binnen de grenzen van wat gevorderd werd, de staking 
beveelt van de onrechtmatige praktijken die eraan ten grondslag liggen, dit ten einde 
herhaling van dezelfde of vergelijkbare inbreuken te voorkomen  (Art. 95 Wet 14 juli 
1991.) 
2 maart 2007 C.2006.0148.N nr. 124 

Onrechtmatig beding – Kennelijk onevenwicht – Beoordeling door de rechter – Toetsing – 
Hof van Cassatie – Verzekeringen. 

Het Hof gaat na of de bodemrechter, bij zijn beoordeling, het wettelijk begrip kennelijk 
onevenwicht tussen de rechten en plichten van de partijen niet heeft miskend bij een 
onrechtmatig beding in de zin van de Handelspraktijkenwet 1991. (Art. 31 Wet 14 juli 
1991.) 
12 oktober 2007 C.2005.0520.F nr. 477 

Daden strijdig met de eerlijke gebruiken op handelsgebied – Plaats waar het feit dat aan 
de oorsprong ligt van de schade zich heeft voorgedaan – Toepasselijke wet – Vordering 
tot staking. 

De Belgische wet betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consument 
is van toepassing wanneer het feit dat aan de oorsprong ligt van de onrechtmatige 
aantasting van de door die wet beschermde belangen zich in België voordoet  (Art. 3, 
eerste lid Burgerlijk Wetboek.) 
2 november 2007 C.2006.0201.F nr. 525 
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HELING 
Bestanddelen – Heling van een gestolen voorwerp – Bedrieglijk opzet. 

Heling van een gestolen voorwerp vereist bij de heler dat hij met name het voormelde 
voorwerp met een bedrieglijk opzet heeft verkregen, d.w.z. met de bedoeling om er ofwel 
zelf voordeel uit te halen, ofwel de daders van of de medeplichtigen aan de diefstal te 
helpen om de voordelen eruit te halen. 
27 juni 2007 P.2005.1685.F nr. 360 

Witwassen – Vermogensvoordelen – Aard van het misdrijf – Misdaad of wanbedrijf. 

Het aflopend karakter van de witwasmisdrijven van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, 
belet niet dat de dader dat misdrijf telkens opnieuw pleegt wanneer hij één van de in deze 
bepalingen omschreven handelingen stelt  (Art. 505, eerste lid, 2°, 3° en 4° Strafwetboek.) 
4 september 2007 P.2007.0219.N nr. 381 

Bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen – Witwasheling – Opeenvolgende 
witwashandelingen van eenzelfde beklaagde – Straffen – Misdaad of wanbedrijf. 

Indien de zaken bedoeld in artikel 505, eerste lid, Strafwetboek het voorwerp zijn geweest 
van verschillende opeenvolgende witwashandelingen van een bepaalde beklaagde, kunnen 
zij tegen hem slechts éénmaal worden verbeurdverklaard. (Artikelen 42, 1° en 3°, 505, 1e 
lid, 1°, 2°,3° en4°, 505, 3e lid Strafwetboek.) 
4 september 2007 P.2007.0219.N nr. 381 

Witwassen – Vermogensvoordelen – Basismisdrijf en witwasheling gepleegd door 
dezelfde dader – Toepassing – Misdaad of wanbedrijf. 

Het misdrijf van artikel 505, eerste lid, 4°, en tweede lid, Strafwetboek kan erin bestaan 
dat de oorsprong van gelden van criminele oorsprong of van het ermee overeenstemmend 
bedrag wordt verheeld en verhuld door handelingen waarbij de dader, tevens dader van 
het basismisdrijf, rechtstreeks en zonder tussenbewerking, illegale vermogensvoordelen in 
ontvangst neemt, bijvoorbeeld door plaatsing op zijn bankrekening. (Artikelen 42, 3° en 
505, eerste lid, 4°, en tweede lid Strafwetboek.) 
4 september 2007 P.2007.0219.N nr. 381 

Witwassen van vermogensvoordelen – Vermogensvoordelen bestaande uit gelden – 
Gelden gebruikt om waarden aan te kopen – Gelden terug te vinden in het patrimonium 
van de verkoper van de waarden. 

Wanneer de dader van het hoofdmisdrijf de gelden die de vermogensvoordelen uit dit 
misdrijf zijn, gebruikt om ermee waarden te kopen die in de plaats ervan komen, dan 
komen die gelden terecht in het patrimonium van de verkoper van die waarden en kunnen 
zij het voorwerp van het misdrijf van witwassen zijn dat met toepassing van artikel 505, 
derde lid, Strafwetboek wordt verbeurdverklaard  (Artikelen 42, 1° en 3°, en 505, derde 
lid Strafwetboek.) 
6 november 2007 P.2007.0627.N nr. 527 

Witwassen van vermogensvoordelen – Meerdere daders. 

Geen enkele wetsbepaling noch rechtsbeginsel staan eraan in de weg dat meerdere daders 
die samen een van de in artikel 505, eerste lid, Strafwetboek bepaalde misdrijven hebben 
gepleegd die een bepaald vermogensvoordeel tot voorwerp hebben, allen, zelfs samen met 
de daders van het hoofdmisdrijf, tot verbeurdverklaring ervan worden veroordeeld, mits 
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de uitvoering van verbeurdverklaring de omvang van dit voordeel niet overschrijdt  
(Artikelen 42, 1° en 3°, en 505, eerste en derde lid Strafwetboek.) 
6 november 2007 P.2007.0627.N nr. 527 

Aard – Vermogensvoordeel rechtstreeks uit misdrijf verkregen – Witwassen van het 
vermogensvoordeel – Witgewassen vermogensvoordeel. 

Een witgewassen vermogensvoordeel als bedoeld in artikel 42, 3e, Strafwetboek maakt 
het voorwerp van het misdrijf van witwassen uit in de zin van artikel 42, 1e, Strafwetboek 
en niet een vermogensvoordeel dat voortkomt uit dit misdrijf als bedoeld in artikel 42, 3e, 
Strafwetboek  (Artikelen 42, 1° en 3°, en 505, eerste en derde lid Strafwetboek.) 
6 november 2007 P.2007.0627.N nr. 527 

Witwasmisdrijf – Witwas van geldsommen door de aankoop van een onroerend goed – 
Verbeurdverklaring van het onroerend goed – Maximumbedrag. 

De verbeurdverklaring overeenkomstig art. 505, derde lid, Strafwetboek, van de zaken 
bedoeld in 1°, 2°, 3° en 4° van het eerste lid van dit artikel, is een straf en zij mag daarom 
niet meer betreffen dan de door de wet bedoelde zaken, zodat, wanneer de strafrechter de 
verbeurdverklaring uitspreekt van een onroerend goed, waarvan de aankoopprijs wordt 
betaald met geldsommen die zo wetgewassen worden, hij derhalve die verbeurdverklaring 
met beperken tot beloop van de overeenkomstige waarde van de witgewassen betalingen, 
zoniet verklaart hij meer verbeurd van wat art. 505, derde lid, Strafwetboek bepaalt; de 
omstandigheid dat de zakelijke zekerheidsrechten te gevolge van het volgrecht en de 
rechten van derden zijn gewaarborgd doet daaraan niet af  (Art. 7 Strafwetboek.) 
4 december 2007 P.2007.0970.N nr. 609 

HERHALING 
Voorwaarden – Misdrijven inzake verdovende middelen – Eerdere veroordeling 
uitgesproken in het buitenland – Aanvang – Termijnen – Bijzondere herhaling. 

De termijn voor herhaling na een veroordeling wegens overtreding van de Drugwet, 
begint te lopen vanaf de dag waarop de veroordeling die als grondslag voor de herhaling 
dient, in kracht van gewijsde is gegaan, zelfs al is de veroordeling in het buitenland 
uitgesproken. (Art. 5 Wet 24 feb. 1921; Art. 36, § 2, a) iii Enkelvoudig Verdrag inzake 
verdovende middelen, opgemaakt te New York op 30 maart 1961 en goedgekeurd bij de 
wet van 20 aug. 1969..) 
13 juni 2007 P.2007.0608.F nr. 324 

HERZIENING 

ADVIES EN VERWIJZING TOT HERZIENING 
Draagwijdte – Toetsing door het Hof – Advies van het hof van beroep – Nieuw feit – 
Artikel 445 Sv.. 

Luidens artikel 445 Wetboek van Strafvordering, gaat het Hof enkel na of het door het hof 
van beroep gedane onderzoek of de tot staving van de aanvraag tot herziening 
aangevoerde feiten beslissend genoeg schijnen te zijn om de zaak te herzien, geschied is 
overeenkomstig de wet  
17 april 2007 P.2006.0859.N nr. 186 
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HINDERLIJKE INRICHTINGEN 
Legaliteitsbeginsel – Milieuvergunningsdecreet – Bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet – Zorgvuldigheidsplicht – Verplichting de nodige maatregelen te 
nemen om hinder te voorkomen – Bestaanbaarheid met de artikelen 12 en 14 van de 
Grondwet – Gelijkheidsbeginsel. 

Wanneer voor het Hof van cassatie de vraag rijst of de artikelen 22, tweede lid en 39 van 
het decreet van de Vlaamse Raad van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, de 
artikelen 12 en 14 van de Grondwet schenden, dit al dan niet in samenhang gelezen met 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat de omschrijving "de nodige maatregelen 
treffen om hinder te voorkomen" geen voldoende normatieve inhoud heeft om een 
misdrijf te kunnen definiëren en doordat op deze manier een niet te verantwoorden 
verschil in behandeling in het leven wordt geroepen tussen de rechtsonderhorigen die 
vervolgd worden voor andere misdrijven en diegenen die vervolgd worden wegens het 
niet–nakomen van de zorgvuldigheidsplicht zoals omschreven in artikel 22, tweede lid 
van het Milieuvergunningsdecreet, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het 
Arbitragehof  (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen 
10, 11, 12 en 14 Grondwet 1994; Artikelen 22, tweede lid, en 39 Decr. Vl. R. 28 juni 
1985 betreffende de milieuvergunning.) 
3 april 2007 P.2006.1348.N nr. 164 

HOF VAN ASSISEN 

ALGEMEEN 
Gevolg – Wijze waarop de rechtspleging geregeld is. 

De procedure voor het hof van assisen, zoals deze geregeld wordt door, onder meer, de 
artikelen 214, 294, 312bis, 313 en 377 en volgende, Wetboek van Strafvordering, houdt in 
dat de beschuldigde een gemotiveerde uitspraak kan krijgen over de wettigheid en de 
regelmatigheid van het bewijs en voldoende kan weten welke bewijzen of verweer de jury 
overtuigend heeft geacht en welke niet. 
30 januari 2007 P.2006.1390.N nr. 55 

SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET HOF 
Verplichting – Beslissing die het verzet ontvankelijk en de veroordeling ongedaan 
verklaart – Samenstelling van een nieuwe jury – Veroordelend verstekarrest – Verzet van 
de beschuldigde. 

In criminele zaken brengt de beslissing om het verzet ontvankelijk te verklaren en de 
veroordeling te vernietigen, op straffe van nietigheid, de verplichting met zich mee om 
een nieuwe jury samen te stellen. (Artikelen 242 tot 253 Gerechtelijk Wetboek; Art. 385, 
tweede lid Wetboek van Strafvordering.) 
27 juni 2007 P.2007.0601.F nr. 361 

BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING 
VAN DE JURY 

Debatten geleid door de voorzitter – Onregelmatige verklaring van een getuige – 
Opdracht van de voorzitter. 

De voorzitter van het hof van assisen die belast is met de leiding van het debat, is 
verplicht een op onregelmatige wijze afgelegde verklaring van een getuige te vernietigen 
en vervolgens te handelen zoals de wet voorschrijft  (Artikelen 317 en 322 Wetboek van 
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Strafvordering.) 
16 januari 2007 P.2006.1398.N nr. 25 

Vaststelling – Nietigheid van een verklaring onder eed – Nieuwe verklaring zonder 
eedaflegging – Geen verzet. 

Wanneer de nietigheid van een verklaring onder eed, afgelegd op de rechtszitting, wettig 
werd vastgesteld en de getuige op een latere rechtszitting zonder eedaflegging regelmatig 
werd verhoord zonder verzet vanwege één der partijen, is de rechtspleging door geen 
nietigheid aangetast  (Artikelen 317 en 322 Wetboek van Strafvordering.) 
16 januari 2007 P.2006.1398.N nr. 25 

Aard – Aanwezigheid in de zittingszaal – Behandeling ter zitting – Getuigen – Verbod. 

De vormvereiste van artikel 316, Wetboek van Strafvordering is noch substantieel, noch 
op straffe van nietigheid voorgeschreven  (Art. 316 Wetboek van Strafvordering.) 
16 januari 2007 P.2006.1398.N nr. 25 

Gevolg – Akte van beschuldiging – Uitlegging door het openbaar ministerie van feitelijke 
gegevens – Behandeling ter zitting. 

In zijn akte van beschuldiging mag het openbaar ministerie aan de feitelijke gegevens die 
hij vermeldt de uitlegging geven die hij juist en gepast acht; die uitlegging, die de 
verdediging kan aanvechten en die de jury vrij beoordeelt, heeft geen incidentie op de 
regelmatigheid van de bewijsvoering  
30 januari 2007 P.2006.1390.N nr. 55 

Verklaring van de jury – Eenparig oordeel van de rechters dat de gezworenen zich in de 
zaak zelf hebben vergist – Artikel 352, Sv.. 

Artikel 352 Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat indien de rechters, buiten het 
geval van artikel 118 van de wet van 18 juni 1869 op de rechterlijke organisatie, éénparig 
overtuigd zijn dat de gezworenen, al hebben zij de vormen in acht genomen, zich in de 
zaak zelf hebben vergist, het hof van assisen verklaart dat het vonnis uitgesteld is en de 
zaak naar een volgende zitting verwijst om te worden onderworpen aan een nieuwe jury, 
waarvan geen van de gezworenen deel mag uitmaken, houdt niet in dat de rechters moeten 
motiveren waarom zij oordelen dat de gezworenen zich over de schuldvraag niet hebben 
vergist. 
30 januari 2007 P.2006.1390.N nr. 55 

Verklaring van de jury – Wijze waarop de gezworenen hun overtuiging moeten vormen. 

Artikel 342 Wetboek van Strafvordering legt de gezworenen geen bijzondere regels op 
voor het vormen van hun overtuiging, maar legt hen op na te gaan welke indruk de tegen 
de beschuldigde aangevoerde bewijzen en middelen van verweer op hen hebben gemaakt; 
hieruit volgt dat de gezworenen hun innerlijke overtuiging vormen op grond van alle 
gegevens van de zaak, dit is na afweging van de bewijswaarde van de verschillende 
tijdens het geding voorgebrachte elementen. 
30 januari 2007 P.2006.1390.N nr. 55 

Geen motiveringsplicht – Verklaring van de jury – Eerlijk proces. 

De enkele omstandigheid dat de gezworenen voor het hof van assisen niet verplicht zijn 
hun beslissing over de schuld te motiveren, levert geen miskenning op van de artikelen 
6.1 EVRM en 14.1 I.V.B.P.R.; deze bepalingen houden voor de gezworenen geen enkele 
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verplichting in hun overtuiging te motiveren  
30 januari 2007 P.2006.1390.N nr. 55 

Artikel 342 Sv. – Verklaring van de jury. 

Overeenkomstig artikel 342 Wetboek van Strafvordering moeten de gezworenen geen 
rekenschap geven van de middelen waardoor zij tot hun overtuiging zijn gekomen, 
moeten zij geen bijzondere regels in acht nemen om uit te maken of een bewijs volkomen 
en genoegzaam is en welk hun oordeel is over de tegen de beschuldigde aangevoerde 
bewijzen en zijn middelen van verdediging, en dienen zij ten slotte hun beslissing over de 
schuld niet te motiveren. 
30 januari 2007 P.2006.1390.N nr. 55 

Behandeling ter zitting en tussenarresten – Vermeldingen in het proces–verbaal van de 
terechtzitting. 

Noch artikel 348 en 349, noch artikel 372 Wetboek van Strafvordering bepalen welke 
vermeldingen betreffende de verklaring van de jury in het proces–verbaal van de 
terechtzitting moeten worden opgenomen. 
17 april 2007 P.2007.0013.N nr. 187 

Verklaring van de jury – Voorlezing van de uitslag van de beraadslaging door de 
hoofdman van de jury – Artikel 348 Sv. – Houding. 

De formule van artikel 348, derde lid, Wetboek van Strafvordering is net zoals de houding 
van de hoofdman van de jury niet op straffe van nietigheid voorgeschreven; de hoofdman 
moet enkel op ondubbelzinnige wijze de verklaring van de jury weergeven  
17 april 2007 P.2007.0013.N nr. 187 

Verklaring van de jury – Voorlezing van de uitslag van de beraadslaging door de 
hoofdman van de jury – Gebruikte formule – Artikel 348 Sv.. 

De formule van artikel 348, derde lid, Wetboek van Strafvordering is net zoals de houding 
van de hoofdman van de jury niet op straffe van nietigheid voorgeschreven; de hoofdman 
moet enkel op ondubbelzinnige wijze de verklaring van de jury weergeven  
17 april 2007 P.2007.0013.N nr. 187 

Gevolg – Draagwijdte – Behandeling ter zitting en tussenarresten – Aantekening van de 
verklaring van een getuige – Artikelen 318 en 372 Sv. – Proces–verbaal van de 
terechtzitting. 

Noch het mondelinge karakter van de rechtspleging voor het hof van assisen, noch de 
artikelen 318 en 372 Wetboek van Strafvordering staan eraan in de weg dat aantekening 
wordt gehouden van een verklaring van een getuige; zelfs buiten de hypothese van artikel 
318 Wetboek van Strafvordering heeft de aantekening van een verklaring van een getuige 
in het proces–verbaal van de terechtzitting niet de nietigheid van het proces–verbaal van 
de terechtzitting tot gevolg  
17 april 2007 P.2007.0013.N nr. 187 

Beginsel van het mondeling karakter van het debat – Processen–verbaal waarin het 
misdrijf vastgesteld wordt en processtukken – Overhandiging aan de gezworenen – 
Behandeling ter zitting. 

De bepalingen waarin het beginsel van het mondeling karakter van het debat voor het hof 
van assisen is vastgelegd, verplichten de gezworenen niet om de stukken te lezen die de 
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voorzitter hen, bij wijze van uitzondering op dit principe, moet overhandigen. (Artikelen 
317, tweede lid, en 341, eerste lid Wetboek van Strafvordering.) 
27 juni 2007 P.2007.0601.F nr. 361 

Verhoor van getuigen – Artikel 317, tweede lid, Sv. – Vragen aan de getuige over zijn 
kennis van de beschuldigde of het bestaan van verwantschap of dienstverband. 

Noch uit artikel 317, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, noch uit enige andere 
wettelijke bepaling volgt dat de verklaring van de getuige over zijn kennis van de 
beschuldigde vóór het feit dat in de akte van beschuldiging is vermeld of over de 
betrekkingen van verwantschap of dienstverband van die getuige met de beschuldigde, 
substantieel is of op straffe van nietigheid is voorgeschreven; bij afwezigheid van die 
verklaring kan de verdediging immers de voorzitter van het hof van assisen verzoeken de 
getuige daarover te ondervragen  
11 september 2007 P.2007.0572.N nr. 400 

Gevolg – Voorzitter van het hof van assisen – Beschikking van vrijspraak – Negatief 
antwoord op een hoofdvraag – Aanvullende vraag onbeantwoord gelaten – Verplichting 
om de beschuldiging uit te putten. 

De vrijsprekende beschikking die door de voorzitter van het hof van assisen is genomen 
onttrekt de zaak niet aan dat hof wanneer de voorzitter haar heeft verleend op basis van 
een verdict waardoor de beschuldiging niet uitputtend is behandeld; wanneer blijkt dat een 
hoofdvraag negatief werd beantwoord omdat het hof van assisen zich bij de minderheid 
van de jury heeft aangesloten, moet deze nog beraadslagen over de aanvullende vraag 
welke zij onbeantwoord had gelaten, zonder dat de vrijsprekende beschikking die de 
voorzitter voortijdig heeft verleend, aan de verplichting om de beschuldiging uitputtend te 
behandelen in de weg kan staan. 
19 september 2007 P.2007.0882.F nr. 421 

Voorzitter van het hof van assisen – Beschikking van vrijspraak. 

De vrijsprekende beschikking, die alleen de voorzitter van het hof van assisen kan nemen, 
is slechts diens bevel om wat onaantastbaar door de jury was beslist, ten uitvoer te leggen. 
(Art. 358 Wetboek van Strafvordering.) 
19 september 2007 P.2007.0882.F nr. 421 

Vervanging van een griffier op de zitting – Proces–verbaal van de zitting – Door de 
griffier ondertekend. 

Wanneer een griffier een andere op de zitting heeft vervangen, moeten beiden samen met 
de voorzitter het proces–verbaal ondertekenen, teneinde aan die akte een authentiek 
karakter te verlenen en van de juistheid van alle vermeldingen erin te getuigen. 
10 oktober 2007 P.2007.0864.F nr. 472 

Terugwerkende kracht – Proces–verbaal niet door de griffier ondertekend – Herstel van 
dat verzuim. 

Het verzuim van een griffier om het proces–verbaal van de zitting te ondertekenen, kan 
worden hersteld overeenkomstig artikel 788 Gerechtelijk Wetboek, dat toepasselijk is in 
strafzaken; een dergelijk herstel heeft terugwerkende kracht, ook al gebeurt het nadat een 
rechtsmiddel is ingesteld  
10 oktober 2007 P.2007.0864.F nr. 472 
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Straftoemeting – Wettigheid – Deskundigenverslag – Verwijt van partijdigheid – Niet 
gegrond verklaarde grief – In aanmerkingneming van de door de deskundigen beschreven 
persoonlijkheidsgegevens – Tussenarrest. 

Wanneer het hof van assisen in een tussenarrest beslist dat de partijdigheid die het 
deskundigenverslag wordt verweten alleen wordt afgeleid uit uittreksels die uit hun 
verband zijn gehaald en wanneer uit het verslag in zijn geheel en de uiteenzetting van de 
deskundigen op de zitting blijkt dat zij niet op de schuld van de beschuldigden zijn 
vooruitgelopen, kan het wettig de strafmaat bepalen met verwijzing naar, met name, de 
persoonlijkheidsgegevens die door de deskundigen zijn beschreven. 
28 november 2007 P.2007.1359.F nr. 589 

EINDARREST 
Veroordelend arrest op de strafvordering – Motivering. 

Het veroordelend arrest van het hof van assisen is, ook wat de schuld betreft, regelmatig 
met redenen omkleedt wanneer het de vaststelling bevat dat de jury bevestigend heeft 
geantwoord op de vragen over de ten laste gelegde misdrijven die in de bewoordingen van 
de wet zijn omschreven en waarvan alle bestanddelen zijn aangegeven  
30 januari 2007 P.2006.1390.N nr. 55 

Beschuldigde schuldig bevonden aan moord en poging tot doodslag – Medebeschuldigden 
schuldig verklaard aan moord en moordpoging – Motivering – Straf. 

Wanneer het hof van assisen, nadat het een beschuldigde het voordeel van 
heromschrijving van de moordpoging in poging tot doodslag heeft toegekend, dat aan 
andere beschuldigden is ontzegd, de voormelde beschuldigde schuldig verklaart, als dader 
of mededader, aan moord en poging tot doodslag, verbiedt het negatieve oordeel van de 
jury over de verzwarende omstandigheid in de tweede beschuldiging, het hof van assisen 
niet om in de motivering van de aan die beschuldigde opgelegde straf, het doorslaggevend 
karakter te onderstrepen van diens deelneming aan de misdaden waaraan het hem schuldig 
heeft bevonden. 
27 juni 2007 P.2007.0601.F nr. 361 

Gevolg – Ontvankelijkheid – Veroordeling – Cassatieberoep van de beschuldigde – 
Middel waarbij een onregelmatigheid als bedoeld in artikel 235bis Sv. wordt aangevoerd 
– Geen conclusie betreffende deze onregelmatigheid voor de voorlezing bedoeld in artikel 
313. 

Wanneer de beschuldigde, die veroordeeld is door het hof van assisen, nagelaten heeft de 
middelen bedoeld in artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, die hij aan de 
feitenrechter kon onderwerpen bij conclusie te omschrijven vooraleer tot de voorlezing 
bedoeld in artikel 313 van dit wetboek werd overgegaan, zijn de door deze middelen 
bedoelde onregelmatigheden gedekt en kunnen deze middelen niet voor de eerste maal 
voor het Hof worden opgeworpen. (Art. 312bis Wetboek van Strafvordering.) 
11 september 2007 P.2007.0572.N nr. 400 
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HOGER BEROEP 

BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN 
INBEGREPEN) 

Wijziging van het beroepen vonnis – Gedeeltelijke bevestiging van de door de eerste 
rechter bevolen onderzoeksmaatregel – Devolutieve kracht. 

Wanneer de rechter in hoger beroep, na het hoger beroep gegrond te hebben verklaard, het 
beroepen vonnis wijzigt en zelf uitspraak doet over het geschil, dient hij de zaak niet naar 
de eerste rechter te verwijzen wanneer hij vervolgens zelf een onderzoeksmaatregel 
beveelt, ook al is die onderzoeksmaatregel grotendeels dezelfde als diegene bevolen door 
het beroepen vonnis  (Art. 1068, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.) 
26 januari 2007 C.2006.0077.N nr. 50 

Collectieve schuldenregeling – Kennisgeving – Gevolg – Termijn – Vonnis. 

De aan de partijen gedane kennisgeving van een door de beslagrechter inzake collectieve 
schuldenregeling gewezen vonnis strekt ertoe de termijn van hoger beroep te doen ingaan  
(Artikelen 1051 en 1675/16 Gerechtelijk Wetboek.) 
1 februari 2007 C.2006.0168.F nr. 60 

Betekening – Niet–aangrenzend land van Europa – Ander werelddeel – Termijn – 
Verlenging – Verblijfplaats. 

Wanneer degene aan wie betekend wordt, verblijft op het Europese continent maar in een 
land dat ook deel uitmaakt van een ander werelddeel, dient de verlenging van de termijn 
van hoger beroep te gebeuren aan de hand van de door artikel 55 Gerechtelijk Wetboek 
voorgeschreven langste termijn  (Artikelen 55 en 1051, derde lid Gerechtelijk Wetboek.) 
30 maart 2007 C.2005.0073.N nr. 161 

Rechtspleging in het Frans – Vermelding van woonplaatsen in het Nederlands – Speciale 
taalregeling van het grondgebied – Akte van hoger beroep – Vorm. 

De akte van hoger beroep houdt niet op eentalig te zijn wanneer, naar aanleiding van een 
in het Frans gevoerde rechtspleging, de woonplaats van de appellant en de woon– of 
verblijfplaats van de gedaagde in hoger beroep er in het Nederlands worden vermeld, 
terwijl die woonplaatsen of verblijfplaats gelegen zijn in het Nederlands taalgebied, zelfs 
in een gemeente die begiftigd is met een speciale taalregeling in de zin van de Taalwet 
Bestuurszaken  (Artikelen 2, 7, § 1bis, 24 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken.) 
7 juni 2007 C.2006.0380.F nr. 313 

Beroepen vonnis – Gevolg – Betekening – Miskenning – Bij een lasthebber gekozen 
woonplaats – Termijn – Aanvang. 

Een partij die weet dat een andere partij niet wenst bereikt te worden op haar woonplaats, 
zoals bedoeld in artikel 36, eerste lid, van het Ger. W., maar op een plaats die is gekozen 
kan niet zonder schending van artikel 39 van dat wetboek deze gekozen woonplaats 
negeren; zulks impliceert dat de betekening van een beroepen vonnis met miskenning van 
de door de geadresseerde gekozen woonplaats, de termijn om hoger beroep in te stellen 
niet kan doen lopen. (Art. 39 Gerechtelijk Wetboek.) 
22 juni 2007 C.2005.0032.N nr. 347 

Arrest – Partij – Eentalig karakter – Woonplaats – Brussel – Taalgebruik in 



– 147 – 

bestuurszaken. 

Aan het eentalig karakter van het arrest wordt geen afbreuk gedaan wanneer in een in het 
Frans gevoerde rechtspleging de woonplaats van één van de partijen in het Nederlands 
wordt vermeld, terwijl die woonplaats in een gemeente van de Brusselse agglomeratie 
gelegen is  (Artikelen 780, eerste lid, 2° en 1042 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 37, 
eerste lid, en 40, eerste lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken.) 
21 september 2007 C.2005.0498.F nr. 424 

Aard – Termijn – Beroepen beschikkingen – Tegenpartij. 

De gedaagde in hoger beroep kan tegen een partij die aldaar in het geding is incidenteel 
beroep instellen tot aan de sluiting van het debat voor de appelrechter, zonder dat hem 
daarbij kan worden tegengeworpen dat zijn incidenteel beroep laattijdig is omdat de in 
artikel 1051, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde termijn voor het instellen 
van principaal beroep verstreken is, en kan aldus, zonder onderscheid en ongeacht de 
beperking van het principaal beroep, tegen alle beschikkingen van een beroepen vonnis 
die hem nadeel betrokkenen opkomen  (Art. 1054, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
29 november 2007 C.2007.0152.N nr. 595 

Verzending naar de bijzondere rol – Beslissing van inwendige aard, niet vatbaar voor 
hoger beroep. 

Beslissingen of maatregelen van inwendige aard zijn niet vatbaar voor verzet of hoger 
beroep, voor zover de rechter geen geschil van feitelijke of juridische aard beslecht  (Art. 
1046 Gerechtelijk Wetboek.) 
29 november 2007 C.2007.0088.N nr. 594 

Hoger beroep – Vorig vonnis – Andere vordering – Verscheidene vorderingen – Kracht 
van gewijsde – Belang – Laattijdigheid. 

Wanneer het hoger beroep tegen een beslissing over een van de oorspronkelijke 
vorderingen niet–ontvankelijk is wegens laattijdigheid omdat zij al in kracht van gewijsde 
is gegaan, heeft zulks niet tot gevolg dat het vereiste belang om hoger beroep in te stellen 
tegen een vorige beslissing, die uitspraak doet over een andere vordering en niet in kracht 
van gewijsde is gegaan, teloorgaat  (Artikelen 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek.) 
21 december 2007 C.2006.0075.F nr. 659 

STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) 
Hoger beroep van de beklaagde beperkt tot de burgerrechtelijke beschikkingen – Gezag 
van gewijsde in strafzaken op de burgerlijke rechtsvordering – Geen hoger beroep van 
het O.M. – Omvang. 

Op het hoger beroep van de beklaagde dat beperkt is tot de burgerrechtelijke 
beschikkingen van het beroepen vonnis en zonder hoger beroep van het openbaar 
ministerie, is de rechter in hoger beroep gebonden door de beslissing van de eerste rechter 
op de strafvordering waarbij het feit waarop de strafvordering en de burgerlijke 
rechtsvordering zijn gegrond bewezen is verklaard, aangezien die beslissing, in dat 
opzicht, gezag en kracht van gewijsde heeft  
10 januari 2007 P.2006.0988.F nr. 17 
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Hoger beroep van de burgerlijke partij – Uitbreiding of wijziging van de oorspronkelijke 
vordering. 

De burgerlijke partij waaraan de eerste rechter het gevorderde heeft toegewezen, behoudt 
een belang om een hoofdberoep in te stellen met het oog op de uitbreiding of wijziging 
van de vordering die zij bij het strafgerecht aanhangig heeft gemaakt, voor zover de 
uitbreiding of de wijziging gegrond blijft op het aan de beklaagde ten laste gelegde 
misdrijf  (Artikelen 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 3 en 4 Voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering.) 
24 januari 2007 P.2006.1343.F nr. 44 

Verzwaring van de straf – Arrest op verzet – Eenparigheid. 

Het rechtscollege dat in hoger beroep uitspraak doet over het verzet van de beklaagde 
tegen een door dit rechtscollege bij verstek gewezen beslissing, mag de door de eerste 
rechter opgelegde straf niet verzwaren dan door met eenparigheid van stemmen uitspraak 
te doen en dit uitdrukkelijk vast te stellen, zelfs indien de bij verstek gewezen beslissing 
met eenparige stemmen van zijn leden de door de eerste rechter uitgesproken straf wettig 
had verzwaard  (Art. 211bis Wetboek van Strafvordering.) 
14 februari 2007 P.2006.1379.F nr. 88 

Dagvaarding van het openbaar ministerie om te verschijnen. 

Buiten het geval van artikel 205, Sv., wordt de zaak bij het appelgerecht aanhangig 
gemaakt door de regelmatig ter griffie ingekomen verklaring van hoger beroep, zodat de 
dagvaarding van het openbaar ministerie om voor dit rechtscollege te verschijnen alleen 
tot doel heeft de partijen in te lichten over de plaats, de dag en het uur van het onderzoek 
van het hoger beroep  
14 februari 2007 P.2006.1580.F nr. 90 

Verklaring van hoger beroep – Aanhangigmaking van de zaak bij de appelrechter. 

Buiten het geval van artikel 205, Sv., wordt de zaak bij het appelgerecht aanhangig 
gemaakt door de regelmatig ter griffie ingekomen verklaring van hoger beroep, zodat de 
dagvaarding van het openbaar ministerie om voor dit rechtscollege te verschijnen alleen 
tot doel heeft de partijen in te lichten over de plaats, de dag en het uur van het onderzoek 
van het hoger beroep  
14 februari 2007 P.2006.1580.F nr. 90 

Verzwaring van de straf – Eenparigheid – Vervanging van de opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling door een geldboete. 

Het appelgerecht dat de opschorting van de uitspraak van de veroordeling vervangt door 
een geldboete met gedeeltelijk uitstel, verzwaart de straf die door de eerste rechter is 
uitgesproken, zodat zijn beslissing met eenparige stemmen van zijn leden moet worden 
gewezen en het dit uitdrukkelijk moet vaststellen. (Art. 211bis Wetboek van 
Strafvordering.) 
14 februari 2007 P.2006.1379.F nr. 88 

Verzwaring van de toestand van de beklaagde – Regel van eenstemmigheid – Eenvoudige 
schuldigverklaring in eerste aanleg – Opschorting van de uitspraak in hoger beroep – 
Toepassing. 

Het arrest dat de opschorting van de uitspraak van de veroordeling beveelt gedurende drie 
jaar in plaats van de eenvoudige schuldigverklaring die door de eerste rechter is 
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uitgesproken wegens de overschrijding van de redelijke termijn, moet vaststellen dat het 
met eenparige stemmen van de leden van het gerecht is gewezen vermits het de toestand 
van de beklaagde verzwaart  (Art. 211bis Wetboek van Strafvordering.) 
25 april 2007 P.2006.1597.F nr. 207 

Betekening – Afgifte van het exploot op het politiecommissariaat – Termijn – Aanvang – 
Verstekvonnis. 

Wanneer een beklaagde bij verstek is veroordeeld, moet de verklaring van hoger beroep, 
ingeval het exploot in strafzaken niet kan worden betekend zoals is bepaald in de artikelen 
33 tot 35, Gerechtelijk Wetboek en de gerechtsdeurwaarder het afschrift van het exploot 
daarom op het politiecommissariaat heeft afgegeven overeenkomstig artikel 37, 
Gerechtelijk Wetboek, behoudens overmacht of onoverkomelijke dwaling, worden gedaan 
uiterlijk vijftien dagen na deze afgifte  (Art. 203, § 1 Wetboek van Strafvordering.) 
15 mei 2007 P.2006.1676.N nr. 249 

Verwijzingsbeschikking – Raadkamer. 

Onder verwijzingsbeschikking in de zin van artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering, 
dient te worden begrepen een beschikking waarbij de rechtspleging wordt geregeld; een 
beschikking van een onderzoeksgerecht dat oordeelt dat de zaak niet in staat van wijzen 
is, is geen verwijzingsbeschikking  
15 mei 2007 P.2007.0268.N nr. 251 

Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Beschikking die oordeelt dat de zaak niet in staat van 
wijzen is – Raadkamer. 

Onder verwijzingsbeschikking in de zin van artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering, 
dient te worden begrepen een beschikking waarbij de rechtspleging wordt geregeld; een 
beschikking van een onderzoeksgerecht dat oordeelt dat de zaak niet in staat van wijzen 
is, is geen verwijzingsbeschikking  
15 mei 2007 P.2007.0268.N nr. 251 

Verzoek tot intrekking van een op een vernietigde regel gesteunde veroordeling – 
Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof – Definitieve beslissing over de strafvordering – 
Hoger beroep van de stedenbouwkundig inspecteur tegen de beslissing over de  – 
Opdracht van de appelrechter – Vonnis – Artikel 10. 

Ingevolge het hoger beroep van de stedenbouwkundige inspecteur tegen de beslissing 
over de herstelvordering genomen in een geding ingeleid ingevolge een verzoek tot 
intrekking bedoeld in de artikelen 10 en volgende, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, 
moet de appelrechter, ook na de definitieve beslissing van de eerste rechter tot intrekking 
van de veroordeling tot straf, onderzoeken of hij voor de beoordeling van de 
herstelvordering verder bevoegd is  (Artikelen 10 tot met 13 Bijzondere wet op het 
Arbitragehof van 6 jan. 1989; Art. 149 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse 
Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
5 juni 2007 P.2006.1545.N nr. 305 

Herstelvordering – Intrekking van de beslissing op strafgebied – Rechter die vaststelt dat 
hij niet langer bevoegd is om over de herstelvordering te oordelen. 

De appelrechter die vaststelt dat hij ten gevolge van de intrekking van de veroordeling tot 
straf niet langer bevoegd is om de herstelvordering te beoordelen omdat deze niet tijdig, 
dit is op het ogenblik dat de instandhouding nog strafbaar was, bij de strafrechter 
aanhangig werd gemaakt, moet overeenkomstig artikel 13, § 5, Bijzondere Wet 
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Grondwettelijk Hof, deze vordering naar de bevoegde rechter verwijzen  (Artikelen 10 tot 
met 13 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Art. 149 Stedenbouwdecreet 
1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening.) 
5 juni 2007 P.2006.1545.N nr. 305 

Ontvankelijkheid – Verzoek tot intrekking van een op een vernietigde regel gesteunde 
veroordeling – Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof – Beslissing over de herstelvordering 
– Hoger beroep van de stedenbouwkundig inspecteur – Vonnis – Artikel 10. 

De stedenbouwkundige inspecteur kan hoger beroep instellen tegen de beslissing over de 
herstelvordering genomen in een geding ingeleid ingevolge een verzoek tot intrekking 
bedoeld in de artikelen 10 en volgende, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof. (Artikelen 
10 tot met 13 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Art. 149 
Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
5 juni 2007 P.2006.1545.N nr. 305 

Vernietiging van een wet door het Grondwettelijk Hof – Appelrechter die vaststelt dat hij 
niet langer bevoegd is om over de herstelvordering te  – Beslissing over de strafvordering 
in kracht van gewijsde – Geen beslissing over de aanhangige herstelvordering – Verzoek 
tot intrekking van de op de vernietigde regel gesteunde veroordeling op strafgebied – 
Beslissing over het verzoek tot intrekking en over de nog aanhangige herstelvordering in 
één  – Beroep van de stedenbouwkundig inspecteur. 

De omstandigheid dat ten tijde van het vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof 
slechts een in kracht van gewijsde gegane beslissing over de strafvordering voorhanden 
was en dat de herstelvordering nog hangende was voor de correctionele rechtbank, doet 
geen afbreuk aan de verplichting van de appelrechter, die vaststelt dat hij ten gevolgen 
van de intrekking van de veroordeling tot straf niet langer bevoegd is om de 
herstelvordering te beoordelen omdat deze niet tijdig, dit is op het ogenblik dat de 
instandhouding nog strafbaar was, bij de strafrechter aanhangig werd gemaakt, om 
overeenkomstig artikel 13, § 5, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof de herstelvordering 
naar de bevoegde rechter te verwijzen, wanneer het beroepen vonnis gelijktijdig met de 
intrekking van de penale veroordeling over de herstelvordering besliste en alleen deze 
laatste vordering ten gevolge van het hoger beroep voor de appelrechter wordt gebracht. 
(Art. 149 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening; Artikelen 10 tot met 13 Bijzondere wet op het 
Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
5 juni 2007 P.2006.1545.N nr. 305 

Veroordeling tot een geldboete in eerste aanleg – Vraag om werkstraf in hoger beroep – 
Belang van de appellant – Vervanging van een opgelegde straf door een straf waarmee is 
ingestemd – Relatieve werking – Hoger beroep van de beklaagde. 

Op voorwaarde dat een politiestraf niet vervangen wordt door een correctionele straf, 
overschrijdt de vervanging van een opgelegde straf door een straf waarmee is ingestemd, 
de perken van de belangen van de beklaagde niet; daaruit volgt dat de rechter de relatieve 
werking van het hoger beroep niet miskent door, uitsluitend op het hoger beroep van de 
beklaagde, de correctionele geldboete waartoe de eerste rechter hem heeft veroordeeld, 
door een werkstraf te vervangen  
20 juni 2007 P.2007.0176.F nr. 339 

Hoger beroep van de burgerlijke partij – In kracht van gewijsde gegane vrijspraak op 
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strafgebied. 

Een in kracht van gewijsde gegane vrijspraak op strafgebied vormt geen hinderpaal voor 
het verderzetten van de burgerlijke rechtsvordering op het enkel hoger beroep van de 
burgerlijke partij  
11 september 2007 P.2007.0146.N nr. 396 

Hoger beroep van de burgerlijke partij – Vrijspraak op strafgebied. 

Op het ontvankelijk hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een vrijsprekend vonnis 
kan en moet de appelrechter, ingevolge de devolutieve kracht van het hoger beroep, met 
betrekking tot de burgerlijke rechtsvordering nagaan of de als misdrijf gekwalificeerde 
feiten die aan de burgerlijke rechtsvordering ten grondslag liggen, bewezen zijn en aan de 
burgerlijke partij schade hebben berokkend  
11 september 2007 P.2007.0146.N nr. 396 

Verwijzingsbeschikking – Beslissing betreffende de toereikende bezwaren – Recht van 
hoger beroep van de inverdenkinggestelde – Regeling van de rechtspleging – Raadkamer 
– Onderzoek in strafzaken. 

Het onderzoeksgerecht dat de inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank 
verwijst, verantwoordt zijn beslissing betreffende de schuldbezwaren door de vaststelling 
dat ze bewezen zijn, ook al worden de redenen van de vordering overgenomen; de 
inverdenkinggestelde die opkomt tegen het ontbreken van een meer omstandige 
redengeving, voert m.b.t. de verwijzingsbeslissing geen onregelmatigheid, verzuim of 
nietigheid aan waaruit voor hem een recht van hoger beroep ontstaat  (Artikelen 129, 130, 
131, 135, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering.) 
26 september 2007 P.2007.0978.F nr. 438 

Ontvankelijkheid – Verstekvonnis – Hoger beroep tegen het eerste verstekvonnis – Nieuw 
verstek – Verzet – Verzet ongedaan verklaard. 

Het hoger beroep van een beklaagde tegen een verstekvonnis, waartegen hij voordien 
verzet heeft aangetekend, is niet ontvankelijk; hoger beroep is daarentegen wel mogelijk 
tegen het vonnis op verzet, dat wegens het verstek van de beklaagde, zijn verzet ongedaan 
verklaart  (Art. 172 Wetboek van Strafvordering.) 
2 oktober 2007 P.2007.0701.N nr. 447 

Ontvankelijkheid – Verstekvonnis – Nieuw verstek – Hoger beroep tegen het vonnis op 
verzet – Verzet – Verzet ongedaan verklaard. 

Het hoger beroep van een beklaagde tegen een verstekvonnis, waartegen hij voordien 
verzet heeft aangetekend, is niet ontvankelijk; hoger beroep is daarentegen wel mogelijk 
tegen het vonnis op verzet, dat wegens het verstek van de beklaagde, zijn verzet ongedaan 
verklaart  (Art. 172 Wetboek van Strafvordering.) 
2 oktober 2007 P.2007.0701.N nr. 447 

Hoger beroep van het openbaar ministerie – Correctionele rechtbank die de vervolgingen 
niet ontvankelijk heeft verklaard – Veroordeling van de beklaagde – Evocatie – 
Strafvordering – Eenparigheid van stemmen. 

Het arrest moet met eenparige stemmen van zijn leden worden uitgesproken wanneer het, 
op het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen een vonnis dat erop neerkomt dat 
de vervolgingen niet ontvankelijk worden verklaard en dat het onderzoek van de zaak sine 
die uitstelt, dat vonnis tenietdoet, de vervolgingen ontvankelijk verklaart en, door de zaak 
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aan zich te trekken, de eisende partij veroordeelt  (Art. 211bis Wetboek van 
Strafvordering.) 
3 oktober 2007 P.2007.0582.F nr. 450 

Ter terechtzitting gedane getuigenverklaringen – Opname in proces–verbaal. 

Geen wetsbepaling schrijft voor dat in hoger beroep de ter terechtzitting gedane 
getuigenverklaringen in een proces–verbaal worden opgenomen  
9 oktober 2007 P.2007.0380.N nr. 462 

Straftoemeting – Misdrijven die de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een 
zelfde misdadig  – Eenstemmigheid. 

Wanneer de zaak bij het gerecht in hoger beroep aanhangig is ingevolge de devolutieve 
werking van het hoger beroep en de appelrechters, anders dan de eerste rechter, eensdeels, 
de in artikel 65, tweede lid, Strafwetboek bedoelde samenloop vaststellen, anderdeels, 
oordelen dat de reeds uitgesproken straffen voor een juiste bestraffing van al de 
misdrijven niet voldoende lijken, en de aldus door de appelrechters wegens al die feiten 
bijkomende uitgesproken straf, niet zwaarder of gelijk is aan de straf die door de rechter 
in eerste aanleg is opgelegd wegens het bij hem aanhangige feit alleen, wordt de toestand 
van de beklaagde niet verzwaard en is artikel 211bis, Wetboek van Strafvordering en de 
daarin bedoelde eenstemmigheid bij de uitspraak, niet van toepassing. 
9 oktober 2007 P.2007.0827.N nr. 467 

Vermindering van hoofdstraf – Toevoeging van terbeschikkingstelling van de regering – 
Geen strafverzwaring – Eenparigheid. 

Wanneer de appelrechters de door de eerste rechter uitgesproken hoofdgevangenisstraf 
verminderen en de bijkomende straf van terbeschikkingstelling van de regering 
toevoegen, verzwaren zij de door de eerste rechter uitgesproken straf niet en dienen ze 
hun beslissing niet met eenparige stemmen te nemen. 
16 oktober 2007 P.2007.0916.N nr. 485 

Rechter die verhinderde rechter bij uitspraak vervangt – Eenstemmigheid. 

De rechter in hoger beroep die een verhinderde rechter bij de uitspraak vervangt doet deze 
uitspraak zonder dat hij kennis heeft genomen van de zaak, zodat de 
eenstemmigheidsvereiste in dergelijk geval niet van toepassing is op de vervangende 
rechter  (Art. 211bis Wetboek van Strafvordering.) 
30 oktober 2007 P.2007.0436.N nr. 514 

Wijziging van de beroepen beslissing – Vereiste van eenparigheid. 

Wanneer de appelrechters op het hoger beroep van de burgerlijke partij de beroepen 
beslissing wijzigen door de vordering van de burgerlijke partij ontvankelijk en gegrond te 
verklaren, is voor die beslissing geen eenparigheid vereist  (Art. 211bis Wetboek van 
Strafvordering.) 
30 oktober 2007 P.2007.0436.N nr. 514 

Eenparigheid – Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen – Appelrechters die bijkomend de 
bekendmaking van het arrest bevelen. 

De appelrechters die in hoger beroep bijkomend de door artikel 490 Strafwetboek 
voorgeschreven maatregel van bekendmaking bevelen, dienen geen uitspraak te doen met 
eenparige stemmen. (Art. 211bis Wetboek van Strafvordering; Art. 490 Strafwetboek.) 
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6 november 2007 P.2007.1226.N nr. 530 

Eén enkele straf door de eerste rechter wegens verschillende misdrijven uitgesproken – 
Handhaving van de door de eerste rechter uitgesproken straf – Vrijspraak voor één van 
de telastleggingen – Artikel 6, EVRM. 

Artikel 6 EVRM verbiedt niet dat het gerecht waar het hoger beroep aanhangig is gemaakt 
tegen een vonnis dat één enkele straf wegens verschillende telastleggingen uitspreekt, de 
door de eerste rechter uitgesproken straf handhaaft, terwijl het één van die telastleggingen 
niet bewezen verklaart. 
14 november 2007 P.2007.1324.F nr. 554 

Eén enkele straf door de eerste rechter wegens verschillende misdrijven uitgesproken – 
Eenstemmigheid – Gevolg – In hoger beroep slechts bepaalde misdrijven in aanmerking 
genomen – Handhaving van de door de eerste rechter uitgesproken straf. 

Het gerecht in hoger beroep verzwaart de straf niet wanneer het, nadat de eerste rechter 
om reden van eenheid van opzet één enkele straf had uitgesproken wegens verschillende 
misdrijven, deze straf handhaaft hoewel het nog slechts bepaalde van die misdrijven in 
aanmerking neemt  (Art. 211bis Wetboek van Strafvordering.) 
14 november 2007 P.2007.1324.F nr. 554 

Ontvankelijkheid – Verzoek tot wijziging van de taal van de rechtspleging. 

Uit art. 24 Taalwet Gerechtszaken, dat bepaalt dat voor al de rechtscolleges in hoger 
beroep, voor de rechtspleging, de taal wordt gebruikt waarin de bestreden beslissing is 
gesteld, volgt dat de wijziging van de taal van de rechtspleging uitsluitend in eerste aanleg 
mogelijk is. 
4 december 2007 P.2007.1664.N nr. 615 

Vervanging van de hoofdgevangenisstraf door een geldboete – Verhoging van de 
verbeurdverklaring – Eenstemmigheid – Artikel 211bis, Sv.. 

De appelrechters die de door de eerste rechter uitgesproken hoofdgevangenisstraf laten 
wegvallen en in vervanging hiervan als hoofdstraf een geldboete opleggen, verlagen de 
tegen de eiser uitgesproken straf; het feit dat de verbeurdverklaring van 
vermogensvoordelen wordt bevolen voor een hoger bedrag dan uitgesproken door de 
eerste rechter, doet hieraan geen afbreuk, zodat in dergelijk geval geen eenstemmigheid, 
zoals voorzien door artikel 211bis, Wetboek van Strafvordering vereist is  
4 december 2007 P.2007.0592.N nr. 607 

Vonnis dat de beslissing over de schuld en over de straf opsplitst – Veroordeling zonder 
eenstemmigheid – Evocatie. 

Het vonnis in hoger beroep moet niet met eenparige stemmen van de leden van de 
rechtbank worden gewezen, wanneer het door het vonnis nietig te verklaren dat de 
beslissing over de schuld en over de straf opsplitst en, tengevolge van de daaruit 
voortvloeiende evocatie, de straf en de strafmaat te bepalen, de beklaagde niet schuldig 
verklaart aan een feit waarvoor de eerste rechter hem had vrijgesproken en evenmin een 
straf verzwaart die deze hem zou hebben opgelegd  (Artikelen 211bis en 215 Wetboek 
van Strafvordering.) 
5 december 2007 P.2007.1316.F nr. 617 
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TUCHTZAKEN 
Gevolg – Rechter – Tekortkomingen – Vernietiging – Wet in de tijd – Tuchtrechtelijke 
organen – Onregelmatige aanhangigmaking – Rechtbank van eerste aanleg – Hof van 
Cassatie – Verenigde kamers. 

Wanneer de zaak door het volgen van een niet toepasselijke procedure op niet regelmatige 
wijze aanhangig gemaakt is bij de tuchtrechtelijke organen, is er grond tot vernietiging 
zonder verdere uitspraak  
6 juni 2007 D.2007.0008.F nr. 308 

Hoger beroep tegen tuchtbeslissingen – Bevoegde rechtsinstantie. 

Nu de wetgever aan alle zittende magistraten een principieel recht heeft toegekend op een 
hoger beroep in volle omvang tegen de tuchtbeslissingen die hen betreffen en aan het 
openbaar ministerie een recht tot hoger beroep heeft toegekend ten aanzien van elke 
tuchtstraf, volgt hieruit dat hoger beroep openstaat in volle omvang bij de rechtsinstantie 
die bevoegd is de in eerste aanleg genomen beslissing te hervormen of te bevestigen, 
ongeacht de aard van de eindbeslissing die in eerste aanleg is genomen  (Art. 415 
Gerechtelijk Wetboek.) 
4 oktober 2007 D.2007.0001.N nr. 453 

HOOFDELIJKHEID 
Minderjarige delinquent – Indeplaatsstelling – Vergoeding – Geen hoofdelijke 
veroordeling – Hoofdelijkheid – Burgerlijke rechtsvordering – Ouders – Strafzaken – 
Aansprakelijkheid – Schade. 

De subrogatie van de ouder, die het slachtoffer volledig heeft vergoed, in de rechten van 
het slachtoffer tegen de andere ouder en de minderjarige is niet onderworpen aan de 
voorwaarde dat de ouders en de minderjarige hoofdelijk veroordeeld zijn tot vergoeding 
van het slachtoffer, aangezien zij van rechtswege geschiedt ten voordele van de 
indeplaatsgestelde  (Art. 61 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming; 
Artikelen 1202 en 1384 Burgerlijk Wetboek.) 
26 april 2007 C.2003.0221.F nr. 209 

HUUR VAN DIENSTEN 
Vereffening – Rechtstreekse vordering van de onderaannemers – Vennootschap – 
Opdrachtgever – Aannemingsovereenkomst. 

De vereffening van de bouwondernemingsvennootschap belet vanaf dat ogenblik dat een 
onderaannemer de in artikel 1798 Burgerlijk Wetboek bedoelde rechtstreekse vordering 
tegen de opdrachtgever instelt  (Art. 1798 Burgerlijk Wetboek; Art. 8 Hypotheekwet van 
16 dec. 1851.) 
14 juni 2007 C.2005.0382.F nr. 326 

Gesplitste aanbesteding – Contractuele verplichting – Algemene zorgvuldigheidsnorm – 
Aannemer – Informatieplicht. 

De bijzondere coördinatieopdracht van de architect in het kader van een gesplitste 
aanbesteding sluit niet uit dat de aannemer die op fundamentele wijze afwijkt van de 
regelmatige ontwerpen van de architect, krachtens zijn contractuele verplichtingen ten 
aanzien van zijn medecontractant of krachtens de algemene zorgvuldigheidsnorm 
gehouden is tot een informatieplicht naar de andere bij de werken betrokken aannemers 
toe. (Artikelen 1137, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
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29 november 2007 C.2006.0283.N nr. 593 

HUUR VAN GOEDEREN 

HUISHUUR 
Opzegging door de verhuurder – Persoonlijke betrekking – Niet–verwezenlijking – 
Vergoeding. 

De huurder heeft slechts recht op vergoeding vanwege de verhuurder, wegens het niet 
verwezenlijken van de voorwaarden van diens persoonlijke betrekking van het goed of 
door zijn afstammelingen binnen de gestelde termijn, als het huurcontract eindigt 
ingevolge opzegging door de verhuurder. (Art. 3, §§ 1 en 2 Wet houdende wijziging van 
de bepalingen van het Burgerlijk  wetboek inzake huishuur.) 
15 november 2007 C.2006.0569.N nr. 556 

PACHT 
Hoedanigheid – Verkoop van het in pacht gegeven goed – Comité tot aankoop – 
Kennisgeving aan pachter. 

Wanneer een comité tot aankoop bij verkoop van het in pacht gegeven goed aan de 
pachter de kennisgeving doet van de inhoud van de akte die is opgesteld onder de 
opschortende voorwaarde van niet–uitoefening van het recht van voorkoop en waarbij 
enkel de identiteit van de koper opengelaten wordt, teneinde de pachter de gelegenheid te 
geven om zijn recht van voorkoop uit te oefenen, treedt het ten aanzien van de pachter 
niet op als overheid maar als ministerieel ambtenaar zoals een notaris. (Art. 48.1 
Pachtwet.) 
5 januari 2007 C.2004.0436.N nr. 6 

Verkoop van het in pacht gegeven goed – Vorm – Kennisgeving aan pachter. 

Wanneer een comité tot aankoop, optredend als de in artikel 48.1 Pachtwet bepaalde 
notaris, bij verkoop van het in pacht gegeven goed aan de pachter de kennisgeving doet 
van de inhoud van de akte die is opgesteld onder de opschortende voorwaarde van niet–
uitoefening van het recht van voorkoop en waarbij enkel de identiteit van de koper 
opengelaten wordt, teneinde de pachter de gelegenheid te geven om zijn recht van 
voorkoop uit te oefenen, is de "ter post aangetekende brief", deze bepaald in artikel 71 van 
het MB van 12 januari 1970 en die aan de geadresseerde wordt afgegeven na de 
vaststelling van zijn identiteit. (Artikelen 71 en 72 MB 12 jan. 1970; Artikelen 48.1 en 57 
Pachtwet; Art. 43 KB 12 jan. 1970.) 
5 januari 2007 C.2004.0436.N nr. 6 

Opzegging – Verzoek tot geldigverklaring – Ernstig en gegrond karakter van de 
opzeggingsredenen – Beoordeling door de rechter – Bevoegdheid van de rechter. 

Wanneer de rechter noch artikel 1138, 2° Ger. W. schendt, noch het beschikkingsbeginsel 
of het algemeen beginsel van het recht van verdediging miskent, kan hij oordelen dat de 
eisers, gelet op de concrete omstandigheden van de zaak, niet aantonen dat de 
opzeggingsreden ernstig is. (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek; Art. 12.6, eerste lid 
Pachtwet.) 
26 maart 2007 C.2005.0505.F nr. 154 
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Aard van bepaling – Opzegging – Verzoek tot geldigverklaring – Ernstig en gegrond 
karakter van de opzeggingsredenen – Beoordeling door de rechter. 

Artikel 12.6, eerste lid, Pachtwet, is een dwingende bepaling ten voordele van de pachter. 
(Art. 12.6, eerste lid Pachtwet.) 
26 maart 2007 C.2005.0505.F nr. 154 

Persoonlijke exploitatie – Opzegging – Verzoek tot geldigverklaring – Ernstig en gegrond 
karakter van de opzeggingsredenen – Ernstig karakter – Beoordeling door de rechter – 
Bevoegdheid van de rechter. 

Om te oordelen of de verpachter de exploitatie persoonlijk zal uitvoeren, kan de rechter 
rekening houden met de exploitatie door de verpachter, in het heden of in het verleden, 
van andere percelen dan die waarop de opzegging betrekking heeft. (Art. 12.6, eerste en 
derde lid Pachtwet.) 
26 maart 2007 C.2005.0505.F nr. 154 

Persoonlijke exploitatie – Opzegging – Verzoek tot geldigverklaring – Ernstig en gegrond 
karakter van de opzeggingsredenen – Ernstig karakter – Beoordeling door de rechter. 

Bij de beoordeling van het verzoek van geldigverklaring moet de rechter rekening houden 
met alle feitelijke omstandigheden die de opzegging verantwoord hebben; hij moet 
onderzoeken of uit de omstandigheden van de zaak blijkt dat de verpachter het ernstige 
voornemen had de persoonlijke, werkelijke en voortgezette exploitatie uit te voeren; zijn 
beslissing is onaantastbaar  (Art. 12.6, eerste en derde lid Pachtwet.) 
26 maart 2007 C.2005.0505.F nr. 154 

Voorwaarden – Overdracht van de exploitatie aan verwanten – Opzegging door de 
verpachter – Ernstige redenen. 

Indien er geen misbruik van recht is, kan het door de verpachter te kennen gegeven 
voornemen om de exploitatie van het verpachte goed geheel of gedeeltelijk over te dragen 
aan zijn echtgenoot, aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn 
echtgenoot of aan de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen 
kinderen, worden aanvaard als ernstige reden omwille waarvan de verpachter bij het 
verstrijken van elke pachtperiode een einde kan maken aan de pacht, ook in het geval de 
zittende pachter een verwant is die behoort tot de voormelde in artikel 7, sub 1°, van de 
Pachtwet opgesomde verwanten. (Art. 7, 1° Pachtwet.) 
4 mei 2007 C.2006.0381.N nr. 224 

HANDELSHUUR 
Herziening – Huurprijs – Nieuwe omstandigheden. 

Onder nieuwe omstandigheden moeten worden verstaan, objectieve omstandigheden die 
de huurwaarde van een handelspand beïnvloeden, maar die niet voorhanden waren bij het 
bepalen van de huurprijs en zich sedertdien hebben voorgedaan, zodat er geen rekening 
mee kon worden gehouden bij het bepalen van de huurprijs; de wetgever vereist niet dat 
de nieuwe omstandigheden onvoorzienbaar zijn. (Art. 6, eerste lid Wet van 30 april 1951 
op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds.) 
8 januari 2007 C.2004.0236.N nr. 9 

Reden – Weigering – Verlenging – Oprechte reden – Bevoegdheid van de rechter. 

De rechter kan de weigering van de verhuurder een handelshuur te hernieuwen 
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verwerpen, wanneer de door hem te kennen gegeven wil om het goed weder op te bouwen 
reeds van meet af aan niet oprecht of niet uitvoerbaar blijkt te zijn  (Art. 16, I, 3° Wet van 
30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds.) 
26 april 2007 C.2006.0440.F nr. 210 

Toetsing door het Hof – Aanvraag om huurhernieuwing – Instemming van de verhuurder 
– Andere dan door de huurder voorgestelde voorwaarden – Aanvaarding door de huurder 
– Vermoedens – Feitelijk vermoeden. 

In de gevallen waarin het bewijs door vermoedens wettelijk is toegestaan, beoordeelt de 
rechter in feite de bewijswaarde van de vermoedens waarop hij zijn beslissing grondt; het 
Hof gaat alleen na of de rechter het feitelijk vermoeden niet heeft miskend en of hij m.n. 
uit de door hem vastgestelde feiten geen gevolg heeft afgeleid dat op grond daarvan 
onmogelijk te verantwoorden is  (Art. 1353 Burgerlijk Wetboek.) 
3 december 2007 C.2007.0003.F nr. 603 

Aanvraag om huurhernieuwing – Instemming van de verhuurder – Andere dan door de 
huurder voorgestelde voorwaarden – Aanvaarding door de huurder – Vorm. 

Artikel 18, W. 30 april 1951, vereist geen enkele vorm voor de aanvaarding, door de 
huurder die de huurhernieuwing aanvraagt, van de door de verhuurder opgelegde 
voorwaarden  (Art. 18 Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het 
oog op de bescherming van het handelsfonds.) 
3 december 2007 C.2007.0003.F nr. 603 

HUWELIJK 
Dubbel huwelijk – Bestanddelen van het misdrijf. 

Opdat er een dubbel huwelijk zou zijn, vereist artikel 391, Strafwetboek het bestaan van 
een eerste geldig huwelijk, het aangaan van een tweede huwelijk vóór de ontbinding van 
het voorgaande èn misdadig opzet  
28 februari 2007 P.2006.1513.F nr. 117 

Weigering – Ambtenaar van de burgerlijke stand – Beroep bij de rechtbank van eerste 
aanleg – Vermeend schijnhuwelijk – Nieuwe feitelijke gegevens – 
Beoordelingsbevoegdheid van de rechter – Omvang. 

De rechter die kennis neemt van een beroep tegen de weigering van de ambtenaar van de 
burgerlijke stand om een huwelijk te voltrekken dient zijn controle niet te beperken tot de 
wettigheid van die beslissing maar oefent zijn rechtsmacht daarover volledig uit en dient 
daartoe, in voorkomend geval, te beoordelen, aan de hand van alle hem voorgelegde 
feitelijke gegevens, of het voorgenomen huwelijk geen schijnhuwelijk is; daarbij kan hij 
ook rekening houden met feitelijke gegevens die dateren van na de weigeringsbeslissing 
of die pas na die beslissing bekend werden  (Art. 167, zesde lid Burgerlijk Wetboek.) 
13 april 2007 C.2006.0334.N nr. 183 

Aard – Weigering – Ambtenaar van de burgerlijke stand – Schijnhuwelijk – 
Beoordelingsbevoegdheid. 

De wet verleent aan de ambtenaar van de burgerlijke stand geen discretionaire 
beoordelingsbevoegdheid met betrekking tot de voorwaarden waaronder hij kan weigeren 
een huwelijk te voltrekken, zoals bij de vaststelling dat het een schijnhuwelijk is  (Art. 
167, eerste lid Burgerlijk Wetboek.) 
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13 april 2007 C.2006.0334.N nr. 183 

Rangorde – Onderhoudsverplichting tussen echtgenoten – Ouderlijke 
onderhoudsverplichting. 

Ingeval het kind gehuwd is, primeert in regel de bijzondere onderhoudsverplichting tussen 
echtgenoten de ouderlijke onderhoudsverplichting; zulks neemt evenwel niet weg dat de 
ouderlijke onderhoudsverplichting blijft gelden wanneer de middelen van de echtgenoot 
van het kind ontoereikend zijn om zijn onderhoudsverplichting na te komen of wanneer 
vaststaat dat hij in gebreke is  (Artikelen 203, § 1, en 213 Burgerlijk Wetboek.) 
20 april 2007 C.2005.0153.N nr. 197 

Belgische internationale openbare orde – Eerste huwelijk niet ontbonden – Nationale wet 
van een echtgenoot die polygamie niet toestaat – Tweede huwelijk door de andere 
echtgenoot geldig gesloten in het buitenland – Gevolgen in België – Wettenconflict. 

De Belgische internationale openbare orde verzet zich tegen erkenning, in Belgïe, van de 
gevolgen van een geldig in het buitenland gesloten huwelijk, wanneer een van de 
echtgenoten, op het tijdstip van dat huwelijk, reeds een nog niet ontbonden huwelijk is 
aangegaan met een persoon wiens nationale wet polygamie niet toestaat. 
3 december 2007 S.2006.0088.F nr. 606 

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS 

ALGEMEEN 
Bedongen stelsels – Gemeenschapsstelsel – Verrekening tussen de vermogens – Beding 
dat strijdig is met de essentie van het gemeenschapsstelsel. 

Indien in een huwelijkscontract een beding wordt opgenomen waarin wordt 
overeengekomen dat het tegenbewijs van het feit, dat de verrekening tussen de eigen 
vermogens en het gemeenschappelijk vermogen geacht wordt van dag tot dag te zijn 
opgesteld, niet zal mogen geleverd worden of dat er bij de ontbinding van het stelsel geen 
vergoedingsrekeningen mogen opgemaakt worden, tast dit beding de essentie van het 
gemeenschapsstelsel, dat de belangen van de beide partijen in het huwelijk beschermt, 
aan; dergelijk beding is strijdig met het dwingend recht van elke echtgenoot op 
verrekening. (Artikelen 1387, 1388 en 1389 Burgerlijk Wetboek.) 
17 september 2007 C.2003.0582.N nr. 408 

Bedongen stelsels – Gemeenschapsstelsel – Beding waarin afstand wordt gedaan van het 
opstellen van een vergoedingsrekening. 

De echtgenoten kunnen in het huwelijkscontract of bij de wijziging ervan tijdens het 
huwelijk, geen afstand doen van het opstellen van een vergoedingsrekening; het beding 
dat bepaalt dat bij de ontbinding van het gemeenschappelijk vermogen geen 
vergoedingsrekening zal opgemaakt worden, is nietig. (Artikelen 1387, 1388 en 1389 
Burgerlijk Wetboek.) 
19 maart 2007 C.2003.0582.N nr. 145 

Bedongen stelsels – Gemeenschapsstelsel – Beding waarin afstand wordt gedaan van het 
opstellen van een vergoedingsrekening. 

De echtgenoten kunnen in het huwelijkscontract of bij de wijziging ervan tijdens het 
huwelijk, geen afstand doen van het opstellen van een vergoedingsrekening; het beding 
dat bepaalt dat bij de ontbinding van het gemeenschappelijk vermogen geen 
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vergoedingsrekening zal opgemaakt worden, is nietig. (Artikelen 1387, 1388 en 1389 
Burgerlijk Wetboek.) 
17 september 2007 C.2003.0582.N nr. 408 

Bedongen stelsels – Gemeenschapsstelsel – Verrekening tussen de vermogens – Beding 
dat strijdig is met de essentie van het gemeenschapsstelsel. 

Indien in een huwelijkscontract een beding wordt opgenomen waarin wordt 
overeengekomen dat het tegenbewijs van het feit, dat de verrekening tussen de eigen 
vermogens en het gemeenschappelijk vermogen geacht wordt van dag tot dag te zijn 
opgesteld, niet zal mogen geleverd worden of dat er bij de ontbinding van het stelsel geen 
vergoedingsrekeningen mogen opgemaakt worden, tast dit beding de essentie van het 
gemeenschapsstelsel, dat de belangen van de beide partijen in het huwelijk beschermt, 
aan; dergelijk beding is strijdig met het dwingend recht van elke echtgenoot op 
verrekening. (Artikelen 1387, 1388 en 1389 Burgerlijk Wetboek.) 
19 maart 2007 C.2003.0582.N nr. 145 

WETTELIJK STELSEL 
Vereffeningsbeding – Verzaking aan opstellen van vergoedingsrekeningen – Private 
belangen. 

Een beding in een huwelijksstelsel met een gemeenschappelijk vermogen dat inhoudt dat 
de rekeningen die zouden verschuldigd zijn tussen het gemeenschappelijk vermogen en de 
eigen vermogens zullen worden vermoed van dag tot dag te zijn opgesteld en dat bij 
ontbinding van het stelsel om die reden tussen de echtgenoten geen rekening van 
vergoedingen en terugnemingen zal worden opgesteld is niet in strijd met de openbare 
orde. 
19 maart 2007 C.2003.0582.N nr. 145 

Vereffeningsbeding – Verzaking aan opstellen van vergoedingsrekeningen – Private 
belangen. 

Een beding in een huwelijksstelsel met een gemeenschappelijk vermogen dat inhoudt dat 
de rekeningen die zouden verschuldigd zijn tussen het gemeenschappelijk vermogen en de 
eigen vermogens zullen worden vermoed van dag tot dag te zijn opgesteld en dat bij 
ontbinding van het stelsel om die reden tussen de echtgenoten geen rekening van 
vergoedingen en terugnemingen zal worden opgesteld is niet in strijd met de openbare 
orde. 
19 maart 2007 C.2003.0582.N nr. 408 

INBETALINGGEVING 
Minnelijk kantonnement – Samenloop. 

Gelden die minnelijk gekantonneerd worden, komen uiteindelijk toe hetzij aan de 
debiteur–solvens, hetzij aan de schuldeiser, naargelang de uitspraak over de rechten van 
de ene of andere partij; samenloop doet hieraan geen afbreuk. 
2 februari 2007 C.2005.0367.N nr. 63 
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INDEPLAATSSTELLING 
Milieurecht – Voorkooprecht van het Vlaams Gewest – Vordering bij miskenning van het 
voorkooprecht – Machtiging door de Vlaamse Regering aan de Vlaamse 
Landmaatschappij – Natuurbehoud. 

De mogelijkheid voor de Vlaamse regering om overeenkomstig het artikel 37 van het 
decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu aan de 
Vlaamse Landmaatschappij een machtiging te verlenen om in haar naam, voor haar 
rekening en volgens de door haar gestelde voorwaarden het recht van voorkoop uit te 
oefenen en het in uitvoering daarvan genomen artikel 5 van het besluit van de Vlaamse 
regering van 23 juli 1998 hebben betrekking op alle wettelijke modaliteiten die met de 
uitoefening van het recht van voorkoop gepaard gaan, zo ook op het instellen van de 
vordering tot indeplaatsstelling in geval van verkoop met miskenning van het recht van 
voorkoop; deze mogelijkheid tot machtiging strekt zich dus ook uit tot die vordering tot 
indeplaatsstelling. (Artikelen 37, § 1, eerste en tweede lid, en 39 Decr. 21 okt. 1997 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu; Art. 5 B. Vl. Reg. 23 juli 1998 tot 
vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 okt. 1997 betreffende 
het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.) 
23 april 2007 C.2006.0321.N nr. 203 

Brutobedragen – Derde – Arbeidsongeval – Aansprakelijkheid – Grenzen – 
Arbeidsongevallenverzekeraar. 

De partij die in de rechten van de getroffene wordt gesteld, kan van de voor het ongeval 
aansprakelijke derde of diens verzekeraar slechts de brutobedragen terugvorderen die hij 
aan de getroffene als vervangingsinkomen heeft uitbetaald, voor zover de rechter vaststelt 
dat de vergoeding die de getroffene volgens het gemene recht had kunnen verkrijgen, op 
dezelfde wijze als zijn loon zou zijn belast  (Artikelen 46 en 47 Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971; Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
8 oktober 2007 C.2005.0496.F nr. 457 

Verzekeringsinstelling – Indeplaatsstelling – Derde – Aansprakelijkheid – Ziekte– en 
invaliditeitsverzekering. 

De verzekeringsinstelling die de getroffene prestaties heeft verleend, treedt in de rechten 
van de rechthebbende voor het geheel van de verleende prestaties; het bedrag van de 
schade van de rechthebbende, gelijk aan het gedeelte van de medische kosten dat de 
wetgeving betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen te zijnen laste laat, wordt niet uitgesloten van de indeplaatsstelling van de 
verzekeringsinstelling  (Art. 136, § 2, eerste en vierde lid Koninklijk Besluit van 14 juli 
1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van 
een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.) 
8 oktober 2007 C.2006.0350.F nr. 458 

Gebrek van de zaak – Verzekeringsinstelling – Getroffene – Vordering tot terugbetaling – 
Verleende geneeskundige verstrekkingen – Burgerlijke zaken – Ziektekostenverzekering – 
Verkeersongeval – Vermoeden – Zaken – Aansprakelijkheid van de bewaarder – 
Personen die zich daarop kunnen beroepen – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – 
Ziekte– en invaliditeitsverzekering. 

De verzekeringsinstelling die geneeskundige verstrekkingen heeft verleend aan één van 
zijn verstrekkingsgerechtigde leden die door een wegverkeersongeval is getroffen, en die 
aldus in de plaats van die getroffene wordt gesteld, kan, net als hij, tegen de veroorzaker 
van de schade het vermoeden van aansprakelijkheid aanvoeren dat door art. 1384, eerste 
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lid, Burgerlijk Wetboek, is ingevoerd, enkel en alleen ten gunste van de personen die 
rechtstreeks schade hebben geleden  (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek; Art. 136, § 
2, derde en vierde lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de 
wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.) 
22 oktober 2007 C.2006.0078.F nr. 497 

INKOMSTENBELASTINGEN 

PERSONENBELASTING 
Werkend vennoot – Personenvennootschap – Zaakvoerder – Inschrijving op het credit van 
de rekening–courant. 

Het arrest dat oordeelt dat de op de rekening–courant van een zaakvoerder van een 
personenvennootschap ingeschreven bedragen naar zijn eigen vermogen zijn overgebracht 
en dat hij erover kon beschikken, beslist naar recht dat die bedragen voor hem 
bezoldigingen van een werkend vennoot uitmaken  (Art. 33 Wetboek 
Inkomstenbelastingen 1992.) 
8 maart 2007 F.2006.0040.F nr. 130 

Voordelen van allerlei aard – Tombola – Prijzen. 

De eventuele prijzen die de ondernemer wint op het ogenblik van de trekking van de 
tombolabiljetten die hij van zijn leverancier gekregen heeft, zijn het gevolg van het toeval 
en niet de opbrengst van zijn werkzaamheden; ze zijn dus geen voordeel van alle aard 
waarop hij kan worden belast, aangezien voor de vaststelling of hij een dergelijk voordeel 
ontvangen heeft het tijdstip telt waarop hem die biljetten werden overhandigd  (Art. 25, 2° 
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.) 
10 mei 2007 F.2006.0002.F nr. 242 

Voorwaarden inzake aftrekbaarheid – Ten laste genomen verliezen van een vennootschap 
– Tenlasteneming met het oog op het behoud van periodiek uit de vennootschap verkregen 
bedrijfsinkomsten. 

De verliezen van een vennootschap die bestuurders en werkende vennoten of 
bedrijfsleiders ten laste nemen, zijn slechts aftrekbaar als beroepskosten op voorwaarde 
dat de tenlasteneming gebeurt met het oog op het behoud van bedrijfsinkomsten die zij 
periodiek uit de betrokken vennootschap verkrijgen; de wanverhouding tussen het bedrag 
van de ten laste genomen verliezen en het bedrag van de beroepsinkomsten is op zich zelf 
geen reden om de aftrek van de ten laste genomen verliezen te weigeren, maar kan wel 
een element zijn bij de beoordeling van de wettelijke voorwaarde dat de tenlasteneming 
van de verliezen van de vennootschap moet gedaan zijn met het oog op het behoud van 
persoonlijke bedrijfsinkomsten, die de bestuurder of werkend vennoot periodiek uit de 
vennootschap verkrijgt; de omstandigheid dat de bestuurder beroepsinkomsten heeft 
verworven uit de verlieslatende vennootschap toont niet steeds aan dat de tenlasteneming 
van de vennootschapsverliezen is gebeurd met het oog op het behoud van de 
beroepsinkomsten die de bestuurder uit de vennootschap verkrijgt  (Art. 53, 15° Wetboek 
Inkomstenbelastingen 1992.) 
18 oktober 2007 F.2006.0102.N nr. 494 

Geen normaal beheer van een privévermogen – Onroerend vermogen – Voortdurende en 
gewoonlijke bezigheid. 

Het arrest is naar recht verantwoord wanneer het beslist dat de inkomsten uit het 
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onroerend vermogen die voortkomen uit een geheel van verrichtingen die vaak genoeg 
voorkomen en voldoende met elkaar verbonden zijn om te worden aangemerkt als een 
voortdurende en gewoonlijke bezigheid en die niet bestaan in het normale beheer van het 
privévermogen van de partijen, bedrijfsinkomsten zijn en als zodanig belastbaar zijn. 
(Artikelen 23, § 1 en 27, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.) 
14 december 2007 F.2006.0055.F nr. 636 

Geen normaal beheer van een privévermogen – Bedrijfsvermogen – Diverse inkomsten. 

Het arrest dat beslist dat de litigieuze meerwaarden konden worden belast als diverse 
inkomsten in de zin van artikel 90, 1°, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, 
is niet naar recht verantwoord daar het oordeelt dat de door de partijen gedane 
verrichtingen vaak voorkomen en met elkaar verbonden zijn, de betrokken goederen als 
bedrijfsvermogen zijn geïnvesteerd en uit de vastgestelde gegevens blijkt dat er geen 
sprake is van normaal beheer van een privévermogen. (Artikelen 20, 1°, 24, 7° en 90, 1° 
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.) 
14 december 2007 C.2006.0394.F nr. 634 

Faillissementscurator – Onrechtmatige verduistering van geldbedragen – Terugbetaling – 
Aftrekbaarheid. 

Het arrest dat beslist dat de door een faillissementscurator gedane terugbetalingen van de 
door hem in die hoedanigheid ontvangen bedragen die hij onrechtmatig in zijn voordeel 
heeft verduisterd, aftrekbare beropskosten zijn, wordt niet naar recht verantwoord door de 
overweging dat de bedragen enkel door de beroepswerkzaamheid konden worden 
verkregen en dat de verplichting tot terugbetaling eveneens een beroepsmatig karakter had  
(Art. 49, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.) 
14 december 2007 F.2005.0098.F nr. 635 

Voorwaarden – Vaststelling van het belastbaar netto–inkomen – Aftrek interesten – 
Schulden specifiek aangegaan om onroerende goederen te behouden. 

Kunnen niet worden aangemerkt als schulden die specifiek zijn aangegaan om onroerende 
goederen te behouden, de schulden die de belastingplichtige heeft aangegaan om de 
uitwinning van een onroerend goed te voorkomen ,als deze uitwinning het gevolg is van 
betalingsmoeilijkheden doordat de belastingplichtige uitgaven of betalingen vreemd aan 
het onroerend goed heeft uitgevoerd. (Art. 14, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 
1992.) 
20 december 2007 F.2006.0026.N nr. 658 

VENNOOTSCHAPSBELASTING 
Coördinatiecentra – Forfaitair vastgestelde belastbare grondslag – Minimum belastbare 
grondslag – Niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten. 

De minimum belastbare grondslag van de coördinatiecentra omvat niet de 
vennootschapsbelasting of de belasting van niet–inwoners/vennootschappen  (Art. 5, § 1, 
eerste en tweede lid KB nr 187 van 30 dec. 1982 betreffende de oprichting van 
coördinatiecentra.) 
16 maart 2007 F.2004.0055.N nr. 141 

Vereffening – Veinzing. 

Noch de overwegingen van het arrest dat de vereffening van een besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheidstelling niet verantwoord is door haar financiële toestand 
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of door een zodanig gebrek aan samenwerking tussen de vennoten dat een voortzetting 
van de activiteit van de vennootschap onmogelijk wordt, maar door de bedoeling om de 
roerende voorheffing op de verdeling van de gereserveerde winst te vermijden, noch de 
overwegingen betreffende de wijze waarop vereffening is gebeurd of betreffende het 
verzuim van de vereffenaar in dat verband, zonder dat het arrest vaststelt dat hij is 
tekortgeschoten in welbepaalde wettelijke verplichtingen, kunnen de beslissing naar recht 
verantwoorden dat die vereffening geveinsd was  
14 september 2007 F.2005.0070.F nr. 406 

Activiteit van de vennootschap – Aankoop van aandelen – Interest – Aftrekbaarheid – 
Lening. 

De interest op een lening die een handelsvennootschap heeft aangegaan met het oog op de 
aankoop van aandelen van verschillende vennootschappen op een tijdstip waarop 
dergelijke activiteiten niet tot haar doel behoorden, vormen voor die vennootschap geen 
aftrekbare bedrijfskosten, aangezien de uitgaven van een handelsvennootschap slechts als 
bedrijfskosten beschouwd kunnen worden wanneer ze inherent zijn aan de uitoefening 
van het beroep, d.w.z. wanneer zij noodzakelijkerwijs verband houden met de activiteit 
van de vennootschap  (Art. 49 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.) 
9 november 2007 C.2006.0251.F nr. 539 

Bewijslast – Voorwaarden – Vastgestelde meerwaarden – Belastingvrijstelling – 
Verrichting beantwoordend aan rechtmatige, financiële of economische behoeften. 

In geval van splitsing komen de meerwaarden die naar aanleiding van die verrichting zijn 
vastgesteld, slechts voor belastingvrijstelling in aanmerking op voorwaarde, onder meer, 
dat de verrichting beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische behoeften. De 
verrichting wordt geacht op grond van zakelijke overwegingen te hebben plaatsgevonden 
en het staat aan de overheid het tegenovergestelde te bewijzen; zulks impliceert dat de 
bevoegde overheid die aanvoert dat de belastingplichtige gehandeld heeft met het doel 
belastingen te ontwijken en dat bewijs meent te moeten baseren op de afwezigheid van 
zakelijke overwegingen, die afwezigheid ook dient te bewijzen, onverminderd de plicht 
voor de belastingplichtige aan dat bewijs mee te werken. (Art. 211, § 1, aanhef, eerste en 
tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992; Art. 11 Richtlijn 90/434/EEG van de 
Raad van 23 juli 1990.) 
13 december 2007 F.2006.0065.N nr. 632 

NIET–VERBLIJFHOUDERS 
Vrijheid van vestiging – Minimummaatstaven van heffing enkel van toepassing op niet–
verblijfhouders – Gronden – Europese Unie – Verdragsbepalingen – Beperking – Verbod. 

Artikel 52 EG–Verdrag (thans, na wijziging, artikel 43 EG) staat in de weg aan de 
regeling van een Lidstaat, zoals die welke voortvloeit uit artikel 342, § 2, W.I.B. 1992 en 
uit artikel 182 van het KB W.I.B. 1992, die alleen voor niet–ingezeten belastingplichtigen 
voorziet in minimummaatstaven van heffing  (Art. 342, § 2 Wetboek 
Inkomstenbelastingen 1992; Art. 43, voorheen 52 Verdrag van 25 maart 1957 tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap, in de versie ervan geconsolideerd te 
Amsterdam op 2 okt. 1997, goedgekeurd bij de wet van 10 aug. 1998; Art. 182 Koninklijk 
Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.) 
14 juni 2007 F.2004.0045.F nr. 327 
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AANSLAGPROCEDURE 
Vraag om inlichtingen – Bekendwording. 

De tekenen of indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de 
aangegeven inkomsten en volgens welke, behoudens tegenbewijs, de raming van de 
belastbare grondslag mag worden gedaan, kunnen onder meer aan het licht komen aan de 
hand van de inlichtingen die de belastingplichtige verstrekt in zijn antwoord op de door de 
administratie aan hem toegezonden vraag om inlichtingen  (Artikelen 316 en 341 
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.) 
4 januari 2007 F.2005.0077.F nr. 5 

Gevolg – Miskenning van een beginsel van behoorlijk bestuur – Bezwaartermijn. 

De bij art. 371 W.I.B. (1992) bepaalde bezwaartermijn is een vervaltermijn, welke 
behoudens overmacht niet kan worden verlengd; hieruit volgt dat een eventuele 
miskenning van de beginselen van behoorlijk bestuur door de administratie, die voor de 
belastingplichtige niet heeft geleid tot een overmachtsituatie, niet tot gevolg heeft dat een 
laattijdig bezwaarschrift ontvankelijk dient verklaard te worden  (Artikelen 366 en 371 
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.) 
16 februari 2007 F.2005.0093.N nr. 101 

Aard – Opmerkingen van de belastingplichtige – Verwerping door de administratie – 
Kennisgeving aan de belastingplichtige – Ter post aangetekende zending – Formaliteit. 

Uit de tekst en de opzet van artikel 346, vijfde lid, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 volgt dat het gebruik, dat de administratie van een 
aangetekende zending maakt om te voldoen aan haar wettelijke verplichting om de 
belastingplichtige in kennis te stellen van de gehele of gedeeltelijke verwerping van zijn 
opmerkingen in zijn antwoord op het bericht tot wijziging van zijn inkomsten, geen 
substantiële formaliteit is  (Art. 346, vijfde lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.) 
15 maart 2007 F.2006.0045.F nr. 138 

Onderzoek en controle – Verplichtingen van de belastingplichtige – Fiscaal bankgeheim. 

De administratie is niet gemachtigd om in de rekeningen, boeken en documenten van de 
bank–, wissel–, krediet– en spaarinstellingen inlichtingen in te zamelen met het oog op 
het belasten van hun cliënten; hiermee worden de financiële instellingen in het algemeen 
bedoeld en niet alleen de instellingen waarvan de werkzaamheden bestaan in het in 
ontvangst nemen van gelddeposito's of het verlenen van krediet voor eigen rekening; 
financiële instellingen omvatten ook de ondernemingen die een werkzaamheid van 
financiële leasing uitoefenen  (Art. 318, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.) 
16 maart 2007 F.2005.0049.N nr. 142 

Aard – Niet geregistreerde medecontractant – Niet–storting door de aannemer aan de 
administratie van het op de betaling ingehouden  – Sanctie – Betaling – Aannemer – 
Geldboete. 

De omstandigheid dat administratieve geldboetes van strafrechtelijke aard zijn, impliceert 
niet dat de geldboetes die worden opgelegd aan een aannemer die in gebreke blijft vijftien 
percent van het bedrag dat hij verschuldigd is bij iedere betaling aan een niet–
geregistreerde medecontractant waarop hij een beroep doet, door te storten aan de 
administratie, strafrechterlijke geldboetes zijn waarop de artikelen 60 tot 62 van het 
Strafwetboek en de beginselen betreffende de eendaadse samenloop van misdrijven of 
betreffende het voortgezette misdrijf van toepassing zijn  (Art. 299bis, § 3, eerste lid 
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Wetboek Inkomstenbelastingen 1964; Art. 402, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 
1992.) 
7 juni 2007 F.2006.0056.F nr. 314 

Verenigbaarheid – BEU–Verdrag – Non–discriminatiebeginsel – Vennootschap van een 
andere verdragsluitende staat met vaste inrichting in België – Fiscaal stelsel van 
minimumwinsten. 

De non–discriminatiebepalingen van het BEU–Verdrag verzetten zich tegen de 
berekening van de belastbare winst in hoofde van een vennootschap van een andere 
verdragsluitende staat met vaste inrichting in België volgens het stelsel van 
minimumwinsten. (Art. 342, § 2 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992; Art. 182 Wetboek 
Inkomstenbelastingen 1992; Artikelen 2, tweede lid, a en f, en 59, eerste lid Verdrag 3 
feb. 1958 tot instelling van de Benelux Economische Unie.) 
22 juni 2007 F.2004.0011.N nr. 349 

Nieuwe aanslag – Oorspronkelijke aanslag – Nietigverklaring bij directoriale beslissing – 
Termijn van drie maanden – Aanvangsdatum. 

Wanneer de oorspronkelijke aanslag nietig werd verklaard wegens miskenning van een 
wettelijke regel bij beslissing van de directeur der belastingen of van de door hem 
gedelegeerde ambtenaar, moet de nieuwe aanslag gevestigd worden binnen de termijn van 
drie maanden, welke termijn een aanvang neemt op het ogenblik dat de termijn van 
veertig dagen om tegen die beslissing een voorziening in te stellen, is verstreken; daarbij 
moet niet worden onderzocht of de belastingplichtige een belang heeft om op te komen 
tegen de vernietiging van de oorspronkelijke aanslag  (Artikelen 260 en 280 Wetboek 
Inkomstenbelastingen 1964; Artikelen 355 en 379 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.) 
22 juni 2007 F.2005.0029.N nr. 350 

Draagwijdte – Bevoegdheid van de fiscus – Bankgeheim. 

De administratie der directe belastingen of de administratie van de bijzondere 
belastinginspectie die optreedt inzake directe belastingen schendt het bankgeheim dat is 
ingevoerd bij artikel 224, eerste lid, W.I.B. 1964 wanneer zij gebruik maakt van de 
inlichtingen die zij heeft verkregen van een andere administratie of van de administratie 
van de bijzondere belastinginspectie die de opdrachten van die andere administratie 
uitoefent en die voornoemde wetsbepaling haar verbood zelf bij een bank in te zamelen 
met het oog op het belasten van de cliënten ervan  (Art. 224, eerste lid Wetboek 
Inkomstenbelastingen 1964.) 
14 september 2007 F.2006.0035.F nr. 407 

Verlengde aanslagtermijnen – Niet–aangegeven inkomsten uitgewezen door een 
rechtsvordering – Bijzondere termijn van 12 maanden. 

Artikel 358, § 1, 3°, en §2, 3° van het W.I.B. (1992) hebben als doel de administratie een 
verlengde termijn te geven waarin zij een aanslag kan vestigen in geval een 
rechtsvordering uitwijst dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in één der vijf 
jaren voor het jaar waarin de vordering is ingesteld; dit artikel laat aan de administratie 
niet toe verder terug te gaan dan tot de inkomsten van één van de vijf jaren die het 
instellen van de rechtsvordering voorafgaan die de niet–aangifte van belastbare inkomsten 
heeft uitgewezen; dat artikel sluit evenwel niet uit dat de administratie ook de inkomsten 
belast die na het instellen van de rechtsvordering niet zijn aangegeven en waarvan het 
bestaan aan het licht is gebracht door deze rechtsvordering. (Art. 358, § 1, 3° Wetboek 
Inkomstenbelastingen 1992; Art. 358, § 2, 3° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.) 
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18 oktober 2007 F.2006.0086.N nr. 491 

Toetsing door de rechter – Bijzondere aanslagtermijn van vijf jaar – Inbreuken gedaan 
met bedrieglijk opzet – Bedrieglijk opzet. 

De belasting of aanvullende belasting mag worden gevestigd gedurende vijf jaar vanaf 1 
januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de belasting is 
verschuldigd in geval van inbreuk op de bepalingen van dat wetboek gedaan met 
bedrieglijk opzet; de omstandigheid dat het bestuur een belastingverhoging toepast van 
slechts 20 pct. gelet op de concrete omstandigheden van de zaak impliceert niet 
noodzakelijk dat de belastingplichtige niet gehandeld heeft met bedrieglijk opzet en dat de 
rechter dit bedrieglijk opzet niet mag vaststellen. (Art. 259, eerste en tweede lid Wetboek 
Inkomstenbelastingen 1964; Art. 354, eerste en tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 
1992.) 
18 oktober 2007 F.2006.0089.N nr. 492 

Uitvoerbaar verklaard kohier – Tenuitvoerlegging. 

Inzake inkomstenbelastingen kan het uitvoerbaar verklaarde kohier in de regel slechts ten 
uitvoer worden gelegd tegen de bij name in dat kohier vermelde belastingschuldige of 
belastingschuldigen; de tenuitvoerlegging van het kohier tegen andere personen is slechts 
mogelijk wanneer zulks voortvloeit uit het systeem van de wet  (Art. 133 Koninklijk 
Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.) 
22 november 2007 F.2006.0053.N nr. 577 

Herkwalificering door de belastingadministratie – Akte. 

Op grond van artikel 344, § 1, van het W.I.B. (1992) kan de administratie der directe 
belastingen aan een verrichting die op kunstmatige wijze in afzonderlijke akten is 
opgesplitst, in haar geheel een nieuwe kwalificatie geven die verschilt van de kwalificatie 
die door de partijen werd gegeven aan elke afzonderlijke akte wanneer zij vaststelt dat de 
akten uit economisch oogpunt dezelfde verrichting betreffen; zij kan de belasting vestigen 
op grond van die nieuwe kwalificatie, tenzij de belastingplichtige het bewijs levert dat de 
oorspronkelijke verrichting beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische 
behoeften; de administratie kan evenwel slechts tot herkwalificatie van de verrichting 
overgaan indien de nieuwe kwalificatie gelijksoortige niet–fiscale rechtsgevolgen heeft 
als het eindresultaat van de door de partijen gestelde rechtshandelingen  (Art. 344, § 1 
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.) 
22 november 2007 F.2006.0028.N nr. 575 

Door het bestuur na te leven termijn van één maand – Bericht van wijziging – Berekening. 

Om na te gaan of de belastingadministratie bij het vestigen van de aanslag na de 
verzending van een bericht van wijziging de termijn van één maand heeft laten 
verstrijken, dient het tijdstip van de vestiging van de aanslag in aanmerking worden 
genomen, en niet het tijdstip waarop de instructie tot de wijzigende aanslag naar de 
mechanografische dienst werd gestuurd  (Art. 251, derde lid Wetboek 
Inkomstenbelastingen 1964; Art. 346, derde lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.) 
22 november 2007 F.2006.0046.N nr. 576 

Inkohiering op naam van een vennootschap onder firma. 

Inzake inkomstenbelastingen kan het kohier dat enkel ten name van een vennootschap 
onder firma is gevestigd, ten uitvoer worden gelegd tegen de hoofdelijk aansprakelijke 
vennoten onder firma  (Art. 133 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van 
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Inkomstenbelastingen 1992.) 
22 november 2007 F.2006.0053.N nr. 577 

VOORZIENING IN CASSATIE 
Ondertekening – Vorm – Aanslagprocedure. 

Inzake inkomstenbelastingen moeten het verzoekschrift in cassatie en de memorie van 
antwoord van de belastingplichtige in elk geval door een advocaat worden ondertekend en 
neergelegd, terwijl het verzoekschrift in cassatie van de Belgische Staat door een 
ambtenaar van een belastingadministratie mag worden ondertekend en neergelegd  
(Artikelen 378 en 379 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.) 
22 november 2007 F.2006.0028.N nr. 575 

RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE 
SCHATKIST 

Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid – Vennoot – Invordering 
en tenuitvoerlegging te zijnen laste – Tenuitvoerlegging – Belastingschuldige. 

De vennoot van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid die 
persoonlijk gehouden is tot betaling van de belasting die vastgesteld is ten name van die 
vennootschap, is een belastingschuldige ten laste van wie de administratie de rechten kan 
doen gelden die de wet haar verleent met het oog op de invordering van de belasting  (Art. 
1200 Burgerlijk Wetboek; Art. 352, tweede lid Wetboek van vennootschappen.) 
14 juni 2007 F.2006.0044.F nr. 328 

Bewijslast – Invordering op de eigen goederen van de echtgenoot van de 
belastingplichtige – Uitzonderingsstelsel – Vermoeden van onverdeeldheid van artikel 
1468, lid 2, Burgerlijk Wetboek – Aanslagprocedure. 

Om zijn goederen te kunnen onttrekken aan het verhaal van de belastingontvanger dient 
de echtgenoot van de belastingplichtige vooreerst aan te tonen dat die goederen hem eigen 
zijn krachtens het huwelijksvermogensstelsel en vervolgens dat die eigen goederen op één 
van de vier in de artikelen 394, § 1, van het W.I.B. (1992) vermelde onverdachte wijzen 
in zijn bezit zijn gekomen; het vermoeden van artikel 1468, tweede lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, dat slechts uitsluitsel geeft over het onverdeeld karakter van goederen, is 
daartoe op zich onvoldoende. (Art. 394, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992; Art. 
295, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964; Art. 1468, tweede lid Burgerlijk Wetboek.) 
22 november 2007 F.2006.0081.N nr. 578 

Algemeen voorrecht – Aanslagprocedure. 

Het algemeen voorrecht op de inkomsten en de roerende goederen van de 
belastingplichtige waarover de Schatkist beschikt voor de invordering van de directe 
belastingen en van de voorheffingen, stelt haar in de mogelijkheid om derdenverzet te 
doen in een procedure waarin een onroerend goed van de belastingplichtige het voorwerp 
van het geschil uitmaakt. (Art. 1122, tweede lid, 3° Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 422 
en 423, laatste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992; Art. 19, in fine Hypotheekwet 
van 16 dec. 1851.) 
22 november 2007 F.2006.0120.N nr. 579 

INTERNATIONALE VERDRAGEN 
Dubbele belasting – Artikel 15.1 – Dienstbetrekking – Overeenkomst tussen België en 
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Luxemburg – Begrip. 

Artikel 15, § 1, Overeenkomst 17 sept. 1970 tussen België en Luxemburg tot het 
vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden 
inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, doet de uitoefening van een 
dienstbetrekking in de andere overeenkomstsluitende Staat niet afhangen van een 
permanente fysieke aanwezigheid van de werknemer in die Staat tijdens die uitoefening  
9 november 2007 F.2006.0037.F nr. 541 

ALLERLEI 
Veroordeling – Te vermelden wetsbepalingen – Fiscale valsheid en gebruik van valse 
stukken. 

De veroordelende beslissing voor een fiscale valsheid of gebruik moet de bepalingen van 
het Wetboek van Inkomstenbelastingen of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten 
vermelden die de dader heeft overtreden of heeft willen overtreden  (Art. 149 Grondwet 
1994; Artikelen 195, eerste lid, en 371 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 449 en 
450, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.) 
25 september 2007 P.2007.0420.N nr. 430 

INTERESTEN 

MORATOIRE INTERESTEN 
Interesten – Provisionele uitkering na echtscheiding – Terugvordering van de uitkering – 
Vonnis – Hervorming – Schade – Vergoeding. 

De regel dat degene die last geeft tot tenuitvoerlegging van een vonnis, waarvan de 
rechter de voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan, handelt op eigen risico, 
onverminderd de regels inzake kantonnement, vindt geen toepassing op de betalingen die 
al dan niet ingevolge een gedwongen tenuitvoerlegging worden gedaan in uitvoering van 
een beslissing die een provisionele uitkering na echtscheiding toekent in afwachting van 
een latere beslissing; zulks impliceert dat door de uitkeringsgerechtigde geen moratoire 
interesten verschuldigd zijn op de terugvorderbare provisionele onderhoudsgelden indien 
zijn recht op uitkering naderhand komt te vervallen door de vaststelling van zijn schuld  
(Art. 1398, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.) 
30 maart 2007 C.2004.0483.N nr. 160 

COMPENSATOIRE INTERESTEN 
Taak van de rechter – Geen conclusie strekkende tot het bepalen van de rentevoet – 
Rentevoet. 

Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusie moet de rechter niet uitdrukkelijk de 
rentevoet van de compensatoire rente bepalen; indien hij dat niet uitdrukkelijk doet, dan 
geldt de wettelijke rentevoet  
6 november 2007 P.2007.0627.N nr. 527 

ALLERLEI 
Betaling van loonachterstallen – Schadevergoeding tot herstel in natura – Geen wettelijke 
interest verschuldigd – Rechtsvordering. 

Artikel 10, Loonbeschermingswet is niet van toepassing op ingevolge het misdrijf "niet 
betaling van het op gezette tijden verschuldigd loon" als herstel in natura toegekend 
loonbedrag. (Art. 10, vóór wijziging bij wet van 26 juni 2002 Wet van 12 april 1965 
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betreffende de bescherming van het loon der werknemers.) 
22 januari 2007 S.2004.0088.N nr. 36 

INTERNATIONALE VERDRAGEN 
Gevolg – Noord–Atlantische Verdragsorganisatie – Uitvoerend beslag onder derden – 
Beslag – Gedwongen tenuitvoerlegging. 

De artikelen 5 en 6 Verdrag van Ottawa van 20 september 1951, nopens de Rechtspositie 
van de Noord–Atlantische Verdragsorganisatie, van de nationale vertegenwoordigers bij 
haar organen en van haar nationale staf, sluiten iedere tenuitvoerlegging op het vermogen 
van de Noord–Atlantische Verdragsorganisatie uit  
2 maart 2007 C.2005.0154.N nr. 122 

Conflict – Internationale regel – Regel van nationaal recht – Verplichting van de rechter. 

De bepalingen uit het nationale recht kunnen geen afbreuk doen aan de internationale 
regels en de rechter moet, ingeval van conflict tussen een regel van nationaal recht en een 
regel van internationaal recht, eerstgenoemde regel buiten toepassing verklaren  
2 maart 2007 C.2005.0154.N nr. 122 

Samenstelling – Internationale koop van roerende goederen – Contractuele tekortkoming 
– Vergoeding. 

De vergoeding die, inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken, wordt 
toegekend ingevolge een contractuele tekortkoming, omvat niet alleen de betaling van een 
geldsom ter vergoeding van de eigenlijke schade, maar tevens de betaling van interest 
wegens het uitblijven van of de vertraging in de uitvoering van de verbintenis tot 
schadeloosstelling, zowel voor als na het tussenkomen van een rechterlijke beslissing  
(Art. 10.1.c Verdrag 19 juni 1980 inzake het recht dat toepasselijk is op verbintenissen uit 
overeenkomsten; Artikelen 1 en 5 Verdrag 15 juni 1955 nopens de op de internationale 
koop van roerende lichamelijke zaken toepasselijke wet.) 
23 april 2007 C.2004.0137.N nr. 200 

Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 
januari  – Artikelen 6.1 en 7. 

De artikelen 6.1 en 7, van het Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme, 
opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 vereisen niet dat de vermoedelijke dader van 
het strafbare feit zich op het ogenblik dat het Belgische gerecht uitspraak doet, nog op het 
Belgisch grondgebied bevindt; het is krachtens die bepalingen enkel vereist dat hij zich op 
het Belgisch grondgebied bevindt op het ogenblik dat de vervolging wegens het strafbare 
feit wordt ingesteld  
18 september 2007 P.2007.0571.N nr. 415 

Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 
januari  – Artikelen 6.1 en 7. 

Er is sprake van een situatie waar een vermoedelijke dader niet wordt uitgeleverd als 
bedoeld in de artikelen 6.1 en 7, van het Europees Verdrag tot bestrijding van het 
Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 en artikel 2, van de wet van 2 
september 1985 houdende goedkeuring van het Europees Antiterrorismeverdrag en de 
Overeenkomst betreffende de toepassing ervan tussen de Lid–Staten van de Europese 
Gemeenschappen, opgemaakt te Dublin op 4 december 1979, wanneer de Belgische 
regering beslist heeft die dader niet uit te leveren  
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18 september 2007 P.2007.0571.N nr. 415 

Schengenuitvoeringsovereenkomst – Europese Unie – Beginsel "non bis in idem" – 
Criterium – Toepassing – Artikel 54. 

Het relevante criterium voor de toepassing van het in artikel 54 
Schengenuitvoeringsovereenkomst neergelegde beginsel ne bis in idem is de gelijkheid 
van materiële feiten, te begrijpen als het bestaan van een geheel van feiten die 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, onafhankelijk van de juridische kwalificatie van 
deze feiten of van het beschermde rechtsbelang  (Art. 54 Overeenkomst van 19 juni 1990 
ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985.) 
27 november 2007 P.2005.0583.N nr. 583 

Schengenuitvoeringsovereenkomst – Europese Unie – Artikel 71. 

De verwijzing in artikel 71 Schengenuitvoeringsovereenkomst naar de bestaande 
verdragen van de Verenigde Naties mag niet aldus worden begrepen dat zij in de weg 
staat aan de toepassing van het in artikel 54 Schengenuitvoeringsovereenkomst 
neergelegde beginsel ne bis in idem  (Artikelen 54 en 71 Overeenkomst van 19 juni 1990 
ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985.) 
27 november 2007 P.2005.0583.N nr. 583 

Schengenuitvoeringsovereenkomst – Begrip 'dezelfde feiten' – Feiten verbonden door 
hetzelfde misdadig opzet – Europese Unie – Beginsel "non bis in idem" – Artikel 54. 

De omstandigheid dat de bevoegde nationale rechterlijke instantie vaststelt dat 
verschillende feiten verbonden zijn door hetzelfde misdadig opzet volstaat op zich niet om 
die feiten aan te merken als 'dezelfde feiten' in de zin van artikel 54 
Schengenuitvoeringsovereenkomst  (Art. 54 Overeenkomst van 19 juni 1990 ter 
uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985; Art. 65 Strafwetboek.) 
27 november 2007 P.2005.0583.N nr. 583 

Eenheid van opzet – Schengenuitvoeringsovereenkomst – Misdrijven gepleegd en berecht 
op het respectieve grondgebied van twee lidstaten – Europese Unie – Artikel 54. 

Artikel 54, Schengenuitvoeringsovereenkomst 14 juni 1985 bepaalt niet dat het nationale 
strafgerecht, bij de straftoemeting voor een op het grondgebied van een lidstaat gepleegde 
misdaad, rekening dient te houden met de reeds uitgesproken straffen wegens een 
misdaad die op het grondgebied van een andere, door de overeenkomst gebonden Staat, is 
gepleegd en berecht en deel zou uitmaken van hetzelfde opzet. 
28 november 2007 P.2007.1359.F nr. 589 

JAARLIJKSE VAKANTIE 
Misdrijf – Vakantiegeld – Verjaring – Aanvang. 

Het misdrijf dat erin bestaat het vakantiegeld niet volgens de regels en binnen de 
opgelegde termijnen te betalen, is voltooid zodra dat verzuimd wordt op het ogenblik 
waarop moet worden betaald, zodat de verjaring van de uit dit misdrijf ontstane 
strafvordering vanaf dat ogenblik begint te lopen; indien verschillende strafbare feiten 
evenwel de opeenvolgende uiting van een zelfde misdadig opzet zijn en aldus één misdrijf 
uitmaken, is dat misdrijf evenwel pas voltooid en begint de verjaring van de 
strafvordering t.a.v. het geheel van die feiten pas vanaf het laatste feit te lopen, op 
voorwaarde dat geen van die feiten, behoudens stuiting of schorsing van de verjaring, van 
het volgende feit door een langere termijn dan de toepasselijke verjaringstermijn 
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gescheiden wordt  (Art. 60 Wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers 
gecoördineerd op 28 juni 1971.) 
12 februari 2007 S.2006.0051.F nr. 82 

JACHT 
Draagwijdte – Jachtdecreet – Artikel 2, 3 en 19, eerste en tweede lid, Jachtdecreet – 
Toepassingsgebied – Doel. 

Gelezen in de context van de artikelen 2 en 3 Jachtdecreet, beogen de bepalingen van 
artikel 19, eerste en tweede lid, van dit decreet een eerlijke jacht op het wild door het 
verbieden en bestraffen van alle middelen die niet tot de gedulde jachtpraktijken kunnen 
worden gerekend; zij willen het abnormale doden of vangen van wild, dit zijn de dieren 
behorend tot de categorieën vermeld in artikel 3 van dit decreet, voorkomen  
5 juni 2007 P.2007.0245.N nr. 298 

JEUGDBESCHERMING 
Hechtenis van de ouder met het recht op hoofdhuisvesting – Territoriale bevoegdheid – 
Jeugdrechtbank. 

Wanneer de moeder die over het recht op hoofdhuisvesting van het minderjarige kind 
beschikt, door haar hechtenis omdat zij het gemeenschappelijk kind aan de 
tenuitvoerlegging van de bijkomende huisvesting door de vader onttrokken heeft, niet 
meer in staat is om die hoofdhuisvesting op zich te nemen, schendt de jeugdkamer van het 
hof van beroep artikel 44, Jeugdbeschermingswet niet, door te oordelen dat de woonplaats 
van de vader, op de dag van de aanhangigmaking van de zaak bij de jeugdrechtbank, de 
enige gezinswoonplaats was die de bevoegdheid van een Belgisch gerecht dat over 
beschermende maatregelen uitspraak doet, kan verantwoorden, en door te beslissen dat de 
jeugdrechtbank van het gerechtelijk arrondissement waarin die woonplaats gelegen is, 
bevoegd was. (Art. 44 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.) 
9 mei 2007 P.2007.0457.F nr. 238 

Toestand die een element van vreemdelingenschap bevat – Territoriale bevoegdheid – 
Jeugdrechtbank. 

Artikel 44, Jeugdbeschermingswet heeft niet tot doel de territoriale bevoegdheid van de 
Belgische rechter vast te stellen t.a.v. een toestand die een element van 
vreemdelingenschap bevat; met deze bepaling heeft de wetgever de jeugdrechter die zich 
het dichtst bij de minderjarige bevindt, bevoegd willen maken. (Art. 44 Wet van 8 april 
1965 betreffende de jeugdbescherming.) 
9 mei 2007 P.2007.0457.F nr. 238 

Jeugdbijstand – Duitstalige gemeenschap – Gerechtelijke jeugdbijstand – Minderjarige 
toevertrouwd aan één van beide ouders – Verordening Brussel II – Europese Unie – 
Jeugdrechtbank – Toepassing – Beslissing. 

De Verordening Brussel II is van toepassing in het kader van de gerechtelijke 
jeugdbijstand, geregeld bij Decreet van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap van 20 
maart 1995 over jeug bijstand, wanneer de getroffen maatregel erin bestaat om de jongere 
aan één van beide ouders toe te vertrouwen  (Artikelen 1.1, 2, 2.7 en 8 E.E.G.–
Verordening nr 2201/2003 van de Raad van 27 nov. 2003 betreffende de bevoegdheid en 
de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de 
ouderlijke verantwoordelijkheid.) 
21 november 2007 P.2007.1193.F nr. 571 
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KOOP 
Samenstelling – Internationale Verdragen – Internationale koop van roerende goederen – 
Contractuele tekortkoming – Vergoeding. 

De vergoeding die, inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken, wordt 
toegekend ingevolge een contractuele tekortkoming, omvat niet alleen de betaling van een 
geldsom ter vergoeding van de eigenlijke schade, maar tevens de betaling van interest 
wegens het uitblijven van of de vertraging in de uitvoering van de verbintenis tot 
schadeloosstelling, zowel voor als na het tussenkomen van een rechterlijke beslissing  
(Art. 10.1.c Verdrag 19 juni 1980 inzake het recht dat toepasselijk is op verbintenissen uit 
overeenkomsten; Artikelen 1 en 5 Verdrag 15 juni 1955 nopens de op de internationale 
koop van roerende lichamelijke zaken toepasselijke wet.) 
23 april 2007 C.2004.0137.N nr. 200 

Verborgen gebreken van de verkochte zaak – Rechtsvordering van de koper – Grondslag. 

Wanneer de verkochte zaak door een verborgen gebrek is aangetast, kan de koper alleen 
de rechtsvordering tot vrijwaring voor verborgen gebreken instellen en niet de 
rechtsvordering wegens niet–nakoming van de verplichting tot levering van een zaak die 
conform de verkochte zaak is. (Art. 1641 Burgerlijk Wetboek.) 
19 oktober 2007 C.2004.0500.F nr. 495 

Verborgen gebreken van de verkochte zaak. 

Het verborgen gebrek is het gebrek dat de koper bij de levering niet kon of moest kunnen 
vaststellen  (Art. 1641 Burgerlijk Wetboek.) 
19 oktober 2007 C.2004.0500.F nr. 495 

Koopovereenkomst – Ontbinding of vernietiging – Retroactieve werking. 

Wanneer een koopovereenkomst met terugwerkende kracht wordt ontbonden of 
vernietigd, dan worden de partijen terug geplaatst in de toestand die voorheen bestond en 
wordt de verkoper geacht steeds de eigenaar te zijn geweest; deze retroactieve werking 
heeft echter niet tot gevolg dat de verkoper schuldenaar wordt van verbintenissen waartoe 
de koper met betrekking tot de eigendom gehouden is zij het op contractuele of op 
reglementaire grondslag. (Art. 1184 Burgerlijk Wetboek.) 
6 december 2007 C.2006.0659.N nr. 621 

KOOPHANDEL. KOOPMAN 
Aard – Activiteit – Architect. 

Hoewel de architecten geen kooplieden zijn in de zin van artikel 1 van het Wetboek van 
Koophandel en een maatschappelijke functie hebben, streven zij op duurzame wijze een 
economisch doel na en vormen derhalve een onderneming in de zin van artikel 1 van de 
Mededingingswet  
27 april 2007 D.2006.0010.N nr. 214 

Personen onderworpen aan de wetten betreffende het handelsregister – Verplichting zich 
ernaar te gedragen – Andere vorm van bekendmaking van inlichtingen die in het 
handelsregister moeten. 

De omstandigheid dat de inlichtingen die in het handelsregister moeten voorkomen of het 
merendeel daarvan in een andere vorm zijn bekendgemaakt, ongeacht welke, ontslaat de 
persoon die onderworpen is aan de wetten betreffende het handelsregister, niet van de 
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verplichting om zich naar de bij die wetten voorgeschreven verplichtingen te gedragen. 
(Artikelen 4, 6, 40, 41 en 42 Wetten betreffende het handelsregister gecoördineerd op 20 
juli 1964.) 
18 juni 2007 C.2006.0080.F nr. 335 

Afwezigheid – Hoedanigheid van koopman – Autonoom overheidsbedrijf – Opdracht van 
openbare dienst – Handelsrecht – Toepassing – Uitzonderingen. 

Alle handelingen van een autonoom overheidsbedrijf, zelfs die welke het zonder 
winstoogmerk in het vervullen van zijn opdracht van openbare dienst verricht, en hoewel 
het bedrijf zelf niet de hoedanigheid van koopman verwerft, worden door de regels van 
het handelsrecht beheerst, met uitzondering van de regels waarvan de toepassing door de 
wet zelf uitgesloten wordt en van die welke niet verenigbaar zijn met de bepalingen van 
het beheerscontract of met de bepalingen die deze opdracht van openbare dienst regelen  
(Artikelen 3, § 1, 7 en 8 Wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige 
economische overheidsbedrijven.) 
18 juni 2007 C.2006.0080.F nr. 335 

Verplichting – Afwezigheid – Hoedanigheid van koopman – Autonoom overheidsbedrijf – 
Opdracht van openbare dienst – Inschrijving in het handelsregister. 

De rechtsvordering tot betaling van een factuur betreffende de verplaatsing van kabels van 
de verweerster, welke vereist was voor werkzaamheden aan een spoorlijn en betrekking 
heeft op het vervullen van een opdracht van openbare dienst door de eiseres, is niet 
ontvankelijk aangezien laatstgenoemde op het tijdstip van het instellen van die 
rechtsvordering niet in het handelsregister ingeschreven was  (Artikelen 4, 6, 40, 41 en 42 
Wetten betreffende het handelsregister gecoördineerd op 20 juli 1964; Artikelen 3, § 1, 7 
en 8 Wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven.) 
18 juni 2007 C.2006.0080.F nr. 335 

Handelsagentuurovereenkomst – Beëindiging zonder opzegging of voor het verstrijken 
van de termijn – Ernstige tekortkomingen – Kennis van het feit. 

Het feit dat aanleiding geeft tot beëindiging zonder opzegging of voor het verstrijken van 
de termijn van de handelsagentuurovereenkomst overeenkomstig artikel 19, tweede lid, 
Handelsagentuurwet, is aan de principaal bekend wanneer deze omtrent het bestaan van 
het feit en de omstandigheden die daarvan een reden tot beëindiging zonder opzegging 
kunnen maken, voldoende zekerheid heeft om met kennis van zaken een beslissing te 
kunnen nemen, inzonderheid voor zijn eigen overtuiging en tevens tegenover de andere 
partijen en het gerecht  (Art. 18, § 3, en 19, eerste en tweede lid Wet 13 april 1995.) 
8 november 2007 C.2005.0567.N nr. 535 

Handelsagentuurovereenkomst – Beëindiging zonder opzegging of voor het verstrijken 
van de termijn – Ernstige tekortkomingen – Feit sedert meer dan zeven werkdagen 
bekend. 

Wanneer de principaal de handelsagentuurovereenkomst beëindigt zonder opzegging of 
voor het verstrijken van de termijn op grond van ernstige tekortkomingen die hem sedert 
meer dan zeven werkdagen bekend zijn, is hij gehouden de handelsagent een 
opzeggingsvergoeding te betalen. (Art. 18, § 3, en 19, eerste en tweede lid Wet 13 april 
1995.) 
8 november 2007 C.2005.0567.N nr. 535 
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Handelsagentuurovereenkomst – Optreden voor andere principalen – Concurrerende 
activiteiten – Verplichting tot loyaal en te goeder trouw handelen – Handelsagent. 

Wanneer een agentuurovereenkomst van een handelsagent met een andere principaal 
zaken tot voorwerp heeft die concurrentieel zijn aan die van zijn principaal, dan kan, 
onder omstandigheden, de handelwijze van de handelsagent strijdig zijn met de 
verplichting om loyaal en te goeder trouw te handelen  (Artikelen 6, 18 en 19 Wet 13 april 
1995.) 
8 november 2007 C.2007.0084.N nr. 538 

Handelsagentuurovereenkomst – Optreden voor andere principalen – Concurrerende 
activiteiten – Handelsagent. 

Wanneer een agentuurovereenkomst van een handelsagent met een andere principaal 
zaken tot voorwerp heeft die concurrentieel zijn aan die van zijn principaal, dan kan, 
onder omstandigheden, de handelwijze van de handelsagent strijdig zijn met de 
verplichting om loyaal en te goeder trouw te handelen  (Artikelen 6, 18 en 19 Wet 13 april 
1995.) 
8 november 2007 C.2007.0084.N nr. 538 

Handelsagentuurovereenkomst – Optreden voor andere principalen – Handelsagent. 

Het is een handelsagent niet verboden om op te treden voor andere principalen. (Art. 6 
Wet 13 april 1995.) 
8 november 2007 C.2007.0084.N nr. 538 

Handelsagentuurovereenkomst – Zelfstandig handelsagent – Kennisname van ernstige 
tekortkoming. 

De verdere uitvoering van de overeenkomst, na de kennisname van de als ernstige 
tekortkoming aangevoerde feiten binnen de in artikel 19, tweede lid, gestelde termijn, 
sluit niet noodzakelijk uit dat de verdere samenwerking definitief onmogelijk was 
geworden. 
26 november 2007 C.2006.0601.N nr. 582 

Tijdstip – Handelsagentuurovereenkomst – Wijze van beëindiging – Zelfstandig 
handelsagent. 

De partij die de handelsagentuurovereenkomst op grond van artikel 19, eerste lid van de 
wet van 13 april 1995 beëindigt, dient niet terstond bij de kennisname van de feitelijke 
gegevens te beslissen dat deze een verdere samenwerking onmogelijk maken, op 
voorwaarde dat zijn handelwijze niet kan uitgelegd worden als een afstand van recht. 
26 november 2007 C.2006.0601.N nr. 582 

Inhoud van de boeken van kooplieden – Bewijs – Wettelijke bewijswaarde. 

De niet–handelaar kan zich in de regel beroepen op de inhoud van de boeken van 
kooplieden, die t.a.v. degene die ze bijhoudt een bekentenis kunnen vormen; aangezien 
die boeken echter geen bekentenis in rechte inhouden, beoordeelt de feitenrechter evenwel 
de wettelijke bewijswaarde van de gegevens uit die boeken. (Art. 1330 Burgerlijk 
Wetboek.) 
3 december 2007 C.2007.0015.F nr. 604 
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KORT GEDING 
Voorwaarden – Bevoegdheid van de rechter in kort geding. 

Als de zaak spoedeisend is, kan de rechter in kort geding maatregelen tot bewaring van 
recht bevelen indien er een schijn van rechten is die het nemen van een beslissing 
verantwoordt; hij mag hierbij geen declaratoir van rechten doen, noch de rechtspositie van 
de partijen definitief regelen  (Art. 584 Gerechtelijk Wetboek.) 
12 januari 2007 C.2005.0569.N nr. 21 

Bevoegdheid van de rechter in kort geding – Ogenschijnlijke rechten. 

De rechter in kort geding die zich ertoe beperkt de ogenschijnlijke rechten van de partijen 
na te gaan en te onderzoeken, zonder daarbij rechtsregels te betrekken die de voorlopige 
maatregelen die hij beveelt niet redelijk kunnen schragen, overschrijdt de grenzen van zijn 
bevoegdheid niet  (Art. 584 Gerechtelijk Wetboek.) 
12 januari 2007 C.2005.0569.N nr. 21 

Mogelijkheden – Overeenkomst – Bevoegdheid van de rechter – Uitvoering – Onbepaalde 
duur – Beëindiging. 

Wanneer de partij een overeenkomst van onbepaalde duur eenzijdig wenst te beëindigen 
vermag de rechter niet, door het opleggen van een bijkomende opzeggingstermijn, in de 
uitvoering van de overeenkomst in te grijpen; in dergelijk geval heeft de 
kortgedingrechter wel de mogelijkheid om beperkte maatregelen tot bewaring van recht te 
treffen, en om met name een ware schadeloosstelling mogelijk te maken of nog om de 
handhaving van de contractuele rechten van de tegenpartij niet louter theoretisch te maken  
(Art. 584 Gerechtelijk Wetboek.) 
12 januari 2007 C.2005.0569.N nr. 21 

Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg – Stedenbouw – Stakingsbevel – Vordering 
tot opheffing – Beoordelingsbevoegdheid. 

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, die in kort geding uitspraak doet over 
een vordering tot opheffing van een stakingsbevel, beslist ten gronde. (Art. 154, laatste lid 
Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.) 
8 november 2007 C.2006.0624.N nr. 536 

LASTER EN EERROOF 
Vordering wegens laster – Vooronderzoek of onderzoek naar de ten laste gelegde feiten – 
Verjaring van de strafvordering – Schorsing. 

Artikel 447, vijfde lid, Strafwetboek, maakt het vooronderzoek of het onderzoek naar de 
door de aangever ten laste gelegde feiten tot een reden om de uitspraak over de vordering 
wegens laster aan te houden, aangezien de rechtbank daarover pas na een beslissing van 
seponering of buitenvervolgingstelling kan vonnissen; in deze gevallen is de verjaring van 
de strafvordering voor alle partijen geschorst. 
16 mei 2007 P.2007.0306.F nr. 255 

Vordering wegens laster – Vooronderzoek of onderzoek naar de ten laste gelegde feiten – 
Beletsel om over de grond van de zaak te vonnissen – Verjaring van de strafvordering – 
Schorsing. 

De vaststelling van de valsheid of de waarheid van het ten laste gelegde feit gaat alleen 
aan het vonnis en niet aan de vordering vooraf; het derde en vijfde lid van artikel 447, 
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Strafwetboek, schorsen het vonnis over de grond van de vordering wegens laster en niet 
het instellen van de vordering zelf  
16 mei 2007 P.2007.0306.F nr. 255 

Voorwaarde van openbaarheid – Onaantastbaar oordeel – Feitenrechter. 

Of een misdrijf in de zin van artikel 443 Strafwetboek is geschied in tegenwoordigheid 
van verscheidene personen is een feitenoordeel waarover de feitenrechter onaantastbaar 
oordeelt. (Art. 444, derde lid Strafwetboek.) 
30 oktober 2007 P.2007.0714.N nr. 517 

LASTGEVING 
Lasthebber – Interim–werknemer tijdelijk ter beschikking gesteld van een gebruiker door 
zijn werkgever – Arbeid verricht onder het gezag en het toezicht van een andere 
aannemer – Aansprakelijkheid van die andere aannemer – Artikel 46, § 1, 4°, 
Arbeidsongevallenwet – Arbeidsongeval. 

Uit de omstandigheid dat een werknemer, die tijdelijk door zijn werkgever ter 
beschikking van een gebruiker is gesteld, arbeid verricht onder het gezag van een andere 
aannemer en dat deze toeziet op de nakoming van de beveiligingsverplichting op de 
werkplaats, volgt niet dat die andere aannemer een rechtshandeling stelt in naam en voor 
rekening van de gebruiker of de werkgever of dat hij een functie uitoefent in het bedrijf 
van één van beide en dat hij, in de zin van art. 46, § 1, 4°, Arbeidsongevallenwet, een 
lasthebber is van de gebruiker aan wie de werknemer tijdelijk ter beschikking is gesteld  
(Art. 46, § 1, 4° Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.) 
17 januari 2007 P.2006.1276.F nr. 26 

LEVENSONDERHOUD 
Echtscheiding en scheiding van tafel en bed – Onderhoudsuitkering – Vaststelling – 
Echtgenoot – Voorlopige maatregelen – Echtscheidingsprocedure – Bedrag – Criteria. 

Het arrest dat oordeelt dat de onderhoudsuitkering die tijdens een 
echtscheidingsprocedure, op grond van art. 213 Burgerlijk Wetboek wordt toegekend, de 
economisch zwakste echtgenoot dezelfde levensstandaard moet verzekeren als zijn 
echtgenoot door het eventuele evenwichtsgebrek tussen de inkomsten van de beide 
echtgenoten te herstellen zodat elkeen over hetzelfde bedrag beschikt, is niet naar recht 
verantwoord, aangezien uit de artikelen 213, 217 en 221 Burgerlijk Wetboek volgt dat de 
bijdrage in de gezinslasten niet impliceert dat de inkomsten van de echtgenoten op gelijke 
wijze onder elkaar worden verdeeld  (Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 213, 217 
en 221 Burgerlijk Wetboek.) 
25 januari 2007 C.2006.0384.F nr. 48 

Interesten – Provisionele uitkering na echtscheiding – Terugvordering van de uitkering – 
Vonnis – Hervorming – Schade – Vergoeding. 

De regel dat degene die last geeft tot tenuitvoerlegging van een vonnis, waarvan de 
rechter de voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan, handelt op eigen risico, 
onverminderd de regels inzake kantonnement, vindt geen toepassing op de betalingen die 
al dan niet ingevolge een gedwongen tenuitvoerlegging worden gedaan in uitvoering van 
een beslissing die een provisionele uitkering na echtscheiding toekent in afwachting van 
een latere beslissing; zulks impliceert dat door de uitkeringsgerechtigde geen moratoire 
interesten verschuldigd zijn op de terugvorderbare provisionele onderhoudsgelden indien 
zijn recht op uitkering naderhand komt te vervallen door de vaststelling van zijn schuld  
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(Art. 1398, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.) 
30 maart 2007 C.2004.0483.N nr. 160 

Definitief geworden echtscheidingsvonnis – Fout van de echtgenoot – Voorlopige 
maatregelen – Uitkering tot levensonderhoud – Overspel – Echtscheidingsprocedure. 

Indien een definitief geworden echtscheidingsvonnis bestaat op grond van een fout, zoals 
het overspel, van de echtgenoot die in het raam van de procedure bedoeld in artikel 1280 
van het Gerechtelijk Wetboek een onderhoudsbijdrage vordert, mag de voorzitter van de 
rechtbank bij het beoordelen van de onderhoudsbijdrage, rekening houden met deze fout 
die reeds vaststaat, en meteen ook het einde van de hulp– en bijstandsverplichting tot 
gevolg heeft; daarbij doet hij niet aan schuldcompensatie  (Art. 1280 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
13 april 2007 C.2006.0455.N nr. 184 

Rangorde – Onderhoudsverplichting tussen echtgenoten – Ouderlijke 
onderhoudsverplichting. 

Ingeval het kind gehuwd is, primeert in regel de bijzondere onderhoudsverplichting tussen 
echtgenoten de ouderlijke onderhoudsverplichting; zulks neemt evenwel niet weg dat de 
ouderlijke onderhoudsverplichting blijft gelden wanneer de middelen van de echtgenoot 
van het kind ontoereikend zijn om zijn onderhoudsverplichting na te komen of wanneer 
vaststaat dat hij in gebreke is  (Artikelen 203, § 1, en 213 Burgerlijk Wetboek.) 
20 april 2007 C.2005.0153.N nr. 197 

Bijdrage – Herziening – Echtscheiding door onderlinge toestemming – Kinderen – 
Voorafgaande overeenkomst. 

De verhoging van het inkomen van de ouder die in hoofdzaak voor de huisvesting instaat, 
kan een nieuwe omstandigheid vormen in de zin van artikel 1288, tweede lid, Ger. W., en 
derhalve een vermindering van de bijdrage van de andere ouder verantwoorden  (Art. 
1288, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.) 
14 mei 2007 C.2006.0156.F nr. 244 

Begroting – Voorlopige maatregelen – Onderhoudsbijdrage tussen echtgenoten – 
Echtscheidingsprocedure – Criteria. 

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg die ten titel van voorlopige maatregel 
een persoonlijke onderhoudsbijdrage tussen echtgenoten begroot derwijze dat de 
onderhoudsgerechtigde echtgenoot in staat is de levensstandaard aan te houden als zou er 
geen echtscheiding zijn, moet hierbij niet alleen rekening houden met de actuele 
inkomsten van de onderhoudsgerechtigde, maar ook met diens mogelijkheden om 
inkomsten te verwerven  (Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 213 en 221, eerste 
lid Burgerlijk Wetboek.) 
29 november 2007 C.2007.0228.N nr. 597 

LOON 

RECHT OP LOON 
Werkgever – Rechtsvordering ex delicto – Aangestelden – Lasthebbers – Veroordeling tot 
betaling – Niet–betaling van loon – Strafrechtelijke aansprakelijkheid. 

De vordering tot betaling van achterstallig loon als herstel in natura van de door het 
misdrijf "niet betaling van het verschuldigde loon" veroorzaakte schade kan niet alleen 
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tegen de werkgever worden ingesteld maar ook tegen een aangestelde of lasthebber die 
zich in de zin van artikel 42 van de Loonbeschermingswet aan dit misdrijf schuldig heeft 
gemaakt. (Art. 2, eerste lid, 1° Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het 
loon der werknemers; Art. 42, vóór en na de wijziging bij wet van 13 feb. 1998 Wet van 
12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers; Art. 20, eerste 
lid, 3° Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
22 januari 2007 S.2005.0095.N nr. 39 

Achterstallig loon – Brutobedragen – Sociale zekerheidsbijdragen – Herstel in natura – 
Bedrijfsvoorheffing. 

De vordering tot betaling van brutobedragen van achterstallig loon bij wijze van herstel in 
natura sluit ook de vergoeding in voor de schade ingevolge de niet betaling van de sociale 
zekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing. (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek.) 
22 januari 2007 S.2004.0088.N nr. 36 

Feestdagenloon – Vervangingsdagen of inhaalrustdagen die de werknemer niet heeft 
opgenomen – Toepassing. 

Uit geen enkele bepaling van de Feestdagenwet vloeit voort dat de werkgever gehouden 
blijft om feestdagenloon te betalen voor vervangingsdagen of inhaalrustdagen die de 
werknemer niet heeft opgenomen, zelfs wanneer dit te wijten is aan het toedoen van de 
werkgever. 
17 september 2007 S.2006.0103.N nr. 411 

Feestdagen – Verrichten van arbeid – Toepassing. 

Uit artikel 14, § 1, eerste lid van de Feestdagenwet, dat bepaalt dat de werknemer recht 
heeft op loon voor elke feestdag of vervangingsdag tijdens dewelke hij niet werd 
tewerkgesteld, volgt dat feestdagenloon alleen verschuldigd is voor dagen waarop de 
werknemer geen arbeid verricht  (Art. 14, § 1, eerste lid Wet van 4 jan. 1974 betreffende 
de feestdagen.) 
17 september 2007 S.2006.0103.N nr. 411 

Handelsvertegenwoordiger – Tenlasteneming door de handelsvertegenwoordiger – 
Kosten ten laste van de werkgever – Minimumbaremaloon. 

De partijen in de arbeidsovereenkomst kunnen overeenkomen dat de kosten, verbonden 
aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en die in beginsel ten laste zijn van de 
werkgever, door de werknemer dienen te worden gedragen, zonder dat die overeenkomst 
tot gevolg mag hebben dat door de betaling van die kosten de werknemer niet meer de 
volledige beschikking heeft over het bij algemeen verbindend verklaarde collectieve 
arbeidsovereenkomst bepaalde minimumbaremaloon  (Art. 20, 1° Wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
10 december 2007 S.2007.0065.N nr. 625 

BESCHERMING 
Misdrijf – Loonvordering – Verjaring – Burgerlijke rechtsvordering – Rechtsvordering – 
Arbeidsovereenkomst. 

Artikel 26 van de wet van 17 april 1878 houdende Voorafgaande Titel van het Wetboek 
van Strafvordering is van toepassing op elke burgerlijke rechtsvordering die gestoeld is op 
feiten die het bestaan van een misdrijf doen blijken, zelfs wanneer die feiten eveneens een 
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contractuele tekortkoming van de werkgever uitmaken en het voorwerp van de vordering 
in de uitvoering van die contractuele verbintenis bestaat als herstel van de geleden schade  
(Art. 15 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Artikelen 3, 4 en 26 
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.) 
22 januari 2007 S.2004.0088.N nr. 36 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) 
Terugbetaling door particulieren – Maatschappelijke dienstverlening – Kosten. 

Het O.C.M.W. kan enkel aanspraak maken op de terugbetaling door particulieren van de 
kosten van maatschappelijke dienstverlening bedoeld in artikel 97 O.C.M.W.–Wet. (Art. 
97 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn.) 
23 februari 2007 C.2006.0275.N nr. 111 

Terugbetaling door particulieren – Voorschieten van belastingen – Maatschappelijke 
dienstverlening – Kosten. 

Het voorschieten van belastingen aan een verblijfhouder in een rustoord behoort niet tot 
de kosten van maatschappelijke dienstverlening waarvan het O.C.M.W. aanspraak kan 
maken op de terugbetaling door particulieren, waarbij het irrelevant is of dit voorschieten 
van belastingen die verblijfhouder in de mogelijkheid stelt een menswaardig bestaan te 
leiden. (Artikelen 1, 57 en 97 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn.) 
23 februari 2007 C.2006.0275.N nr. 111 

Onderhoudsplichtige – Terugvordering – Familiaal aspect. 

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn moet, in de regel, vooraleer een 
rechtsvordering in te stellen om van de onderhoudsplichtige de voorgeschoten 
hospitalisatiekosten terug te vorderen, een sociaal onderzoek instellen naar het familiale 
aspect van de zaak  (Art. 13, eerste lid KB 9 mei 1984.) 
19 november 2007 C.2006.0587.F nr. 563 

Terugwerkende kracht – Voorwaarden – Maatschappelijk welzijn. 

Het recht op maatschappelijke dienstverlening ontstaat wanneer een persoon zich in een 
situatie bevindt die hem niet in staat stelt een leven te leiden dat beantwoordt aan de 
menselijke waardigheid; geen enkele wettelijke bepaling bepaalt dat de maatschappelijke 
dienstverlening niet aan de rechthebbende met terugwerkende kracht kan worden verleend 
voor de periode tussen zijn aanvraag en de rechterlijke beslissing die deze inwilligt  (Art. 
1, eerste lid Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn.) 
17 december 2007 S.2007.0017.F nr. 641 

MACHTEN 

UITVOERENDE MACHT 
Bevoegdheid van de administratieve overheid – Onderwijzend personeel van de Franse 
Gemeenschap – Medische controle – Niet–aanbieding – Verlies van het recht op wedde – 
Omschrijving – Arbeidsongeschiktheid. 

Uit de artikelen 9 en 20 van het decreet van 22 december 1994 blijkt dat de bevoegdheid 
van de overheid om uitspraak te doen over het verlies van het recht op de wedde een 
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gebonden bevoegdheid is, daar de oorzaken van de onregelmatige afwezigheid alleen 
correct zijn bepaald wanneer die bepaling is gebeurd conform de bepalingen van het 
decreet die daaraan deze aard toekennen  (Artikelen 9 en 20 Decr.Fr.Gem. 22 dec. 1994.) 
20 december 2007 C.2006.0596.F nr. 656 

Terbeschikkingstelling wegens ziekte – Bevoegdheid van de administratieve overheid. 

De bevoegdheid van de administratie om uitspraak te doen over het vervuld zijn van de in 
artikel 9 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 bepaalde voorwaarden is een 
gebonden bevoegdheid, daar de oorzaken van de afwezigheden van het personeelslid 
alleen correct zijn bepaald, wanneer die bepaling is geschied conform de wettelijke en 
verordenende bepalingen die de aard ervan omschrijven  (Artikelen 14, eerste lid, en 15, 
eerste lid, a), b) en c) KB 15 jan. 1974; Artikelen 158, a), b) en c), en 159 KB 22 maart 
1969; Art. 9 KB 18 jan. 1974.) 
20 december 2007 C.2006.0574.F nr. 655 

RECHTERLIJKE MACHT 
Toezicht op de wettigheid – Verplichting – Reglementaire besluiten – Raad van State – 
Afdeling wetgeving – Advies – Hoogdringendheid. 

In de regel staat het aan de ministers om, onder voorbehoud van hun politieke 
verantwoordelijkheid, te oordelen of de hoogdringendheid voorhanden is die hen ontslaat 
van de verplichting om de tekst van de ontwerpen van reglementaire besluiten te 
onderwerpen aan het met redenen omkleed advies van de afdeling wetgeving van de Raad 
van State; de rechters zijn evenwel verplicht na te gaan of de minister, door het advies van 
de Raad van State niet in te winnen, zijn bevoegdheid niet heeft overschreden of zelfs 
heeft afgewend, door het wettelijk begrip hoogdringendheid te miskennen  (Art. 3 Wetten 
op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973; Art. 159 Grondwet 1994.) 
15 februari 2007 C.2006.0071.F nr. 94 

Opgesloten vreemdeling – Aantasting van de subjectieve rechten door de administratie – 
Voorkoming – Bevoegdheid – Uitlevering – Rechterlijke macht. 

De rechterlijke macht is bevoegd ter voorkoming of ter beëindiging van de onrechtmatig 
schijnende aantastingen die de administratie bij de uitoefening van haar discretionaire 
macht heeft begaan van de subjectieve rechten van de vreemdeling die opgesloten is op 
grond van artikel 3 van de wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen  (Art. 3 Wet van 15 
maart 1874 op de uitleveringen; Art. 584, eerste lid Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 5.1.f, 
en 5.4 EVRM; Art. 19, § 1 Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 dec. 1957.) 
15 maart 2007 C.2004.0505.F nr. 137 

Cassatieberoep – Vernietiging – Magistraten – Beoordeling "onvoldoende" – Volgende 
evaluatie – Beoordeling "onvoldoende" aangehouden – Evaluatie. 

De definitieve evaluatiebeslissing van het college van evaluatoren, houdende de 
beoordeling "onvoldoende" is het gevolg van de vorige evaluatiebeslissing houdende 
dezelfde beoordeling; doordat laatstgenoemde beslissing door het Hof van Cassatie 
vernietigd werd, is het verzoek van de aldus geëvalueerde magistraat aan het Hof tot 
vernietiging van eerstgenoemde beslissing gegrond  (Artikelen 259nonies, eerste lid en 
360quater, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.) 
6 september 2007 C.2006.0345.Nnr. 388definitieve evaluatiebeslissing (ook?) "rechtstr
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Beperkende maatregelen – Administratieve overheid – Toepassing – Bevoegdheid. 

De rechter in kort geding is, binnen de door de wet gestelde grenzen, bevoegd om een 
door het bestuur bij de uitoefening van haar discretionaire en niet–gebonden bevoegdheid 
begane onrechtmatig geachte aantasting van een subjectief recht zowel te voorkomen als 
te vergoeden, maar vermag daarbij aan het bestuur zijn beleidsvrijheid niet te ontnemen 
en zich niet in de plaats te stellen van het bestuur  (Art. 584, eerste lid Gerechtelijk 
Wetboek.) 
1 oktober 2007 C.2006.0682.N nr. 444 

Subjectief recht – Rechter in kort geding – Aantasting – Bevoegdheid – 
Bestuurshandeling. 

De rechter in kort geding is, binnen de door de wet gestelde grenzen, bevoegd om een 
door het bestuur bij de uitoefening van haar discretionaire en niet–gebonden bevoegdheid 
begane onrechtmatig geachte aantasting van een subjectief recht zowel te voorkomen als 
te vergoeden, maar vermag daarbij aan het bestuur zijn beleidsvrijheid niet te ontnemen 
en zich niet in de plaats te stellen van het bestuur  (Art. 584, eerste lid Gerechtelijk 
Wetboek.) 
1 oktober 2007 C.2006.0682.N nr. 444 

Subjectief recht – Bevoegdheid. 

Het bestaan van een subjectief recht veronderstelt dat de eiser zich beroept op een 
welbepaalde juridische verplichting die een regel van objectief recht rechtstreeks aan een 
derde oplegt en bij de nakoming waarvan die partij belang heeft  (Art. 144 Grondwet 
1994.) 
20 december 2007 C.2006.0574.F nr. 655 

Bevoegdheid – Subjectief recht ten aanzien van een administratieve overheid. 

Opdat een partij zich ten aanzien van een administratieve overheid op een subjectief recht 
zou kunnen beroepen is het vereist dat de bevoegdheid van die overheid gebonden is  
(Art. 144 Grondwet 1994; Art. 14, § 1 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij 
KB van 12 jan. 1973.) 
20 december 2007 C.2006.0574.F nr. 655 

Bevoegdheid – Criterium. 

De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van een partij die op een 
subjectief recht gegrond is  (Art. 144 Grondwet 1994.) 
20 december 2007 C.2006.0596.F nr. 656 

Subjectief recht – Bevoegdheid. 

Het bestaan van een subjectief recht veronderstelt dat de eiser zich beroept op een 
welbepaalde juridische verplichting die een regel van objectief recht rechtstreeks aan een 
derde oplegt en bij de nakoming waarvan die partij belang heeft  (Art. 144 Grondwet 
1994.) 
20 december 2007 C.2006.0596.F nr. 656 

Bevoegdheid – Subjectief recht ten aanzien van een administratieve overheid. 

Opdat een partij zich ten aanzien van de administratieve overheid op een subjectief recht 
zou kunnen beroepen, is het vereist dat de bevoegdheid van die overheid gebonden is  
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(Art. 144 Grondwet 1994; Art. 14, § 1 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij 
KB van 12 jan. 1973.) 
20 december 2007 C.2006.0596.F nr. 656 

Schending van de Grondwet – Grondwettelijk Hof – Uitlegging van de wet – Prejudicieel 
arrest – Bepaling in de tijd – Gevolgen – Criteria. 

Het komt aan de rechterlijke macht toe bij de uitlegging van de wet de gevolgen van de 
schending van de Grondwet waartoe het Grondwettelijk Hof in een antwoord op een 
prejudiciële vraag besluit, in de tijd te bepalen; de rechter die de werking in de tijd 
vaststelt van de door het Grondwettelijk Hof vastgestelde ongrondwettigheid, dient 
daarbij rekening te houden met het rechtmatig vertrouwen van de maatschappij in de 
wettelijke bepalingen en met de dwingende eisen van rechtszekerheid. 
20 december 2007 C.2007.0227.N nr. 653 

Bevoegdheid – Criterium. 

De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van een partij die op een 
subjectief recht gegrond is  
20 december 2007 C.2006.0574.F nr. 655 

SCHEIDING DER MACHTEN 
Opgesloten vreemdeling – Aantasting van de subjectieve rechten door de administratie – 
Voorkoming – Bevoegdheid – Uitlevering – Rechterlijke macht. 

De rechterlijke macht is bevoegd ter voorkoming of ter beëindiging van de onrechtmatig 
schijnende aantastingen die de administratie bij de uitoefening van haar discretionaire 
macht heeft begaan van de subjectieve rechten van de vreemdeling die opgesloten is op 
grond van artikel 3 van de wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen  (Art. 3 Wet van 15 
maart 1874 op de uitleveringen; Art. 584, eerste lid Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 5.1.f, 
en 5.4 EVRM; Art. 19, § 1 Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 dec. 1957.) 
15 maart 2007 C.2004.0505.F nr. 137 

Inmenging in de bevoegdheid van de administratieve overheid – Opleggen van een 
schadebeperkende maatregel. 

De rechter mengt zich niet in de uitoefening van de bij wet aan de administratieve 
overheid voorbehouden machten, wanneer hij, om de benadeelde partij in haar rechten te 
herstellen, aan de overheid een maatregel oplegt om een einde te maken aan de 
schadelijke aantasting van de rechten van de benadeelde partij. (Art. 584, eerste lid 
Gerechtelijk Wetboek.) 
1 oktober 2007 C.2006.0682.N nr. 444 

MAKELAAR 
Uitvoerende kamer – Betekening – Tuchtzaken – Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars 
– Beslissing. 

Met betekening van een beslissing in tuchtzaken van de uitvoerende kamer van een 
beroepsinstituut voor dienstverlenende intellectuele beroepen, zoals dat van 
vastgoedmakelaars, wordt een kennisgeving bedoeld  (Artikelen 51 en 53, tweede lid KB 
27 nov. 1985.) 
12 januari 2007 D.2005.0027.N nr. 23 
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Kennisgeving – Uitvoerende kamer – Tijdstip – Tuchtzaken – Beroepsinstituut van 
vastgoedmakelaars – Beslissing. 

De kennisgeving van een beslissing in tuchtzaken van de uitvoerende kamer van een 
beroepsinstituut voor dienstverlenende intellectuele beroepen, zoals dat van 
vastgoedmakelaars, gebeurt op het ogenblik dat de aangetekende brief op het adres van de 
bestemmeling wordt aangeboden  (Artikelen 51 en 53, tweede lid KB 27 nov. 1985.) 
12 januari 2007 D.2005.0027.N nr. 23 

Aard – Overeenkomst – Reglementering – Prestaties strijdig met de openbare orde – 
Bescherming van de beroepstitel – Beroep van vastgoedmakelaar. 

De bepalingen die ertoe strekken de toegang tot de markt te regelen met het oog op de 
kwaliteit van de dienstverlening ter bescherming van het publiek betreffen de grondslagen 
van de maatschappij en raken bijgevolg de openbare orde; de 
vastgoedmakelaarsovereenkomst die ten grondslag ligt van de door deze bepalingen 
verboden prestaties is nietig wegens strijdigheid met de openbare orde. (Art. 3 Wet 1 
maart 1976; Art. 2 KB 6 sept. 1993.) 
29 november 2007 C.2007.0173.N nr. 596 

MEINEED 
Artikel 226, Strafwetboek – Normdoel – Begrip – Boedelbeschrijving – Toepassing. 

Artikel 226, tweede lid, Strafwetboek beoogt de handhaving van de openbare trouw, dit is 
de goede trouw in het maatschappelijk verkeer; het bestraft niet een bedrieglijke 
vermogensverschuiving. (Art. 226, tweede lid Strafwetboek.) 
25 september 2007 P.2007.0501.N nr. 432 

MERKEN 

GEMEENSCHAPSMERK 
Bescherming – Bepaling – Ogenblik – Omvang. 

Het arrest verantwoordt zijn beslissing niet naar recht wanneer het, bij het bepalen van de 
omvang van de bescherming van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand van zijn 
onderscheidend vermogen, het gevaar voor verwarring tussen de litigieuze tekens op het 
ogenblik van zijn uitspraak beoordeelt om daaruit te concluderen dat dit gevaar niet 
bestaat en, bijgevolg, dat er geen enkele inbreuk op het merk is gepleegd  (Art. 5, § 1 
Richtlijn van de Raad nr 89/104/EEG van 21 dec. 1988 betreffende de aanpassing van het 
merkenrecht der Lid–Staten.) 
26 maart 2007 C.2004.0005.F nr. 152 

MILIEURECHT 
Verzoek tot verwijdering van de afvalstoffen en sanering van de site – Overheid bevoegd 
om het verzoek in te dienen – Afvalstoffen. 

Het verzoek tot verwijdering van de afvalstoffen en de sanering van de site wordt 
regelmatig ingediend door "het Waalse Gewest, namens de Regering, ten verzoeke van de 
minister die bevoegd is voor het leefmilieu, vertegenwoordigd door de directeur–generaal 
van de algemene directie voor natuurlijke rijkdommen en leefmilieu, optredend 
overeenkomstig artikel 58, § 3, decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen". 
(Art. 82 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet 
van 8 aug. 1988; Art. 58, § 3 Decr. Waalse Gewestraad 27 juni 1996 betreffende de 



– 184 – 

afvalstoffen.) 
7 februari 2007 P.2005.1024.F nr. 73 

Motiveringsplicht – Verzoek tot verwijdering van de afvalstoffen en sanering van de site – 
Bestuurshandeling – Afvalstoffen. 

Het verzoek dat de Regering van het Waalse Gewest of, bij machtiging, de ambtenaar die 
het gewestelijk bestuur leidt, op grond van artikel 58, § 3, eerste lid, Waals decreet 27 juni 
1996 betreffende de afvalstoffen, indient tot verwijdering van de afvalstoffen en sanering 
van de site, is een bestuurshandeling die uitdrukkelijk moet worden gemotiveerd  
(Artikelen 1 en 2 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandeling.) 
7 februari 2007 P.2005.1024.F nr. 73 

Verzoek tot verwijdering van de afvalstoffen en sanering van de site – Conclusie 
neergelegd ter zitting – Bestuurshandeling – Motivering – Afvalstoffen. 

Wanneer het Waalse Gewest, bij conclusie, een verzoek tot verwijdering van de 
afvalstoffen en sanering van de site bij de correctionele rechtbank aanhangig maakt, is die 
conclusie, welke de voorschriften preciseert die werden geschonden, de overtredingen die 
bewezen moeten worden verklaard alsook de redenen die het verzoek verantwoorden, een 
regelmatig gemotiveerd verzoek in de zin van artikel 2, wet 29 juli 1991 betreffende de 
uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 
7 februari 2007 P.2005.1024.F nr. 73 

Legaliteitsbeginsel – Milieuvergunningsdecreet – Bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet – Zorgvuldigheidsplicht – Verplichting de nodige maatregelen te 
nemen om hinder te voorkomen – Bestaanbaarheid met de artikelen 12 en 14 van de 
Grondwet – Gelijkheidsbeginsel. 

Wanneer voor het Hof van cassatie de vraag rijst of de artikelen 22, tweede lid en 39 van 
het decreet van de Vlaamse Raad van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, de 
artikelen 12 en 14 van de Grondwet schenden, dit al dan niet in samenhang gelezen met 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat de omschrijving "de nodige maatregelen 
treffen om hinder te voorkomen" geen voldoende normatieve inhoud heeft om een 
misdrijf te kunnen definiëren en doordat op deze manier een niet te verantwoorden 
verschil in behandeling in het leven wordt geroepen tussen de rechtsonderhorigen die 
vervolgd worden voor andere misdrijven en diegenen die vervolgd worden wegens het 
niet–nakomen van de zorgvuldigheidsplicht zoals omschreven in artikel 22, tweede lid 
van het Milieuvergunningsdecreet, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het 
Arbitragehof  (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen 
10, 11, 12 en 14 Grondwet 1994; Artikelen 22, tweede lid, en 39 Decr. Vl. R. 28 juni 
1985 betreffende de milieuvergunning.) 
3 april 2007 P.2006.1348.N nr. 164 

Voorkooprecht van het Vlaams Gewest – Vordering bij miskenning van het voorkooprecht 
– Machtiging door de Vlaamse Regering aan de Vlaamse Landmaatschappij – Vordering 
tot indeplaatsstelling – Natuurbehoud – Omvang. 

De mogelijkheid voor de Vlaamse regering om overeenkomstig het artikel 37 van het 
decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu aan de 
Vlaamse Landmaatschappij een machtiging te verlenen om in haar naam, voor haar 
rekening en volgens de door haar gestelde voorwaarden het recht van voorkoop uit te 
oefenen en het in uitvoering daarvan genomen artikel 5 van het besluit van de Vlaamse 
regering van 23 juli 1998 hebben betrekking op alle wettelijke modaliteiten die met de 
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uitoefening van het recht van voorkoop gepaard gaan, zo ook op het instellen van de 
vordering tot indeplaatsstelling in geval van verkoop met miskenning van het recht van 
voorkoop; deze mogelijkheid tot machtiging strekt zich dus ook uit tot die vordering tot 
indeplaatsstelling. (Artikelen 37, § 1, eerste en tweede lid, en 39 Decr. 21 okt. 1997 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu; Art. 5 B. Vl. Reg. 23 juli 1998 tot 
vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 okt. 1997 betreffende 
het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.) 
23 april 2007 C.2006.0321.N nr. 203 

Wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur – 
Drankverpakkingen – Verplichting om de taks te betalen – Invoerder die in detail 
verkoopt – Milieutaks. 

De vaststelling dat een handelaar zelf in detail de aan de milieutaks onderworpen 
producten verkoopt welke hij heeft ingevoerd, bewijst niet dat die handelaar vrijgesteld 
was van de verplichting om zich te laten registreren, noch dat hij die taks niet diende te 
betalen  
24 oktober 2007 P.2007.0535.F nr. 500 

Wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur – 
Drankverpakkingen – Handelingen waardoor de milieutaks verschuldigd is – Milieutaks. 

Ofschoon de milieutaks in de regel verschuldigd is bij het in het verbruik brengen zoals 
dat bij artikel 369, 11°, van de gewone wet van 16 juli 1993 is omschreven, voert artikel 
12 van het MB van 11 september 1999 betreffende de regeling van producten 
onderworpen aan milieutaks, een afwijking op deze regel in, aangezien deze bepaling 
stipuleert dat de milieutaks verschuldigd is door de natuurlijke of rechtspersoon die, door 
de plaats in te nemen van degene die aan de milieutaks onderworpen goederen aan 
kleinhandelaars levert, dergelijke producten aan een economische operator levert, 
ongeacht het stadium van de exploitatieketen waarin deze zich bevindt 
24 oktober 2007 P.2007.0535.F nr. 500 

MINDERJARIGHEID 
Toepasselijke bepalingen – Bepaling van de leeftijd – Medisch onderzoek – 
Inverdenkinggestelde. 

De bepalingen die toepasselijk zijn om een medisch onderzoek te doen verrichten met het 
oog op de vaststelling van de leeftijd van een inverdenkinggestelde, zijn die van het 
Wetboek van Strafvordering. 
24 januari 2007 P.2007.0050.F nr. 46 

MISBRUIK VAN VERTROUWEN 
Verweermiddel – Bestaan en uitvoering van een overeenkomst – Toepassing van de regels 
van het bewijs in strafzaken – Bewijsvoering – Bewijs – Beklaagde. 

Artikel 16, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, volgens welk het 
bewijs van de overeenkomst, krachtens welke de pleger van het misbruik van vertrouwen 
verplicht was de zaak terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken, ingeval die 
overeenkomst betwist wordt, overeenkomstig de regels van het burgerlijk recht moet 
worden geleverd, heeft niet tot gevolg dat de strafrechter, wanneer een 
inverdenkinggestelde voor zijn verdediging het bestaan van een overeenkomst en de 
uitvoering ervan aanvoert, de regels van het burgerlijk recht moet volgen; in dat geval 
moeten de regels van het bewijs in strafzaken worden toegepast  
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24 oktober 2007 P.2007.0799.F nr. 502 

Overhandiging onder verplichting terug te geven of voor een bepaald doel te gebruiken of 
aan te wenden – Materieel bestanddeel – Constitutieve bestanddelen. 

Voor het bestaan van misbruik van vertrouwen is niet vereist dat de overhandiging van de 
bedoelde goederen, gelden, koopwaren, biljetten of geschriften, feitelijk heeft 
plaatsgegrepen; het is voldoende dat degene die misbruik van vertrouwen pleegt, de door 
hem verduisterde of verspilde goederen afwendt van het doel waarvoor hij ze ter zijner 
beschikking had, zoals onder meer ten gevolge van het verstrekken van een volmacht over 
een gezamenlijke rekening  (Art. 491 Strafwetboek.) 
4 december 2007 P.2007.1135.N nr. 610 

Aard van het misdrijf. 

Het misdrijf van misbruik van vertrouwen is een aflopend misdrijf; de enkele 
omstandigheid dat de verduisterde zaken nog bestaan, ontneemt aande verduistering haar 
delictueel karakter niet  (Art. 491 Strafwetboek.) 
4 december 2007 P.2007.1135.N nr. 610 

Overhandiging onder verplichting terug te geven of voor een bepaald doel te gebruiken of 
aan te wenden – Afwending van het doel waarvoor de dader de goederen ter zijner 
beschikking heeft – Volmacht op een gezamelijke rekening – Materieel bestanddeel – 
Toepassing – Constitutieve bestanddelen. 

Voor het bestaan van misbruik van vertrouwen is niet vereist dat de overhandiging van de 
bedoelde goederen, gelden, koopwaren, biljetten of geschriften, feitelijk heeft 
plaatsgegrepen; het is voldoende dat degene die misbruik van vertrouwen pleegt, de door 
hem verduisterde of verspilde goederen afwendt van het doel waarvoor hij ze ter zijner 
beschikking had, zoals onder meer ten gevolge van het verstrekken van een volmacht over 
een gezamenlijke rekening  (Art. 491 Strafwetboek.) 
4 december 2007 P.2007.1135.N nr. 610 

Overhandiging onder verplichting terug te geven of voor een bepaald doel te gebruiken of 
aan te wenden – Bevoegdheid van de rechter – Afwending van het doel waarvoor de 
dader de goederen ter zijner beschikking heeft – Volmacht op een gezamelijke rekening – 
Niet–overeengekomen gebruik van de volmacht – Materieel bestanddeel – Constitutieve 
bestanddelen. 

De strafrechter vermag uit de concrete omstandigheden van de zaak af te leiden dat, 
hoewel een persoon een volmacht heeft over andermans rekening, hij hiervan een niet 
overeengekomen gebruik maakt. 
4 december 2007 P.2007.1135.N nr. 610 

Omstandigheid dat de verduisterde zaken nog bestaan. 

Het misdrijf van misbruik van vertrouwen is een aflopend misdrijf; de enkele 
omstandigheid dat de verduisterde zaken nog bestaan, ontneemt aande verduistering haar 
delictueel karakter niet  (Art. 491 Strafwetboek.) 
4 december 2007 P.2007.1135.N nr. 610 
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MISDRIJF 

ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. 
EENHEID VAN OPZET 

Overtreding – Rondzwerven van kwaadaardige of woeste dieren – Moreel bestanddeel. 

Artikel 556, 2°, Strafwetboek, vereist geen fout van de beklaagde opdat de overtreding 
bewezen zou zijn; deze kan zich, te zijner rechtvaardiging, echter beroepen op toeval of 
overmacht  (Art. 556, 2° Strafwetboek.) 
29 januari 2007 C.2004.0600.F nr. 52 

Belaging – Begrip. 

Het misdrijf belaging bestaat voor de dader uit niet–aflatende of steeds terugkerende 
gedragingen, die iemands persoonlijke levenssfeer ernstig aantasten door hem op irritante 
wijze lastig te vallen, daar waar hij dit gevolg van zijn gedrag kende of had moeten 
kennen. (Art. 442bis Strafwetboek.) 
21 februari 2007 P.2006.1415.F nr. 107 

Belaging – Voorwaarden – Steeds terugkerend gedrag – Materieel bestanddeel. 

Het staat aan de bodemrechter die zich moet uitspreken over vervolgingen wegens 
belaging om in feite de werkelijkheid te beoordelen van de aantasting van de rust van het 
slachtoffer, van de ernst van de aantasting, het oorzakelijk verband tussen dat gedrag en 
de voormelde aantasting alsook van het besef dat de dader had of diende te hebben van de 
gevolgen van zijn gedrag; het staat evenwel aan het Hof van Cassatie om te onderzoeken 
of de rechter uit de feiten die hij heeft vastgesteld, heeft kunnen afleiden dat dit gedrag 
niet–aflatend of steeds terugkerend was  (Art. 442bis Strafwetboek.) 
21 februari 2007 P.2006.1415.F nr. 107 

Eenheid van opzet – Straftoemeting – Andere eerder gepleegde misdrijven – Opschorting 
van de uitspraak van de veroordeling – Samenloop. 

De regel die is afgeleid uit artikel 65, tweede lid, Strafwetboek en volgens welke de 
strafrechter, die vaststelt dat de misdrijven waarover reeds een in kracht van gewijsde 
gegane beslissing is genomen en andere feiten die aan de voormelde beslissing die bij 
hem aanhangig is voorafgaan, de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van het 
zelfde misdadig opzet, bij de straftoemeting rekening houdt met de reeds uitgesproken 
straffen, is niet van toepassing wanneer de eerder berechte feiten hebben geleid tot een 
niet ingetrokken maatregel van opschorting van de uitspraak van de veroordeling  
16 mei 2007 P.2007.0111.F nr. 254 

Politiek misdrijf – Terroristisch misdrijf – Begrip – Onderscheid. 

Het politiek misdrijf wil alleen het politiek bestel van een bepaalde Staat aantasten; dat is 
niet het geval voor het terroristisch misdrijf waar de schade die de dader aan de werking 
van de politieke instellingen wil toebrengen onrechtstreeks wordt gerealiseerd, door 
willekeurige mensenlevens of economische belangen in gevaar te brengen, ook al hebben 
die niets te maken met de organisaties of instellingen die de dader beweert te willen 
treffen  
27 juni 2007 P.2007.0333.F nr. 365 

Eenheid van opzet – Gevolg – Straftoemeting – Bestraffing met de zwaarste straf. 

Het opleggen van de zwaarste straf met toepassing van artikel 65, eerste lid, Strafwetboek 
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houdt niet in dat deze straf alleen de feiten betreft waarop deze zwaarste straf is gesteld; 
onder de bestraffing met de zwaarste straf zijn integendeel al de feiten begrepen waarvoor 
ze uitgesproken wordt. (Art. 65, eerste lid Strafwetboek.) 
25 september 2007 P.2007.0461.N nr. 431 

Nieuwe wet – Opgeheven wet – Als misdrijf omschreven feit – Zelfde feit onder andere 
voorwaarden ten laste gelegd – Algemeen – Toepassing. 

Wanneer een nieuwe wet de vorige opheft, zonder aan het doel ervan te verzaken of 
wanneer zij een feit strafbaar stelt onder dezelfde voorwaarden als de opgeheven wet, kan 
zij wettig worden toegepast op de feiten die onder de vorige wet zijn gepleegd; indien de 
nieuwe wet niet afziet van het doel van de opgeheven wet, maar aan de strafbaarstelling 
van het feit andere voorwaarden verbindt, kan zij op de feiten die onder de vorige wet zijn 
gepleegd alleen onder de voor de beklaagde meest gunstige voorwaarden worden 
toegepast  (Art. 2 Strafwetboek; Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 
15 mei 1981.) 
24 oktober 2007 P.2006.0965.F nr. 499 

Bestanddelen van het misdrijf – Moreel bestanddeel – Drijfveer. 

Aangezien de drijfveer afzonderlijk staat van de bestanddelen van het misdrijf, sluit de wil 
om de onthulling van een persoonlijk feit te vermijden op zichzelf de opzet om het 
gerecht te misleiden niet uit, wat eigen is aan de valse getuigenis in burgerlijke zaken. 
24 oktober 2007 P.2007.0769.F nr. 501 

Eenheid van opzet – Toepassingsgebied – Begrip – Collectief misdrijf. 

Artikel 65, tweede lid, Strafwetboek is enkel van toepassing wanneer de eerdere 
beslissing voor de eerste misdrijven, een of meerdere straffen uitspreekt en niet wanneer 
enkel de opschorting van de uitspraak van de straf is gelast; in dit laatste geval is er 
immers geen straf uitgesproken. (Art. 65, tweede lid Strafwetboek.) 
6 november 2007 P.2007.1056.N nr. 529 

Oplichting – Moreel bestanddeel. 

Hij die, zonder eigen geldelijke voordelen te beogen, wetens heeft deelgenomen aan 
listige kunstgrepen waardoor het slachtoffer ertoe gebracht wordt gelden af te geven, is als 
mededader schuldig aan oplichting. 
7 november 2007 P.2007.0993.F nr. 532 

Eenheid van opzet – Misdrijven die een bedrieglijk opzet vereisen – Misdrijven die enkel 
het wetens overtreden van wetsbepalingen vereisen – Toepassing. 

De eenheid van misdadig opzet bedoeld in artikel 65, eerste lid, Strafwetboek kan worden 
aangenomen voor zowel misdrijven die een bedrieglijk opzet vereisen, als misdrijven die 
de schuldvorm van wetens wetsbepalingen te overtreden vereisen  
13 november 2007 P.2007.1092.N nr. 550 

SOORTEN 
Gebruik van valse stukken – Voortgezet misdrijf – Duur van het misdrijf. 

Het gebruik van valse stukken duurt voort, zelfs zonder een nieuw feit van de dader van 
de valsheid en zonder herhaalde tussenkomst van zijnentwege, zolang het door hem 
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beoogde doel niet volledig is bereikt en zolang de hem verweten beginhandeling zonder 
verzet van zijn kant, het nuttig gevolg heeft dat hij ervan verwachtte; het strafbaar 
karakter van een gebruik van valse stukken voor de vervalser, vereist dus niet dat hij de 
duur ervan kon voorzien, het volstaat dat hij kon voorzien dat het valse stuk de door hem 
gewenste uitwerking zal hebben of zal kunnen hebben  (Artikelen 196, 197 en 213 
Strafwetboek.) 
7 februari 2007 P.2006.1491.F nr. 72 

Vakantiegeld – Verjaring – Aanvang – Jaarlijkse vakantie. 

Het misdrijf dat erin bestaat het vakantiegeld niet volgens de regels en binnen de 
opgelegde termijnen te betalen, is voltooid zodra dat verzuimd wordt op het ogenblik 
waarop moet worden betaald, zodat de verjaring van de uit dit misdrijf ontstane 
strafvordering vanaf dat ogenblik begint te lopen; indien verschillende strafbare feiten 
evenwel de opeenvolgende uiting van een zelfde misdadig opzet zijn en aldus één misdrijf 
uitmaken, is dat misdrijf evenwel pas voltooid en begint de verjaring van de 
strafvordering t.a.v. het geheel van die feiten pas vanaf het laatste feit te lopen, op 
voorwaarde dat geen van die feiten, behoudens stuiting of schorsing van de verjaring, van 
het volgende feit door een langere termijn dan de toepasselijke verjaringstermijn 
gescheiden wordt  (Art. 60 Wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers 
gecoördineerd op 28 juni 1971.) 
12 februari 2007 S.2006.0051.F nr. 82 

Artikel 65, tweede lid, Strafwetboek – Voortgezet misdrijf – Toepassingsgebied – 
Collectief misdrijf. 

Art. 65, tweede lid, Strafwetboek, doelt niet op het voortdurend misdrijf maar op het 
voortgezet misdrijf, ook geheten collectief misdrijf door eenheid van opzet  
14 maart 2007 P.2006.1521.F nr. 136 

Soorten – In het verkeer brengen van een niet–verzekerd voertuig op de openbare weg – 
Misdrijf – Aflopend misdrijf – Geen verzekering. 

Het in het verkeer brengen van een voertuig op de openbare weg in strijd met de 
voorwaarden waarmee de wet die handeling doet samengaan, is een aflopend en geen 
voortdurend misdrijf. Het middel dat steunt, wat betreft het ontbreken van een 
verzekering, op de bewering van het tegendeel, faalt naar recht. (Artikelen 1, 2, § 1, 22, 
§§ 1, 3 en 24 thans Wet 21 nov. 1989.) 
14 maart 2007 P.2006.1521.F nr. 136 

Instandhouding van onwettig opgerichte bouwwerken – Voortdurend misdrijf – 
Stedenbouw. 

Het misdrijf van instandhouding van onwettig opgerichte bouwwerken duurt voort en de 
verjaring van de strafvordering neemt geen aanvang zolang aan de toestand die is ontstaan 
door de onwettig uitgevoerde werken, geen einde wordt gesteld onder meer door een 
herstel in de vorige toestand of door het verkrijgen van een regelmatige vergunning  (Art. 
68, § 1 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996; Art. 26 Voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering; Art. 49, § 1 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.) 
13 november 2007 P.2007.0961.N nr. 549 

Misbruik van vertrouwen – Aflopend misdrijf. 

Het misdrijf van misbruik van vertrouwen is een aflopend misdrijf; de enkele 
omstandigheid dat de verduisterde zaken nog bestaan, ontneemt aande verduistering haar 
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delictueel karakter niet  (Art. 491 Strafwetboek.) 
4 december 2007 P.2007.1135.N nr. 610 

TOEREKENBAARHEID 
Veroordeling met verantwoordelijke rechtspersoon – Fout wetens en willens gepleegd – 
Strafuitsluitingsgrond – Toepassingsvoorwaarde. 

Artikel 5, tweede lid, Strafwetboek, dat de gevallen regelt waarin de verantwoordelijkheid 
van een natuurlijk persoon en van een rechtspersoon in het gedrang komen wegens 
eenzelfde misdrijf, voert een strafuitsluitingsgrond in voor degene die de minst zware fout 
heeft begaan; die verschoningsgrond geldt voor de dader van het door onvoorzichtigheid 
of onachtzaamheid gepleegde misdrijf en niet voor degene die willens en wetens heeft 
gehandeld  
14 februari 2007 P.2006.1379.F nr. 88 

Fout wetens en willens gepleegd – Verantwoordelijke rechtspersoon wegens het optreden 
van geïdentificeerde natuurlijke  – Strafuitsluitingsgrond – Toepassingsvoorwaarde. 

Artikel 5, tweede lid, Strafwetboek, dat de gevallen regelt waarin de verantwoordelijkheid 
van een natuurlijk persoon en van een rechtspersoon in het gedrang komen wegens 
eenzelfde misdrijf, voert een strafuitsluitingsgrond in voor degene die de minst zware fout 
heeft begaan; die verschoningsgrond geldt voor de dader van het door onvoorzichtigheid 
of onachtzaamheid gepleegde misdrijf en niet voor degene die willens en wetens heeft 
gehandeld  
14 februari 2007 P.2006.1379.F nr. 88 

Rechtspersoon – Niet nakomen fiscale verplichtingen – Niet betalen verschuldigde 
belastingen – Verantwoordelijke – Belastingplichtige – Gevolg. 

De omstandigheden dat de wet de belastingplichtige, zij het een natuurlijke persoon of een 
rechtspersoon, die bepaalde fiscale verplichtingen niet nakomt en verschuldigde 
belastingen niet betaalt, strafbaar stelt, staat er niet aan in de weg dat de rechter deze 
misdrijven toerekent aan de persoon die in rechte of in feite de ware verantwoordelijke is 
voor het nakomen van die verplichtingen van de rechtspersoon en door zijn persoonlijk 
optreden schuld heeft aan het nalaten van de rechtspersoon. 
29 mei 2007 P.2007.0205.N nr. 279 

Strafbaarstelling – Vaststelling van fout. 

De gelijktijdige strafbaarstelling van de rechtspersoon en van de natuurlijke persoon 
overeenkomstig artikel 5, tweede lid, Strafwetboek is slechts mogelijk wanneer de 
rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een 
geïdentificeerde natuurlijke persoon die de fout wetens en willens heeft gepleegd; dit 
houdt in dat de fout van de rechtspersoon samenvalt met deze van de natuurlijke persoon 
of ermee nauw verband houdt maar neemt niet weg dat die fout bij de beide personen 
aanwezig moet zijn  
12 juni 2007 P.2007.0246.N nr. 319 

Misdrijf gepleegd door rechtspersoon. 

Om het misdrijf dat door een rechtspersoon is gepleegd aan een welbepaalde natuurlijke 
persoon toe te schrijven, moet de rechter, bij gebrek aan wettelijke toerekening, bij de 
natuurlijke persoon het bestaan van de bestanddelen van dat misdrijf vaststellen  
19 september 2007 P.2007.0434.F nr. 420 
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Toetsing door het Hof – Onaantastbare vaststelling door de feitenrechter – Misdrijf 
gepleegd door rechtspersoon. 

Ofschoon de rechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij afleidt dat de 
natuurlijke persoon strafrechtelijk verantwoordelijk is, staat het evenwel aan het Hof om 
na te gaan of hij uit zijn vaststellingen deze beslissing wettig heeft kunnen afleiden; door 
alleen vast te stellen dat de beklaagde "voorzitter" is van de vereniging zonder de 
feitelijke gegevens van de zaak te preciseren waaruit hij afleidt dat de nalatigheden die de 
voormelde vereniging worden verweten de beklaagde persoonlijk kunnen worden 
toegerekend, beslist de rechter niet wettig dat deze strafrechtelijk verantwoordelijk is voor 
het door de rechtspersoon gepleegde misdrijf  
19 september 2007 P.2007.0434.F nr. 420 

Wegverkeer – Verplichting om de identiteit van de bestuurder mee te delen – Artikel 67ter 
Wegverkeerswet. 

Miskenning van de verplichting om de identiteit van de bestuurder mee te delen die het 
Wegverkeersreglement heeft overtreden met een voertuig dat op naam van de 
rechtspersoon is ingeschreven, als bepaald bij artikel 67ter Wegverkeerswet, kan strafbaar 
worden gesteld ten laste van de rechtspersoon voor rekening waarvan dat misdrijf werd 
gepleegd  
14 november 2007 P.2007.1064.F nr. 553 

GEPLEEGD IN HET BUITENLAND 
Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf gepleegd op een 
minderjarige – Ontvankelijkheid van de strafvordering. 

Art. 10ter, 2°, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, maakt de vervolging 
mogelijk in België van eenieder die zich buiten het grondgebied van het Rijk, op een 
minderjarige, schuldig maakt aan één van de misdrijven bepaald in de artikelen 372 tot 
377 en 409 Strafwetboek, op voorwaarde dat de verdachte in België wordt gevonden  
(Art. 12, eerste lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.) 
30 mei 2007 P.2007.0216.F nr. 282 

Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf gepleegd op een 
minderjarige – Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde in België – Aanwezigheid van 
de inverdenkinggestelde na het instellen van de vervolgingen – Voorwaarde – 
Ontvankelijkheid van de strafvordering. 

De voorwaarde van aanwezigheid op het Belgisch grondgebied, die aan de 
ontvankelijkheid van de strafvordering is gekoppeld, moet vervuld zijn op het ogenblik 
dat die vordering wordt ingesteld en de latere aanwezigheid van de verdachte op 
Belgische bodem kan geen vervolging ontvankelijk maken welke het niet was op het 
ogenblik dat zij werd ingesteld  
30 mei 2007 P.2007.0216.F nr. 282 

Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf gepleegd op een 
minderjarige – Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde in België – Voorwaarde – 
Ontvankelijkheid van de strafvordering. 

Opdat zou worden beschouwd dat de inverdenkinggestelde in België is gevonden, is niet 
vereist dat de verdachte, die zich op het ogenblik van het instellen van de vervolgingen op 
het grondgebied van het Rijk bevindt, daar op het ogenblik van het vonnis nog steeds 
verblijft; het volstaat, maar dit is wel noodzakelijk, dat de dader na het misdrijf waarvan 
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hij wordt verdacht, naar België is gekomen en er is aangetroffen of gevonden, ook al heeft 
hij het grondgebied nog vóór de eerste procedurehandelingen verlaten  
30 mei 2007 P.2007.0216.F nr. 282 

RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING 
Noodtoestand. 

Noodtoestand vormt alleen een rechtvaardigingsgrond als hij verschillende voorwaarden 
vervult, te weten dat de waarde van hetgeen wordt prijsgegeven lager moet zijn dan of 
althans gelijk moet zijn aan de waarde van het goed dat men wil vrijwaren, dat het te 
vrijwaren recht of belang een dadelijk en ernstig gevaar moet lopen, dat het kwaad alleen 
door het misdrijf kan worden voorkomen en dat de betrokkene de noodtoestand niet zelf 
heeft doen ontstaan  (Art. 71 Strafwetboek.) 
24 januari 2007 P.2006.1399.F nr. 45 

Toetsing door de rechter – Wettige verdediging. 

Wanneer wettige verdediging wordt aangevoerd, toetst de rechter met name of de 
doodslag, de verwondingen of de slagen een verweer waren, of dit noodzakelijk was en of 
het in verhouding stond tot de aanranding; hij steunt aldus op de feitelijke 
omstandigheden, rekening houdende met de reacties die de aangerande persoon redelijk 
kon en moest hebben  (Art. 416 Strafwetboek.) 
18 april 2007 P.2007.0015.F nr. 189 

Wettige verdediging. 

Er is wettige verdediging wanneer iemand, die niet in de mogelijkheid verkeert om een 
ernstige en ogenblikkelijke aanranding tegen zijn persoon of tegen een derde te ontwijken, 
anders dan door het misdrijf te plegen, zich op een evenredige manier tegen die 
onrechtmatige aanval verweert  (Art. 416 Strafwetboek.) 
18 april 2007 P.2007.0015.F nr. 189 

Strafuitsluitende verschoningsgrond – Sportbeoefenaar – Dopingpraktijk – 
Dopingdecreet – Bezit van verboden substanties – Toepassing van de bij decreet bepaalde 
verschoningsgrond op het door de drugwet strafbaar gestelde feit – Bestaanbaarheid met 
de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten – 
Drugwet. 

Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 44 van het decreet van 27 maart 1991 
inzake medische verantwoorde sportbeoefening, geïnterpreteerd in die zin dat door dat 
artikel een strafuitsluitende verschoningsgrond wordt gecreëerd die niet enkel geldt met 
betrekking tot feiten die alleen strafbaar zijn op grond van artikel 43 Dopingdecreet, maar 
dat deze ook geldt voor wat betreft het louter bezit van verboden substanties, strafbaar 
gesteld door de Drugwet, de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld 
voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen 
en de Gewesten schendt, in zoverre de toepassing ervan de residuaire bevoegdheid van de 
federale wetgever in het gedrang brengt, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het 
Grondwettelijk Hof. (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; 
Artikelen 43 en 44, eerste lid Decr. Vl. R. 27 maart 1991.) 
26 juli 2007 P.2007.0521.N nr. 359 

Immuniteit – Gevolg – Diefstal – Artikel 462, Strafwetboek. 

De verschoningsgrond omschreven in artikel 462 Strafwetboek verleent de erin vermelde 
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daders van diefstal een persoonlijke immuniteit voor strafvervolging zodat de strafrechter 
die vaststelt dat een diefstal aan een van de in deze wetsbepaling vermelde daders ten 
laste wordt gelegd, slechts de strafvordering niet ontvankelijk kan verklaren zonder 
uitspraak te kunnen doen over het bewezen zijn van het feit of de schuld van beklaagde en 
zonder uitspraak te kunnen doen over de tegen de beklaagde van de diefstal ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering, die evenmin ontvankelijk is  (Art. 4 Voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering; Art. 462, eerste lid Strafwetboek.) 
25 september 2007 P.2007.0501.N nr. 432 

Draagwijdte – Artikel 462, Strafwetboek – Toepassing. 

De verschoningsgrond omschreven in artikel 462 Strafwetboek is alleen toepasselijk op 
de bedrieglijke vervreemding tijdens het huwelijk of na het overlijden van een gehuwde; 
zij is niet meer van toepassing na ontbinding van het huwelijk anders dan door het 
overlijden van de echtgenoot. (Art. 462, eerste lid Strafwetboek.) 
25 september 2007 P.2007.0501.N nr. 432 

Burgerlijkepartijstelling voor verscheidene misdrijven – Vermoedelijke dader die voor 
een van de misdrijven het voordeel van een strafuitsluitende verschoningsgrond kan 
aanvoeren – Instellen van de strafvordering. 

De omstandigheid dat de dader m.b.t. een van de in de burgerlijkepartijstelling bedoelde 
misdrijven, een strafuitsluitende verschoningsgrond kan aanvoeren, belet niet dat de 
strafvordering tegen die dader op gang kan worden gebracht voor de misdrijven waarop 
de verschoningsgrond niet van toepassing is. 
26 september 2007 P.2007.0978.F nr. 438 

Morele dwang. 

Het arrest dat oordeelt dat de beklaagde zich niet in de door hem aangevoerde toestand 
van morele dwang bevond, op grond dat hij minstens gedeeltelijk het vermogen had 
bewaard om de toegestane daden van de niet–toegestane te onderscheiden en hij zich aan 
het aangevoerde geweld had kunnen onttrekken zonder het ten laste gelegde feit te plegen, 
verantwoordt wettig de beslissing om de rechtvaardigingsgrond, gegrond op artikel 71 
Strafwetboek, te verwerpen  
31 oktober 2007 P.2007.1309.F nr. 521 

Strafuitsluitende verschoningsgrond – Sportbeoefenaar – Dopingpraktijk – 
Dopingdecreet – Bezit van verboden substanties – Toepassing van de bij decreet bepaalde 
verschoningsgrond op het door de drugwet strafbaar gestelde feit – Bestaanbaarheid met 
de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten – 
Drugwet. 

Wanneer voor het Hof van Cassatie de vraag rijst of artikel 44 van het decreet van de 
Vlaamse Raad van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, 
geïnterpreteerd in die zin dat door dat artikel een strafuitsluitende verschoningsgrond 
wordt gecreëerd die niet enkel geldt met betrekking tot feiten die alleen strafbaar zijn op 
grond van artikel 43 Dopingdecreet, maar dat deze ook geldt voor wat betreft het louter 
bezit van verboden substanties, strafbaar gesteld door de Drugwet, de regels die door of 
krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden 
bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten schendt, in zoverre de 
toepassing ervan de residuaire bevoegdheid van de federale wetgever in het gedrang 
brengt, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof  (Art. 26, § 2 
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen 43 en 44, eerste lid Decr. 
Vl. R. 27 maart 1991; Artikelen 1, en 2, 2° Wet 24 feb. 1921.) 
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6 november 2007 P.2007.0778.N nr. 528 

ALLERLEI 
Verlenen van geoorloofde steun aan een dochteronderneming – Niet apart boeken van die 
steun – Valsheid en gebruik van valse stukken – Oorzaak – Aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst – Fout – Schade. 

Om naar recht het aangevoerde oorzakelijk verband tussen een fout en schade uit te 
sluiten, moet de rechter kunnen vaststellen dat de schade zich zonder die fout niettemin 
zou hebben voorgedaan zoals ze feitelijk is gebeurd, aangezien alle overige 
omstandigheden van de schade identiek zijn. De appelrechters die het niet bestaan van het 
oorzakelijk verband afleiden uit hun vaststellingen volgens welke de als deelneming in de 
winst uitgekeerde bedragen niet hoger en misschien zelfs lager zouden zijn geweest, 
indien de geoorloofde steun aan de dochtervennootschap apart was geboekt, leiden het 
ontbreken van een oorzakelijk verband niet af uit de bewering dat, aangezien de fout 
vaststaat, de schade zich niettemin zou hebben kunnen voordoen in andere 
omstandigheden dan die van de zaak  
3 januari 2007 P.2005.1019.F nr. 2 

Bestanddelen – Dubbel huwelijk. 

Opdat er een dubbel huwelijk zou zijn, vereist artikel 391, Strafwetboek het bestaan van 
een eerste geldig huwelijk, het aangaan van een tweede huwelijk vóór de ontbinding van 
het voorgaande èn misdadig opzet  
28 februari 2007 P.2006.1513.F nr. 117 

Overtreding – Artikel 85, Strafwetboek – Wet Accijnsproducten – Verzachtende 
omstandigheden – Toepassing – Geldboete. 

Wanneer de rechter bestraft voor een overtreding van de bepalingen van de Wet 
Accijnsproducten kan hij voor de geldboete verzachtende omstandigheden aannemen, 
zonder dat artikel 85 van het Strafwetboek toepasselijk is. (Artikelen 39, 40 en 41 Wet 10 
juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden 
hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.) 
5 juni 2007 P.2006.1655.N nr. 306 

Overtreding – Wet Accijnsproducten – Verzachtende omstandigheden – Toepassing – 
Straf. 

Artikel 85 van het Strafwetboek dat de vermindering van correctionele straffen toelaat 
volgens bepaalde regels indien verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, is 
overeenkomstig artikel 100 van het Strafwetboek bij gebrek aan andersluidende 
bepalingen niet toepasselijk op de misdrijven strafbaar gesteld door de Wet 
Accijnsproducten, die geen andersluidende bepalingen bevat betreffende verzachtende 
omstandigheden. (Artikelen 85 en 100 Strafwetboek; Artikelen 39, 40 en 41 Wet 10 juni 
1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en 
het verkeer daarvan en de controles daarop.) 
5 juni 2007 P.2006.1655.N nr. 306 

Overtreding – Wet Accijnsproducten – Verzachtende omstandigheden – Straf. 

Wanneer de rechter die bestraft voor een overtreding van de bepalingen van de Wet 
Accijnsproducten verzachtende omstandigheden wenst aan te nemen dient hij evenwel 
rekening te houden met het doel van de wet, die de overtreding met een zware geldboete 
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wil bestraft zien om te beletten dat fraude zou worden gepleegd met het oog op de enorme 
winst die men met het misdrijf kan maken  (Art. 39 Wet 10 juni 1997 betreffende de 
algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan 
en de controles daarop.) 
5 juni 2007 P.2006.1655.N nr. 306 

Overtreding – Wet Accijnsproducten – Verzachtende omstandigheden – Criteria – Straf – 
Geldboete – Rechtvaardiging. 

Wanneer de rechter die bestraft voor een overtreding van de bepalingen van de Wet 
Accijnsproducten, verzachtende omstandigheden aanneemt en de geldboete vermindert, 
moet de strafmaat van de opgelegde geldboete gerechtvaardigd worden door de 
aangenomen verzachtende omstandigheden die onder meer betrekking kunnen hebben op 
het misdrijf zelf, zijn omstandigheden en gevolgen, het aandeel van de beklaagde in het 
misdrijf en zijn mate van schuld, de gegevens eigen aan de persoon van de beklaagde en 
het doel dat de rechter met de bestraffing beoogt. (Art. 39 Wet 10 juni 1997 betreffende 
de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer 
daarvan en de controles daarop.) 
5 juni 2007 P.2006.1655.N nr. 306 

Overtreding – Verplichting – Wet Accijnsproducten – Verzachtende omstandigheden – 
Grenzen – Straf. 

Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof volgt dat, zolang de wet de aangelegenheid 
niet anders regelt, de rechter die bestraft voor een overtreding van de bepalingen van de 
Wet Accijnsproducten, overeenkomstig artikel 39 van die wet, vrij verzachtende 
omstandigheden kan aannemen zonder dat hij daartoe verplicht is; wanneer hij dat doet 
kan hij, afgezien van het bepaalde in artikel 195, tweede en derde lid van het Wetboek van 
Strafvordering, de geldboete vrij verminderen  (Art. 195, tweede en derde lid Wetboek 
van Strafvordering; Art. 39 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor 
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.) 
5 juni 2007 P.2006.1655.N nr. 306 

Artikel 147, eerste lid, Strafwetboek – Willekeurige aanhouding. 

Om strafbaar te zijn moet de aanhouding door een ambtenaar, openbaar officier of agent 
van de openbare macht kwaadwillig bevolen worden buiten de gevallen die bij wet zijn 
toegestaan of zonder inachtneming van de voorgeschreven vormvereisten; dat misdrijf 
vereist met name dat de aanhouding louter willekeurig werd bevolen, zonder dat de auteur 
van de maatregel een regel tot staving van zijn optreden kan aanvoeren  
27 juni 2007 P.2005.1685.F nr. 360 

Wijziging – Strafwet – Uitvoeringsbesluit – Werking in de tijd. 

Artikel 2, tweede lid, Strafwetboek, vindt geen toepassing wanneer een vroeger besluit 
wordt vervangen door een later besluit dat genomen werd ter uitvoering van dezelfde wet 
als het vroegere besluit, zonder dat de wet zelf gewijzigd werd; de feiten die ingevolge het 
vroegere besluit strafbaar waren ten tijde waarop ze werden gepleegd, blijven strafbaar, 
zelfs indien ze ingevolge het latere besluit, genomen ter uitvoering van dezelfde wet die 
niet werd gewijzigd, ten tijde van de uitspraak geen strafbaar feit meer opleveren  
20 november 2007 P.2007.1109.N nr. 567 
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NATIONALITEIT 
Reden – Weigering – Staatloze – Erkenning. 

De erkenning als staatloze kan niet worden geweigerd om reden dat de betrokkene niet het 
bewijs kan leveren dat hij niet in aanmerking komt voor een andere nationaliteit. 
(Artikelen 1.1 en 1.2 Verdrag betreffende de status van Staatlozen, ondertekend op 28 
september 1954, te New–York.) 
27 september 2007 C.2006.0390.N nr. 439 

Toepasselijkheid – Staatlozen – Verdrag. 

Behoudens de uitsluitingen bepaald in artikel 1.2, is het Verdrag betreffende de status van 
staatlozen van toepassing op al degenen die geen nationaliteit bezitten. (Art. 1.1 Verdrag 
betreffende de status van Staatlozen, ondertekend op 28 september 1954, te New–York.) 
27 september 2007 C.2006.0390.N nr. 439 

NATUURRAMP 
Rechtstreekse schade – Oorzaak. 

Het begrip rechtstreekse schade impliceert het bestaan van een oorzakelijk verband 
zonder verdere tussenschakel tussen het schadeveroorzakend feit en de schade zelf; het is 
niet bovendien vereist dat de natuurramp de enige oorzaak is van de schade  (Art. 1, § 1 
Wet 12 juli 1976.) 
18 januari 2007 C.2006.0110.F nr. 28 

NOTARIS 
Getuige – Testament bij openbare akte – Huisbediende van de notaris. 

Het verbod om als getuige van een testament bij openbare akte genomen te worden, 
beperkt zich niet tot de huisbedienden met een nauwe band van afhankelijkheid t.a.v. de 
notaris en tot de daarin bedoelde personen. (Art. 10, tweede lid Wet 25 ventôse jaar XI op 
het notarisambt; Art. 975, vóór de opheffing ervan bij Wet 4 mei 1999 Burgerlijk 
Wetboek.) 
29 januari 2007 C.2004.0606.F nr. 53 

OMKOPING VAN AMBTENAREN 
Vragen of aannemen van een voordeel van welke aard dan ook – Passieve omkoping – 
Voordeel. 

Het verhoor van een getuige in een onderzoeksdossier kan niet als enig "voordeel" worden 
beschouwd, toegekend aan de gerechtelijke overheid, die de begunstigde ervan zou zijn, 
in de zin van artikel 246, § 1, van het Strafwetboek. 
27 juni 2007 P.2005.1685.F nr. 360 

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER 
Gevolg – Andere feitelijke omstandigheden dan deze vermeld in de akte van 
aanhangigmaking – Akte van aanhangigmaking – Strafvordering – Strafzaken – 
Voorwerp – Heromschrijving. 

Het is de strafrechter die onaantastbaar uitmaakt welke bepaalde feitelijke strafbare 
gedraging in de akte die de zaak bij hem aanhangig maakt wordt bedoeld en die desnoods, 
met inachtneming van het recht van verdediging, daaraan zijn juiste omschrijving geeft; 
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dat de door de strafrechter omschreven strafbare gedraging min of meer andere feitelijke 
omstandigheden omvat dan deze vermeld in de oorspronkelijke akte die de zaak bij de 
strafrechter aanhangig maakt, doet geen afbreuk aan de regelmatigheid van de 
aanhangigmaking  (Artikelen 129, eerste lid, 130, 160, en 182 Wetboek van 
Strafvordering.) 
20 februari 2007 P.2006.1377.N nr. 104 

Marginale toetsing – Feitelijke strafbare gedraging – Onaantastbaar oordeel van de 
feitenrechter welke gedraging in de akte van aanhangigmaking wordt bedoeld – Hof van 
Cassatie – Akte van aanhangigmaking – Bevoegdheid van het Hof – Strafvordering – 
Strafzaken. 

Het behoort tot het onaantastbaar oordeel van de feitenrechter uit te maken welke de 
strafbare gedraging is die de akte die de zaak bij hem aanhangig maakte, bedoelt; het Hof 
kan alleen nagaan of de rechter van de akte van aanhangigmaking geen uitlegging geeft 
die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is  
20 februari 2007 P.2006.1377.N nr. 104 

Gebruik door een partij van de verkregen inlichtingen – Inzage van het strafdossier – 
Beoordeling door de rechter. 

De rechter oordeelt onaantastbaar of de partij van de door haar inzagerecht verkregen 
kennis van de gegevens van het strafonderzoek een gebruik heeft gemaakt dat strijdig is 
met artikel 61ter, § 4, tweede lid, Strafvordering. 
24 april 2007 P.2007.0068.N nr. 206 

Marginale toetsing – Opdracht van het Hof van Cassatie – Oorzakelijk verband – 
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Fout – Schade. 

Of er fout, schade en een oorzakelijk verband tussen beide bestaat, is een feitelijke 
beoordeling; het Hof gaat enkel na of de rechter uit de door hem gedane vastgestelde 
feiten en omstandigheden geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op 
grond daarvan niet kunnen worden verantwoord en of hij de begrippen fout, schade en 
oorzakelijk verband niet miskent  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
19 juni 2007 P.2007.0201.N nr. 337 

Toetsing door het Hof – Natuurlijke personen – Onaantastbare vaststelling door de 
feitenrechter – Misdrijf gepleegd door rechtspersoon – Toerekenbaarheid. 

Ofschoon de rechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij afleidt dat de 
natuurlijke persoon strafrechtelijk verantwoordelijk is, staat het evenwel aan het Hof om 
na te gaan of hij uit zijn vaststellingen deze beslissing wettig heeft kunnen afleiden; door 
alleen vast te stellen dat de beklaagde "voorzitter" is van de vereniging zonder de 
feitelijke gegevens van de zaak te preciseren waaruit hij afleidt dat de nalatigheden die de 
voormelde vereniging worden verweten de beklaagde persoonlijk kunnen worden 
toegerekend, beslist de rechter niet wettig dat deze strafrechtelijk verantwoordelijk is voor 
het door de rechtspersoon gepleegde misdrijf  
19 september 2007 P.2007.0434.F nr. 420 

Proactieve recherche – Toetsing door het Hof – Marginale toetsing – Beoordeling – 
Opsporingsonderzoek – Strafzaken. 

Het komt aan de rechter toe te oordelen of omwille van de reeds beschikbare informatie 
het stadium van het zuiver "redelijk vermoeden" overstegen wordt en geen nood meer is 
aan een verkennende informatiegaring, zoals bedoeld in artikel 28bis, § 2, Wetboek van 
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Strafvordering; het Hof kan alleen nagaan of de rechter uit zijn vaststellingen geen 
gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen 
worden aangenomen  
2 oktober 2007 P.2007.0685.N nr. 446 

Laster en eerroof – Voorwaarde van openbaarheid. 

Of een misdrijf in de zin van artikel 443 Strafwetboek is geschied in tegenwoordigheid 
van verscheidene personen is een feitenoordeel waarover de feitenrechter onaantastbaar 
oordeelt. (Art. 444, derde lid Strafwetboek.) 
30 oktober 2007 P.2007.0714.N nr. 517 

Verbeurdverklaring – Facultatieve bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen 
die niet meer in het vermogen van de veroordeelde kunnen worden aangetroffen – 
Schriftelijke vordering van het openbaar ministerie – Raming van de geldwaarde door de 
rechter – Toezicht van het Hof. 

De feitenrechter raamt onaantastbaar de geldwaarde van zaken die niet kunnen worden 
gevonden in het vermogen van de veroordeelde; het Hof kan enkel nagaan of de geraamde 
geldwaarde van de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek, valt binnen de grenzen 
van de schriftelijke vordering van de procureur des Konings en betrekking heeft op de 
bewezen verklaarde misdrijven. 
13 november 2007 P.2007.0929.N nr. 547 

Strafvervolging – Sanctie – Redelijke termijn – Overschrijding – Strafzaken. 

De rechter oordeelt onaantastbaar in feite welk gevolg moet verbonden worden aan het 
overschrijden van de redelijke termijn die hij vaststelt; het staat aldus aan de rechter om, 
wanneer hij beslist een strafvermindering toe te kennen omdat de redelijke termijn is 
overschreden, in feite en op grond van de concrete gegevens van de zaak te oordelen in 
welke mate en onder welke voorwaarden die vermindering kan worden toegekend, op 
voorwaarde dat die vermindering reëel en meetbaar is  (Art. 21ter Voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering.) 
4 december 2007 P.2007.0592.N nr. 607 

Niet–verzekerd voertuig – Regelmatig geparkeerd voertuig – Aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst – Beoordeling door de rechter – Oorzakelijk verband – Oorzaak. 

Door te oordelen dat het ongeval zich op dezelfde manier zou hebben voorgedaan indien 
het op die plaats geparkeerde voertuig verzekerd was geweest, hebben de appelrechters 
wettig kunnen beslissen om, zonder de concrete omstandigheden van het ongeval te 
wijzigen, het oorzakelijk verband tussen de niet–verzekering en de aanrijding uit te sluiten 
door het foutief karakter van het in het verkeer brengen van het voertuig te vervangen 
door de correcte uitvoering ervan  
19 december 2007 P.2007.1314.F nr. 645 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE 

BESCHERMDE WERKNEMERS 
Werkgever – Aanvullende vergoeding – Ontslagregeling – Dringende redenen – 
Inkomensgarantie – Rechterlijke procedure – Arbeidsovereenkomst – Schorsing. 

De wetgever beoogt de afgevaardigde of de kandidaat–afgevaardigde tijdens de schorsing 
van de arbeidsovereenkomst een inkomen te waarborgen doordat hij naast de 
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werkloosheidsuitrusting een bijkomende vergoeding ontvangt, betaald door de werkgever, 
die samen gelijk zijn aan het voorheen verdiende nettoloon; met nettoloon wordt niet 
bedoeld het fiscaal netto–inkomen, te weten na aftrek van de belastingen, gezien de 
belastingen afhankelijk zijn van een aantal factoren die vreemd zijn aan de 
dienstbetrekking. (Art. 1 KB 21 mei 1991 tot vaststelling van de berekenings– en 
betalingsmodaliteiten van de bijkomende vergoeding verschuldigd aan de (kandidaat) 
personeelsafgevaardigde in het kader van de procedure tot erkenning van een dringende 
reden; Art. 9 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de 
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat–
personeelsafgevaardigden.) 
5 februari 2007 S.2006.0030.N nr. 67 

Bijzondere ontslagregeling – Kandidaat personeelsafgevaardigde – Niet verkozen 
kandidaat – Vorige verkiezingen – Verkiezingen – Begrip – Onderneming. 

De termen in artikel 2, § 3, Wet 19 maart 1991 "zo zij reeds kandidaat waren en niet 
werden verkozen bij de vorige verkiezingen", houden in dat wanneer een kandidaat–
personeelsafgevaardigde bij een latere kandidatuur verkozen wordt met verwerving van 
de eraan verbonden beschermperiode, hij ook bij niet–verkiezing bij de daarop volgende 
verkiezingen van dezelfde bescherming zal genieten, maar dat in alle andere gevallen van 
latere kandidatuur bij niet–verkiezing slechts de verkorte beschermperiode kan worden 
toegekend. (Art. 2, § 3, tweede lid Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere 
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de 
comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de 
kandidaat–personeelsafgevaardigden.) 
5 maart 2007 S.2006.0079.N nr. 128 

Bijzondere ontslagregeling – Beschermingsperiode – Niet verkozen kandidaat–
personeelsafgevaardigde – Verkiezingen – Duur. 

Een niet verkozen kandidaat–personeelsafgevaardigde in ondernemingsraden en in 
comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen geniet alleszins 
bij zijn eerste kandidatuurstelling de bescherming, gelijk aan deze van de verkozen 
personeelsafgevaardigden; er kan maar éénmaal een eerste kandidatuur zijn  (Art. 2, §§ 2 
en 3, eerste lid Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de 
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat–
personeelsafgevaardigden.) 
5 maart 2007 S.2006.0079.N nr. 128 

ONDERWIJS 
Ten onrechte betaalde wedde – Terugvordering – Toepasselijk stelsel – Verjaring – 
Vlaamse Gemeenschap. 

De in artikel 7, § 2, van de wet van 6 februari 1970 vervatte gemeenrechtelijke regeling 
inzake de vormvoorschriften voor de vraag tot terugbetaling van door de Staat ten 
onrechte uitbetaalde sommen en de bijkomende termijn van 30 jaar voor de effectieve 
terugvordering ervan, blijft onverkort van toepassing op de door de Vlaamse 
Gemeenschap gedane terugvordering van een ten onrechte betaalde wedde van aan 
leerkracht, ook al heeft de decreetgever in de onderwijssector de in § 1 van voormeld 
artikel voorziene vijfjarige verjaringstermijn voor de vraag tot terugbetaling teruggebracht 
tot één jaar. (Art. 7, § 1, eerste lid, en § 2, eerste en tweede lid Wet 6 feb. 1970 
betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en 
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de provinciën; Art. 198, § 1, eerste lid Decr. Vl. R. 31 juli 1990 betreffende het Onderwijs 
– II.) 
20 april 2007 C.2004.0178.N nr. 195 

Sociaal voordeel – Extra muros activiteiten – Na 1 september 2001. 

Het arrest schendt de artikelen 2 en 3 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 7 
juni 2001, wanneer het, ofschoon de extra muros activiteiten niet opgenomen zijn in de 
exhaustieve lijst van het decreet, beslist dat die klassen "niettemin kennelijk a priori onder 
het algemene begrip bijkomende voordelen vallen, zoals dat door het Arbitragehof is 
omschreven". (Artikelen 2 en 3 Decr.Fr.Gem. 7 juni 2001.) 
7 juni 2007 C.2005.0321.F nr. 311 

Sociaal voordeel – Extra muros activiteiten – Voor 1 september 2001. 

Het arrest schendt artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 wanneer het, zonder vast te 
stellen dat de kosten voor de extra muros activiteiten niet onder de normale 
onderwijsorganisatie vallen, beslist dat die activiteiten "niettemin kennelijk a priori onder 
het algemene begrip bijkomende voordelen vallen zoals dat door het Arbitragehof is 
omschreven"  (Art. 33 Wet 29 mei 1959.) 
7 juni 2007 C.2005.0321.F nr. 311 

Sociaal voordeel – Voor 1 september 2001 – Kosten voor bewaking, toezicht en toegang 
tot het zwembad. 

Het arrest schendt artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 wanneer het, zonder vast te 
stellen dat de kosten voor bewaking en toezicht alsook de kosten voor de toegang tot het 
zwembad niet onder de normale onderwijsorganisatie vallen, die kosten als sociale 
voordelen beschouwt  (Art. 33 Wet 29 mei 1959.) 
7 juni 2007 C.2005.0321.F nr. 311 

Sociaal voordeel – Kosten voor bewaking, toezicht en toegang tot het zwembad – Na 1 
september 2001. 

Het arrest schendt artikel 2 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 7 juni 2001, 
wanneer het beslist dat de kosten voor bewaking en toezicht alsook de kosten voor 
toegang tot het zwembad die niet begrepen zijn in de exhaustieve opsomming van die 
wettelijke bepaling, "niettemin onder het algemene begrip "bijkomende" voordelen vallen 
zoals dat door het Arbitragehof is omschreven". (Art. 2 Decr.Fr.Gem. 7 juni 2001.) 
7 juni 2007 C.2005.0321.F nr. 311 

Aard – Financiering – Schulden – Schuldvordering – Verjaring – Werkingstoelagen – 
Universitair onderwijs. 

De schulden, bestaande in werkingstoelagen die opeisbaar zijn krachtens de wet van 27 
juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen, vloeien niet 
voort uit een en dezelfde verbintenis, maar uit de opeenvolging van afzonderlijke 
verbintenissen, die elk jaar inzonderheid op grond van het aantal ingeschreven studenten 
worden vastgelegd; de met die schulden overeenstemmende schuldvorderingen vallen 
buiten het toepassingsgebied van de vijfjarige verjaring  (Art. 2277 Burgerlijk Wetboek; 
Art. 27, §3, 3° Wet 27 juli 1971.) 
14 december 2007 C.2005.0469.F nr. 633 
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Terbeschikkingstelling wegens ziekte – Administratieve overheid. 

Terwijl de vervulling van de in artikel 9 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 
bepaalde voorwaarden van rechtswege de terbeschikkingstelling van het personeelslid tot 
gevolg heeft, vereist de wijziging van zijn administratieve stand een administratieve 
beslissing  (Artikelen 14, eerste lid, en 15, eerste lid, a), b) en c) KB 15 jan. 1974; 
Artikelen 158, a), b) en c), en 159 KB 22 maart 1969; Art. 9 KB 18 jan. 1974.) 
20 december 2007 C.2006.0574.F nr. 655 

Toepasselijkheid – HOBU–decreet – Salaris. 

Het waarborgen van ten minste het salaris dat bij de inwerkingtreding van de nieuwe 
regeling was toegekend, is van algemene toepassing op de personeelsleden bedoeld in 
artikel 318 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse 
Gemeenschap. (Artikelen 318 en 323 Decr. 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de 
Vlaamse Gemeenschap.) 
20 december 2007 C.2006.0090.N nr. 649 

Bevoegdheid van de administratieve overheid – Onderwijzend personeel van de Franse 
Gemeenschap – Medische controle – Niet–aanbieding – Verlies van het recht op wedde – 
Omschrijving – Arbeidsongeschiktheid. 

Uit de artikelen 9 en 20 van het decreet van 22 december 1994 blijkt dat de bevoegdheid 
van de overheid om uitspraak te doen over het verlies van het recht op de wedde een 
gebonden bevoegdheid is, daar de oorzaken van de onregelmatige afwezigheid alleen 
correct zijn bepaald wanneer die bepaling is gebeurd conform de bepalingen van het 
decreet die daaraan deze aard toekennen  (Artikelen 9 en 20 Decr.Fr.Gem. 22 dec. 1994.) 
20 december 2007 C.2006.0596.F nr. 656 

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 
Bevoegdheden – Draagwijdte – Inspectiedienst – Arbeid. 

De inlichtingen afkomstig van de sociale inspectie die deze laatste ingewonnen heeft in 
het kader van de opdracht die zij ontving van de arbeidsauditeur, vallen onder de 
toepassing van artikel 5 van de Arbeidsinspectiewet. (Art. 5 Arbeidsinspectiewet.) 
8 januari 2007 S.2005.0119.N nr. 10 

Bevoegdheden – Inspectiedienst – Arbeid. 

Artikel 5, eerste lid, van de Arbeidsinspectiewet heeft betrekking op de mogelijkheid 
geboden aan de sociale inspecteurs van de inspectiediensten, namelijk wanneer zij zulks 
nuttig achten, om inlichtingen die zij hebben ingewonnen bij hun eigen onderzoek, 
uitgevoerd ambtshalve of op verzoek van de gerechtelijke overheid, aan welbepaalde 
derden mede te delen; artikel 6, § 1, van diezelfde wet heeft daarentegen betrekking op de 
verplichting in hoofde van bepaalde derden om aan de sociale inspecteurs, op hun 
verzoek, alle inlichtingen en documenten te verstrekken die zij nuttig achten voor het 
toezicht op de naleving van de wetgevingen waarmee zij belast zijn. (Artikelen 5, eerste 
lid, en 6, § 1 Arbeidsinspectiewet.) 
8 januari 2007 S.2005.0119.N nr. 10 

Procedure – Artikel 61ter, § 2, Sv. – Inzage van het dossier. 

De regel bepaald in artikel 61ter, § 2, Strafvordering is niet op straffe van nietigheid 
voorgeschreven. 
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24 april 2007 P.2007.0068.N nr. 206 

Gebruik door een partij van de verkregen inlichtingen – Beoordeling door de rechter – 
Inzage van het dossier. 

De rechter oordeelt onaantastbaar of de partij van de door haar inzagerecht verkregen 
kennis van de gegevens van het strafonderzoek een gebruik heeft gemaakt dat strijdig is 
met artikel 61ter, § 4, tweede lid, Strafvordering. 
24 april 2007 P.2007.0068.N nr. 206 

Onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden – Afwezigheid van hoger beroep vanwege 
de inverdenkinggestelde – Geen uitspraak door de kamer van inbeschuldigingstelling in 
het kader van het ambtshalve toezicht of enige andere saisine – Regeling van de 
rechtspleging – Raadkamer. 

Wanneer de inverdenkinggestelde geen ontvankelijk hoger beroep heeft kunnen instellen 
bij de kamer van inbeschuldigingstelling betreffende onregelmatigheden, verzuimen of 
nietigheden bepaald in artikel 131, § 1, Wetboek van Strafvordering en de kamer van 
inbeschuldigingstelling evenmin in het kader van haar ambtshalve toezicht over het 
onderzoek of als gevolg van enige andere saisine over het betreffende middel uitspraak 
heeft gedaan, kan dit middel opnieuw voor het vonnisgerecht worden ingeroepen  
(Artikelen 131, § 1 en 135, § 2 Wetboek van Strafvordering.) 
15 mei 2007 P.2007.0268.N nr. 251 

Gevolg – Niet–naleving van de regels en vormvereisten die door de wet zijn opgelegd – 
Artikel 47bis Sv. – Artikel 70bis Sv. – Verhoor van personen door de politie – 
Samenvatting van een getuigenverhoor – Gerechtelijk onderzoek. 

Niets belet een verbalisant het verhoor van een getuige in het proces–verbaal samen te 
vatten; die enkele omstandigheid brengt geen nietigheid van dit bewijsmiddel mee, maar 
het staat aan de rechter dan de bewijswaarde van dit proces–verbaal te beoordelen  
5 juni 2007 P.2007.0566.N nr. 303 

Gevolg – Voorafgaande machtiging bij met redenen omklede beschikking van de 
onderzoeksrechter – Machtiging verleend voor een periode die de dagtekening van de 
beschikking voorafgaat – Gerechtelijk onderzoek – Telefoontap. 

Geen verdragsbepaling noch enige andere wetsbepaling staan eraan in de weg dat, in 
zoverre de in het artikel 90quater, Wetboek van Strafvordering op straffe van nietigheid 
voorgeschreven voorafgaande machtiging tot een bewakingsmaatregel op grond van 
artikel 90ter van dat wetboek wordt verleend voor een periode die aanvangt vóór de 
dagtekening van die beschikking, de daaruit volgende nietigheid alleen de aan die datum 
voorafgaande bewakingsmaatregelen treft en geen betrekking heeft op deze die vanaf dan 
wel regelmatig zijn uitgevoerd. 
5 juni 2007 P.2007.0291.N nr. 300 

Beschikking van de onderzoeksrechter – Gevolg – Onregelmatigheid – Afluistermaatregel 
– Uitvoering. 

De onregelmatigheid van de uitvoering van de beschikking, waarbij de onderzoeksrechter 
machtiging verleent tot een bewakingsmaatregel op grond van artikel 90ter, Wetboek van 
Strafvordering, heeft geen invloed op de regelmatigheid van de beschikking zelf. 
(Artikelen 90ter en 90quater Wetboek van Strafvordering.) 
19 juni 2007 P.2007.0311.N nr. 338 
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Gevolg – Regeling van de procedure – Verwijzing van de inverdenkinggestelde – Nieuw 
onderzoek ten laste van een medeverdachte voor dezelfde feiten – Gerechtelijk onderzoek 
– Raadkamer – Omvang. 

Wanneer een inverdenkinggestelde bij een beschikking van de raadkamer naar de 
correctionele rechtbank is verwezen, is het gerechtelijk onderzoek ten aanzien van hem 
voor de feiten die er het voorwerp van uitmaken, definitief gesloten zodat indien na die 
verwijzing voor dezelfde feiten tegen een tot dan toe onbekend gebleven maar 
ondertussen geïdentificeerde medeverdachte een afzonderlijk gerechtelijk onderzoek 
wordt ingesteld, dit nieuwe onderzoek zich niet uitbreidt tot de verwezen 
inverdenkinggestelde; hierdoor wordt aan de regel dat het gerechtelijk onderzoek in rem 
gebeurt geen afbreuk gedaan. (Artikelen 61 en 130 Wetboek van Strafvordering.) 
19 juni 2007 P.2007.0311.N nr. 338 

Draagwijdte – Geheim van het onderzoek – Inlichtingen aan de pers – Openbaar 
ministerie. 

Alleen het openbaar ministerie kan, met instemming van de onderzoeksmagistraat, 
inlichtingen verschaffen aan de pers over zaken waarin een gerechtelijk onderzoek loopt, 
voor zover het openbaar belang een dergelijke mededeling vereist en daarbij het recht van 
verdediging of het vermoeden van onschuld niet wordt miskend. 
27 juni 2007 P.2005.1685.F nr. 360 

Geheim van het onderzoek – Miskenning. 

Het beroepsgeheim en inzonderheid het onderzoeksgeheim wordt niet geschonden, 
wanneer degene die kennis ervan draagt, verklaart dat hij een valse inlichting niet 
bevestigt of zich beperkt tot het vermelden van feiten die zo algemeen bekend zijn dat zij 
eigenlijk geen bevestiging nodig hebben. 
27 juni 2007 P.2005.1685.F nr. 360 

Draagwijdte – Onderzoeksrechter – Geheim van het onderzoek – Contacten met de pers. 

De onderzoeksrechter is niet gemachtigd om met journalisten om te gaan; de onthulling 
door de pers van gegevens die onder het geheim van het onderzoek vallen, staat de 
onderzoeksmagistraat niet toe om deze feiten de becommentariëren, te verduidelijken of 
te bevestigen door mededelingen die bijkomend gezag eraan verlenen. 
27 juni 2007 P.2005.1685.F nr. 360 

Subsidiariteitsvereiste – Afluistermaatregel – Gemotiveerde beschikking – Motivering. 

De naleving van de bijzondere motiveringsverplichting, die erin bestaat dat de 
onderzoeksrechter die een machtiging tot een bewakingsmaatregel op grond van artikel 
90ter, Wetboek van Strafvordering verleent de redenen moet vermelden waarom die 
maatregel concreet onontbeerlijk is om de waarheid aan de dag te brengen, is niet aan een 
bepaalde wettelijke voorgeschreven of uitdrukkelijke bewoording onderworpen; zij kan 
blijken uit de samenhang van de bewoording van de beschikking  (Artikelen 90ter en 
90quater, § 1, tweede lid, 2° Wetboek van Strafvordering.) 
4 september 2007 P.2007.0894.N nr. 385 

Subsidiariteitsvereiste – Afluistermaatregel – Gemotiveerde beschikking – Bijzondere 
motiveringsvereiste. 

De beschikking waarbij de onderzoeksrechter een machtiging tot een bewakingsmaatregel 
op grond van artikel 90ter, Wetboek van Strafvordering verleent, moet de redenen 
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vermelden waarom die maatregel concreet onontbeerlijk is om de waarheid aan de dag te 
brengen; de loutere vermelding dat andere onderzoeksmiddelen niet volstaan, voldoet niet 
aan de bijzondere motiveringsvereiste  (Artikelen 90ter en 90quater, § 1, tweede lid, 2° 
Wetboek van Strafvordering.) 
4 september 2007 P.2007.0894.N nr. 385 

Verplichting – Voorafgaande mededeling aan de inverdenkinggestelde – Regeling van de 
rechtspleging – Terechtzitting – Vordering van het openbaar ministerie – 
Onderzoeksgerechten. 

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht het openbaar ministerie om zijn vordering aan 
de inverdenkinggestelde mee te delen vóór de terechtzitting die voor de regeling van de 
rechtspleging is vastgesteld  
12 september 2007 P.2007.0942.F nr. 403 

Recht van verdediging – Recht om op de hoogte te worden gesteld van de hem ten laste 
gelegde feiten – Regeling van de rechtspleging – Inverdenkinggestelde. 

Hoewel een inverdenkinggestelde voldoende moet worden ingelicht over de hem ten laste 
gelegde feiten, schrijft geen enkele wetsbepaling voor dat die inlichting alleen in de 
vordering staat die het openbaar ministerie heeft opgemaakt met het oog op verwijzing; 
die inlichting kan ook gevonden worden in de stukken van het strafdossier, waarvan de 
inverdenkinggestelde, overeenkomstig art. 127, § 2, Sv., inzage heeft  
12 september 2007 P.2007.0942.F nr. 403 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle van de wettigheid van een toegepaste 
bijzondere opsporingsmethode van observatie – Bestaanbaarheid – Controle aan de hand 
van het vertrouwelijk dossier – Verdrag Rechten van de Mens, artikel 6 – Artikel 235ter 
Sv.. 

Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering is in overeenstemming met artikel 6 EVRM 
dat alleen vereist dat op enig ogenblik in de loop van de rechtspleging een onafhankelijke 
en onpartijdige rechter mede aan de hand van het vertrouwelijk dossier de wettigheid van 
de observatie zou onderzoeken  (Art. 6 EVRM; Art. 235ter Wetboek van Strafvordering.) 
25 september 2007 P.2007.0677.N nr. 433 

Voltooiing van het onderzoek – Inverdenkinggestelde en burgerlijke partij – Verzoek aan 
de onderzoeksrechter om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten – 
Ontvankelijkheid – Beëindiging van het onderzoek – Nieuw verzoek om bijkomende 
onderzoekshandelingen – Regeling van de rechtspleging. 

Artikel 127, § 3, van het Wetboek van Strafvordering geeft aan de partijen die voor hun 
verschijning in raadkamer een op artikel 61quinquies van dat wetboek gegrond verzoek 
hebben ingediend niet het recht om de regeling van de rechtspleging een tweede maal te 
schorsen door de onderzoeksrechter opnieuw om bijkomende onderzoeksopdrachten te 
verzoeken, ook al zijn het andere; afgezien van het geval waarin het openbaar ministerie 
op grond van de uitslag van die onderzoeksopdrachten zijn vordering wijzigt, is het recht 
om bijkomende onderzoekshandelingen te vragen gedurende de termijn van ten minste 
vijftien dagen die aan de terechtzitting voor de regeling van de rechtspleging voorafgaat, 
een recht dat maar éénmaal mag worden uitgeoefend  
26 september 2007 P.2007.0487.F nr. 436 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – 
Verwijzingsbeschikking – Arrest dat het hoger beroep niet gegrond verklaart – Regeling 
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van de rechtspleging – Raadkamer. 

Een beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank heeft uitwerking, wanneer 
de kamer van inbeschuldigingstelling het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen 
die beschikking niet–gegrond verklaart. 
26 september 2007 P.2007.0978.F nr. 438 

Verplichting – Onderzoeksrechter – Verhoor van de in de klacht aangewezen personen – 
Burgerlijke partijstelling. 

Mits het recht van verdediging wordt geëerbiedigd houdt de burgerlijke partijstelling voor 
de onderzoeksrechter niet de verplichting in om alle personen die de klagende partij wil 
vervolgen, op te roepen, te verhoren of te doen verhoren. 
26 september 2007 P.2007.0487.F nr. 436 

Onderzoeksrechter – Bijzonder onderzoek – Politiedienst belast met opdrachten van 
gerechtelijke politie – Onderzoek op eigen initiatief. 

Artikel 56, § 3, Sv. verbiedt niet dat een door de onderzoeksrechter gevorderde 
politiedienst op eigen initiatief onderzoekingen instelt met het oog op het vervullen van 
hun opdracht, behoudens andersluidende beslissing van die magistraat. (Art. 56, § 3 
Wetboek van Strafvordering.) 
26 september 2007 P.2007.0978.F nr. 438 

Rechtspleging – Neerlegging ter griffie – Vormvereisten – Niet–inachtneming – Stukken 
om te vergelijken met het van valsheid betichte stuk – Sanctie. 

Het bij de wet bepaalde vormvereiste voor de neerlegging van de stukken om te 
vergelijken met het van valsheid van betichte stuk dat zij dienen te onderzoeken, is niet op 
straffe van nietigheid voorgeschreven  (Artikelen 448 tot 450, en 453 Wetboek van 
Strafvordering.) 
26 september 2007 P.2007.0978.F nr. 438 

Vormvereisten – Huiszoekingen en beslag – Beslag. 

De artikelen 35 en 89, Sv. zijn niet van toepassing op het stuk dat de speurders 
aanschaffen om als vergelijking te dienen met het overtuigingsstuk dat zij moeten 
onderzoeken. (Artikelen 35 en 89 Wetboek van Strafvordering.) 
26 september 2007 P.2007.0978.F nr. 438 

Verwijzingsbeschikking – Weglaten van een telastlegging – Regeling van de rechtspleging 
– Verslag van de onderzoeksrechter – Raadkamer. 

Wanneer de raadkamer, bij de regeling van de rechtspleging, nalaat uitspraak te doen over 
een telastlegging waarover de onderzoeksrechter verslag heeft uitgebracht, heeft zij haar 
rechtsmacht dienaangaande niet volledig uitgeoefend; dat verzuim wordt niet gestraft door 
de beslissing over de regeling van de rechtspleging teniet te doen, maar wordt hersteld 
door een nieuwe rechtsdagbepaling van de zaak voor de raadkamer om haar in staat te 
stellen volledig uitspraak te doen door, indien nodig, een aanvullende beschikking te 
wijzen. (Artikelen 127, 129, 130, en 135, § 2 Wetboek van Strafvordering.) 
26 september 2007 P.2007.0978.F nr. 438 
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Proactieve recherche – Niet–proactieve recherche – Artikel 28bis, § 2, Sv. – 
Opsporingsonderzoek – Criterium – Onderscheid. 

Informatie over nog te plegen of reeds gepleegde maar nog niet aan het licht gebrachte 
strafbare feiten, die dusdanig concreet is dat die feiten een in tijd en ruimte bepaalbaar 
misdrijf gaan vormen, houdt geen verband met de in artikel 28bis, § 2, Wetboek van 
Strafvordering, bedoelde gegevensverwerking, maar verplicht tot het opstellen van een 
proces–verbaal overeenkomstig artikel 40 van de wet van 5 augustus 1992 op het 
politieambt, het vatten van de daders en het verzamelen van bewijzen; ongeacht de 
omstandigheid dat daarbij ook gegevens moeten worden ingezameld als bijkomend 
bewijsmateriaal of tot identificatie van de daders, vormen die opsporingen geen 
proactieve recherche, die een voorafgaande geschreven toestemming zouden behoeven  
2 oktober 2007 P.2007.0685.N nr. 446 

Cassatieberoep – Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Onderzoeksrechter – Aanstelling 
van een lasthebber ad hoc – Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling. 

Is niet ontvankelijk het cassatieberoep van de verdachte tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen een beschikking 
van de onderzoeksrechter waarbij een lasthebber ad hoc wordt aangesteld om hem in het 
gerechtelijk onderzoek te vertegenwoordigen, nu dit arrest geen einde stelt aan de 
strafvordering of aan de erbij horende burgerlijke rechtsvordering, en evenmin uitspraak 
doet met toepassing van artikel 235bis wetboek van Strafvordering noch in een van der 
gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, van datzelfde wetboek. (Art. 2bis 
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Artikelen 235bis en 416 
Wetboek van Strafvordering.) 
16 oktober 2007 P.2007.0774.N nr. 482 

Aard – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoeksrechter – 
Verdachte – Aanstelling van een lasthebber ad hoc – Vertegenwoordiging van de 
verdachte in het gerechtelijk onderzoek – Betwisting van de regelmatigheid van de 
aanstelling. 

De voor de kamer van inbeschuldigingstelling door de verdachte in conclusie 
aangevochten aanstelling door de onderzoeksrechter van een lasthebber ad hoc, om de 
verdachte in het gerechtelijk onderzoek te vertegenwoordigen, is een betwisting over de 
regelmatigheid van de rechtspleging. (Art. 235bis Wetboek van Strafvordering.) 
16 oktober 2007 P.2007.0895.N nr. 484 

Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoeksrechter – Verzoek tot 
opheffing van een onderzoekshandeling met betrekking tot goederen – Vraag tot 
onderzoek naar de regelmatigheid van de rechtspleging – Beschikking. 

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, in hoger beroep tegen een beschikking 
van de onderzoeksrechter die uitspraak doet over een verzoek ingediend met toepassing 
van artikel 61quater, Wetboek van Strafvordering, geroepen is uitspraak te doen over de 
regelmatigheid van de rechtspleging, is zij gehouden dit te doen. (Artikelen 61quater en 
235bis Wetboek van Strafvordering.) 
16 oktober 2007 P.2007.0895.N nr. 484 
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Cassatieberoep – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest – 
Ontvankelijkheid – Onderzoeksrechter – Verzoek tot opheffing van een 
onderzoekshandeling met betrekking tot goederen – Vraag tot onderzoek naar de 
regelmatigheid van de rechtspleging – Beschikking. 

Is ontvankelijk het cassatieberoep van de verdachte tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen een beschikking 
van de onderzoeksrechter die uitspraak doet met toepassing van artikel 61quater, Wetboek 
van Strafvordering, in zoverre de kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van 
artikel 235bis van hetzelfde wetboek ook geroepen was uitspraak te doen over de 
regelmatigheid van de rechtspleging. (Artikelen 61quater en 235bis Wetboek van 
Strafvordering.) 
16 oktober 2007 P.2007.0895.N nr. 484 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Bijzondere opsporingsmethoden observatie en 
infiltratie – Controle van de regelmatigheid aan de hand van het vertrouwelijk dossier – 
Doel. 

Niet ontvankelijk wegens gebrek aan belang is het cassatieberoep dat gericht is tegen de 
beslissing van de feitenrechter, waarbij het dossier naar het openbaar ministerie wordt 
verzonden teneinde de zaak voor de bij artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, 
voorziene controle van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden 
observatie en infiltratie bij de kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen, evenals 
het cassatieberoep dat gericht is tegen het arrest waarbij de kamer van 
inbeschuldigingstelling zich bevoegd verklaart om die controle uit te oefenen, aangezien 
de controle van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en 
infiltratie aan de hand van het vertrouwelijk dossier tot doel heeft het recht op een eerlijk 
proces, gewaarborgd door artikel 6 EVRM, te verzekeren en de verdachte dus tot voordeel 
strekt. (Art. 6 EVRM; Artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering.) 
13 november 2007 P.2007.1190.N nr. 551 

Onderzoeksrechter – Burgerlijke partijstelling voor een onderzoeksrechter – Inleiding 
van de strafvordering – Onderzoeksdaden. 

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de onderzoekshandelingen worden 
gesteld door de onderzoeksrechter voor wie de klager zich burgerlijke partij heeft gesteld. 
5 december 2007 P.2007.0713.F nr. 616 

Cassatieberoep – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Onmiddellijk 
cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Arrest dat uitspraak doet over de ontvankelijkheid 
van een verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen – Verzoek om bijkomende 
onderzoekshandelingen. 

Het arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling, met toepassing van artikel 
61quinquies Sv., uitspraak doet over de ontvankelijkheid van een verzoek om bijkomende 
onderzoekshandelingen, is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid, van het 
voormelde wetboek en houdt geen verband met de in het tweede lid van dat artikel 
bedoelde gevallen  
19 december 2007 P.2007.1613.F nr. 646 
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ONDERZOEKSGERECHTEN 
Uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend 
aanhoudingsbevel – Uitlevering – Artikel 6, EVRM – Toepassing. 

Artikel 6 EVRM regelt niet het recht van verdediging voor de raadkamer of de kamer van 
inbeschuldigingstelling die uitspraak doen over de uitvoerbaarverklaring van een door een 
buitenlandse overheid uitgevaardigd bevel tot aanhouding  
3 januari 2007 P.2006.1456.F nr. 3 

Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Verzoek tot opheffing van een 
opsporingshandeling – Afwijzing van het verzoek door de procureur des Konings – 
Onderzoek van de regelmatigheid van het opsporingsonderzoek – Bevoegdheid. 

De kamer van inbeschuldigingstelling, die met toepassing van artikel 28sexies, § 4, 
Wetboek van Strafvordering, uitspraak doet over het hoger beroep tot opheffing van een 
opsporingshandeling van de procureur des Konings met betrekking tot goederen, doet 
geen uitspraak met toepassing van de artikelen 135 en 235bis Wetboek van 
Strafvordering; dergelijke beslissing is ook geen eindbeslissing en doet evenmin uitspraak 
in een van de andere gevallen bepaald in artikel 416, tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering, zodat het cassatieberoep niet ontvankelijk is  (Artikelen 28sexies, § 4, 
235bis, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering.) 
9 januari 2007 P.2006.1430.N nr. 13 

Europees aanhoudingsbevel – Rechtsmacht – Uitlevering – Tenuitvoerlegging. 

Voor de onderzoeksgerechten die krachtens artikel 16 en 17 Wet Europees 
Aanhoudingsbevel uitspraak doen over de tenuitvoerlegging van een Europees 
aanhoudingsbevel, is de beschikking van de onderzoeksrechter waarbij de hechtenis van 
de betrokkene krachtens artikel 11, § 3, van die wet wordt bevolen en waartegen 
krachtens artikel 11, § 7, van dezelfde wet geen rechtsmiddel openstaat, niet aanhangig, 
zodat de onderzoeksgerechten geen rechtsmacht hebben om over de regelmatigheid van 
die beschikking uitspraak te doen  
9 januari 2007 P.2007.0001.N nr. 15 

Neerlegging van conclusie – Bestaan van bezwaren – Regeling van de rechtspleging – 
Motivering. 

De wetgever heeft zich op de leden van de onderzoeksgerechten verlaten teneinde te 
oordelen of er al dan niet voldoende bezwaren bestaan die door het onderzoek zijn 
verkregen, om hetzij de verwijzing van de inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht 
hetzij een beslissing van buitenvervolgingstelling te verantwoorden; geen enkele 
wettelijke bepaling verplicht de kamer van inbeschuldigingstelling die een beslissing van 
buitenvervolgingstelling bevestigt, om de redenen op te geven waarom zij de bezwaren 
onvoldoende acht ofschoon de conclusie van de burgerlijke partij het feitelijk bestaan van 
dergelijke bezwaren aanvoert  
14 februari 2007 P.2006.1594.F nr. 91 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – Arrest 
dat het hoger beroep van de inverdenkinggestelde niet ontvankelijk verklaart – 
Beschikking tot verwijzing – Regeling van de rechtspleging – Termijn om cassatieberoep 
in te stellen – Raadkamer. 

Het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat het 
hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de beschikking van de raadkamer 
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waarbij hij naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, niet ontvankelijk verklaart, 
moet worden ingesteld binnen vijftien vrije dagen na de uitspraak  (Art. 416, tweede lid 
Wetboek van Strafvordering.) 
14 februari 2007 P.2006.1594.F nr. 91 

Cassatieberoep – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Beoordeling van 
de bezwaren – Middel dat de bestreden beslissing verwijt de beroepen beschikking niet 
nietig te hebben  – Regeling van de rechtspleging – Belang. 

Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat in geval van 
vernietiging van de beschikking van de raadkamer tot buitenvervolgingstelling van de 
inverdenkinggestelde, de kamer van inbeschuldigingstelling het ontbreken van bezwaren 
jegens hem anders zou hebben beoordeeld, is het middel dat de bestreden beslissing 
verwijt de beroepen beschikking niet nietig te hebben verklaard, zonder belang en, 
bijgevolg, niet ontvankelijk. 
14 februari 2007 P.2006.1594.F nr. 91 

Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Voorlopige hechtenis – Toetsing 
door het Hof – Verplichting – Recht van verdediging – Mededeling van het dossier aan de 
inverdenkinggestelde – Handhaving – Nieuwe stukken. 

Wanneer het Hof niet in staat is na te gaan of de kamer van inbeschuldigingstelling geen 
uitspraak heeft gedaan, met name op grond van nieuwe stukken die niet ter beschikking 
van de inverdenkinggestelde en zijn raadsman waren gesteld en, bijgevolg, of het recht 
van verdediging werd geëerbiedigd, vernietigt het het arrest waarbij de handhaving van de 
voorlopige hechtenis wordt bevolen en verwijst het de zaak naar een kamer van 
inbeschuldigingstelling, anders samengesteld. 
21 maart 2007 P.2007.0310.F nr. 149 

Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Voorlopige hechtenis – Verplichting 
– Mededeling van het dossier aan de inverdenkinggestelde – Handhaving. 

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat het dossier aan de inverdenkinggestelde 
moet worden medegedeeld vóór de terechtzitting van de kamer van 
inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis, wanneer hij daarvan inzage heeft kunnen nemen vóór de terechtzitting van de 
raadkamer, tenzij nieuwe stukken bij het dossier werden gevoegd  
21 maart 2007 P.2007.0310.F nr. 149 

Aanneming van de redenen van de vordering van het openbaar ministerie – Beschikking 
tot verwijzing – Regeling van de rechtspleging – Motivering – Verzachtende 
omstandigheden – Raadkamer – Correctionalisering. 

Door zonder voorbehoud de redenen van de vordering van het openbaar ministerie aan te 
nemen kan de raadkamer de reden van de correctionalisering overnemen, namelijk het 
ontbreken van een eerdere veroordeling tot een criminele straf, hetwelk verzachtende 
omstandigheden oplevert die de verwijzing van de zaak naar de correctionele rechtbank 
verantwoorden. 
21 maart 2007 P.2007.0213.F nr. 148 

Ontvankelijkheid – Burgerlijke partijstelling. 

Hij die beweert door een misdaad of wanbedrijf benadeeld te zijn, kan zich burgerlijke 
partij stellen zowel voor de onderzoeksrechter als voor het onderzoeksgerecht, zonder dat 
hij in die stand van de rechtspleging het bewijs hoeft te leveren van de schade, van haar 
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omvang en van het oorzakelijk verband ervan met het aan de verdachte ten laste gelegde 
misdrijf; de beweerde benadeelde moet evenwel, wil zijn burgerlijke partijstelling 
ontvankelijk zijn, zijn bewering omtrent de schade die hij door het misdrijf zou hebben 
geleden, aannemelijk maken  (Artikelen 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering; Artikelen 63 en 67 Wetboek van Strafvordering.) 
3 april 2007 P.2007.0041.N nr. 168 

Gevolg – Openbare terechtzitting – Geen vordering van het openbaar ministerie – 
Beoordeling van de ontvankelijkheid – Draagwijdte van de beslissing – Burgerlijke 
partijstelling – Gerechtelijk onderzoek – Uitspraak. 

Wanneer het gerechtelijk onderzoek geopend werd ingevolge een burgerlijke partijstelling 
en het openbaar ministerie zelf geen gerechtelijk onderzoek heeft gevorderd, oordeelt het 
onderzoeksgerecht dat de ontvankelijkheid van zulke burgerlijke partijstelling onderzoekt 
niet over de burgerlijke vordering zelf maar enkel over het recht dat een partij beweert te 
hebben om via een burgerlijke partijstelling de strafvordering op gang te brengen; 
dergelijke beslissing behoort tot het voorbereidend onderzoek zodat de uitspraak ervan 
niet in openbare terechtzitting moet gebeuren  (Artikelen 3 en 4 Voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering; Artikelen 63 en 67 Wetboek van Strafvordering.) 
3 april 2007 P.2007.0041.N nr. 168 

Gevolg – Geen vordering van het openbaar ministerie – Beoordeling van de 
ontvankelijkheid – Draagwijdte van de beslissing – Burgerlijke partijstelling – 
Gerechtelijk onderzoek. 

Wanneer het gerechtelijk onderzoek geopend werd ingevolge een burgerlijke partijstelling 
en het openbaar ministerie zelf geen gerechtelijk onderzoek heeft gevorderd, vormt de 
ontvankelijkheid van de burgerlijke vordering de grondslag voor de ontvankelijkheid van 
de strafvordering; het onderzoeksgerecht dat de ontvankelijkheid van zulke burgerlijke 
partijstelling onderzoekt, oordeelt niet over de burgerlijke vordering zelf maar enkel over 
het recht dat een partij beweert te hebben om via een burgerlijke partijstelling de 
strafvordering op gang te brengen  (Artikelen 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering; Artikelen 63 en 67 Wetboek van Strafvordering.) 
3 april 2007 P.2007.0041.N nr. 168 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest dat de strafvordering niet ontvankelijk 
verklaart – Zelfde arrest dat een deel van de rechtspleging nietig verklaart – Zelfde arrest 
dat vaststelt dat de procedure op grond van artikel 61ter, Wetboek van Strafvordering 
zonder voorwerp is – Aard van de beslissing. 

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de burgerlijke partijstelling van 
de klager en vervolgens de strafvordering niet ontvankelijk verklaart, bepaalde stukken 
van de strafrechtspleging nietig verklaart en de verwijdering ervan uit het strafdossier en 
de neerlegging ter griffie ervan beveelt overeenkomstig artikel 235bis, § 6, Wetboek van 
Strafvordering, om tenslotte vast te stellen dat de procedure op grond van artikel 61ter, 
Wetboek van Strafvordering zonder voorwerp is geworden, is een eindbeslissing. 
(Artikelen 61ter, 235bis, 407, 408, 413 en 416 Wetboek van Strafvordering.) 
3 april 2007 P.2007.0041.N nr. 168 

Aard – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest – Verzoek tot 
opheffing van een opsporingshandeling met betrekking tot goederen – Beslissing van de 
procureur des Konings – Voorziening. 

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat beslist over het hoger beroep 
tegen een beslissing van de procureur des Konings in verband met een verzoek tot 
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opheffing van een opsporingshandeling met betrekking tot goederen is een voorbereidend 
arrest, waartegen overeenkomstig artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering eerst 
cassatieberoep open staat na het eindarrest of het eindvonnis, terwijl het evenmin valt 
onder een van de uitzonderingen vermeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering  (Artikelen 28sexies en 416 Wetboek van Strafvordering.) 
3 april 2007 P.2007.0124.N nr. 169 

Artikel 6.1 EVRM – Toepassing – Eerlijke behandeling. 

Aangezien de onderzoeksgerechten niet moeten beslissen over de gegrondheid van een 
beschuldiging in strafzaken, zijn zij in de regel niet gebonden aan de voorschriften van 
artikel 6.1 EVRM; de regels van dit artikel kunnen evenwel een rol spelen vooraleer de 
zaak bij de bodemrechter wordt aanhangig gemaakt, in zoverre de aanvankelijke niet–
naleving ervan de eerlijke behandeling van de zaak ernstig kan schaden  
4 april 2007 P.2007.0218.F nr. 175 

Onregelmatigheid, verzuim of nietigheid die een onderzoekshandeling of de 
bewijsverkrijging aantasten. 

Een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid in verband met een handeling van het 
onderzoek of de bewijsverkrijging betreft een substantiële of een op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvorm. (Artikelen 131, § 1, 135, § 2 en 235bis Wetboek van 
Strafvordering.) 
17 april 2007 P.2007.0063.N nr. 188 

Betwisting omtrent de onduidelijkheid van de telastlegging – Betwisting die tegelijkertijd 
een oordeel over feit en recht vereist – Bevoegdheid. 

Wanneer het oordeel omtrent een voor het onderzoeksgerecht aangevoerde betwisting 
over de onduidelijkheid van de telastlegging tegelijkertijd een oordeel over feit en recht 
omvat, komt dit oordeel de feitenrechter toe. 
17 april 2007 P.2007.0063.N nr. 188 

Onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden – Afwezigheid van hoger beroep vanwege 
de inverdenkinggestelde – Geen uitspraak door de kamer van inbeschuldigingstelling in 
het kader van het ambtshalve toezicht of enige andere saisine – Regeling van de 
rechtspleging – Raadkamer. 

Wanneer de inverdenkinggestelde geen ontvankelijk hoger beroep heeft kunnen instellen 
bij de kamer van inbeschuldigingstelling betreffende onregelmatigheden, verzuimen of 
nietigheden bepaald in artikel 131, § 1, Wetboek van Strafvordering en de kamer van 
inbeschuldigingstelling evenmin in het kader van haar ambtshalve toezicht over het 
onderzoek of als gevolg van enige andere saisine over het betreffende middel uitspraak 
heeft gedaan, kan dit middel opnieuw voor het vonnisgerecht worden ingeroepen  
(Artikelen 131, § 1 en 135, § 2 Wetboek van Strafvordering.) 
15 mei 2007 P.2007.0268.N nr. 251 

Verwijzingsbeschikking. 

Onder verwijzingsbeschikking in de zin van artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering, 
dient te worden begrepen een beschikking waarbij de rechtspleging wordt geregeld; een 
beschikking van een onderzoeksgerecht dat oordeelt dat de zaak niet in staat van wijzen 
is, is geen verwijzingsbeschikking  
15 mei 2007 P.2007.0268.N nr. 251 
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Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Beschikking die oordeelt dat de zaak niet in staat van 
wijzen is – Raadkamer. 

Onder verwijzingsbeschikking in de zin van artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering, 
dient te worden begrepen een beschikking waarbij de rechtspleging wordt geregeld; een 
beschikking van een onderzoeksgerecht dat oordeelt dat de zaak niet in staat van wijzen 
is, is geen verwijzingsbeschikking  
15 mei 2007 P.2007.0268.N nr. 251 

Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Verwijzingsbeschikking – 
Vaststelling van het bestaan van voldoende bezwaren – Bevoegdheid – Regeling van de 
rechtspleging – Raadkamer. 

In hoger beroep tegen een verwijzingsbeschikking kan de kamer van 
inbeschuldigingstelling enkel uitspraak doen in de gevallen bepaald in artikel 135, § 2, 
Wetboek van Strafvordering; zij kan daarbij in de regel geen uitspraak doen over het 
bestaan van voldoende bezwaren  
5 juni 2007 P.2007.0566.N nr. 303 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Voorlopige hechtenis – Opdracht – Regelmatigheid 
– Aanwijzing van schuld – Bewijsverkrijging – Handhaving. 

Wanneer de verdachte de nietigheid van een onderzoekshandeling en van de hierop 
gesteunde procedure aanvoert om hieruit af te leiden dat er geen aanwijzingen bestaan die 
de handhaving van de voorlopige hechtenis verantwoorden, is de kamer van 
inbeschuldigingstelling voor het onderzoek naar de handhaving van de voorlopige 
hechtenis weliswaar slechts gehouden tot een prima facie onderzoek naar de aangevoerde 
onregelmatigheid; die omstandigheid neemt evenwel niet weg dat wanneer de kamer van 
inbeschuldigingstelling tevens geroepen is met toepassing van artikel 235bis, § 2, 
Wetboek van Strafvordering uitspraak te doen over de regelmatigheid van een of 
meerdere onderzoekshandelingen, zij dit onderzoek moet doen, ook al kan zij dit 
onderzoek op een latere datum uitstellen  (Art. 235bis, § 2 Wetboek van Strafvordering.) 
3 juli 2007 P.2007.0920.N nr. 370 

Aard – Ontlasting van de onderzoeksrechter met het oog op overname van de 
strafvervolging – Beschikking. 

De beschikking tot ontlasting van de onderzoeksrechter met het oog op overname van de 
strafvordering heeft niet tot gevolg dat de ingestelde strafvordering beëindigd wordt, noch 
dat het openbaar ministerie een opportuniteitsoordeel over de verdere vervolging kan 
vellen; het is in dat geval enkel een voorbereidende beslissing die beoogt de vervolging te 
doen verder zetten in een vreemde Staat die de strafvervolging overneemt  
4 september 2007 P.2007.0894.N nr. 385 

Artikel 149, Grondwet 1994 – Regeling van de rechtspleging – Motivering – Toepassing. 

Art. 149 Grondwet is niet toepasselijk op de kamer van inbeschuldigingstelling die de 
rechtspleging regelt  
12 september 2007 P.2007.0942.F nr. 403 

Verplichting – Voorafgaande mededeling aan de inverdenkinggestelde – Regeling van de 
rechtspleging – Terechtzitting – Vordering van het openbaar ministerie. 

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht het openbaar ministerie om zijn vordering aan 
de inverdenkinggestelde mee te delen vóór de terechtzitting die voor de regeling van de 
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rechtspleging is vastgesteld  
12 september 2007 P.2007.0942.F nr. 403 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle van de wettigheid van een toegepaste 
bijzondere opsporingsmethode van observatie – Bestaanbaarheid – Controle aan de hand 
van het vertrouwelijk dossier – Verdrag Rechten van de Mens, artikel 6 – Artikel 235ter 
Sv.. 

Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering is in overeenstemming met artikel 6 EVRM 
dat alleen vereist dat op enig ogenblik in de loop van de rechtspleging een onafhankelijke 
en onpartijdige rechter mede aan de hand van het vertrouwelijk dossier de wettigheid van 
de observatie zou onderzoeken  (Art. 6 EVRM; Art. 235ter Wetboek van Strafvordering.) 
25 september 2007 P.2007.0677.N nr. 433 

Verwijzingsbeschikking – Beslissing betreffende de toereikende bezwaren – Recht van 
hoger beroep van de inverdenkinggestelde – Regeling van de rechtspleging – Raadkamer. 

Het onderzoeksgerecht dat de inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank 
verwijst, verantwoordt zijn beslissing betreffende de schuldbezwaren door de vaststelling 
dat ze bewezen zijn, ook al worden de redenen van de vordering overgenomen; de 
inverdenkinggestelde die opkomt tegen het ontbreken van een meer omstandige 
redengeving, voert m.b.t. de verwijzingsbeslissing geen onregelmatigheid, verzuim of 
nietigheid aan waaruit voor hem een recht van hoger beroep ontstaat  (Artikelen 129, 130, 
131, 135, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering.) 
26 september 2007 P.2007.0978.F nr. 438 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – 
Verwijzingsbeschikking – Arrest dat het hoger beroep niet gegrond verklaart – Regeling 
van de rechtspleging – Raadkamer. 

Een beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank heeft uitwerking, wanneer 
de kamer van inbeschuldigingstelling het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen 
die beschikking niet–gegrond verklaart. 
26 september 2007 P.2007.0978.F nr. 438 

Inverdenkinggestelde en burgerlijke partij – Verzoek aan de onderzoeksrechter om 
bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten – Ontvankelijkheid – Beëindiging van 
het onderzoek – Nieuw verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen – Regeling van de 
rechtspleging – Raadkamer. 

Artikel 127, § 3, van het Wetboek van Strafvordering geeft aan de partijen die voor hun 
verschijning in raadkamer een op artikel 61quinquies van dat wetboek gegrond verzoek 
hebben ingediend niet het recht om de regeling van de rechtspleging een tweede maal te 
schorsen door de onderzoeksrechter opnieuw om bijkomende onderzoeksopdrachten te 
verzoeken, ook al zijn het andere; afgezien van het geval waarin het openbaar ministerie 
op grond van de uitslag van die onderzoeksopdrachten zijn vordering wijzigt, is het recht 
om bijkomende onderzoekshandelingen te vragen gedurende de termijn van ten minste 
vijftien dagen die aan de terechtzitting voor de regeling van de rechtspleging voorafgaat, 
een recht dat maar éénmaal mag worden uitgeoefend  
26 september 2007 P.2007.0487.F nr. 436 

Verwijzingsbeschikking – Weglaten van een telastlegging – Regeling van de rechtspleging 
– Verslag van de onderzoeksrechter – Raadkamer. 

Wanneer de raadkamer, bij de regeling van de rechtspleging, nalaat uitspraak te doen over 
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een telastlegging waarover de onderzoeksrechter verslag heeft uitgebracht, heeft zij haar 
rechtsmacht dienaangaande niet volledig uitgeoefend; dat verzuim wordt niet gestraft door 
de beslissing over de regeling van de rechtspleging teniet te doen, maar wordt hersteld 
door een nieuwe rechtsdagbepaling van de zaak voor de raadkamer om haar in staat te 
stellen volledig uitspraak te doen door, indien nodig, een aanvullende beschikking te 
wijzen. (Artikelen 127, 129, 130, en 135, § 2 Wetboek van Strafvordering.) 
26 september 2007 P.2007.0978.F nr. 438 

Draagwijdte – Verzoek van de inverdenkinggestelde – Zuivering van de rechtspleging – 
Artikel 235bis, § 6 – Verzoek tevens gericht op de zuivering van alle andere stukken die 
op het nietige stuk steunen – Geen specificatie van deze andere stukken – Opdracht van 
de rechter. 

De inverdenkinggestelde die om de zuivering van het dossier verzoekt, niet enkel van de 
door de rechter onregelmatig bevonden stukken, maar tevens van alle andere stukken die 
erop steunen of naar verwijzen, zonder verdere specificatie van die stukken, herhaalt 
slechts de in artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering, omschreven verplichting, en 
verplicht de rechter niet om te vermelden dat de overige handelingen niet door de 
nietigheid zijn aangetast. 
2 oktober 2007 P.2007.0685.N nr. 446 

Draagwijdte – Zuivering van de rechtspleging – Niet door nietigheid aangetaste 
handelingen – Artikel 235bis, § 6 – Opdracht van de rechter. 

Overeenkomstig artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering, spreekt de kamer van 
inbeschuldigingstelling, als daartoe grond bestaat, de nietigheid uit van de handeling die 
erdoor is aangetast en van een deel of het geheel van de erop volgende rechtspleging; 
geen wetsbepaling verplicht de rechter ambtshalve in zijn uitspraak te vermelden dat de 
overige handelingen niet door de nietigheid zijn aangetast. 
2 oktober 2007 P.2007.0685.N nr. 446 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoek naar de regelmatigheid van de 
rechtspleging – Toepassing. 

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, in hoger beroep tegen een beschikking 
van de onderzoeksrechter die uitspraak doet over een verzoek ingediend met toepassing 
van artikel 61quater, Wetboek van Strafvordering, geroepen is uitspraak te doen over de 
regelmatigheid van de rechtspleging, is zij gehouden dit te doen. (Artikelen 61quater en 
235bis Wetboek van Strafvordering.) 
16 oktober 2007 P.2007.0895.N nr. 484 

Aard – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoeksrechter – 
Verdachte – Aanstelling van een lasthebber ad hoc – Vertegenwoordiging van de 
verdachte in het gerechtelijk onderzoek – Betwisting van de regelmatigheid van de 
aanstelling. 

De voor de kamer van inbeschuldigingstelling door de verdachte in conclusie 
aangevochten aanstelling door de onderzoeksrechter van een lasthebber ad hoc, om de 
verdachte in het gerechtelijk onderzoek te vertegenwoordigen, is een betwisting over de 
regelmatigheid van de rechtspleging. (Art. 235bis Wetboek van Strafvordering.) 
16 oktober 2007 P.2007.0895.N nr. 484 
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Kamer van inbeschuldigingstelling – Taalgebruik – Bericht van niet–verschijning – 
Opgesteld in een andere taal – Vertaling. 

Het bericht van niet–verschijning dat de gevangenis aan de gerechtelijke overheid doet 
toekomen is geen akte van rechtspleging waarvan de betekening of kennisgeving moet 
worden gedaan; het is bijgevolg geen stuk waaraan volgens artikel 38 Taalwet 
Gerechtszaken een vertaling moet worden toegevoegd in het geval van betekening of 
kennisgeving in een ander taalgebied dan datgene van de taal waarin het is gesteld. 
24 oktober 2007 P.2007.1429.F nr. 505 

Verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen – Beslissing van de onderzoeksrechter – 
Andersluidend oordeel van het onderzoeksgerecht – Regeling van de rechtspleging. 

Wanneer het onderzoeksgerecht bij de regeling van de rechtspleging met opgave van 
redenen oordeelt dat, gelet op de resultaten van het gerechtelijk onderzoek, de uitvoering 
van de door de onderzoeksrechter met toepassing van artikel 127, § 3, Wetboek van 
Strafvordering bevolen bijkomende onderzoeksdaden waarover de partijen verweer 
hebben gevoerd, slechts gedeeltelijk nuttig of noodzakelijk was, miskent het aldus noch 
het recht op tegenspraak of het recht van verdediging van de partij die om de 
onderzoekshandelingen verzocht, noch haar recht op een eerlijk proces  
30 oktober 2007 P.2007.0626.N nr. 516 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Bijzondere opsporingsmethoden observatie en 
infiltratie – Controle van de regelmatigheid aan de hand van het vertrouwelijk dossier – 
Doel. 

Niet ontvankelijk wegens gebrek aan belang is het cassatieberoep dat gericht is tegen de 
beslissing van de feitenrechter, waarbij het dossier naar het openbaar ministerie wordt 
verzonden teneinde de zaak voor de bij artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, 
voorziene controle van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden 
observatie en infiltratie bij de kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen, evenals 
het cassatieberoep dat gericht is tegen het arrest waarbij de kamer van 
inbeschuldigingstelling zich bevoegd verklaart om die controle uit te oefenen, aangezien 
de controle van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en 
infiltratie aan de hand van het vertrouwelijk dossier tot doel heeft het recht op een eerlijk 
proces, gewaarborgd door artikel 6 EVRM, te verzekeren en de verdachte dus tot voordeel 
strekt. (Art. 6 EVRM; Artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering.) 
13 november 2007 P.2007.1190.N nr. 551 

Onrechtmatig verkregen bewijs – Bewijsvoering – Bewijsuitsluiting – Onderzoek van de 
regelmatigheid van de rechtspleging – Vaststelling van de onregelmatigheid van de 
huiszoeking – Beoordeling door de rechter – Regeling van de rechtspleging – Motivering 
– Huiszoeking – Vereiste – Bewijs – Toelaatbaarheid. 

Niet naar recht verantwoord is het oordeel van de rechter dat een onrechtmatig verkregen 
bewijs niet ontvankelijk is zonder dat uit zijn motieven blijft dat hij dit oordeel getoetst 
heeft aan de criteria of door de begane onregelmatigheid, hetzij de bewijsverkrijging is 
aangetast door een gebrek waardoor de betrouwbaarheid ervan wegvalt of waardoor het 
recht op een eerlijk proces in gevaar wordt gebracht, waarbij hij, onder meer, één of het 
geheel van de omstandigheden in afweging kan nemen dat de overheid die met de 
opsporing, het onderzoek en de vervolging van misdrijven is belast, al dan niet de 
onrechtmatigheid opzettelijk heeft begaan, hetzij dat de ernst van het misdrijf veruit de 
begane onrechtmatigheid overstijgt, hetzij dat het onrechtmatig verkregen bewijs alleen 
een materieel element van het bestaan van het misdrijf betreft; dit is het geval wanneer de 
rechter oordeelt dat de bewijsmiddelen die het gevolg zijn van een onregelmatige 
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huiszoeking in een loods niet ontvankelijk zijn op de enkele grond dat de verhuurder van 
de loods geen toestemming kon geven voor die zoeking en een slotenmaker gevorderd 
werd om toegang te verschaffen tot de loods. 
4 december 2007 P.2007.1302.N nr. 613 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Draagwijdte – Beoordeling van de regelmatigheid 
van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en  – Artikel 189ter, Wetboek van 
Strafvordering – Artikel 235ter, Wetboek van Strafvordering – Beperking. 

De artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering voeren geen rechtspleging die, 
los van het vertrouwelijk dossier bedoeld in de artikelen 47septies of 47novies Wetboek 
van Strafvordering, op algemene wijze de kamer van inbeschuldigingstelling het 
onderzoek toevertrouwen van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie. 
(Artikelen 47septies, 47novies, 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering.) 
18 december 2007 P.2007.1332.N nr. 643 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Beoordeling van de regelmatigheid van de 
bijzondere opsporingsmethoden observatie en  – Artikel 189ter, Wetboek van 
Strafvordering – Artikel 235ter, Wetboek van Strafvordering. 

De artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering voeren een rechtspleging in 
waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling enkel de regelmatigheid beoordeelt van de 
toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, voor zover zij 
daartoe het vertrouwelijk dossier, bedoeld in de artikelen 47septies of 47novies Wetboek 
van Strafvordering, moet controleren  (Artikelen 47septies, 47novies, 189ter en 235ter 
Wetboek van Strafvordering.) 
18 december 2007 P.2007.1332.N nr. 643 

Taalgebruik – Artikel 22 Taalwet Gerechtszaken – Verdachte die een vreemde taal 
spreekt en die zich niet kan beroepen op artikel 22 Taalwet Gerechtszaken – Regeling van 
de rechtspleging. 

De omstandigheid dat een verdachte die een vreemde taal spreekt en wiens verwijzing 
naar het vonnisgerecht wordt gevorderd, geen vertaling van de processen–verbaal, de 
verklaringen van getuigen of klagers en van de verklaringen van deskundigen kan 
vorderen op grond van artikel 22 Taalwet Gerechtszaken, doet geen afbreuk aan zijn recht 
op de eerbiediging van zijn recht van verdediging, die naar omstandigheden de 
strafrechter ertoe kan nopen onder andere voorwaarden als bepaald in artikel 22 Taalwet 
Gerechtszaken de vertaling van stukken in een andere Belgische landstaal te bevelen. 
(Art. 22 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.) 
18 december 2007 P.2007.1332.N nr. 643 

Inzage van het dossier ter griffie – Regeling van de rechtspleging. 

Noch het vroegere artikel 127, 6°, Wetboek van Strafvordering, noch het huidige artikel 
127, § 2 van hetzelfde wetboek, noch het recht van verdediging vereisen dat de 
inverdenkinggestelde, na het verstrijken van de termijn van 15 dagen waarvan sprake in 
hoger vernoemde wetsbepalingen, toegang moet kunnen blijven hebben tot het dossier tot 
op het tijdstip van het in beraad nemen van de zaak door het onderzoeksgerecht. (Art. 127, 
6° Sv., zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van art. 2 van de Wet 31 mei 2005; 
Art. 127, § 2 Wetboek van Strafvordering.) 
18 december 2007 P.2007.1332.N nr. 643 

Cassatieberoep – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Onmiddellijk 
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cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Arrest dat uitspraak doet over de ontvankelijkheid 
van een verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen – Verzoek om bijkomende 
onderzoekshandelingen. 

Het arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling, met toepassing van artikel 
61quinquies Sv., uitspraak doet over de ontvankelijkheid van een verzoek om bijkomende 
onderzoekshandelingen, is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid, van het 
voormelde wetboek en houdt geen verband met de in het tweede lid van dat artikel 
bedoelde gevallen  
19 december 2007 P.2007.1613.F nr. 646 

Procedure – Voorlopige hechtenis – Bericht van verschijning volgens de vormen van de 
Wet Voorlopige Hechtenis – Verschrijving – Handhaving – Verbetering – Beschikking 
van de raadkamer – Nietigheid – Raadkamer. 

Noch artikel 796 Gerechtelijk Wetboek, noch enige andere wettelijke bepaling voorzien in 
de nietigheid van de berichten van verschijning die aan de inverdenkinggestelde en zijn 
advocaat worden toegezonden in de vormen die bij artikel 21, § 2, Wet Voorlopige 
Hechtenis zijn bepaald en de dag van de terechtzitting vaststellen waarop de raadkamer 
zich zal uitspreken over de verbetering van een beschikking die over de voorlopige 
hechtenis heeft beslist. 
19 december 2007 P.2007.1801.F nr. 647 

Procedure – Voorlopige hechtenis – Toepasselijkheid – Artikel 797, Gerechtelijk Wetboek 
– Verschrijving – Handhaving – Verbetering – Beschikking van de raadkamer – 
Raadkamer. 

Artikel 797 Gerechtelijk Wetboek, krachtens welk de verbetering niet ambtshalve kan 
geschieden, is niet verenigbaar met de regels van openbare orde die het strafrecht 
beheersen en is bijgevolg niet toepasselijk op de procedure na verloop waarvan de 
raadkamer uitspraak doet over de verbetering van een beschikking die over de voorlopige 
hechtenis heeft beslist  
19 december 2007 P.2007.1801.F nr. 647 

Procedure – Voorlopige hechtenis – Onnauwkeurigheid inzake de naam van de 
magistraat die mede de beslissing heeft genomen – Verschrijving – Handhaving – 
Verbetering – Beschikking van de raadkamer – Raadkamer. 

De onnauwkeurigheid inzake de naam van de magistraat die mede een beslissing heeft 
genomen is een verschrijving die kan verbeterd worden  
19 december 2007 P.2007.1801.F nr. 647 

ONDERZOEKSRECHTER 
Ontvankelijkheid – Burgerlijke partijstelling. 

Hij die beweert door een misdaad of wanbedrijf benadeeld te zijn, kan zich burgerlijke 
partij stellen zowel voor de onderzoeksrechter als voor het onderzoeksgerecht, zonder dat 
hij in die stand van de rechtspleging het bewijs hoeft te leveren van de schade, van haar 
omvang en van het oorzakelijk verband ervan met het aan de verdachte ten laste gelegde 
misdrijf; de beweerde benadeelde moet evenwel, wil zijn burgerlijke partijstelling 
ontvankelijk zijn, zijn bewering omtrent de schade die hij door het misdrijf zou hebben 
geleden, aannemelijk maken  (Artikelen 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering; Artikelen 63 en 67 Wetboek van Strafvordering.) 
3 april 2007 P.2007.0041.N nr. 168 
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Onpartijdigheid – Positieve daden – Toepassing. 

Door te vermelden "dat de onderzoeksmagistraat geen enkele onderzoekshandeling heeft 
gesteld waardoor diens onpartijdigheid in twijfel kan worden getrokken" en dat de 
voorbeelden uit de rechtspraak die door de inverdenkinggestelde worden aangehaald, 
geen verband houden met de zaak "in zoverre zij alle betrekking hebben op positieve 
daden die onderzoeksrechters in andere zaken zijn verweten", oordelen de appelrechters 
niet dat de onderzoeksmagistraat alleen onpartijdig moet zijn wanneer hij positieve daden 
stelt, noch dat zijn onpartijdigheid alleen aan de voormelde positieve daden kan worden 
afgemeten  
4 april 2007 P.2007.0218.F nr. 175 

Gevolg – Machtiging verleend voor een periode die de dagtekening van de beschikking 
voorafgaat – Onderzoeksverrichtingen – Voorafgaande machtiging bij met redenen 
omklede beschikking – Telefoontap. 

Geen verdragsbepaling noch enige andere wetsbepaling staan eraan in de weg dat, in 
zoverre de in het artikel 90quater, Wetboek van Strafvordering op straffe van nietigheid 
voorgeschreven voorafgaande machtiging tot een bewakingsmaatregel op grond van 
artikel 90ter van dat wetboek wordt verleend voor een periode die aanvangt vóór de 
dagtekening van die beschikking, de daaruit volgende nietigheid alleen de aan die datum 
voorafgaande bewakingsmaatregelen treft en geen betrekking heeft op deze die vanaf dan 
wel regelmatig zijn uitgevoerd. 
5 juni 2007 P.2007.0291.N nr. 300 

Gevolg – Onregelmatigheid – Afluistermaatregel – Uitvoering – Beschikking. 

De onregelmatigheid van de uitvoering van de beschikking, waarbij de onderzoeksrechter 
machtiging verleent tot een bewakingsmaatregel op grond van artikel 90ter, Wetboek van 
Strafvordering, heeft geen invloed op de regelmatigheid van de beschikking zelf. 
(Artikelen 90ter en 90quater Wetboek van Strafvordering.) 
19 juni 2007 P.2007.0311.N nr. 338 

Draagwijdte – Geheim van het onderzoek – Contacten met de pers. 

De onderzoeksrechter is niet gemachtigd om met journalisten om te gaan; de onthulling 
door de pers van gegevens die onder het geheim van het onderzoek vallen, staat de 
onderzoeksmagistraat niet toe om deze feiten de becommentariëren, te verduidelijken of 
te bevestigen door mededelingen die bijkomend gezag eraan verlenen. 
27 juni 2007 P.2005.1685.F nr. 360 

Subsidiariteitsvereiste – Afluistermaatregel – Gemotiveerde beschikking – Bijzondere 
motiveringsvereiste. 

De beschikking waarbij de onderzoeksrechter een machtiging tot een bewakingsmaatregel 
op grond van artikel 90ter, Wetboek van Strafvordering verleent, moet de redenen 
vermelden waarom die maatregel concreet onontbeerlijk is om de waarheid aan de dag te 
brengen; de loutere vermelding dat andere onderzoeksmiddelen niet volstaan, voldoet niet 
aan de bijzondere motiveringsvereiste  (Artikelen 90ter en 90quater, § 1, tweede lid, 2° 
Wetboek van Strafvordering.) 
4 september 2007 P.2007.0894.N nr. 385 

Subsidiariteitsvereiste – Afluistermaatregel – Gemotiveerde beschikking – Motivering. 

De naleving van de bijzondere motiveringsverplichting, die erin bestaat dat de 
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onderzoeksrechter die een machtiging tot een bewakingsmaatregel op grond van artikel 
90ter, Wetboek van Strafvordering verleent de redenen moet vermelden waarom die 
maatregel concreet onontbeerlijk is om de waarheid aan de dag te brengen, is niet aan een 
bepaalde wettelijke voorgeschreven of uitdrukkelijke bewoording onderworpen; zij kan 
blijken uit de samenhang van de bewoording van de beschikking  (Artikelen 90ter en 
90quater, § 1, tweede lid, 2° Wetboek van Strafvordering.) 
4 september 2007 P.2007.0894.N nr. 385 

Verplichting – Verhoor van de in de klacht aangewezen personen – Burgerlijke 
partijstelling. 

Mits het recht van verdediging wordt geëerbiedigd houdt de burgerlijke partijstelling voor 
de onderzoeksrechter niet de verplichting in om alle personen die de klagende partij wil 
vervolgen, op te roepen, te verhoren of te doen verhoren. 
26 september 2007 P.2007.0487.F nr. 436 

Bijzonder onderzoek – Politiedienst belast met opdrachten van gerechtelijke politie – 
Onderzoek op eigen initiatief. 

Artikel 56, § 3, Sv. verbiedt niet dat een door de onderzoeksrechter gevorderde 
politiedienst op eigen initiatief onderzoekingen instelt met het oog op het vervullen van 
hun opdracht, behoudens andersluidende beslissing van die magistraat. (Art. 56, § 3 
Wetboek van Strafvordering.) 
26 september 2007 P.2007.0978.F nr. 438 

Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoeksrechter – Verzoek tot 
opheffing van een onderzoekshandeling met betrekking tot goederen – Vraag tot 
onderzoek naar de regelmatigheid van de rechtspleging – Beschikking. 

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, in hoger beroep tegen een beschikking 
van de onderzoeksrechter die uitspraak doet over een verzoek ingediend met toepassing 
van artikel 61quater, Wetboek van Strafvordering, geroepen is uitspraak te doen over de 
regelmatigheid van de rechtspleging, is zij gehouden dit te doen. (Artikelen 61quater en 
235bis Wetboek van Strafvordering.) 
16 oktober 2007 P.2007.0895.N nr. 484 

Hoger beroep – Onderzoeksrechter – Aanstelling van een lasthebber ad hoc – Arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling. 

Is niet ontvankelijk het cassatieberoep van de verdachte tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen een beschikking 
van de onderzoeksrechter waarbij een lasthebber ad hoc wordt aangesteld om hem in het 
gerechtelijk onderzoek te vertegenwoordigen, nu dit arrest geen einde stelt aan de 
strafvordering of aan de erbij horende burgerlijke rechtsvordering, en evenmin uitspraak 
doet met toepassing van artikel 235bis wetboek van Strafvordering noch in een van der 
gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, van datzelfde wetboek. (Art. 2bis 
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Artikelen 235bis en 416 
Wetboek van Strafvordering.) 
16 oktober 2007 P.2007.0774.N nr. 482 

Kennisgeving – Wettigheid – Voorwaarden – Inbeslagname van een goed – Toestemming 
tot vervreemding van het in beslag genomen goed – Beschikking. 

Art. 61sexies Sv., voorziet niet in de nietigheid van de beschikking die de 
onderzoeksrechter met toepassing van de paragrafen 1 en 2 van dit artikel heeft genomen, 
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alleen omdat de kennisgeving die in paragraaf 3 is bepaald niet bij faxpost of ter post 
aangetekende brief is gebeurd met vermelding van de tekst van het voormelde artikel. 
(Art. 61sexies Wetboek van Strafvordering.) 
17 oktober 2007 P.2007.1304.F nr. 489 

Wettigheid – Voorwaarden – Inbeslagname van een goed – Toestemming tot 
vervreemding van het in beslag genomen goed – Identificatie van de eigenaar van het in 
beslag genomen goed – Beschikking. 

De wettigheid van de beschikking van de onderzoeksrechter waarbij toestemming wordt 
verleend tot vervreemding van een in beslag genomen goed vereist geen identificatie van 
de eigenaar ervan. (Art. 61sexies Wetboek van Strafvordering.) 
17 oktober 2007 P.2007.1304.F nr. 489 

Onderzoeksrechter – Burgerlijke partijstelling voor een onderzoeksrechter – Inleiding 
van de strafvordering – Onderzoeksdaden. 

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de onderzoekshandelingen worden 
gesteld door de onderzoeksrechter voor wie de klager zich burgerlijke partij heeft gesteld. 
5 december 2007 P.2007.0713.F nr. 616 

ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL) 
Cassatieberoep – Gevolg – Ontvankelijkheid – Vereisten – Onsplitsbare zaken – 
Burgerlijke zaken – Vormen – Afstand. 

De verplichting van de eiser om, in geval van een onsplitsbaar geschil, zijn 
cassatieberoep, op straffe van niet–ontvankelijkheid, niet alleen te richten tegen alle bij de 
bestreden beslissing betrokken partijen wier belang strijdig is met het zijne, maar om 
bovendien de andere partijen die nog geen verweerder zijn of niet opgeroepen zijn, binnen 
de gewone termijnen in de zaak te betrekken, komt niet in het gedrang wanneer één van 
de partijen afstand beweert te doen van het recht zich daarop te beroepen  (Art. 1084, 
tweede en derde lid Gerechtelijk Wetboek.) 
1 maart 2007 C.2005.0285.F nr. 119 

ONTVOERING VAN EEN KIND 
Niet–afgifte van een kind door de vader of de moeder – Misdrijf – Moreel bestanddeel. 

Het misdrijf niet–afgifte van een kind door de vader of de moeder vereist alleen dat, wat 
het moreel bestanddeel betreft, de pleger weet dat hij de uitvoering van een beslissing van 
de overheid of van een minnelijke regeling belemmert  
5 september 2007 P.2007.0363.F nr. 387 

Niet–afgifte van een kind door de vader of de moeder – Misdrijf. 

Het misdrijf dat door art. 432, § 1, Strafwetboek wordt bestraft kan, in bepaalde 
omstandigheden, erin bestaan dat de vader of moeder hun invloed niet aanwenden om de 
weerstand van het kind tegen de uitoefening van het recht van de andere ouder te 
overwinnen; er wordt evenwel niet vereist dat de vervolgde persoon het kind het 
verlangen niet heeft bijgebracht om een affectieve band met zijn andere ouder te 
handhaven  
5 september 2007 P.2007.0363.F nr. 387 
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OPENBAAR DOMEIN 
Goed van het openbaar domein. 

Behoort een goed tot het openbaar domein en is het zodoende bestemd tot het gebruik van 
allen, dan kan niemand een privaat recht verwerven dat het bedoelde gebruik zou kunnen 
belemmeren en dat afbreuk zou kunnen doen aan het recht van de overheid om het te allen 
tijde, gelet op dat gebruik, te regelen  (Artikelen 537, 538 en 1128 Burgerlijk Wetboek.) 
18 mei 2007 C.2006.0086.N nr. 257 

Wettigheid – Goed van het openbaar domein – Vestiging van een recht van opstal. 

Voor zover een privaat recht van opstal de bestemming tot gebruik van allen niet 
verhindert, kan het gevestigd worden op een goed van het openbaar domein  (Artikelen 1, 
5 en 6 Opstalwet; Artikelen 537 en 538 Burgerlijk Wetboek.) 
18 mei 2007 C.2006.0086.N nr. 257 

Goed van het openbaar domein. 

Een goed behoort tot het openbaar domein doordat het, hetzij door een uitdrukkelijke 
hetzij door een impliciete beslissing van de overheid wordt bestemd tot het gebruik van 
allen, zonder onderscheid van de persoon  (Artikelen 537 en 538 Burgerlijk Wetboek.) 
18 mei 2007 C.2006.0086.N nr. 257 

Onteigening – Wijziging – Inrichting – Belang van de wegen – Begrip. 

Het laatste lid van het enig artikel van de wet van 17 januari 1938, dat de Staat, de 
provinciën en de gemeenten het recht geeft om op hun domein de inrichting te doen 
wijzigen op kosten van de aanneming die de aanleg heeft gedaan, o.m. in het belang van 
de wegen, betreft zowel het openbaar als het privé–domein van die overheden maar vindt 
geen toepassing met betrekking tot een eigendom die niet aan een van hen toebehoort; uit 
die bepaling volgt dat een overheid, ten aanzien van een onroerend goed dat niet tot zijn 
domein behoorde, na de onteigening ervan het recht verkrijgt om zich in voorkomend 
geval op die bepaling te beroepen  (Enig art., laatste lid Wet 17 jan. 1938.) 
22 juni 2007 C.2005.0514.N nr. 351 

OPENBAAR MINISTERIE 
Eerbiediging – Vermoeden van onschuld – Strafvordering. 

Artikel 6.2, EVRM verbiedt het openbaar ministerie niet om in een akte van de 
rechtspleging te stellen dat de vervolgde persoon het misdrijf heeft gepleegd  (Art. 6.2 
EVRM.) 
7 maart 2007 P.2007.0259.F nr. 129 

Onafhankelijkheid – Nationaliteit – Beoordeling door de rechter – Burgerlijke zaken – 
Beoordelingsbevoegdheid. 

De rechter is bevoegd om de wettigheid en de regelmatigheid van de handelingen van het 
openbaar ministerie alsook de gegrondheid van zijn aanspraken te beoordelen in een 
proces waar het partij is. Zodoende moeit hij zich niet met de functies van het openbaar 
ministerie en miskent hij evenmin het beginsel van de onafhankelijkheid van het openbaar 
ministerie  (Art. 151 Grondwet 1994.) 
3 mei 2007 C.2006.0100.F nr. 221 
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Draagwijdte – Geheim van het onderzoek – Inlichtingen aan de pers. 

Alleen het openbaar ministerie kan, met instemming van de onderzoeksmagistraat, 
inlichtingen verschaffen aan de pers over zaken waarin een gerechtelijk onderzoek loopt, 
voor zover het openbaar belang een dergelijke mededeling vereist en daarbij het recht van 
verdediging of het vermoeden van onschuld niet wordt miskend. 
27 juni 2007 P.2005.1685.F nr. 360 

Verplichting – Vordering – Voorafgaande mededeling aan de inverdenkinggestelde – 
Regeling van de rechtspleging – Terechtzitting – Onderzoeksgerechten. 

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht het openbaar ministerie om zijn vordering aan 
de inverdenkinggestelde mee te delen vóór de terechtzitting die voor de regeling van de 
rechtspleging is vastgesteld  
12 september 2007 P.2007.0942.F nr. 403 

Verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen – Facultatieve bijzondere verbeurdverklaring 
– Vermogensvoordelen die niet meer in het vermogen van de veroordeelde kunnen worden 
aangetroffen – Schriftelijke vordering van het openbaar ministerie – Inhoud – 
Strafvordering – Strafzaken. 

Artikel 43bis, Strafwetboek, vereist niet dat de vordering van het openbaar ministerie 
schriftelijk de geldwaarde raamt, maar laat het integendeel aan de strafrechter die 
geldwaarde te ramen; wanneer het openbaar ministerie de bijzondere verbeurdverklaring 
schriftelijk heeft gevorderd en indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het 
vermogen van de veroordeelde, is de raming van de geldwaarde altijd in het debat voor de 
strafrechter  
13 november 2007 P.2007.0929.N nr. 547 

Afschrift – Tarief in strafzaken – Akte van rechtspleging – Federale politie – 
Controleverslag – Mededeling – Begrip – Werkloosheid. 

Het controleverslag dat door de federale politie is opgesteld en zonder verdere 
rechtspleging is verzonden naar de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 
die het vervolgens aan de R.V.A. heeft medegedeeld, is geen akte van de rechtspleging 
wanneer op het ogenblik van die mededeling nog geen enkele rechterlijke overheid die 
wettelijk met de uitoefening van de strafvordering is belast, van dit verslag of van de 
daarin vermelde feiten kennisgenomen had  (Art. 125 KB 28 dec. 1950; Art. 1380, tweede 
lid Gerechtelijk Wetboek.) 
19 november 2007 S.2006.0053.F nr. 564 

Verplichting – Strafuitvoeringsrechtbank – Aanwezigheid van het openbaar ministerie – 
Uitspraak – Vonnis. 

Uit artikel 782bis Gerechtelijk Wetboek volgt dat, in strafzaken, het vonnis van de 
strafuitvoeringsrechtbank door de voorzitter moet worden uitgesproken in aanwezigheid 
van niet alleen de assessoren die aan de beraadslaging hebben deelgenomen, maar ook 
van een lid van het openbaar ministerie  
28 november 2007 P.2007.1558.F nr. 590 
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OPENBARE DIENST 
Afwezigheid – Hoedanigheid van koopman – Autonoom overheidsbedrijf – Opdracht van 
openbare dienst – Handelsrecht – Toepassing – Uitzonderingen. 

Alle handelingen van een autonoom overheidsbedrijf, zelfs die welke het zonder 
winstoogmerk in het vervullen van zijn opdracht van openbare dienst verricht, en hoewel 
het bedrijf zelf niet de hoedanigheid van koopman verwerft, worden door de regels van 
het handelsrecht beheerst, met uitzondering van de regels waarvan de toepassing door de 
wet zelf uitgesloten wordt en van die welke niet verenigbaar zijn met de bepalingen van 
het beheerscontract of met de bepalingen die deze opdracht van openbare dienst regelen  
(Artikelen 3, § 1, 7 en 8 Wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige 
economische overheidsbedrijven.) 
18 juni 2007 C.2006.0080.F nr. 335 

Verplichting – Afwezigheid – Hoedanigheid van koopman – Autonoom overheidsbedrijf – 
Opdracht van openbare dienst – Inschrijving in het handelsregister. 

De rechtsvordering tot betaling van een factuur betreffende de verplaatsing van kabels van 
de verweerster, welke vereist was voor werkzaamheden aan een spoorlijn en betrekking 
heeft op het vervullen van een opdracht van openbare dienst door de eiseres, is niet 
ontvankelijk aangezien laatstgenoemde op het tijdstip van het instellen van die 
rechtsvordering niet in het handelsregister ingeschreven was  (Artikelen 4, 6, 40, 41 en 42 
Wetten betreffende het handelsregister gecoördineerd op 20 juli 1964; Artikelen 3, § 1, 7 
en 8 Wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven.) 
18 juni 2007 C.2006.0080.F nr. 335 

OPENBARE ORDE 
Begrip. 

Alleen de wetgeving die de wezenlijke belangen van de Staat of de gemeenschap of het 
gewest betreft of die, in het privaatrecht, de juridische grondslagen vastlegt waarop de 
economische of morele orde van de samenleving berust, is van openbare orde. 
19 maart 2007 C.2003.0582.N nr. 145 

Begrip. 

Alleen de wetgeving die de wezenlijke belangen van de Staat of de gemeenschap of het 
gewest betreft of die, in het privaatrecht, de juridische grondslagen vastlegt waarop de 
economische of morele orde van de samenleving berust, is van openbare orde. 
19 maart 2007 C.2003.0582.N nr. 408 

Toepasselijk buitenlands recht – Wet van internationale openbare orde. 

Een wet raakt slechts de internationale openbare orde indien de wetgever, door de 
bepalingen van die wet, een beginsel heeft willen vastleggen dat hij als wezenlijk voor de 
in België gevestigde morele, politieke of economische orde beschouwt en dat, op die 
grond, noodzakelijkerwijs de toepassing in België moet uitsluiten van elke buitenlandse 
rechtsregel die hiermee strijdig is of hiervan afwijkt, zelfs indien deze volgens de gewone 
regels van de wetsconflicten van toepassing is  (Artikelen 3, derde lid, en 6 Burgerlijk 
Wetboek.) 
18 juni 2007 C.2004.0430.F nr. 332 
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Wet van internationale openbare orde – Uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding. 

Art. 301 Burgerlijk Wetboek is geen bepaling van internationale openbare orde  (Art. 301 
Burgerlijk Wetboek.) 
18 juni 2007 C.2004.0430.F nr. 332 

Wet. 

Een wet is van openbare orde als hij de essentiële belangen van de Staat of van de 
gemeenschap raakt of als hij in het privaatrecht de juridische grondslagen bepaalt waarop 
de economische of morele orde van de maatschappij rust  (Art. 6 Burgerlijk Wetboek.) 
29 november 2007 C.2007.0173.N nr. 596 

Belgische internationale openbare orde – Eerste huwelijk niet ontbonden – Nationale wet 
van een echtgenoot die polygamie niet toestaat – Tweede huwelijk door de andere 
echtgenoot geldig gesloten in het buitenland – Gevolgen in België – Wettenconflict. 

De Belgische internationale openbare orde verzet zich tegen erkenning, in Belgïe, van de 
gevolgen van een geldig in het buitenland gesloten huwelijk, wanneer een van de 
echtgenoten, op het tijdstip van dat huwelijk, reeds een nog niet ontbonden huwelijk is 
aangegaan met een persoon wiens nationale wet polygamie niet toestaat. 
3 december 2007 S.2006.0088.F nr. 606 

OPLICHTING 
Voorwerp van het misdrijf – Verbintenis tot dienstverlening. 

Ofschoon dienstverlening zelf niet behoort tot de zaken die het voorwerp van oplichting 
kunnen uitmaken, kan een verbintenis tot dienstverlening het voorwerp van oplichting 
uitmaken. (Art. 496 Strafwetboek.) 
8 mei 2007 P.2007.0002.N nr. 231 

Bestanddelen – Verbintenis tot dienstverlening – Schade door het misdrijf veroorzaakt. 

Bij de oplichting met een verbintenis tot dienstverlening als voorwerp, kan de schade 
bestaan in de tegenwaarde van de prestaties en materialen die in uitvoering van de 
verbintenis werden geleverd, alsmede in de kosten die de benadeelde noodzakelijk moest 
dragen voor het ondernemen van een redelijke poging om de vergoeding te verkrijgen van 
de geleverde prestaties en materialen. (Art. 496 Strafwetboek; Artikelen 3 en 4 
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.) 
8 mei 2007 P.2007.0002.N nr. 231 

Moreel bestanddeel. 

Hij die, zonder eigen geldelijke voordelen te beogen, wetens heeft deelgenomen aan 
listige kunstgrepen waardoor het slachtoffer ertoe gebracht wordt gelden af te geven, is als 
mededader schuldig aan oplichting. 
7 november 2007 P.2007.0993.F nr. 532 

OPSTAL (RECHT VAN) 
Het recht van opstal is een tijdelijke afwijking van de artikelen 552 en 553, Burgerlijk 
Wetboek inzake het recht van natrekking, die als regel stellen dat gebouwen, werken en 
beplantingen aan de grondeigenaar toebehoren  (Artikelen 1, 5 en 6 Opstalwet.) 
18 mei 2007 C.2006.0086.N nr. 257 
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Wettigheid – Vestiging – Op goed van het openbaar domein. 

Voor zover een privaat recht van opstal de bestemming tot gebruik van allen niet 
verhindert, kan het gevestigd worden op een goed van het openbaar domein  (Artikelen 1, 
5 en 6 Opstalwet; Artikelen 537 en 538 Burgerlijk Wetboek.) 
18 mei 2007 C.2006.0086.N nr. 257 

OVEREENKOMST 

BESTANDDELEN 
Dwaling omtrent de zelfstandigheid. 

Dwaling vormt een oorzaak van nietigheid van de overeenkomst wanneer zij de 
zelfstandigheid betreft van de zaak die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt; de 
zelfstandigheid van de zaak is elk gegeven dat doorslaggevend is geweest voor de partij 
om de overeenkomst aan te gaan, waarvan de medecontractant op de hoogte hoorde te zijn 
en zonder hetwelk de overeenkomst niet zou zijn gesloten  (Art. 1110 Burgerlijk 
Wetboek.) 
24 september 2007 C.2005.0246.F nr. 426 

Tijdstip – Valse oorzaak – Beoordeling – Geldigheid van een overeenkomst. 

De voorwaarden van geldigheid van een overeenkomst worden weliswaar beoordeeld op 
het tijdstip dat zij wordt gesloten; toch kan een partij de geldigheid van een overeenkomst 
betwisten op grond dat ze niet op de hoogte was van de valse oorzaak die haar ertoe heeft 
aangezet de overeenkomst te sluiten, wanneer die valsheid na het sluiten ervan aan het 
licht is gekomen. (Artikelen 1108 en 1131 Burgerlijk Wetboek.) 
24 september 2007 C.2006.0107.F nr. 428 

Aard – Reglementering – Dienstverlenende intellectuele beroepen – Prestaties strijdig 
met de openbare orde – Vastgoedmakelaar. 

De bepalingen die ertoe strekken de toegang tot de markt te regelen met het oog op de 
kwaliteit van de dienstverlening ter bescherming van het publiek betreffen de grondslagen 
van de maatschappij en raken bijgevolg de openbare orde; de 
vastgoedmakelaarsovereenkomst die ten grondslag ligt van de door deze bepalingen 
verboden prestaties is nietig wegens strijdigheid met de openbare orde. (Art. 3 Wet 1 
maart 1976; Art. 2 KB 6 sept. 1993.) 
29 november 2007 C.2007.0173.N nr. 596 

Door de partijen gegeven benaming. 

Wanneer de partijen aan hun overeenkomst een bepaalde benaming hebben gegeven, kan 
de bodemrechter die niet door een andere vervangen wanneer de door de partijen gegeven 
benaming niet kan worden uitgesloten op grond van de aan zijn oordeel onderworpen 
gegevens  (Art. 1134, eerste lid Burgerlijk Wetboek.) 
17 december 2007 S.2006.0109.F nr. 640 

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN 
Minnelijk kantonnement – Samenloop. 

Gelden die minnelijk gekantonneerd worden, komen uiteindelijk toe hetzij aan de 
debiteur–solvens, hetzij aan de schuldeiser, naargelang de uitspraak over de rechten van 
de ene of andere partij; samenloop doet hieraan geen afbreuk. 
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2 februari 2007 C.2005.0367.N nr. 63 

Rechter – Schadebeding – Matigingsbevoegdheid – Contractuele uitsluiting. 

Uit artikel 1231, § 3, Burgerlijk Wetboek volgt dat de in § 1 van dit artikel bedoelde 
matigingsbevoegdheid van de rechter met betrekking tot een schadebeding niet kan 
worden uitgesloten, maar deze bepaling leidt er niet toe dat, in geval van contractuele 
uitsluiting van het matigingsrecht, het schadebeding zelf voor niet–geschreven moet 
gehouden worden  (Art. 1231, §§ 1 en 3 Burgerlijk Wetboek.) 
5 maart 2007 C.2005.0052.N nr. 125 

Contractuele rechtsverhouding – Geschil. 

Een geschil met betrekking tot een contractuele rechtsverhouding is een geschil over een 
burgerlijk recht in de zin van artikel 144 van de Grondwet. 
27 april 2007 C.2006.0340.N nr. 216 

Handelsagentuurovereenkomst – Optreden voor andere principalen – Concurrerende 
activiteiten – Uitvoering te goeder trouw – Handelsagent. 

Wanneer een agentuurovereenkomst van een handelsagent met een andere principaal 
zaken tot voorwerp heeft die concurrentieel zijn aan die van zijn principaal, dan kan, 
onder omstandigheden, de handelwijze van de handelsagent strijdig zijn met de 
verplichting om loyaal en te goeder trouw te handelen  (Artikelen 6, 18 en 19 Wet 13 april 
1995.) 
8 november 2007 C.2007.0084.N nr. 538 

Exceptio non adimpleti contractus – Opschorting uitvoering – Aanrekening als 
wanprestatie. 

In het geval van een wederkerige overeenkomst vermag de partij die het bewijs levert dat 
haar medecontractant in gebreke is gebleven zijn verbintenissen uit die overeenkomst uit 
te voeren, de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten tot de medecontractant zijn 
verbintenissen uitvoert, zonder dat deze opschorting haar kan aangerekend worden als een 
wanprestatie wanneer blijkt dat die opschorting gerechtvaardigd is.  (Artikelen 1102 en 
1184 Burgerlijk Wetboek.) 
29 november 2007 C.2006.0283.N nr. 593 

VERBINDENDE KRACHT (NIET–UITVOERING) 
Niet–uitvoering – Ontbinding – Wederkerig contract – Voorwaarde – Bevoegdheid van de 
rechter. 

Uit artikel 1184, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de ontbinding van een 
wederkerig contract wegens niet–uitvoering door de rechter enkel kan worden toegestaan 
aan de partijen die ze hebben gevorderd  (Art. 1184, tweede lid Burgerlijk Wetboek.) 
15 februari 2007 C.2004.0334.F nr. 92 

Verwijlinteresten – Veroordeling in solidum – Aanvang – Contractuele aansprakelijkheid. 

Noch artikel 1207, Burgerlijk Wetboek, dat alleen in geval van hoofdelijkheid van 
toepassing is, noch enig andere wettelijke bepaling schrijven m.b.t. de verbintenis in 
solidum voor, in afwijking van artikel 1153, derde lid, Burgerlijk Wetboek, dat de 
gevolgen van een ingebrekestelling van een partij ook gelden voor een andere partij. 
(Artikelen 1153, derde lid, en 1207 Burgerlijk Wetboek.) 
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30 april 2007 C.2005.0461.F nr. 217 

EINDE 
Mogelijkheden – Bevoegdheid van de rechter – Kort geding – Uitvoering – Onbepaalde 
duur. 

Wanneer de partij een overeenkomst van onbepaalde duur eenzijdig wenst te beëindigen 
vermag de rechter niet, door het opleggen van een bijkomende opzeggingstermijn, in de 
uitvoering van de overeenkomst in te grijpen; in dergelijk geval heeft de 
kortgedingrechter wel de mogelijkheid om beperkte maatregelen tot bewaring van recht te 
treffen, en om met name een ware schadeloosstelling mogelijk te maken of nog om de 
handhaving van de contractuele rechten van de tegenpartij niet louter theoretisch te maken  
(Art. 584 Gerechtelijk Wetboek.) 
12 januari 2007 C.2005.0569.N nr. 21 

Ontbinding – Beoordeling – Contractuele wanprestatie – Latere gegevens – Raming – 
Peildatum – Schade. 

Om de schade wegens contractuele wanprestatie ingeval van ontbinding van een 
overeenkomst integraal te vergoeden, dient de rechter zich bij het begroten van de 
schadevergoeding te plaatsen op het ogenblik van zijn einduitspraak; hij kan bij de 
beoordeling van die schade geen gegevens in aanmerking nemen die zich na de 
tekortkoming hebben voorgedaan en met die tekortkoming en de schade zelf geen verband 
houden en tengevolge waarvan de toestand van de schuldeiser verbeterd of verergerd is  
(Artikelen 1149 en 1184 Burgerlijk Wetboek.) 
26 januari 2007 C.2006.0232.N nr. 51 

Ontbinding – Beoordeling – Contractuele wanprestatie – Latere gegevens – Raming – 
Peildatum – Schade. 

Om de schade wegens contractuele wanprestatie ingeval van ontbinding van een 
overeenkomst integraal te vergoeden, dient de rechter zich bij het begroten van de 
schadevergoeding te plaatsen op het ogenblik van zijn einduitspraak; hij kan bij de 
beoordeling van die schade geen gegevens in aanmerking nemen die zich na de 
tekortkoming hebben voorgedaan en met die tekortkoming en de schade zelf geen verband 
houden en tengevolge waarvan de toestand van de schuldeiser verbeterd of verergerd is  
(Artikelen 1149 en 1184 Burgerlijk Wetboek.) 
26 januari 2007 C.2005.0374.N nr. 49 

Handelsagentuurovereenkomst – Beëindiging zonder opzegging of voor het verstrijken 
van de termijn – Ernstige tekortkomingen – Feit sedert meer dan zeven werkdagen 
bekend. 

Wanneer de principaal de handelsagentuurovereenkomst beëindigt zonder opzegging of 
voor het verstrijken van de termijn op grond van ernstige tekortkomingen die hem sedert 
meer dan zeven werkdagen bekend zijn, is hij gehouden de handelsagent een 
opzeggingsvergoeding te betalen. (Art. 18, § 3, en 19, eerste en tweede lid Wet 13 april 
1995.) 
8 november 2007 C.2005.0567.N nr. 535 

Handelsagentuurovereenkomst – Beëindiging zonder opzegging of voor het verstrijken 
van de termijn – Ernstige tekortkomingen – Kennis van het feit. 

Het feit dat aanleiding geeft tot beëindiging zonder opzegging of voor het verstrijken van 
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de termijn van de handelsagentuurovereenkomst overeenkomstig artikel 19, tweede lid, 
Handelsagentuurwet, is aan de principaal bekend wanneer deze omtrent het bestaan van 
het feit en de omstandigheden die daarvan een reden tot beëindiging zonder opzegging 
kunnen maken, voldoende zekerheid heeft om met kennis van zaken een beslissing te 
kunnen nemen, inzonderheid voor zijn eigen overtuiging en tevens tegenover de andere 
partijen en het gerecht  (Art. 18, § 3, en 19, eerste en tweede lid Wet 13 april 1995.) 
8 november 2007 C.2005.0567.N nr. 535 

Tijdstip – Handelsagentuurovereenkomst – Wijze van beëindiging. 

De partij die de handelsagentuurovereenkomst op grond van artikel 19, eerste lid van de 
wet van 13 april 1995 beëindigt, dient niet terstond bij de kennisname van de feitelijke 
gegevens te beslissen dat deze een verdere samenwerking onmogelijk maken, op 
voorwaarde dat zijn handelwijze niet kan uitgelegd worden als een afstand van recht. 
26 november 2007 C.2006.0601.N nr. 582 

Geen afstand – Eenzijdige beëindiging. 

Aangezien de eenzijdige beëindiging van een overeenkomst onherroepelijk leidt tot het 
tenietgaan van die overeenkomst, heeft de partij die de overeenkomst beëindigt geen 
enkel recht om hiervan af te zien; het ontbreken van een dergelijke afstand kan dus geen 
rechtsmisbruik opleveren  (Art. 1134 Burgerlijk Wetboek.) 
3 december 2007 C.2006.0208.F nr. 601 

Koopovereenkomst – Ontbinding of vernietiging – Retroactieve werking. 

Wanneer een koopovereenkomst met terugwerkende kracht wordt ontbonden of 
vernietigd, dan worden de partijen terug geplaatst in de toestand die voorheen bestond en 
wordt de verkoper geacht steeds de eigenaar te zijn geweest; deze retroactieve werking 
heeft echter niet tot gevolg dat de verkoper schuldenaar wordt van verbintenissen waartoe 
de koper met betrekking tot de eigendom gehouden is zij het op contractuele of op 
reglementaire grondslag. (Art. 1184 Burgerlijk Wetboek.) 
6 december 2007 C.2006.0659.N nr. 621 

INTERNATIONAAL RECHT 
Samenstelling – Internationale koop van roerende goederen – Contractuele tekortkoming 
– Vergoeding. 

De vergoeding die, inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken, wordt 
toegekend ingevolge een contractuele tekortkoming, omvat niet alleen de betaling van een 
geldsom ter vergoeding van de eigenlijke schade, maar tevens de betaling van interest 
wegens het uitblijven van of de vertraging in de uitvoering van de verbintenis tot 
schadeloosstelling, zowel voor als na het tussenkomen van een rechterlijke beslissing  
(Art. 10.1.c Verdrag 19 juni 1980 inzake het recht dat toepasselijk is op verbintenissen uit 
overeenkomsten; Artikelen 1 en 5 Verdrag 15 juni 1955 nopens de op de internationale 
koop van roerende lichamelijke zaken toepasselijke wet.) 
23 april 2007 C.2004.0137.N nr. 200 

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) 
Gevolg – Abnormale prijzen – Geen verdere kennisgeving door het bestuur – 
Verantwoording – Inschrijvingen. 

Indien het bestuur bij de gunning van een overheidsopdracht voor aanneming van werken, 
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leveringen en diensten, de inschrijvers er niet in kennis van stelt dat het hun prijzen, na 
verantwoording ervan, als abnormaal beschouwt, is hieraan toe te schrijven dat het de 
prijzen niet langer als abnormaal beschouwt en dat de inschrijving regelmatig is  (Art. 12, 
§ 1 Wet 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten; Art. 25, §§ 1 en 2 KB 22 april 1977.) 
23 februari 2007 C.2006.0046.N nr. 110 

Verwijlinteresten – Betaling, met vertraging, van de nominale bedragen van de facturen – 
Toerekening bij voorrang op die intrest – Rechtsvordering van de aannemer tot betaling 
van zijn schuldvordering – Verjaring – Termijn – Aanvang. 

De omstandigheid, enerzijds, dat de nominale bedragen van de staten van de werken, die 
door de aannemer tijdig en overeenkomstig de voorgeschreven vormen zijn gevorderd, 
met vertraging zijn betaald waardoor hij recht kreeg op verwijlintrest, en anderzijds, dat 
de betalingen bij voorrang zijn toegerekend op die intrest, heeft niet tot gevolg dat de 
verjaringstermijn van de rechtsvordering van de aannemer tot betaling van zijn 
schuldvordering pas begint te lopen op het ogenblik waarop de toerekening uiteindelijk 
kan worden berekend, namelijk op de datum van de laatste betaling  (Art. 15, § 4 MB 10 
aug. 1977; Art. 1254 Burgerlijk Wetboek; Art. 1, eerste lid, b Wet 6 feb. 1970 betreffende 
de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de 
provinciën; Art. 100, eerste lid, 2° KB 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten 
op de Rijkscomptabiliteit.) 
12 april 2007 C.2006.0103.F nr. 181 

Offerte – Korting – Openingszitting – Geen bekendmaking of vermelding van de korting. 

Zo vaststaat dat een korting is opgenomen in een regelmatig en tijdig ingediende offerte 
en geen fraude is vastgesteld, is de loutere omstandigheid dat de voorzitter van de zitting 
waarop de offertes worden geopend, nalaat deze korting bekend te maken en op te nemen 
in het proces–verbaal, niet van aard de regelmatigheid van de gunningsprocedure aan te 
tasten en de regelmatigheid van de offerte, met inbegrip van de erin opgenomen korting, 
in het gedrang te brengen  (Art. 15, eerste lid Wet 24 dec. 1993 betreffende de 
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten; Artikelen 106 en 107 KB 8 jan. 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.) 
18 mei 2007 C.2006.0581.N nr. 261 

Bekendmaking – Termijn – Voorwerp. 

De op straffe van verval voorgeschreven termijn van dertig dagen geldt enkel voor de 
verplichting van de aannemer om de feiten en omstandigheden die de gang van het werk 
verstoren aan de aanbestedende overheid bekend te maken en niet voor de bondige 
beschrijving van de invloed die deze feiten en omstandigheden hebben of zouden kunnen 
hebben op de opdracht en de kosten van de aanneming  (Art. 16, § 3, eerste en derde lid 
MB 10 aug. 1977.) 
21 september 2007 C.2005.0590.F nr. 425 

Feiten en omstandigheden die de goede gang van de opdracht verstoren – Bekendmaking 
– Vormen – Aannemer. 

De bekendmaking waartoe de aannemer jegens de aanbestedende overheid gehouden is 
omtrent de feiten en omstandigheden die de uitvoering van het werk verstoren, dient 
schriftelijk te geschieden; de wet vereist evenwel voor dit geschrift geen enkele vorm of 
voorwaarde; die bekendmaking mag dus gedaan worden in de processen–verbaal van de 
werkvergaderingen. (Art. 16, § 3, eerste lid MB 10 aug. 1977.) 



– 230 – 

21 september 2007 C.2005.0590.F nr. 425 

Werk niet voltooid binnen de overeengekomen termijn – Aanvang – Tienjarige 
aansprakelijkheid. 

Wanneer, enerzijds, de vordering van de aanbestedende overheid gegrond is op de 
tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en, anderzijds, het werk niet is voltooid 
binnen de overeengekomen termijn, valt de voorlopige goedkeuring, die de tienjarige 
waarborg doet ingaan, samen met de datum waarop het werk werkelijk is voltooid  
(Artikelen 41, en 43, § 3, tweede en vijfde lid MB 10 aug. 1977.) 
21 september 2007 C.2005.0229.F nr. 422 

PAND 
Derde–pandhouder – Teruggave. 

De verplichting van de derde–pandhouder om het pand terug te geven, is afhankelijk van 
de opschortende voorwaarde dat de schuld waarvoor het pand is gegeven, volledig is 
afgelost of dat de schuldeiser hiermee heeft ingestemd, tenzij de pandhouder van deze 
opschortende voorwaarde misbruik maakt. (Artikelen 2076 en 2082, eerste lid Burgerlijk 
Wetboek.) 
18 juni 2007 C.2006.0116.F nr. 336 

Opheffing van het beslag – Tegenstelbaarheid – Teruggave van de in beslag genomen 
zaken – Teruggave aan de persoon in wiens handen beslag werd gelegd – Pandhoudende 
schuldeiser – Zakelijk bezitsrecht – Strafrechtelijk beslag van het verpande goed. 

De pandhoudende schuldeiser kan zijn zakelijk bezitsrecht aan alle derden tegenwerpen, 
i.e. tegen eenieder behalve tegen de pandgevende schuldenaar, die tijdens de duur van het 
pand zou beweren recht te hebben op de zaak  
10 oktober 2007 P.2007.0210.F nr. 469 

PARITAIR COMITE 
Ressort – Criterium – Activiteit van de onderneming. 

Het ressort van een paritair comité wordt in beginsel bepaald door de hoofdactiviteit van 
de betrokken onderneming, tenzij het oprichtingsbesluit een ander criterium heeft bepaald, 
zoals de gewone of normale activiteit van de onderneming  (Art. 35 Wet van 5 dec. 1968 
betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.) 
14 mei 2007 S.2006.0043.F nr. 246 

PAULIAANSE RECHTSVORDERING 
Aard – Wettelijke bepaling – Verzet – Schuldeisers. 

Artikel 882 van het Burgerlijk Wetboek, dat het recht van verzet van de schuldeisers 
tegen een verdeling bepaalt, raakt de openbare orde niet en is niet van dwingend recht  
(Artikelen 882 en 1167 Burgerlijk Wetboek.) 
15 november 2007 C.2006.0621.N nr. 557 
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PENSIOEN 

WERKNEMERS 
Brugpensioen – Aanvullende vergoeding – CAO – Leeftijdsvoorwaarde – Toepassing. 

Indien een bepaling in een collectieve arbeidsovereenkomst als voorwaarde om aanspraak 
te kunnen maken op de daarin bepaalde aanvullende vergoeding, stelt dat het 
brugpensioen ingaat na het bereiken van de leeftijd van 58 jaar, zonder daarbij als vereiste 
te stellen dat het ingaat voor het bereiken van de leeftijd van 60 jaar, voldoet een 
werknemer van wie het brugpensioen ingaat op de leeftijd van 60 jaar aan de in de C.A.O. 
bedoelde leeftijdsvoorwaarde  (Artikelen 2, eerste lid, 4, eerste lid, en 6, eerste lid KB 22 
juni 2003 waarbij algemeen bindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 19 sept. 2001, gesloten in het P.C. voor de maatschappijen voor hypothecaire 
leningen, sparen en kapitalisatie, betr. het conventioneel brugpensioen.) 
29 oktober 2007 S.2006.0085.N nr. 512 

POLITIE 
Gevolg – Niet–naleving van de regels en vormvereisten die door de wet zijn opgelegd – 
Artikel 47bis Sv. – Artikel 70bis Sv. – Verhoor van personen door de politie – 
Samenvatting van een getuigenverhoor – Gerechtelijk onderzoek – Onderzoek in 
strafzaken. 

Niets belet een verbalisant het verhoor van een getuige in het proces–verbaal samen te 
vatten; die enkele omstandigheid brengt geen nietigheid van dit bewijsmiddel mee, maar 
het staat aan de rechter dan de bewijswaarde van dit proces–verbaal te beoordelen  
5 juni 2007 P.2007.0566.N nr. 303 

Onderzoeksrechter – Bijzonder onderzoek – Politiedienst belast met opdrachten van 
gerechtelijke politie – Onderzoek op eigen initiatief – Onderzoek in strafzaken. 

Artikel 56, § 3, Sv. verbiedt niet dat een door de onderzoeksrechter gevorderde 
politiedienst op eigen initiatief onderzoekingen instelt met het oog op het vervullen van 
hun opdracht, behoudens andersluidende beslissing van die magistraat. (Art. 56, § 3 
Wetboek van Strafvordering.) 
26 september 2007 P.2007.0978.F nr. 438 

POLITIEK MISDRIJF 
Terroristisch misdrijf – Begrip – Onderscheid. 

Het politiek misdrijf wil alleen het politiek bestel van een bepaalde Staat aantasten; dat is 
niet het geval voor het terroristisch misdrijf waar de schade die de dader aan de werking 
van de politieke instellingen wil toebrengen onrechtstreeks wordt gerealiseerd, door 
willekeurige mensenlevens of economische belangen in gevaar te brengen, ook al hebben 
die niets te maken met de organisaties of instellingen die de dader beweert te willen 
treffen  
27 juni 2007 P.2007.0333.F nr. 365 

PREJUDICIEEL GESCHIL 
Gevolg – Prejudiciële vraag – Arbitragehof – Verplichting voor het Hof – Vraag die 
verschillende procedures met elkaar vergelijkt – Onderscheid tussen personen in dezelfde 
hoedanigheid maar in verschillende rechtstoestanden – Grenzen. 

Er is geen aanleiding om een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof wanneer de 
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vraag verschillende procedures vergelijkt en dus geen onderscheid betreft tussen personen 
of partijen die zich in eenzelfde rechtstoestand bevinden, maar wel tussen personen in 
dezelfde hoedanigheid die zich in verschillende rechtstoestanden bevinden die zonder 
onderscheid voor alle partijen gelden  (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 
jan. 1989; Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994.) 
30 januari 2007 P.2006.1390.N nr. 55 

Arbitragehof – Verplichting voor het Hof – Vraag bedoeld in artikel 26, § 1 Bijzondere 
Wet Arbitragehof – Grenzen. 

De bestaanbaarheid van een wet met artikel 149 Grondwet en de artikelen 6.1 EVRM en 
14.1 I.V.B.P.R. kan geen aanleiding geven tot het stellen van een prejudiciële vraag aan 
het Arbitragehof; deze bepalingen maken immers geen deel uit van de bepalingen vermeld 
in artikel 26, § 1, Bijzondere Wet Arbitragehof. 
30 januari 2007 P.2006.1390.N nr. 55 

Verzoek om een prejudiciële vraag te stellen – Vraag die niet steunt op een middel van de 
eiser en die geen antwoord op de conclusie van het openbaar ministerie is. 

De prejudiciële vraag die niet op een middel berust dat door de eiser in cassatie was 
aangevoerd binnen de termijnen bepaald bij art. 420bis, Wetboek van Strafvordering en 
evenmin de conclusie van het openbaar ministerie beantwoordt, behoeft niet te worden 
gesteld. 
7 februari 2007 P.2005.1024.F nr. 73 

Verzwaring van de straf – Hoger beroep – Prejudiciële vraag – Veroordeling tot 
werkstraf in hoger beroep – Gelijkheid en niet–discriminatie – Veroordeling tot een 
geldboete in eerste aanleg – Regel van eenstemmigheid – Toepassing. 

Vermits het Arbitragehof voor recht heeft gezegd dat "in zoverre de wet van 17 april 2002 
tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken 
de beklaagde die bij verstek is veroordeeld tot een geldboete niet toestaat op verzet te 
vragen dat een werkstraf wordt uitgesproken, zij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
schendt", is er grond om het Arbitragehof de prejudiciële vraag te stellen of artikel 211bis, 
Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre 
het uitsluit dat een beklaagde waaraan de eerste rechter een geldboete heeft opgelegd, 
door het gerecht in hoger beroep kan worden veroordeeld tot een werkstraf van gelijke 
aard, zonder dat dit met eenparige stemmen van zijn leden beslist, terwijl die straf 
zwaarder is dan de eerste  
28 februari 2007 P.2006.1472.F nr. 116 

Arbitragehof – Verplichting – Cassatiemiddel – Hof van Cassatie. 

Wanneer een vraag bedoeld in artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof bij wijze 
van een middel voor het Hof van cassatie wordt opgeworpen met betrekking tot de 
aanvang van een beroepstermijn, meer bepaald een vraag over de schending door artikel 
792, tweede lid, Ger. W., in samenhang gelezen met artikel 704, eerste lid, Ger. W. en 
met artikel 164, derde lid, Z.I.V.–wet 1994, van de artikelen 10 en 11, Grondwet moet het 
Hof van cassatie, in de regel, het Arbitragehof verzoeken over die vraag uitspraak te doen. 
(Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
5 maart 2007 S.2005.0102.N nr. 126 

Prejudiciële vraag – Arbitragehof – Verplichting – Cassatiemiddel – Hof van Cassatie. 

Het Hof van cassatie moet het Arbitragehof de prejudiciële vraag niet stellen die tot 
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staving van een middel is opgeworpen wanneer het onderzoek van die vraag tot de 
toetsing zou leiden van de keuzes die de Grondwetgever zelf al dan niet heeft gemaakt. 
(Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
28 maart 2007 P.2007.0031.F nr. 157 

Prejudiciële vraag – Arbitragehof – Verplichting – Cassatiemiddel – Hof van Cassatie. 

Het Hof van cassatie moet het Arbitragehof de prejudiciële vraag niet stellen die tot 
staving van een middel is opgeworpen wanneer die vraag op een onjuiste juridische 
veronderstelling berust  (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
28 maart 2007 P.2007.0031.F nr. 157 

Prejudiciële vraag – Arbitragehof – Verplichting – Materie waarvoor de Grondwet de 
draagwijdte v/e recht bekrachtigd door verdrag met rechtstreekse werking niet uitbreidt – 
Hof van Cassatie – Strafzaken. 

Wanneer een verdrag met rechtstreekse werking in het interne recht, in strafzaken een 
door de Grondwet gewaarborgd recht bekrachtigt, zonder de draagwijdte ervan uit te 
breiden, moet het Hof van cassatie het Arbitragehof de prejudiciële vraag niet stellen die 
bestaat in het nagaan of de wet al dan niet de grondwettelijke bepaling schendt met 
betrekking tot dit recht  (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
28 maart 2007 P.2007.0031.F nr. 157 

Prejudiciële vraag – Arbitragehof – Legaliteitsbeginsel – Milieuvergunningsdecreet – 
Bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet – Zorgvuldigheidsplicht – 
Verplichting de nodige maatregelen te nemen om hinder te voorkomen – Bestaanbaarheid 
met de artikelen 12 en 14 van de Grondwet – Gelijkheidsbeginsel. 

Wanneer voor het Hof van cassatie de vraag rijst of de artikelen 22, tweede lid en 39 van 
het decreet van de Vlaamse Raad van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, de 
artikelen 12 en 14 van de Grondwet schenden, dit al dan niet in samenhang gelezen met 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat de omschrijving "de nodige maatregelen 
treffen om hinder te voorkomen" geen voldoende normatieve inhoud heeft om een 
misdrijf te kunnen definiëren en doordat op deze manier een niet te verantwoorden 
verschil in behandeling in het leven wordt geroepen tussen de rechtsonderhorigen die 
vervolgd worden voor andere misdrijven en diegenen die vervolgd worden wegens het 
niet–nakomen van de zorgvuldigheidsplicht zoals omschreven in artikel 22, tweede lid 
van het Milieuvergunningsdecreet, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het 
Arbitragehof  (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen 
10, 11, 12 en 14 Grondwet 1994; Artikelen 22, tweede lid, en 39 Decr. Vl. R. 28 juni 
1985 betreffende de milieuvergunning.) 
3 april 2007 P.2006.1348.N nr. 164 

Prejudiciële vraag – Arbitragehof – Verplichting – Architecten – Ongelijkheid – Andere 
beoefenaars van vrije beroepen – Hof van Cassatie – Tuchtprocedure. 

Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te 
stellen wanneer de aangevoerde ongelijkheid – zoals tussen architecten en beoefenaars 
van sommige andere vrije beroepen, wat betreft de gevoerde tuchtprocedure – berust op 
een tekortkoming in de wet waaraan het Hof niet kan verhelpen, ook al zou het die vraag 
stellen  (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
27 april 2007 D.2006.0010.N nr. 214 
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Verplichting – Prejudicieel geschil – Grondwettelijk Hof – Hof van Cassatie. 

Het Hof van cassatie is niet gehouden aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag 
te stellen die uitgaat van een juridische onderstelling die onjuist is  (Art. 26, § 2 
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
15 mei 2007 P.2007.0268.N nr. 251 

Verplichting – Grondwettelijk Hof – Vooropstelling die steunt op een onjuiste rechtsgrond 
– Grenzen. 

Aangezien de hoedanigheid van koopman geen uitstaans heeft met de toepassing, op de 
rechtsvordering van de eiseres, van de bepalingen van de wetten betreffende het 
handelsregister die in het middel bedoeld worden, dient de prejudiciële vraag die tot 
staving van de daarin uiteengezette grief wordt voorgesteld, niet aan het Grondwettelijk 
Hof te worden gesteld  (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
18 juni 2007 C.2006.0080.F nr. 335 

Verplichting – Grondwettelijk Hof – Opgegeven wettelijke bepalingen – Hof van Cassatie 
– Grenzen. 

Het Hof is niet gehouden aan het Grondwettelijk Hof prejudiciële vragen te stellen over 
wetsbepalingen die niet in het geding zijn en derhalve geen ontvankelijke middelen 
kunnen opleveren  (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
26 juni 2007 P.2007.0402.N nr. 358 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Verplichting – Europees 
aanhoudingsbevel – Buitenlands bevel tot aanhouding – Procedure van tenuitvoerlegging 
in België – Europese Unie – Hof van Cassatie – Grenzen. 

Aangezien het verzoek tot overlevering van een gezocht persoon krachtens een Europees 
aanhoudingsbevel spoedeisend is en de uitspraak van de kamer van 
inbeschuldigingstelling slechts een voorlopig karakter heeft, is het Hof van Cassatie niet 
ertoe gehouden het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een prejudiciële 
vraag te stellen die geen enkele ernstige twijfel laat over de verenigbaarheid van artikel 32 
van het Kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2002 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel en de overleveringsprocedures tussen de Lidstaten, met 
artikel 34.2.b van het Verdrag betreffende de Europese Unie. (Art. 34, § 2, b, en 35 
Verdrag 7 feb. 1992 betreffende de Europese Unie; Art. 32 Kaderbesluit van de Raad van 
de E.U. van 13 juni 2002.) 
27 juni 2007 P.2007.0867.F nr. 363 

Verplichting – Europees aanhoudingsbevel – Grondwettelijk Hof – Buitenlands bevel tot 
aanhouding – Procedure van tenuitvoerlegging in België – Hof van Cassatie – Grenzen. 

Aangezien het verzoek tot overlevering van een gezocht persoon krachtens een Europees 
aanhoudingsbevel spoedeisend is en de uitspraak van de kamer van 
inbeschuldigingstelling over hem slechts een voorlopig karakter heeft, is het Hof van 
Cassatie niet ertoe gehouden het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die 
geen enkele ernstige twijfel laat over de verenigbaarheid van artikel 44, § 1, van de Wet 
van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel met de artikelen 10, 
11 en 191 van de Grondwet  (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; 
Art. 44, § 1 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel; Artt 10, 11 en 
191 Grondwet 1994.) 
27 juni 2007 P.2007.0867.F nr. 363 
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Prejudiciële vraag – Strafuitsluitende verschoningsgrond – Sportbeoefenaar – 
Grondwettelijk Hof – Dopingpraktijk – Dopingdecreet – Bezit van verboden substanties – 
Toepassing van de bij decreet bepaalde verschoningsgrond op het door de drugwet 
strafbaar gestelde feit – Bestaanbaarheid met de onderscheiden bevoegdheden van de 
Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten – Drugwet. 

Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 44 van het decreet van 27 maart 1991 
inzake medische verantwoorde sportbeoefening, geïnterpreteerd in die zin dat door dat 
artikel een strafuitsluitende verschoningsgrond wordt gecreëerd die niet enkel geldt met 
betrekking tot feiten die alleen strafbaar zijn op grond van artikel 43 Dopingdecreet, maar 
dat deze ook geldt voor wat betreft het louter bezit van verboden substanties, strafbaar 
gesteld door de Drugwet, de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld 
voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen 
en de Gewesten schendt, in zoverre de toepassing ervan de residuaire bevoegdheid van de 
federale wetgever in het gedrang brengt, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het 
Grondwettelijk Hof. (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; 
Artikelen 43 en 44, eerste lid Decr. Vl. R. 27 maart 1991.) 
26 juli 2007 P.2007.0521.N nr. 359 

Grondwettelijk Hof – Verplichting voor het Hof van Cassatie. 

Het Hof van Cassatie is niet ertoe gehouden een prejudiciële vraag te stellen aan het 
Grondwettelijk Hof, wanneer de voorgestelde vraag niet preciseert welke norm een 
schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet oplevert  (Art. 26 Bijzondere wet 
op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994.) 
26 september 2007 P.2007.0978.F nr. 438 

Prejudiciële vraag – Verplichting – Artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof – Hof 
van Cassatie. 

Ook al wordt er geen cassatiemiddel over aangevoerd, toch moet het Hof van Cassatie 
wanneer er een vraag als bedoeld in artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof rijst, 
een prejudiciële vraag stellen aan het Grondwettelijk Hof  
2 oktober 2007 P.2007.0988.N nr. 448 

Prejudiciële vraag – Onderscheid mogelijkheid onmiddellijk cassatieberoep bij 
toepassing artikel 235bis of de artikelen 189ter en 235ter Sv. – Vergelijkbare procedures 
– Verenigbaarheid van dit onderscheid met de artikelen 10 en 11 GW – Ambtshalve 
prejudiciële vraag – Artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof – Hof van Cassatie – 
Verplichting voor het Hof van Cassatie. 

Wanneer het Hof van Cassatie vaststelt, enerzijds, dat, anders dan in het geval van een 
controle van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie bij toepassing van 
de artikelen 189ter en 235ter, Wetboek van Strafvordering, artikel 416, tweede lid, 
Wetboek van Strafvordering een onmiddellijk cassatieberoep toelaat tegen het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling gewezen bij toepassing van artikel 235bis Wetboek 
van Strafvordering en, anderzijds, dat de procedure van de artikelen 189ter en 235ter 
Wetboek van Strafvordering aan de ene kant en de procedure van artikel 235bis aan de 
andere kant dermate vergelijkbaar zijn dat de vraag rijst of dit onderscheid wel 
verenigbaar is met het gelijkheidsbeginsel neergelegd in de artikelen 10 en 11 Grondwet, 
stelt het hierover ambtshalve een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof. 
2 oktober 2007 P.2007.0988.N nr. 448 
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Grondwettelijk Hof – Bevoegdheid – Schending van de artikelen 10 et 11 van de 
Grondwet – Schending voortvloeiend uit het ontbreken van een wet. 

Het Grondwettelijk Hof is niet bevoegd om te onderzoeken of het ontbreken van een wet 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt. 
10 oktober 2007 P.2007.0733.F nr. 470 

Prejudiciële vraag – Verplichting – Grondwettelijk Hof. 

Krachtens artikel 26, § 2, van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989, is het Hof van 
Cassatie verplicht aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen omtrent 
een in een middel aangevoerde schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
door artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek, nu het in die zin moet worden begrepen 
dat de erin bedoelde verzorgingsverstrekkers de beoefenaars van de geneeskunde op 
menselijke wezens omvat en niet de dierenartsen, zodat op de vorderingen van de 
beoefenaars van de geneeskunde ten aanzien van menselijke wezens met betrekking tot de 
door hen geleverde prestaties de in artikel 2277bis Burgerlijk Wetboek, bepaalde 
verjaringstermijn van 2 jaar van toepassing is, en op de vorderingen van de door 
dierenartsen geleverde prestaties niet. (Art. 2277bis Burgerlijk Wetboek; Art. 26, § 2 
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994.) 
16 oktober 2007 C.2006.0590.N nr. 544 

Prejudiciële vraag – Verplichting – Artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof – Hof 
van Cassatie. 

Ook al wordt er geen cassatiemiddel over aangevoerd, toch moet het Hof van Cassatie 
wanneer er een vraag als bedoeld in artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof rijst, 
een prejudiciële vraag stellen aan het Grondwettelijk Hof  
30 oktober 2007 P.2007.1150.N nr. 519 

Prejudiciële vraag – Onderscheid mogelijkheid onmiddellijk cassatieberoep bij 
toepassing artikel 235bis of de artikelen 189ter en 235ter Sv. – Vergelijkbare procedures 
– Verenigbaarheid van dit onderscheid met de artikelen 10 en 11 GW – Ambtshalve 
prejudiciële vraag – Artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof – Hof van Cassatie – 
Verplichting voor het Hof van Cassatie. 

Wanneer het Hof van Cassatie vaststelt, enerzijds dat, anders dan in het geval van een 
controle van de bijzondere opsporingsmethode observatie en infiltratie bij toepassing van 
de artikelen 189ter en 235ter, Wetboek van Strafvordering, artikel 416, tweede lid, 
Wetboek van Strafvordering een onmiddellijk cassatieberoep toelaat tegen het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling gewezen bij toepassing van artikel 235bis Wetboek 
van Strafvordering en, anderzijds, dat de procedure van de artikelen 189ter en 235ter 
Wetboek van Strafvordering aan de ene kant en de procedure van artikel 235bis aan de 
andere kant dermate vergelijkbaar zijn dat de vraag rijst of dit onderscheid wel 
verenigbaar is met het gelijkheidsbeginsel neergelegd in de artikelen 10 en 11 Grondwet, 
stelt het hierover ambtshalve een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof  
30 oktober 2007 P.2007.1150.N nr. 519 

Prejudiciële vraag – Strafuitsluitende verschoningsgrond – Sportbeoefenaar – 
Grondwettelijk Hof – Dopingpraktijk – Dopingdecreet – Bezit van verboden substanties – 
Toepassing van de bij decreet bepaalde verschoningsgrond op het door de drugwet 
strafbaar gestelde feit – Bestaanbaarheid met de onderscheiden bevoegdheden van de 
Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten – Drugwet. 

Wanneer voor het Hof van Cassatie de vraag rijst of artikel 44 van het decreet van de 



– 237 – 

Vlaamse Raad van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, 
geïnterpreteerd in die zin dat door dat artikel een strafuitsluitende verschoningsgrond 
wordt gecreëerd die niet enkel geldt met betrekking tot feiten die alleen strafbaar zijn op 
grond van artikel 43 Dopingdecreet, maar dat deze ook geldt voor wat betreft het louter 
bezit van verboden substanties, strafbaar gesteld door de Drugwet, de regels die door of 
krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden 
bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten schendt, in zoverre de 
toepassing ervan de residuaire bevoegdheid van de federale wetgever in het gedrang 
brengt, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof  (Art. 26, § 2 
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen 43 en 44, eerste lid Decr. 
Vl. R. 27 maart 1991; Artikelen 1, en 2, 2° Wet 24 feb. 1921.) 
6 november 2007 P.2007.0778.N nr. 528 

Cassatieberoep – Strafuitvoeringsrechtbank – Strafuitvoering – Verplichting tot het 
stellen van de vraag – Hof van Cassatie – Voorwaardelijke invrijheidstelling. 

De korte duur van de termijn van dertig dagen binnen welke het Hof uitspraak moet doen 
over het cassatieberoep tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank die uitspraak 
doet over de toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit, en de omstandigheid dat de 
veroordeelde inmiddels opgesloten blijft, staan niet toe dat een prejudiciële vraag aan het 
Grondwettelijk Hof wordt gesteld  (Art. 97, § 3 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer 
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
28 november 2007 P.2007.1618.F nr. 591 

Verzekering – Grondwettelijk Hof – Aan spoorstaven gebonden motorrijtuig – Uitsluiting 
uit het vergoedingsstelsel – Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof – WAM–
verzekering – Schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet – Lichamelijke letsels. 

Wanneer het Grondwettelijk Hof voor recht zegt dat artikel 29bis, W. 21 november 1989, 
zoals het gesteld was vóór de wijziging ervan bij artikel 1, W. 13 april 1995, de artikelen 
10 en 11 Grondwet schendt, verantwoordt de rechter die de prejudiciële vraag heeft 
gesteld en door dit arrest gebonden is, zijn beslissing niet naar recht om de toepassing van 
die wetsbepaling uit te breiden tot de eiseres, die de eigenares is van het bij het ongeval 
betrokken motorrijtuig, zonder vast te stellen dat zij, krachtens artikel 10 WAM 1989, 
t.a.v. de benadeelde dezelfde verplichtingen heeft als de verzekeraar  (Art. 29bis Wet 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; vóór de 
wijziging ervan bij art. 1 Wet 13 april 1995.) 
3 december 2007 C.2006.0421.F nr. 602 

Verenigbaarheid van een wet met een algemeen rechtsbeginsel – Vraag aan het 
Grondwettelijk Hof – Begrip. 

Artikel 26, Bijzondere Wet Arbitragehof, draagt het Grondwettelijk Hof niet op om 
uitspraak te doen over de verenigbaarheid van een wet met een algemeen rechtsbeginsel. 
19 december 2007 P.2007.1613.F nr. 646 

Verplichting – Vraag aan het Grondwettelijk Hof – Hof van Cassatie. 

Het Hof is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die geen 
onderscheid aanklaagt dat de wet maakt tussen personen die in dezelfde juridische 
toestand verkeren en waarop verschillende regels van toepassing zouden zijn  
19 december 2007 P.2007.1613.F nr. 646 
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PROVINCIE 
Hoedanigheid – Provinciegouverneur – Algemeen bestuurlijk toezicht. 

De provinciegouverneur treedt in zijn opdracht van algemeen bestuurlijk toezicht op de 
gemeenten in het Vlaamse Gewest op als orgaan van het Vlaamse Gewest en niet als 
orgaan van de provincie  (Art. 7 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 
1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; Art. 124, eerste lid Provinciewet; Art. 30, § 1 
Decr. Vlaamse Raad 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het 
administratief toezicht op de gemeenten.) 
11 oktober 2007 C.2006.0285.N nr. 476 

Provinciegouverneur – Algemeen bestuurlijk toezicht – Aansprakelijkheid – Fout. 

De provinciegouverneur die in zijn opdracht van algemeen bestuurlijk toezicht op de 
gemeenten van het Vlaamse Gewest een fout begaat, brengt de aansprakelijkheid van de 
provincie niet in het gedrang  (Art. 7 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 
aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; Art. 124, eerste lid Provinciewet; Art. 30, § 1 
Decr. Vlaamse Raad 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het 
administratief toezicht op de gemeenten.) 
11 oktober 2007 C.2006.0285.N nr. 476 

RAAD VAN STATE 
Bevorderingsfonds "Tuinbouw" – Verplichte bijdragen – Besluit van de Waalse regering 
van 14 dec. 1995 – Reglementair besluit – Afdeling wetgeving – Advies – 
Hoogdringendheid. 

De hoogdringendheid is gegrond op het feit dat er voor het Waalse Gewest onverwijld een 
specifieke regeling voor de verplichte bijdragen bestemd voor het bevorderingsfonds 
"Tuinbouw" dient te worden ingevoerd teneinde de promotie van de producten uit die 
sector en de afzet ervan te verzekeren; die motivering vormt geen verantwoording voor 
het niet inwinnen van het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State, daar 
zij de welbepaalde en bijzondere omstandigheden niet vermeldt waarom het advies van de 
afdeling wetgeving niet kon worden ingewonnen zonder het doel dat met de geplande 
maatregelen werd beoogd in gevaar te brengen. (Art. 3 Wetten op de Raad van State, 
gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973.) 
15 februari 2007 C.2006.0071.F nr. 94 

Toezicht op de wettigheid – Rechter – Verplichting – Reglementaire besluiten – 
Beoordeling door de minister – Afdeling wetgeving – Advies – Hoogdringendheid – 
Grenzen. 

In de regel staat het aan de ministers om, onder voorbehoud van hun politieke 
verantwoordelijkheid, te oordelen of de hoogdringendheid voorhanden is die hen ontslaat 
van de verplichting om de tekst van de ontwerpen van reglementaire besluiten te 
onderwerpen aan het met redenen omkleed advies van de afdeling wetgeving van de Raad 
van State; de rechters zijn evenwel verplicht na te gaan of de minister, door het advies van 
de Raad van State niet in te winnen, zijn bevoegdheid niet heeft overschreden of zelfs 
heeft afgewend, door het wettelijk begrip hoogdringendheid te miskennen  (Art. 3 Wetten 
op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973; Art. 159 Grondwet 1994.) 
15 februari 2007 C.2006.0071.F nr. 94 

Afdeling administratie – Bevoegdheid – Bepaling – Nietigverklaring. 

De bevoegdheid van de afdeling administratie van de Raad van State om, krachtens artikel 
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14, R.v.St.–Wet, uitspraak te doen op het beroep tot nietigverklaring tegen een akte van 
een administratieve overheid wordt bepaald door het werkelijk en rechtstreeks voorwerp 
van dat verzoek  
27 april 2007 C.2006.0340.N nr. 216 

Afdeling administratie – Akte van een administratieve overheid – Bevoegdheid – Beroep 
tot nietigverklaring – Criterium. 

De bevoegdheid van de afdeling administratie van de Raad van State, die, bij wijze van 
arresten, uitspraak doet over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van 
hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding 
of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden 
administratieve overheden, wordt bepaald door het werkelijk en rechtstreeks voorwerp 
van het beroep tot nietigverklaring  (Art. 144 Grondwet 1994; Art. 14, § 1 Wetten op de 
Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973.) 
20 december 2007 C.2006.0596.F nr. 656 

Afdeling administratie – Bevoegdheid – Terbeschikkingstelling wegens ziekte – 
Bevoegdheid van de administratieve overheid. 

De bevoegdheid van de administratie om uitspraak te doen over het vervuld zijn van de in 
artikel 9 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 bepaalde voorwaarden is een 
gebonden bevoegdheid, daar de oorzaken van de afwezigheden van het personeelslid 
alleen correct zijn bepaald, wanneer die bepaling is geschied conform de wettelijke en 
verordenende bepalingen die de aard ervan omschrijven  (Artikelen 14, eerste lid, en 15, 
eerste lid, a), b) en c) KB 15 jan. 1974; Artikelen 158, a), b) en c), en 159 KB 22 maart 
1969; Art. 9 KB 18 jan. 1974.) 
20 december 2007 C.2006.0574.F nr. 655 

Afdeling administratie – Akte van een administratieve overheid – Bevoegdheid – Beroep 
tot nietigverklaring – Criterium. 

De bevoegdheid van de afdeling administratie van de Raad van State die, bij wijze van 
arresten, uitspraak doet over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van 
hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding 
of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden 
administratieve overheden, wordt bepaald door het werkelijk en rechtstreeks voorwerp 
van het beroep tot nietigverklaring  (Art. 144 Grondwet 1994; Art. 14, § 1 Wetten op de 
Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973.) 
20 december 2007 C.2006.0574.F nr. 655 

RECHT VAN VERDEDIGING 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Toepassing door de rechter – Vordering – Ontstentenis – Rechtsgrond. 

Wanneer de partijen de feiten aanvoeren waarop zij hun vordering laten steunen, zonder 
daarbij enige rechtsgrond aan te geven, schendt de rechter die op die feiten een 
rechtsgrond toepast zonder de partijen toe te laten daarover tegenspraak te voeren, hun 
recht van verdediging niet  
16 februari 2007 C.2006.0431.N nr. 98 
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Rechtsgrond waarop partijen zich niet hebben beroepen – Geen gelegenheid tot 
tegenspraak – Opdracht van de rechter – Beslissing. 

De rechter die zijn beslissing grondt op een middel dat door de partijen niet is aangevoerd, 
zonder hen de gelegenheid te geven daarover verweer te voeren, miskent het recht van 
verdediging  
12 maart 2007 S.2006.0095.F nr. 133 

Raming – Peildatum door de partijen gekozen – Wijziging ambtshalve door de rechter – 
Schadevergoeding – Opdracht van de rechter – Beslissing. 

Miskent het recht van verdediging de rechter die, zonder de partijen in de gelegenheid te 
stellen daaromtrent stelling te nemen, benevens de toekenning van vergoeding voor de op 
het ogenblik van de uitspraak reeds geleden schade, een vergoeding toekent voor de 
toekomstige schade berekend volgens de kapitalisatiemethode op basis van de leeftijd die 
het slachtoffer zou hebben bereikt op de dag van de uitspraak  
2 april 2007 C.2006.0203.N nr. 163 

Mogelijkheid – Conclusie – Wederantwoord op de laatste conclusie van de tegenpartij. 

Het recht van verdeging wordt in de regel niet miskend door de rechter die de ene partij 
niet meer de mogelijkheid biedt om in een conclusie te reageren op de argumenten die 
door de andere partij werden geformuleerd ten gevolge van haar laatste conclusie waarvan 
deze partij diende te weten dat die nieuwe argumenten van de tegenpartij kon uitlokken. 
20 april 2007 C.2006.0444.N nr. 199 

Gevolgen – Getuigenverhoor – Vervallenverklaring wegens foutieve passiviteit – 
Getuigen. 

De op de rechter rustende verplichting niet ten gronde te beslissen vooraleer het door hem 
bevolen getuigenverhoor wordt gehouden, houdt op wanneer de partij aan wie de 
mogelijkheid is gegeven getuigen te horen, aanhoudend en foutief nalaat dit te doen, zodat 
de rechter die een dergelijke fout vaststelt het recht van verdediging en de wettelijke 
bepalingen over het getuigenverhoor niet miskent als hij op grond van die fout de 
onzorgvuldige partij vervallen verklaart van haar recht de getuigen te doen horen  
(Artikelen 915 e.v. Gerechtelijk Wetboek.) 
20 april 2007 C.2004.0393.N nr. 196 

Perken – Conclusie. 

Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging is niet onbeperkt en sluit niet 
uit dat met het oog op een goede procesordening de partijen kunnen gedwongen worden 
een einde te maken aan hun geschriften  
20 april 2007 C.2006.0444.N nr. 199 

Arbitrale uitspraak – Arbitrage – Miskenning van het recht van verdediging. 

De miskenning van het recht van verdediging heeft de nietigheid van de arbitrale 
uitspraak tot gevolg, ongeacht of die miskenning van invloed is geweest op die uitspraak. 
(Art. 1704, 2, g) Gerechtelijk Wetboek.) 
25 mei 2007 C.2004.0281.N nr. 272 
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Conclusietermijn – Pleitverbod – Conclusies over het pleitverbod – Geen conclusies – 
Betwisting – Behandeling en berechting van de vordering – Geldigheid. 

De partij die, omdat zij geen conclusies heeft neergelegd binnen de wettelijk bepaalde 
termijn, ter terechtzitting waarop de zaak is vastgesteld van de rechter geen toelating 
krijgt om te pleiten en zulks betwist, mag de mogelijkheid niet worden ontnomen om 
omtrent de weigering om te mogen pleiten conclusies neer te leggen  (Art. 747, § 2 
Gerechtelijk Wetboek.) 
8 november 2007 C.2006.0679.N nr. 537 

Bevoegdheid van de rechter – Ambtshalve aanvullen der redenen. 

De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop van toepassing 
zijnde rechtsregels. Hij moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten 
en handelingen onderzoeken, en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen 
daaraan hebben gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op 
voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan 
hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op elementen die hem regelmatig zijn 
voorgelegd,dat hij het voorwerp van de vordering niet wijzigt en dat hij daarbij het recht 
van verdediging van de partijen niet miskent  (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.) 
6 december 2007 C.2006.0092.N nr. 619 

Anonieme verklaringen – Echtscheidingsprocedure. 

De rechter miskent het recht van verdediging van de verweerder in de 
echtscheidingsprocedure, wanneer de doorslaggevende reden voor zijn beslissing om de 
echtscheiding, in het kader van de vordering tot echtscheiding wegens scheiding van meer 
dan twee jaar, in het nadeel van beide partijen uit te spreken, uit anonieme verklaringen 
van de buren van het koppel bestaat, die door de rijkswacht zijn afgenomen  
17 december 2007 C.2006.0579.F nr. 639 

Aanvullende onderzoeksmaatregel – Beoordeling in feite. 

De rechter beoordeelt, met inachtneming van het recht van verdediging, in feite of al dan 
niet een aanvullende onderzoeksmaatregel moet worden bevolen. 
20 december 2007 C.2007.0307.N nr. 654 

STRAFZAKEN 
Uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend 
aanhoudingsbevel – Uitlevering – Onderzoeksgerechten – Artikel 6, EVRM – Toepassing. 

Artikel 6 EVRM regelt niet het recht van verdediging voor de raadkamer of de kamer van 
inbeschuldigingstelling die uitspraak doen over de uitvoerbaarverklaring van een door een 
buitenlandse overheid uitgevaardigd bevel tot aanhouding  
3 januari 2007 P.2006.1456.F nr. 3 

Uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend 
aanhoudingsbevel – Dossier overgezonden door de verzoekende Staat – Sommige stukken 
niet vertaald – Uitlevering – Onderzoeksgerechten. 

De omstandigheid dat een gedeelte van het buitenlands dossier dat door de verzoekende 
Staat is overgezonden niet werd vertaald maakt de uitvoerbaarverklaring geenszins 
onwettig wanneer alle stukken die noodzakelijk zijn om de wettelijke voorwaarden voor 
de uitlevering te onderzoeken en om de betrokkene over de redenen van zijn aanhouding 
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en de tegen hem uitgebrachte beschuldigingen in te lichten, werden vertaald en ter inzage 
van de partijen zijn gesteld. 
3 januari 2007 P.2006.1456.F nr. 3 

Rechtspleging voor het hof van assisen. 

Het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging zijn gewaarborgd wanneer de 
beschuldigde tijdens de procedure voor het hof van assisen de mogelijkheid heeft al zijn 
verweermiddelen te laten gelden; het feit dat de gezworenen niet verplicht zijn te 
antwoorden op de door de beschuldigde neergelegde conclusie over de schuldvraag doet 
daaraan niet af en houdt geen gevaar voor willekeur in, aangezien de samenstelling van de 
jury en de procedure voor het hof van assisen, die niet vergelijkbaar is met deze voor de 
correctionele rechtbank of voor de politierechtbank, de nodige waarborgen tegen 
willekeur bieden  
30 januari 2007 P.2006.1390.N nr. 55 

Beoordelingsvrijheid – Elementen waarop de rechter zijn beslissing steunt – Algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdediging – Recht op tegenspraak – Bewijs. 

Het recht op tegenspraak houdt ook in dat de rechter zijn beslissing niet mag laten steunen 
op feitelijke gegevens die hij kent door eigen vaststelling of op persoonlijke ervaring, 
waarvan hij slechts buiten de rechtszitting kennis heeft gekregen en die niet blijken uit de 
materiële vaststellingen van processen–verbaal of uit andere bestanddelen van het dossier, 
noch uit het onderzoek ter terechtzitting, zodat de partijen daarover geen tegenspraak 
hebben kunnen voeren  
13 februari 2007 P.2006.1533.N nr. 84 

Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Voorlopige hechtenis – Toetsing 
door het Hof – Verplichting – Mededeling van het dossier aan de inverdenkinggestelde – 
Handhaving – Nieuwe stukken. 

Wanneer het Hof niet in staat is na te gaan of de kamer van inbeschuldigingstelling geen 
uitspraak heeft gedaan, met name op grond van nieuwe stukken die niet ter beschikking 
van de inverdenkinggestelde en zijn raadsman waren gesteld en, bijgevolg, of het recht 
van verdediging werd geëerbiedigd, vernietigt het het arrest waarbij de handhaving van de 
voorlopige hechtenis wordt bevolen en verwijst het de zaak naar een kamer van 
inbeschuldigingstelling, anders samengesteld. 
21 maart 2007 P.2007.0310.F nr. 149 

Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Voorlopige hechtenis – Verplichting 
– Mededeling van het dossier aan de inverdenkinggestelde – Handhaving. 

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat het dossier aan de inverdenkinggestelde 
moet worden medegedeeld vóór de terechtzitting van de kamer van 
inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis, wanneer hij daarvan inzage heeft kunnen nemen vóór de terechtzitting van de 
raadkamer, tenzij nieuwe stukken bij het dossier werden gevoegd  
21 maart 2007 P.2007.0310.F nr. 149 

Voorlopige hechtenis – Verschijning voor de raadkamer – Geen overleg tussen de 
verdachte en zijn raadsman – Vertegenwoordiging ter terechtzitting – Overmacht. 

Als ingevolge overmacht de verdachte over wiens handhaving van de voorlopige 
hechtenis moet worden geoordeeld niet in de gelegenheid was voorafgaand aan de 
terechtzitting of op de terechtzitting zelf met zijn advocaat te overleggen, wordt niettemin 



– 243 – 

het recht van verdediging voor de raadkamer niet miskend wanneer de verdachte door zijn 
raadsman werd vertegenwoordigd die al zijn verweermiddelen zowel mondeling als 
schriftelijk heeft voorgedragen  (Art. 23, 2° Wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis.) 
3 april 2007 P.2007.0393.N nr. 173 

Wettigheid – Conclusie van de inverdenkinggestelde – Mededeling aan het openbaar 
ministerie voor de neerlegging – Weren – Verzuim. 

Het arrest dat de conclusie van de inverdenkinggestelde weert omdat zij voor de 
neerlegging ter zitting niet aan het openbaar ministerie was medegedeeld, miskent het 
recht van verdediging, vermits in strafzaken geen enkele wettelijke bepaling de 
inverdenkinggestelde tot een dergelijke mededeling verplicht. 
10 april 2007 P.2007.0438.F nr. 179 

Reden – Stukken – Onderzoeksmaatregel – Verzoek – Voeging bij het strafdossier – 
Afwijzing door de rechter. 

Het recht van verdediging wordt niet miskend noch artikel 5.4, EVRM geschonden door 
de enkele omstandigheid dat de rechter een verzoek tot het bevelen van een 
onderzoeksmaatregel of van de voeging van bepaalde stukken bij het strafdossier afwijst, 
omdat hij de maatregel niet nodig acht om tot zijn overtuiging te komen. (Art. 5.4 
EVRM.) 
10 april 2007 P.2007.0404.N nr. 177 

Feitelijke vaststelling – Voorlopige hechtenis – Onderzoeksgerecht – Verzuim tot 
oproeping – Samenvattende ondervraging – Verzoek – Eerbiediging van het recht van 
verdediging. 

Het onderzoeksgerecht stelt in feite vast of het recht van verdediging werd miskend omdat 
de onderzoeksrechter zou hebben verzuimd de inverdenkinggestelde voor de 
samenvattende ondervraging op te roepen waarom deze heeft verzocht. (Art. 22, derde lid 
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
10 april 2007 P.2007.0419.F nr. 178 

Artikel 292, Gerechtelijk Wetboek – Neerlegging van de beschikking van de raadkamer na 
verstrijken van de termijn om de memorie neer te leggen – Wettigheid van het bestreden 
arrest – Gevolgen – Toetsing. 

Wanneer de beschikking van de raadkamer aan de griffie van het Hof pas werd 
overgezonden na verstrijken van de termijn voor de eiser om zijn memorie neer te leggen, 
wordt het recht van verdediging niet miskend door de omstandigheid dat de eiser niet het 
volledige strafdossier heeft kunnen raadplegen alvorens zijn memorie neer te leggen, 
aangezien het feit dat hij de onmogelijkheid aanvoert om de wettigheid van het bestreden 
arrest aan artikel 292, Gerechtelijk Wetboek te toetsen, hem niet heeft belet om te 
vorderen dat de rechtspleging aan datzelfde artikel zou worden getoetst. 
2 mei 2007 P.2007.0085.F nr. 218 

Bijzondere verbeurdverklaring – Verbeurdverklaring van de rechtstreeks uit het misdrijf 
verkregen vermogensvoordelen – Debat over de verbeurdverklaring – Toelating van de 
burgerlijke partij tot het debat – Debat over de straf – Beklaagde. 

De eerbiediging van het recht van verdediging van de beklaagde kan niet tot gevolg 
hebben dat de burgerlijke partij uit het debat wordt geweerd over de verbeurdverklaring 
van de rechtstreeks uit het misdrijf verkregen vermogensvoordelen en de goederen en 
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waarden die in de plaats ervan zijn gesteld of het equivalent ervan vormen, vermits de 
verbeurdverklaring, die overigens facultatief is, betrekking heeft op voordelen, goederen 
of waarden die hem mogelijkerwijs kunnen toekomen en de raming ervan de mate bepaalt 
waarin de vorderingen tot teruggave en toewijzing kunnen worden ingewilligd  (Art. 
43bis, derde lid Strafwetboek.) 
9 mei 2007 P.2006.1673.F nr. 239 

Miskenning – Beslissing gegrond op gegevens die door de beklaagde aan zijn advocaat 
zijn meegedeeld – Schuldigverklaring – Strafvordering. 

De rechters die een vermoeden steunen op gegevens die de beklaagde vertrouwelijk aan 
zijn raadsman had meegedeeld, miskennen diens recht van verdediging en verantwoorden 
bijgevolg zijn schuldigverklaring niet naar recht  
9 mei 2007 P.2007.0056.F nr. 235 

Beroepsgeheim – Briefwisseling tussen een cliënt en zijn advocaat – Advocaat. 

Aangezien de briefwisseling tussen een cliënt en zijn advocaat samenhangt met de 
uitoefening van het recht van verdediging, is zij, in de regel, door het beroepsgeheim 
gedekt  
9 mei 2007 P.2007.0056.F nr. 235 

Inlichtingen uit een ander niet gevoegd onderzoeksdossier – Inlichtingen vermeld in een 
aan een tegensprekelijk debat onderworpen proces–verbaal – Verplichting om een 
afschrift te voegen van het dossier dat niet bij de rechter aanhangig is  – Bewijsvoering. 

Het vermelden van inlichtingen, in een aan een tegensprekelijk debat onderworpen 
proces–verbaal, uit een onderzoek dat met de zaak geen verband houdt, vindt steun in de 
artikelen 44/1 en 44/4, van de Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en, door het 
enkele feit dat dit ander onderzoek niet bij het dossier is gevoegd, miskent het het 
algemeen rechtsbeginsel betreffende de loyaliteit van de bewijsvoering niet; noch het 
recht op een eerlijke behandeling van de zaak, noch het recht van verdediging verplichten 
de rechter om het afschrift van een dossier dat niet bij hem aanhangig is gemaakt bij het 
dossier te doen voegen, alleen omdat één van de stukken die hem zijn voorgelegd, dat 
dossier als bron vermeldt van de inlichtingen die dat stuk aandraagt  
30 mei 2007 P.2007.0421.F nr. 284 

Recht van verdediging – Verdachte – Miskenning – Persoon tegen wie gerechtelijke 
vervolgingen zijn ingesteld – Gevolgen – Eed – Onwettigheid. 

Het verhoor onder eed van iemand waartegen een gerechtelijk onderzoek is ingesteld, 
miskent het algemeen beginsel van eerbiediging van het recht van verdediging wanneer 
die eed, degene die wordt verhoord verplicht om tegen zichzelf te getuigen of zich 
schuldig te verklaren; de beklaagde die niet zelf onder eed werd gehoord kan uit het debat 
over de tegen hem ingestelde strafvordering geen verklaringen doen weren, die een 
verdachte over hem heeft afgelegd terwijl van die verdachte, om reden van zijn 
hoedanigheid, de eed onregelmatig werd afgenomen  
27 juni 2007 P.2007.0333.F nr. 365 

Dossier – Wet Strafuitvoering – Afwezigheid van stukken – Verzoeken tot elektronisch 
toezicht en tot beperkte hechtenis – Voorwaardelijke invrijheidstelling. 

De strafuitvoeringsrechtbank die om de enkele reden dat in het dossier betreffende het 
advies van de directeur over de voorwaardelijke invrijheidstelling en de verzoeken tot 
elektronisch toezicht en beperkte hechtenis, bepaalde stukken ontbreken, oordeelt dat dit 
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advies en die verzoeken onontvankelijk is, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht. 
(Artikelen 30, § 2, 31, § 1 en 50, § 2 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie 
van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in 
het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
28 augustus 2007 P.2007.1282.N nr. 380 

Dossier – Wet Strafuitvoering – Advies van de directeur – Afwezigheid van stukken – 
Voorwaardelijke invrijheidstelling. 

De strafuitvoeringsrechtbank die om de enkele reden dat in het dossier, gevoegd bij het 
advies van de directeur over de voorwaardelijke invrijheidstelling, bepaalde stukken 
ontbreken, oordeelt dat dit advies onontvankelijk is, verantwoordt zijn beslissing niet naar 
recht  (Artikelen 30, § 2, 31, § 1 en 50, § 2 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer 
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
28 augustus 2007 P.2007.1219.N nr. 379 

Recht om op de hoogte te worden gesteld van de hem ten laste gelegde feiten – Regeling 
van de rechtspleging – Inverdenkinggestelde. 

Hoewel een inverdenkinggestelde voldoende moet worden ingelicht over de hem ten laste 
gelegde feiten, schrijft geen enkele wetsbepaling voor dat die inlichting alleen in de 
vordering staat die het openbaar ministerie heeft opgemaakt met het oog op verwijzing; 
die inlichting kan ook gevonden worden in de stukken van het strafdossier, waarvan de 
inverdenkinggestelde, overeenkomstig art. 127, § 2, Sv., inzage heeft  
12 september 2007 P.2007.0942.F nr. 403 

Schending – Strafvordering verjaard – Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg – 
Overtreding van het wegverkeersreglement – Onopzettelijk doden – Fout. 

Geen miskenning van het recht van verdediging of schending van art. 4 Voorafgaande 
Titel Wetboek van Strafvordering, kan uitsluitend worden afgeleid uit de omstandigheid 
dat de rechter bij het onderzoek naar het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg vanwege 
de beklaagde die wegens onopzettelijke doding wordt vervolgd, feiten in aanmerking 
neemt die overtredingen van het Wegverkeersreglement kunnen opleveren, ook als deze 
verjaard zijn  
12 september 2007 P.2007.0804.F nr. 402 

Recht op bijstand – Voorlopige hechtenis – Draagwijdte – Onderzoeksrechter – Verhoor 
van de inverdenkinggestelde – Advocaat – Bevel tot aanhouding. 

Het recht van iedere beschuldigde om zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van 
een raadsman naar eigen keuze en, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om 
een raadsman te bekostigen, om kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen 
worden bijgestaan, indien het belang van de rechtspraak zulks vereist, is van toepassing 
voor de rechter die moet oordelen over de gegrondheid van de strafvordering en niet bij 
het verhoor van de inverdenkinggestelde door de onderzoeksrechter alvorens het bevel tot 
aanhouding uit te vaardigen  (Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis; Art. 6.3, c EVRM.) 
3 oktober 2007 P.2007.1372.F nr. 451 

Recht op bijstand – Voorlopige hechtenis – Draagwijdte – Onderzoeksrechter – Verhoor 
van de inverdenkinggestelde – Advocaat – Bevel tot aanhouding. 

Alleen uit het feit dat geen enkele wettelijke bepaling voorschrijft dat een advocaat de 
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inverdenkinggestelde moet bijstaan tijdens het verhoor door de onderzoeksrechter, voor 
het verlenen van het bevel tot aanhouding, kan niet worden afgeleid dat zijn recht op een 
eerlijk proces voor het vonnisgerecht ernstig in het gedrang kan worden gebracht of dat de 
uitoefening van zijn recht van verdediging, zowel voor de onderzoeksgerechten als voor 
de vonnisgerechten, kan worden belemmerd  (Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis; Art. 6.1 EVRM.) 
3 oktober 2007 P.2007.1372.F nr. 451 

Zwijgrecht – Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé–communicatie en 
telecommunicatie – Afluisteren en opnemen van de verklaringen van een verdachte. 

Noch de artikelen 6.1 en 6.2 EVRM, noch het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging, verbieden het afluisteren en opnemen van de telecommunicatie van een 
verdachte, overeenkomstig artikel 90ter, § 1, Sv., ook al maakt die onderzoekshandeling 
het mogelijk om verklaringen te vergaren die de steller ervan liever niet zou hebben 
gedaan in aanwezigheid van een gerechtelijke overheid of van politie  
10 oktober 2007 P.2007.0864.F nr. 472 

Tijd en middelen nodig ter voorbereiding van de verdediging. 

Om vast te stellen of de vervolgde persoon en zijn raadsman de tijd en de middelen 
hebben gekregen die nodig zijn ter voorbereiding van de verdediging, moet men rekening 
houden met de tijd en de middelen die hun zowel vóór als tijdens de zittingen waren 
toegekend, doch ook met het belang en de ingewikkeldheid van de zaak  
10 oktober 2007 P.2007.0864.F nr. 472 

Verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen – Beslissing van de onderzoeksrechter – 
Andersluidend oordeel van het onderzoeksgerecht – Regeling van de rechtspleging – 
Onderzoeksgerechten. 

Wanneer het onderzoeksgerecht bij de regeling van de rechtspleging met opgave van 
redenen oordeelt dat, gelet op de resultaten van het gerechtelijk onderzoek, de uitvoering 
van de door de onderzoeksrechter met toepassing van artikel 127, § 3, Wetboek van 
Strafvordering bevolen bijkomende onderzoeksdaden waarover de partijen verweer 
hebben gevoerd, slechts gedeeltelijk nuttig of noodzakelijk was, miskent het aldus noch 
het recht op tegenspraak of het recht van verdediging van de partij die om de 
onderzoekshandelingen verzocht, noch haar recht op een eerlijk proces  
30 oktober 2007 P.2007.0626.N nr. 516 

Verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen – Facultatieve bijzondere verbeurdverklaring 
– Vermogensvoordelen die niet meer in het vermogen van de veroordeelde kunnen worden 
aangetroffen – Schriftelijke vordering van het openbaar ministerie – Raming van de 
geldwaarde van de vermogensvoordelen – Strafvordering – Recht op tegenspraak. 

Artikel 43bis, Strafwetboek, vereist niet dat de vordering van het openbaar ministerie 
schriftelijk de geldwaarde raamt, maar laat het integendeel aan de strafrechter die 
geldwaarde te ramen; wanneer het openbaar ministerie de bijzondere verbeurdverklaring 
schriftelijk heeft gevorderd en indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het 
vermogen van de veroordeelde, is de raming van de geldwaarde altijd in het debat voor de 
strafrechter  
13 november 2007 P.2007.0929.N nr. 547 

Kennisgeving aan beklaagde van straffen die kunnen worden uitgesproken. 

Noch artikel 6.3, EVRM, noch het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, 
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noch artikel 1, Koninklijk Besluit nr 22 van 24 oktober 1934, noch artikel 195, Wetboek 
van Strafvordering, vereisen dat een beklaagde wordt verwittigd van de precieze straffen 
die tegen hem zullen kunnen worden uitgesproken  
20 november 2007 P.2007.1173.N nr. 568 

Voorlopige hechtenis – Vormvereisten – Voorafgaande ondervraging van de 
inverdenkinggestelde – Duur – Bevel tot aanhouding. 

De Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis regelt de duur niet van de 
ondervraging van de inverdenkinggestelde door de onderzoeksrechter alvorens hij een 
bevel tot aanhouding mag verlenen ; alleen uit de omstandigheid dat de ondervraging 
slechts 19 minuten heeft geduurd ofschoon het dossier omvangrijk was, kan geen 
schending van de wet of miskenning van het recht van verdediging worden afgeleid. (Art. 
16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
28 november 2007 P.2007.1634.F nr. 592 

Taalgebruik – Artikel 22 Taalwet Gerechtszaken – Verdachte die een vreemde taal 
spreekt en die zich niet kan beroepen op artikel 22 Taalwet Gerechtszaken – Regeling van 
de rechtspleging – Onderzoeksgerechten. 

De omstandigheid dat een verdachte die een vreemde taal spreekt en wiens verwijzing 
naar het vonnisgerecht wordt gevorderd, geen vertaling van de processen–verbaal, de 
verklaringen van getuigen of klagers en van de verklaringen van deskundigen kan 
vorderen op grond van artikel 22 Taalwet Gerechtszaken, doet geen afbreuk aan zijn recht 
op de eerbiediging van zijn recht van verdediging, die naar omstandigheden de 
strafrechter ertoe kan nopen onder andere voorwaarden als bepaald in artikel 22 Taalwet 
Gerechtszaken de vertaling van stukken in een andere Belgische landstaal te bevelen. 
(Art. 22 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.) 
18 december 2007 P.2007.1332.N nr. 643 

Inzage van het dossier ter griffie – Regeling van de rechtspleging – Onderzoeksgerechten. 

Noch het vroegere artikel 127, 6°, Wetboek van Strafvordering, noch het huidige artikel 
127, § 2 van hetzelfde wetboek, noch het recht van verdediging vereisen dat de 
inverdenkinggestelde, na het verstrijken van de termijn van 15 dagen waarvan sprake in 
hoger vernoemde wetsbepalingen, toegang moet kunnen blijven hebben tot het dossier tot 
op het tijdstip van het in beraad nemen van de zaak door het onderzoeksgerecht. (Art. 127, 
6° Sv., zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van art. 2 van de Wet 31 mei 2005; 
Art. 127, § 2 Wetboek van Strafvordering.) 
18 december 2007 P.2007.1332.N nr. 643 

RECHTBANKEN 

ALGEMEEN 
Verzuim van meer dan zes maand om de zaak te berechten – Beoordeling – Onttrekking. 

Op een vordering tot onttrekking van een zaak aan een rechter die gedurende meer dan 
zes maanden verzuimd heeft de zaak te berechten die hij in beraad heeft genomen, neemt 
het Hof alle omstandigheden van de zaak in aanmerking om te beoordelen of het belang 
van een goede rechtsbedeling die onttrekking rechtvaardigt, met name de opmerkingen en 
bewijsstukken die neergelegd zijn door de rechter aan wie men de zaak wil onttrekken  
(Artikelen 648, 4°, 652 en 655 Gerechtelijk Wetboek.) 
8 februari 2007 C.2007.0009.F nr. 74 
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Beoordeling – Wettig verhinderde rechter, openstaande plaats van rechter of behoeften 
van de dienst – Tijdelijke aanwijzing van een rechter van een andere rechtbank uit het 
rechtsgebied – Artikel 98, Gerechtelijk Wetboek. 

Voor de in artikel 98, Gerechtelijk Wetboek bedoelde tijdelijke aanwijzing van een 
rechter is vereist dat de beschikking van de eerste voorzitter vaststelt dat een rechter 
wettig verhinderd is, dat een plaats van rechter openstaat of dat de behoeften van de dienst 
de ordemaatregel rechtvaardigen, alsmede dat de gedelegeerde rechter zijn toestemming 
geeft; het oordeel of die omstandigheden gezamenlijk of afzonderlijk de aanwijzing in 
feite rechtvaardigen komt uitsluitend de eerste voorzitter toe. 
19 april 2007 P.2006.1605.N nr. 194 

Artikel 98, Gerechtelijk Wetboek – Tijdelijke aanwijzing van een rechter – Beperking – 
Doel. 

De aanwijzing van een rechter met toepassing van artikel 98, Gerechtelijk Wetboek mag 
geen middel zijn om de samenstelling van de zetel voor de behandeling van een 
welbepaalde zaak te beïnvloeden; evenmin mogen de omstandigheden waarin de 
aanwijzing gebeurt, van aard zijn bij de partijen en bij derden een schijn van partijdigheid 
of van afhankelijkheid te doen rijzen. 
19 april 2007 P.2006.1605.N nr. 194 

Onpartijdigheid – Artikel 6.1 EVRM – Tijdelijk aangewezen rechter – Aanwijzing van een 
welbepaalde rechter voor de behandeling van een welbepaalde zaak. 

Noch de omstandigheid dat de aanwijzing van een rechter van een rechtbank in een 
andere rechtbank per definitie een bepaalde rechter betreft, noch de enkele omstandigheid 
dat de beschikking ter zake krachtens artikel 98, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek gebeurt 
op vordering of op advies van de procureur–generaal, kan een verdenking van 
partijdigheid doen rijzen in hoofde van een gedelegeerd rechter; tot aanwijzing van het 
tegendeel moet de eerste voorzitter van het hof van beroep, aan wie het behoort ervoor te 
waken dat de delegatie geen ander doeleinde nastreeft dan de behoeften van de dienst, 
geacht worden ter zake enkel de goede werking van de dienst op het oog te hebben gehad 
en worden ook alle rechters geacht onpartijdig te oordelen  (Art. 6.1 EVRM.) 
19 april 2007 P.2006.1605.N nr. 194 

Rechter – Artikel 6.1 EVRM – Vermoeden van onpartijdigheid. 

Noch de omstandigheid dat de aanwijzing van een rechter van een rechtbank in een 
andere rechtbank per definitie een bepaalde rechter betreft, noch de enkele omstandigheid 
dat de beschikking ter zake krachtens artikel 98, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek gebeurt 
op vordering of op advies van de procureur–generaal, kan een verdenking van 
partijdigheid doen rijzen in hoofde van een gedelegeerd rechter; tot aanwijzing van het 
tegendeel moet de eerste voorzitter van het hof van beroep, aan wie het behoort ervoor te 
waken dat de delegatie geen ander doeleinde nastreeft dan de behoeften van de dienst, 
geacht worden ter zake enkel de goede werking van de dienst op het oog te hebben gehad 
en worden ook alle rechters geacht onpartijdig te oordelen  (Art. 6.1 EVRM.) 
19 april 2007 P.2006.1605.N nr. 194 

Onpartijdigheid – Rechter – Artikel 6.1 EVRM – Tijdelijk aangewezen rechter – 
Aanwijzing op vordering of advies van de procureur–generaal. 

Noch de omstandigheid dat de aanwijzing van een rechter van een rechtbank in een 
andere rechtbank per definitie een bepaalde rechter betreft, noch de enkele omstandigheid 
dat de beschikking ter zake krachtens artikel 98, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek gebeurt 
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op vordering of op advies van de procureur–generaal, kan een verdenking van 
partijdigheid doen rijzen in hoofde van een gedelegeerd rechter; tot aanwijzing van het 
tegendeel moet de eerste voorzitter van het hof van beroep, aan wie het behoort ervoor te 
waken dat de delegatie geen ander doeleinde nastreeft dan de behoeften van de dienst, 
geacht worden ter zake enkel de goede werking van de dienst op het oog te hebben gehad 
en worden ook alle rechters geacht onpartijdig te oordelen  (Art. 6.1 EVRM.) 
19 april 2007 P.2006.1605.N nr. 194 

Wijziging – Vonnis – Samenstelling van de zetel – Heropening van het debat – 
Voortzetting debatten. 

Na een vonnis dat enkel de heropening van het debat over een welbepaald onderwerp 
beveelt dat het vervolg uitmaakt van het vorige debat, moet het vonnis dat over dat 
voorwerp is uitgesproken, door dezelfde rechters die het vorige debat hebben bijgewoond 
worden uitgesproken of, bij ontstentenis daarvan, moet het debat vanaf het begin worden 
hernomen voor een nieuwe zetel. (Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
19 april 2007 C.2006.0481.F nr. 192 

Wettig verhinderde rechter, openstaande plaats van rechter of behoeften van de dienst – 
Tijdelijke aanwijzing van een rechter van een andere rechtbank uit het rechtsgebied – 
Aanwijzing voor de behandeling van een welbepaalde zaak – Artikel 98, Gerechtelijk 
Wetboek – Samenstelling van de zetel. 

Artikel 98, eerste, tweede en vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek, staan niet eraan in de weg 
dat de erin bedoelde tijdelijke aanwijzing van een rechter gebeurt voor een welbepaalde 
zaak, aangezien het feit dat een rechter wettig verhinderd is of dat een plaats van rechter 
openstaat of de behoeften van de dienst dit kunnen rechtvaardigen. 
19 april 2007 P.2006.1605.N nr. 194 

Rechter – Tijdelijk aangewezen rechter – Beschikking van de eerste voorzitter van het hof 
van beroep – Vermoeden van onpartijdigheid tot aanwijzing van het tegendeel. 

Noch de omstandigheid dat de aanwijzing van een rechter van een rechtbank in een 
andere rechtbank per definitie een bepaalde rechter betreft, noch de enkele omstandigheid 
dat de beschikking ter zake krachtens artikel 98, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek gebeurt 
op vordering of op advies van de procureur–generaal, kan een verdenking van 
partijdigheid doen rijzen in hoofde van een gedelegeerd rechter; tot aanwijzing van het 
tegendeel moet de eerste voorzitter van het hof van beroep, aan wie het behoort ervoor te 
waken dat de delegatie geen ander doeleinde nastreeft dan de behoeften van de dienst, 
geacht worden ter zake enkel de goede werking van de dienst op het oog te hebben gehad 
en worden ook alle rechters geacht onpartijdig te oordelen  (Art. 6.1 EVRM.) 
19 april 2007 P.2006.1605.N nr. 194 

Artikel 98, Gerechtelijk Wetboek – Tijdelijke aanwijzing van een rechter – 
Omstandigheden waarin de aanwijzing gebeurt – Beperking. 

De aanwijzing van een rechter met toepassing van artikel 98, Gerechtelijk Wetboek mag 
geen middel zijn om de samenstelling van de zetel voor de behandeling van een 
welbepaalde zaak te beïnvloeden; evenmin mogen de omstandigheden waarin de 
aanwijzing gebeurt, van aard zijn bij de partijen en bij derden een schijn van partijdigheid 
of van afhankelijkheid te doen rijzen. 
19 april 2007 P.2006.1605.N nr. 194 

Tijdelijke aanwijzing van een rechter van een andere rechtbank uit het rechtsgebied – 
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Artikel 98, Gerechtelijk Wetboek – Vereiste. 

Voor de in artikel 98, Gerechtelijk Wetboek bedoelde tijdelijke aanwijzing van een 
rechter is vereist dat de beschikking van de eerste voorzitter vaststelt dat een rechter 
wettig verhinderd is, dat een plaats van rechter openstaat of dat de behoeften van de dienst 
de ordemaatregel rechtvaardigen, alsmede dat de gedelegeerde rechter zijn toestemming 
geeft; het oordeel of die omstandigheden gezamenlijk of afzonderlijk de aanwijzing in 
feite rechtvaardigen komt uitsluitend de eerste voorzitter toe. 
19 april 2007 P.2006.1605.N nr. 194 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Mogelijkheden – Overeenkomst – Bevoegdheid van de rechter – Kort geding – Uitvoering 
– Onbepaalde duur – Beëindiging. 

Wanneer de partij een overeenkomst van onbepaalde duur eenzijdig wenst te beëindigen 
vermag de rechter niet, door het opleggen van een bijkomende opzeggingstermijn, in de 
uitvoering van de overeenkomst in te grijpen; in dergelijk geval heeft de 
kortgedingrechter wel de mogelijkheid om beperkte maatregelen tot bewaring van recht te 
treffen, en om met name een ware schadeloosstelling mogelijk te maken of nog om de 
handhaving van de contractuele rechten van de tegenpartij niet louter theoretisch te maken  
(Art. 584 Gerechtelijk Wetboek.) 
12 januari 2007 C.2005.0569.N nr. 21 

Ontbinding – Wederkerig contract – Voorwaarde – Bevoegdheid van de rechter. 

Uit artikel 1184, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de ontbinding van een 
wederkerig contract wegens niet–uitvoering door de rechter enkel kan worden toegestaan 
aan de partijen die ze hebben gevorderd  (Art. 1184, tweede lid Burgerlijk Wetboek.) 
15 februari 2007 C.2004.0334.F nr. 92 

Huur van goederen – Opzegging – Verzoek tot geldigverklaring – Ernstig en gegrond 
karakter van de opzeggingsredenen – Beoordeling door de rechter – Pacht – Bevoegdheid 
van de rechter. 

Wanneer de rechter noch artikel 1138, 2° Ger. W. schendt, noch het beschikkingsbeginsel 
of het algemeen beginsel van het recht van verdediging miskent, kan hij oordelen dat de 
eisers, gelet op de concrete omstandigheden van de zaak, niet aantonen dat de 
opzeggingsreden ernstig is. (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek; Art. 12.6, eerste lid 
Pachtwet.) 
26 maart 2007 C.2005.0505.F nr. 154 

Recht van verdediging – Miskenning. 

Miskent het recht van verdediging de rechter die, zonder de partijen in de gelegenheid te 
stellen daaromtrent stelling te nemen, benevens de toekenning van vergoeding voor de op 
het ogenblik van de uitspraak reeds geleden schade, een vergoeding toekent voor de 
toekomstige schade berekend volgens de kapitalisatiemethode op basis van de leeftijd die 
het slachtoffer zou hebben bereikt op de dag van de uitspraak  
2 april 2007 C.2006.0203.N nr. 163 

Wering van de conclusie uit het debat – Te laat neergelegde conclusie – Sanctie. 

Het weren van conclusies uit het debat maakt een autonome sanctie uit die van toepassing 
is als een partij de haar door de rechter opgelegde dwingende termijn niet naleeft, zodat 
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die sanctie niet ongedaan kan worden gemaakt op grond van artikel 867 van het Ger. W. 
dat ter zake niet toepasselijk is. (Artikelen 747, § 2, laatste lid en 867 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
20 april 2007 C.2004.0393.N nr. 196 

Zaak gedurende meer dan zes maand in beraad genomen – Gezondheidstoestand – 
Verwijzing – Gevolg. 

Wanneer een kamer van een rechtscollege gedurende meer dan zes maand verzuimt de 
zaak te berechten die zij in beraad heeft genomen en de voorzitter van die kamer dit 
verzuim wijt aan zijn falende gezondheidstoestand, kan die gezondheidstoestand de 
vertraging uitleggen, maar dit verantwoordt niet dat de zaak aan dezelfde kamer zou 
moeten toebedeeld blijven; wanneer de zaak zelf geen bijzondere kenmerken vertoont die 
zouden kunnen verantwoorden dat de zaak zo lang in beraad wordt gehouden, kan het Hof 
in het belang van een goede rechtsbedeling, op verzoek van een partij, de zaak aan die 
kamer onttrekken en de zaak verwijzen naar hetzelfde, doch anders samengestelde 
rechtscollege. (Artikelen 648, 4°, en 652 Gerechtelijk Wetboek.) 
4 mei 2007 C.2007.0162.N nr. 225 

Niet gevorderde zaken – Verbod om uitspraak te doen – Gescheiden moeder – 
Kinderbijslag – Begrip – Vader. 

De rechter die, rekening houdend met de wanverhouding tussen de respectieve 
bestaansmiddelen van de partijen, de van de vader gescheiden moeder veroordeelt om aan 
laatstgenoemde slechts één vijfde van de kinderbijslag terug te betalen, doet uitspraak 
over niet gevorderde zaken wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat, enerzijds, de moeder gevorderd had om voor recht te doen zeggen dat de 
kinderbijslag, ingeval hij aan haar zou worden uitgekeerd, gelijk onder de ouders zou 
worden verdeeld en, anderzijds, dat de vader tot de ongegrondheid van de vorderingen 
van de moeder geconcludeerd had  (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.) 
14 mei 2007 C.2006.0588.F nr. 245 

Opdracht – Deskundigenonderzoek. 

De door de rechter aan een deskundige gegeven opdracht dient noodzakelijkerwijs 
beperkt te zijn tot het verzamelen van de feitelijke gegevens die nodig zijn om de rechter 
in staat te stellen de bedoelde rechtsregels toe te passen; de rechter kan de deskundige niet 
gelasten een advies te geven over de gegrondheid van de vordering  (Artikelen 11 en 962 
Gerechtelijk Wetboek.) 
7 juni 2007 C.2005.0453.F nr. 312 

Door de partijen aangevoerde feiten en redenen – Oorzaak – Vordering in rechte – 
Beschikkingsbeginsel. 

De rechter die steunt op feiten die in het bijzonder voor hem zijn aangevoerd en het 
geschil beslecht overeenkomstig de rechtsregel die erop van toepassing is, wijzigt de 
oorzaak van de vordering niet en miskent het beschikkingsbeginsel niet  (Art. 1138, 2° 
Gerechtelijk Wetboek.) 
12 oktober 2007 C.2006.0654.F nr. 479 

Conclusietermijn – Pleitverbod – Conclusies over het pleitverbod – Geen conclusies – 
Betwisting – Behandeling en berechting van de vordering – Geldigheid. 

De partij die, omdat zij geen conclusies heeft neergelegd binnen de wettelijk bepaalde 
termijn, ter terechtzitting waarop de zaak is vastgesteld van de rechter geen toelating 
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krijgt om te pleiten en zulks betwist, mag de mogelijkheid niet worden ontnomen om 
omtrent de weigering om te mogen pleiten conclusies neer te leggen  (Art. 747, § 2 
Gerechtelijk Wetboek.) 
8 november 2007 C.2006.0679.N nr. 537 

Bevoegdheid van de rechter – Ambtshalve aanvullen der redenen – Betwisting waarvan 
de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten – Beschikkingsbeginsel. 

De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop van toepassing 
zijnde rechtsregels. Hij moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten 
en handelingen onderzoeken, en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen 
daaraan hebben gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op 
voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan 
hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op elementen die hem regelmatig zijn 
voorgelegd,dat hij het voorwerp van de vordering niet wijzigt en dat hij daarbij het recht 
van verdediging van de partijen niet miskent  (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.) 
6 december 2007 C.2006.0092.N nr. 619 

Gedinghervatting – Vorm. 

Degene die het geding namens een rechtsvoorganger hervat, moet in een neergelegde akte 
verklaren, dit is tot uitdrukking brengen, dat hij het geding wegens de rechtsopvolging 
hervat; de gedinghervatting kan aldus niet impliciet geschieden. (Art. 816, eerste lid 
Gerechtelijk Wetboek.) 
6 december 2007 C.2006.0092.N nr. 619 

Verband – Onpartijdigheid van de rechter – Deskundigenonderzoek – Onpartijdigheid 
van de deskundige. 

Het recht van een persoon op een eerlijke behandeling van zijn zaak kan miskend worden 
wanneer de bodemrechter zijn beslissing grondt op het advies van een partijdige of 
schijnbaar partijdige deskundige  (Art. 6.1 EVRM.) 
20 december 2007 C.2007.0307.N nr. 654 

Aanvullende onderzoeksmaatregel – Beoordeling in feite. 

De rechter beoordeelt, met inachtneming van het recht van verdediging, in feite of al dan 
niet een aanvullende onderzoeksmaatregel moet worden bevolen. 
20 december 2007 C.2007.0307.N nr. 654 

STRAFZAKEN 
Beoordelingsvrijheid – Elementen waarop de rechter zijn beslissing steunt – Algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdediging – Recht op tegenspraak – Bewijs. 

Het recht op tegenspraak houdt ook in dat de rechter zijn beslissing niet mag laten steunen 
op feitelijke gegevens die hij kent door eigen vaststelling of op persoonlijke ervaring, 
waarvan hij slechts buiten de rechtszitting kennis heeft gekregen en die niet blijken uit de 
materiële vaststellingen van processen–verbaal of uit andere bestanddelen van het dossier, 
noch uit het onderzoek ter terechtzitting, zodat de partijen daarover geen tegenspraak 
hebben kunnen voeren  
13 februari 2007 P.2006.1533.N nr. 84 
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Saisine van de strafrechter. 

De rechter vermag zich zelf niet te vatten van een strafbare gedraging die de akte die de 
zaak bij hem aanhangig maakte, niet heeft bedoeld  
20 februari 2007 P.2006.1377.N nr. 104 

Adiëren van de strafrechter – Akte van aanhangigmaking – Voorwerp. 

Bij de strafrechter wordt geen omschrijving van een misdrijf aanhangig gemaakt, maar de 
bepaalde feitelijke strafbare gedraging die de akte die de zaak bij hem aanhangig maakt, 
bedoelt  (Artikelen 129, eerste lid, 130, 160, en 182 Wetboek van Strafvordering.) 
20 februari 2007 P.2006.1377.N nr. 104 

Gevolg – Adiëren van de strafrechter – Andere feitelijke omstandigheden dan deze 
vermeld in de akte van aanhangigmaking – Akte van aanhangigmaking – Voorwerp – 
Heromschrijving. 

Het is de strafrechter die onaantastbaar uitmaakt welke bepaalde feitelijke strafbare 
gedraging in de akte die de zaak bij hem aanhangig maakt wordt bedoeld en die desnoods, 
met inachtneming van het recht van verdediging, daaraan zijn juiste omschrijving geeft; 
dat de door de strafrechter omschreven strafbare gedraging min of meer andere feitelijke 
omstandigheden omvat dan deze vermeld in de oorspronkelijke akte die de zaak bij de 
strafrechter aanhangig maakt, doet geen afbreuk aan de regelmatigheid van de 
aanhangigmaking  (Artikelen 129, eerste lid, 130, 160, en 182 Wetboek van 
Strafvordering.) 
20 februari 2007 P.2006.1377.N nr. 104 

Hoofdelijke veroordeling van verschillende partijen tot betaling van schadevergoeding 
aan de burgerlijke partij – Bijdrage van iedere partij in deze veroordeling – Kan door de 
strafrechter niet worden vastgesteld. 

De strafrechter die verschillende personen hoofdelijk of in solidum tot betaling van 
schadevergoeding aan de burgerlijke partij veroordeelt, is niet bevoegd om te beslissen in 
hoeverre deze partijen, onderling, in deze veroordeling zullen bijdragen  
4 april 2007 P.2006.1345.F nr. 174 

Conclusietermijnen – Termijnen door de rechter bepaald – Conclusies ambtshalve uit de 
debatten geweerd. 

Wanneer de voorzitter of de door hem aangewezen rechter, met toepassing van artikel 4, 
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, de termijnen bepaalt om conclusie te 
nemen, dienen de neerlegging van die conclusies ter griffie en de toezending ervan aan de 
tegenpartij binnen de vastgestelde termijn te gebeuren  (Art. 4, tiende en elfde lid 
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.) 
9 mei 2007 P.2006.1661.F nr. 234 

Conclusietermijnen – Termijnen door de rechter bepaald – Conclusies ambtshalve uit de 
debatten geweerd – Neerlegging van de conclusies ter griffie. 

Wanneer de voorzitter of de door hem aangewezen rechter de termijnen bepaalt om 
conclusie te nemen, voldoet alleen de neerlegging van de conclusies ter griffie, zonder de 
toezending ervan aan de tegenpartij, niet aan de vereisten van de wet  (Art. 4, tiende en 
elfde lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.) 
9 mei 2007 P.2006.1661.F nr. 234 
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Betekening – Cassatieberoep van het openbaar ministerie – Termijn van neerlegging – 
Strafuitvoeringsrechtbank – Akte van betekening – Vonnis. 

Het openbaar ministerie dat cassatieberoep aantekent tegen een vonnis van de 
strafuitvoeringsrechtbank moet de akte van betekening van het cassatieberoep aan de 
partij tegen wie het gericht is, neerleggen ter griffie van het Hof van Cassatie binnen de 
termijn gesteld in artikel 420bis, eerste lid, Sv. (Artikelen 418 en 420bis, eerste lid 
Wetboek van Strafvordering; Art. 97, § 1 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer 
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
24 juli 2007 P.2007.0959.N nr. 373 

Strafuitvoeringsrechtbank – Aard van de beslissing – Uitspraak. 

Telkens als de strafuitvoeringsrechtbank uitspraak doet over de haar voorgelegde 
betwistingen, spreekt zij een vonnis uit als bedoeld in artikel 149 van de Grondwet, zodat 
het in openbare terechtzitting moet worden uitgesproken nu de Wet Strafuitvoering niet in 
een uitzondering op die regel voorziet  (Art. 149 Grondwet 1994.) 
24 juli 2007 P.2007.0959.N nr. 373 

Strafuitvoeringsrechtbanken – Termijnen voorgeschreven bij de Wet van 17 mei 2006. 

De termijnen die bij Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de 
veroordeelden voor de strafuitvoeringsrechtbanken zijn opgelegd, zijn termijnen van orde 
welke niet op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven. (Art. 52, § 1, eerste lid Wet 17 
mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf 
en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de 
strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
31 juli 2007 P.2007.1027.F nr. 374 

Strafuitvoeringsrechtbank – Termijn binnen dewelke de zitting moet plaatsvinden – 
Gevolg bij overschrijding van de termijn. 

De naleving van de termijn van twee maanden binnen dewelke de zitting van de 
strafuitvoeringsrechtbank moet plaatsvinden na de indiening van het schriftelijk verzoek 
tot een strafuitvoeringsmodaliteit of na ontvangst van het advies van de directeur is geen 
substantiële formaliteit en de overschrijding van deze termijn leidt niet tot vernietiging 
van de beslissing die een strafuitvoeringsmodaliteit verwerpt  (Art. 52, § 1, eerste lid Wet 
17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een 
vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de 
strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
28 augustus 2007 P.2007.1166.N nr. 378 

Opgave van de wetsbepalingen – Veroordelende beslissing. 

In strafzaken moet ieder veroordelend vonnis, om naar het voorschrift van artikel 149 
Grondwet en van de artikelen 163, eerste lid, 195, eerste lid, of 371 Wetboek van 
Strafvordering, met redenen te zijn omkleed, niet alleen opgave doen van de 
wetsbepalingen waarbij de straf wordt bepaald maar ook van de wetsbepalingen die de 
bestanddelen omschrijven van het misdrijf waaraan de beschuldigde schuldig wordt 
verklaard  (Art. 149 Grondwet 1994; Artikelen 195, eerste lid, en 371 Wetboek van 
Strafvordering.) 
25 september 2007 P.2007.0420.N nr. 430 
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Artikel 14, I.V.B.P.R. – Artikel 6.1 EVRM – Strafuitvoeringsrechtbank – Toepassing. 

De artikelen 6.1, EVRM, en 14, I.V.B.P.R., zijn niet van toepassing op de 
strafuitvoeringsrechtbank  
20 november 2007 P.2007.1528.N nr. 569 

Strafuitvoeringsrechtbank – Artikel 54 Wet Strafuitvoering – Verplichting uitspraak te 
doen binnen 14 dagen nadat de zaak in beraad is genomen – Sanctie. 

Er is geen enkele wettelijke bepaling die in een sanctie voorziet indien de 
strafuitvoeringsrechtbank niet beslist binnen 14 dagen nadat de zaak in beraad is genomen  
(Art. 54 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot 
een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de 
strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
4 december 2007 P.2007.1591.N nr. 614 

Ontvankelijkheid – Onderzoek ingeleid door de burgerlijke partijstelling – Rechtspleging 
niet door het onderzoeksgerecht geregeld – Rechtstreekse dagvaarding voor het 
vonnisgerecht. 

Wanneer een onderzoek door de burgerlijke partijstelling werd ingeleid en het 
onderzoeksgerecht de rechtspleging niet heeft geregeld, is de rechtstreekse dagvaarding 
van een beklaagde voor het vonnisgerecht wegens het feit dat het voorwerp van dat 
onderzoek uitmaakt, niet ontvankelijk.. 
5 december 2007 P.2007.0713.F nr. 616 

TUCHTZAKEN 
Hof van beroep – Zware tuchtstraf – Lichte tuchtstraf – Bevoegdheid. 

Wanneer de eerste kamer van het hof van beroep moet oordelen over een verzoek een 
zware tuchtstraf uit te spreken ten aanzien van een plaatsvervangende vrederechter, maar 
oordeelt dat slechts een lichte straf moet worden uitgesproken, kan zij een lichte straf 
opleggen en is zij niet verplicht de zaak te verwijzen naar de tuchtoverheid die bevoegd is 
om een lichte straf op te leggen  (Artikelen 414 en 415, §§ 2 en 4 Gerechtelijk Wetboek.) 
4 oktober 2007 D.2007.0001.N nr. 453 

ALLERLEI 
Herstelmaatregelen – Civielrechtelijk karakter – Afzonderlijke beslissing – Stedenbouw – 
Gevolg. 

Omwille van het civielrechtelijk karakter van de herstelmaatregelen inzake stedenbouw 
mag, na de uitspraak over de straf, over de herstelvordering, zelfs benaarstigd door het 
openbaar ministerie, afzonderlijk worden beslist  (Art. 149, § 1, eerste lid 
Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
22 mei 2007 P.2006.1692.N nr. 265 
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RECHTEN VAN DE MENS 

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 
Uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend 
aanhoudingsbevel – Uitlevering – Onderzoeksgerechten. 

Artikel 6 EVRM regelt niet het recht van verdediging voor de raadkamer of de kamer van 
inbeschuldigingstelling die uitspraak doen over de uitvoerbaarverklaring van een door een 
buitenlandse overheid uitgevaardigd bevel tot aanhouding  
3 januari 2007 P.2006.1456.F nr. 3 

Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling – Onmiddellijke aanhouding – Beoordeling – 
Redelijke termijn. 

Het rechtscollege waarbij een verzoek tot invrijheidstelling aanhangig is, kan de redelijke 
termijn zoals bedoeld in artikel 5.3 EVRM alleen toetsen aan de hechtenis die ondergaan 
is sedert de aflevering van de titel waarop zij is gestoeld; in het geval dat de onmiddellijke 
aanhouding van een veroordeelde is bevolen en deze zijn voorlopige invrijheidstelling 
vraagt, dient het gerecht dat daarover uitspraak doet, bij de beoordeling van de redelijke 
termijn, aldus alleen acht te slaan op de rechtspleging met betrekking tot de hechtenis van 
betrokkene vanaf zijn aanhouding na veroordeling tot op het ogenblik van de uitspraak 
over het laatste verzoek tot invrijheidstelling  (Art. 5.3 EVRM; Art. 27 Wet van 20 juli 
1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
9 januari 2007 P.2007.0025.N nr. 16 

Gevolg – Geen motiveringsplicht – Verklaring van de jury – Recht op een eerlijk proces – 
Hof van assisen. 

De enkele omstandigheid dat de gezworenen voor het hof van assisen niet verplicht zijn 
hun beslissing over de schuld te motiveren, levert geen miskenning op van de artikelen 
6.1 EVRM en 14.1 I.V.B.P.R.; deze bepalingen houden voor de gezworenen geen enkele 
verplichting in hun overtuiging te motiveren  
30 januari 2007 P.2006.1390.N nr. 55 

Recht op een eerlijk proces – Rechtspleging voor het hof van assisen. 

Het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging zijn gewaarborgd wanneer de 
beschuldigde tijdens de procedure voor het hof van assisen de mogelijkheid heeft al zijn 
verweermiddelen te laten gelden; het feit dat de gezworenen niet verplicht zijn te 
antwoorden op de door de beschuldigde neergelegde conclusie over de schuldvraag doet 
daaraan niet af en houdt geen gevaar voor willekeur in, aangezien de samenstelling van de 
jury en de procedure voor het hof van assisen, die niet vergelijkbaar is met deze voor de 
correctionele rechtbank of voor de politierechtbank, de nodige waarborgen tegen 
willekeur bieden  
30 januari 2007 P.2006.1390.N nr. 55 

Herstelvordering – Mede–eigenaar – Geding over de vordering tot herstel – Mede–
eigenaar niet bij het geding betrokken – Vordering voorafgaandelijk niet aan de mede–
eigenaar medegedeeld – Toegang tot de rechterlijke instantie – Herstel van de plaats in 
de vorige staat – Stedenbouw. 

De omstandigheid dat de mede–eigenaar niet bij het geding over de vordering tot herstel 
inzake stedenbouw werd betrokken en dat de vordering hem voorafgaandelijk niet werd 
medegedeeld schendt op zich het door artikel 6 EVRM bepaalde recht van toegang tot een 
rechtbank niet; bij wijze van tijdig derdenverzet kan de mede–eigenaar tegen die 
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vordering verweer voeren en daarbij zijn rechtmatige belangen voor de rechter doen 
gelden. (Artikelen 149, §§ 1, 2, 3 en 4, en 160, vijfde lid Decr. Vl. Parlement 18 mei 
1999; Art. 6.1 EVRM.) 
6 februari 2007 P.2006.1286.N nr. 68 

Afwachting van een arrest van het Arbitragehof – Verstrijken van een termijn van meer 
dan vier jaar – Redelijke termijn – Overschrijding. 

De feitenrechter kan niet op grond van de overweging dat langer dan vier jaar wachten op 
een arrest van het Arbitragehof het tijdsverloop wettigt, naar recht beslissen dat de 
redelijke termijn niet is overschreden. 
28 februari 2007 P.2006.1038.F nr. 115 

Toetsing door het Hof – Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter – Redelijke 
termijn – Overschrijding. 

Ofschoon de feitenrechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij afleidt dat 
de redelijke termijn binnen welke de zaak moet worden onderzocht al dan niet is 
overschreden, staat het evenwel aan het Hof te toetsen of hij uit zijn vaststellingen zijn 
beslissing naar recht heeft kunnen afleiden  (Art. 6.1 EVRM.) 
28 februari 2007 P.2006.1038.F nr. 115 

Eerbiediging – Vermoeden van onschuld – Strafzaken – Openbaar ministerie. 

Artikel 6.2, EVRM verbiedt het openbaar ministerie niet om in een akte van de 
rechtspleging te stellen dat de vervolgde persoon het misdrijf heeft gepleegd  (Art. 6.2 
EVRM.) 
7 maart 2007 P.2007.0259.F nr. 129 

Vermoeden van onschuld – Rechter die de wijze van verdediging beoordeelt – Rechter die 
de schijn verwekt dat elke verdediging zinloos is. 

Het recht van verdediging en het recht van eenieder op een eerlijke behandeling van zijn 
zaak door een onpartijdige rechter, waarbij het vermoeden van onschuld als uitgangspunt 
geldt, worden miskend door de rechter die de wijze waarop de beklaagde zich verdedigt 
tegen de tenlastelegging beoordeelt of de schijn verwekt dat elke verdediging zinloos is  
(Art. 6 EVRM; Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, 
ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.) 
13 maart 2007 P.2006.1334.N nr. 134 

Recht van verdediging – Rechter die de wijze van verdediging beoordeelt – Rechter die de 
schijn verwekt dat elke verdediging zinloos is. 

Het recht van verdediging en het recht van eenieder op een eerlijke behandeling van zijn 
zaak door een onpartijdige rechter, waarbij het vermoeden van onschuld als uitgangspunt 
geldt, worden miskend door de rechter die de wijze waarop de beklaagde zich verdedigt 
tegen de tenlastelegging beoordeelt of de schijn verwekt dat elke verdediging zinloos is  
(Art. 6 EVRM; Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, 
ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.) 
13 maart 2007 P.2006.1334.N nr. 134 

Recht op een eerlijke behandeling – Rechter die de wijze van verdediging beoordeelt. 

Het recht van verdediging en het recht van eenieder op een eerlijke behandeling van zijn 
zaak door een onpartijdige rechter, waarbij het vermoeden van onschuld als uitgangspunt 
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geldt, worden miskend door de rechter die de wijze waarop de beklaagde zich verdedigt 
tegen de tenlastelegging beoordeelt of de schijn verwekt dat elke verdediging zinloos is  
(Art. 6 EVRM; Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, 
ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.) 
13 maart 2007 P.2006.1334.N nr. 134 

Artikel 7.1 – Wettigheid van de aantijgingen – Beslissingen gegrond op een wettelijke 
bepaling die vervolgens door het Arbitragehof wordt vernietigd – Procedure van 
intrekking. 

De artikelen 7.1, EVRM, 14.7 en 15.1, I.V.B.P.R., verbieden dat de procedure van 
intrekking wordt gebruikt om handelingen in België vervolgbaar te stellen welke het niet 
meer waren op het ogenblik dat een gerechtelijke beslissing een einde heeft gemaakt aan 
de uitoefening van de strafvordering met toepassing van de ten tijde van de uitspraak 
vigerende wetten. (Art. 7.1 EVRM; Artikelen 14.7 en 15.1 Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, 
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.) 
28 maart 2007 P.2007.0031.F nr. 157 

Onderzoeksgerechten – Toepassing – Eerlijke behandeling. 

Aangezien de onderzoeksgerechten niet moeten beslissen over de gegrondheid van een 
beschuldiging in strafzaken, zijn zij in de regel niet gebonden aan de voorschriften van 
artikel 6.1 EVRM; de regels van dit artikel kunnen evenwel een rol spelen vooraleer de 
zaak bij de bodemrechter wordt aanhangig gemaakt, in zoverre de aanvankelijke niet–
naleving ervan de eerlijke behandeling van de zaak ernstig kan schaden  
4 april 2007 P.2007.0218.F nr. 175 

Vermoeden van onschuld – Openbaar ministerie en politieambtenaar – Toepassing. 

Uit de overweging dat "de verplichtingen vervat in artikel 6.1 EVRM, of die eruit 
voortvloeien, niet als zodanig voor het openbaar ministerie of de politie gelden", volgt 
niet dat de appelrechters uitsluiten dat het vermoeden van onschuld op het openbaar 
ministerie of de politie van toepassing is  
4 april 2007 P.2007.0218.F nr. 175 

Onpartijdigheid – Onderzoeksrechter – Positieve daden – Toepassing. 

Door te vermelden "dat de onderzoeksmagistraat geen enkele onderzoekshandeling heeft 
gesteld waardoor diens onpartijdigheid in twijfel kan worden getrokken" en dat de 
voorbeelden uit de rechtspraak die door de inverdenkinggestelde worden aangehaald, 
geen verband houden met de zaak "in zoverre zij alle betrekking hebben op positieve 
daden die onderzoeksrechters in andere zaken zijn verweten", oordelen de appelrechters 
niet dat de onderzoeksmagistraat alleen onpartijdig moet zijn wanneer hij positieve daden 
stelt, noch dat zijn onpartijdigheid alleen aan de voormelde positieve daden kan worden 
afgemeten  
4 april 2007 P.2007.0218.F nr. 175 

Reden – Stukken – Onderzoeksmaatregel – Verzoek – Voeging bij het strafdossier – 
Afwijzing door de rechter. 

Het recht van verdediging wordt niet miskend noch artikel 5.4, EVRM geschonden door 
de enkele omstandigheid dat de rechter een verzoek tot het bevelen van een 
onderzoeksmaatregel of van de voeging van bepaalde stukken bij het strafdossier afwijst, 
omdat hij de maatregel niet nodig acht om tot zijn overtuiging te komen. (Art. 5.4 
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EVRM.) 
10 april 2007 P.2007.0404.N nr. 177 

Recht op vrijheid en veiligheid – Vreemdelingen – Vrijheidsberoving – Artikel 5.1.f – 
Aanvraag tot machtiging van verblijf – Verbod – Maatregel tot verwijdering. 

Artikel 5.1.f, EVRM verbiedt niet iedere bij wet ingestelde rechtspleging tot verwijdering 
van het grondgebied wanneer de vreemdeling die het voorwerp ervan uitmaakt een 
aanvraag tot machtiging van verblijf heeft ingediend op grond van artikel 9, 
Vreemdelingenwet. (Art. 5.1, f EVRM; Art. 9 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen.) 
18 april 2007 P.2007.0320.F nr. 190 

Onafhankelijke en onpartijdige rechter. 

De artikelen 6.1, EVRM en 14.1, I.V.B.P.R. vereisen niet enkel dat de rechterlijke 
instantie onafhankelijk en onpartijdig is, maar tevens dat er geen schijn van 
afhankelijkheid of partijdigheid bestaat  
19 april 2007 P.2006.1605.N nr. 194 

Strafvermindering – Mate en voorwaarden – Sanctie – Redelijke termijn – 
Overschrijding. 

Het staat aan de bodemrechter om, wanneer hij beslist een strafvermindering toe te 
kennen omdat de redelijke termijn is overschreden, in feite en op grond van de concrete 
gegevens van de zaak te oordelen in welke mate en onder welke voorwaarden die 
vermindering kan worden toegekend, op voorwaarde dat die vermindering reëel en 
meetbaar is, zonder dat hij daarenboven de straf moet bepalen die hij bij ontstentenis van 
een dergelijke overschrijding zou hebben opgelegd; in dat geval moet hij de straf die hij 
uitspreekt verminderen, t.o.v. deze welke hij zou hebben opgelegd indien de zaak zonder 
vertraging was gevonnist, en niet t.o.v. deze welke de eerste rechter in aanmerking heeft 
genomen  
25 april 2007 P.2006.1608.F nr. 208 

Vrijheid van meningsuiting – Foto – Bescherming – Omvang. 

De bescherming van de vrije meningsuiting krachtens artikel 10, EVRM omvat ook de 
bescherming van de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden door te geven via foto's, die 
desgevallend geschreven informatie vergezellen  (Art. 10 EVRM.) 
27 april 2007 C.2006.0123.N nr. 211 

Vrijheid van meningsuiting – Beoordeling door de rechter – Beperking. 

Uit de beslissing van de rechter moet niet alleen blijken dat hij het recht op vrije 
meningsuiting heeft afgewogen tegen de andere rechten bedoeld door artikel 10.2, 
EVRM, zoals het recht op de goede naam, maar ook dat de opgelegde beperking, in acht 
genomen de context waarin de mening werd geuit, de hoedanigheid van de partijen en de 
overige bijzondere omstandigheden van de zaak, beantwoordt aan een dwingende sociale 
noodwendigheid, pertinent is en dat door de opgelegde beperking de evenredigheid wordt 
geëerbiedigd tussen het aangewende middel en het beoogde doel  (Art. 10.2 EVRM.) 
27 april 2007 C.2006.0123.N nr. 211 
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Tuchtonderzoek – Gelding – Straffen. 

Artikel 3, EVRM geldt ook voor straffen die worden uitgesproken tijdens een 
tuchtonderzoek. 
27 april 2007 D.2006.0014.N nr. 215 

Vrijheid van meningsuiting – Beperking. 

Een beperking van de vrijheid van meningsuiting is nodig in een democratische 
samenleving wanneer zij beantwoordt aan een dwingende sociale noodwendigheid, op 
voorwaarde dat de evenredigheid wordt geëerbiedigd tussen het aangewende middel en 
het beoogde doel en de beperking verantwoord is op grond van relevante en toereikende 
motieven  (Art. 10.2 EVRM.) 
27 april 2007 C.2006.0123.N nr. 211 

Recht op een eerlijke behandeling van de zaak – Inlichtingen uit een ander niet gevoegd 
onderzoeksdossier – Inlichtingen vermeld in een aan een tegensprekelijk debat 
onderworpen proces–verbaal – Verplichting om een afschrift te voegen van het dossier 
dat niet bij de rechter aanhangig is. 

Het vermelden van inlichtingen, in een aan een tegensprekelijk debat onderworpen 
proces–verbaal, uit een onderzoek dat met de zaak geen verband houdt, vindt steun in de 
artikelen 44/1 en 44/4, van de Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en, door het 
enkele feit dat dit ander onderzoek niet bij het dossier is gevoegd, miskent het het 
algemeen rechtsbeginsel betreffende de loyaliteit van de bewijsvoering niet; noch het 
recht op een eerlijke behandeling van de zaak, noch het recht van verdediging verplichten 
de rechter om het afschrift van een dossier dat niet bij hem aanhangig is gemaakt bij het 
dossier te doen voegen, alleen omdat één van de stukken die hem zijn voorgelegd, dat 
dossier als bron vermeldt van de inlichtingen die dat stuk aandraagt  
30 mei 2007 P.2007.0421.F nr. 284 

Cassatie – Nieuw middel – Redenen tot wraking – Onpartijdige rechter. 

Art. 6.1 EVRM verleent, in de regel, de rechtzoekende niet het recht om voor het eerst in 
cassatie redenen tot wraking op te werpen waarvan hij reeds voor de feitenrechter weet 
had  
30 mei 2007 P.2007.0198.F nr. 281 

Verzoek tot bewarend beslag op de goederen van de beschuldigde – Verlof tot bewarend 
beslag verleend aan de burgerlijke partij door de beslagrechter – Zelfde beslagrechter die 
nadien als rechter–assessor zetelt in het Hof van Assisen – Recht op een onafhankelijk en 
onpartijdig rechter – Strafvordering – Hof van assisen. 

Nu krachtens de artikelen 1415, 1429 en 1494, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek geen 
verlof om bewarend beslag op roerend en onroerend goed te leggen kan worden verleend 
dan wegens een schuldvordering die zeker en opeisbaar is en die vaststaande is of vatbaar 
voor een voorlopige raming, geeft de beslagrechter die een verzoek tot bewarend beslag 
tot zekerheidstelling van een vordering inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst, 
ontvankelijk en gegrond verklaart, noodzakelijkerwijze zijn mening te kennen over de 
door de verzoeker aangeklaagde feiten die de grondslag vormen voor die vordering; de 
omstandigheid dat diezelfde beslagrechter nadien, in de andere hoedanigheid van rechter–
assessor, deel uitmaakt van het hof van assisen dat oordeelt over de strafvordering wegens 
dezelfde feiten ten laste van de beslagene, is van aard om bij de beschuldigde gewettigde 
twijfel te wekken betreffende de geschiktheid van die rechter–assessor om de zaak met de 
vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid te behandelen. (Art. 292 Gerechtelijk 



– 261 – 

Wetboek; Art. 6.1 EVRM.) 
5 juni 2007 P.2007.0294.N nr. 301 

Voorlopige hechtenis – Beslissing die het verzoek niet ontvankelijk verklaart – Beslissing 
niet vatbaar voor cassatieberoep – Verzoek tot verlaging voor het afsluiten van het 
voorbereidend onderzoek – Borgsom – Invrijheidstelling onder borgtocht – 
Daadwerkelijk rechtsmiddel. 

Schending van het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel, gewaarborgd bij artikel 13, 
EVRM, kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat het, enerzijds, aan de rechter 
staat die uitspraak doet of heeft gedaan over de strafvordering, om te beslissen over de 
bestemming die aan de borgsom moet worden gegeven, een bepaling die overeenstemt 
met het tweede lid van artikel 5.3 van het voormelde Verdrag, en dat er anderzijds geen 
cassatieberoep openstaat tegen een beslissing daarover vooraleer de rechter waaraan de 
wet dit heeft toevertrouwd, de beslissing daadwerkelijk heeft genomen  
6 juni 2007 P.2007.0454.F nr. 309 

Inmenging – Wettigheid – Privé–leven – Veiligheid van de Staat – Schaduwen – 
Observaties – Bewijsmiddel – Strafzaken. 

Het schaduwen en de observaties, eventueel gepaard gaande met opnamen, die door de 
Veiligheid van de Staat overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 november 1998 
zijn verricht, met name om de aanwezigheid op te sporen van terroristische groeperingen 
op het grondgebied en om zo nodig de dreiging van dergelijke aanslagen te voorkomen, 
zijn een inmenging van de overheid in de uitoefening van het recht op eerbiediging van 
het privé–leven, die evenwel niet verboden is bij artikel 8 EVRM vermits zij bij wet 
volgens de daarin gestelde bewoordingen is bepaald en een maatregel is die in een 
democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van 's lands veiligheid, de 
openbare veiligheid, het economisch welzijn van het land, de bescherming van de 
openbare orde en het voorkomen van strafrechtelijke misdrijven, de bescherming van de 
gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van 
anderen. 
27 juni 2007 P.2007.0333.F nr. 365 

Verdachte – Recht op een eerlijke behandeling van de zaak – Persoon tegen wie 
gerechtelijke vervolgingen zijn ingesteld – Bewijsmiddel – Gevolgen – Eed – Strafzaken – 
Onwettigheid. 

Het verhoor onder eed van iemand waartegen een gerechtelijk onderzoek is ingesteld, 
miskent het algemeen beginsel van eerbiediging van het recht van verdediging wanneer 
die eed, degene die wordt verhoord verplicht om tegen zichzelf te getuigen of zich 
schuldig te verklaren; de beklaagde die niet zelf onder eed werd gehoord kan uit het debat 
over de tegen hem ingestelde strafvordering geen verklaringen doen weren, die een 
verdachte over hem heeft afgelegd terwijl van die verdachte, om reden van zijn 
hoedanigheid, de eed onregelmatig werd afgenomen  
27 juni 2007 P.2007.0333.F nr. 365 

Toepasselijkheid – Vermoeden van onschuld – Tuchtprocedure. 

Artikel 6.2 EVRM en het algemeen rechtsbeginsel van het vermoeden van onschuld zijn 
toepasselijk in tuchtprocedures wanneer de procedure die concreet gevoerd wordt leidt of 
kan leiden tot de schrapping van de beroepsbeoefenaar  
29 juni 2007 D.2006.0012.N nr. 368 
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Behandeling van de zaak door een rechterlijke instantie bij wet ingesteld – Overdracht 
van strafvervolging. 

De beklaagde die na overdracht van strafvervolging terecht staat voor de naar de vreemde 
wet daarvoor bevoegde rechter, wordt niet onttrokken aan de rechter die de wet hem 
toekent. (Art. 13 Grondwet 1994; Art. 6.1 EVRM.) 
4 september 2007 P.2007.0894.N nr. 385 

Recht van de beschuldigde om op de hoogte te worden gesteld van de beschuldigingen – 
Artikel 6.3.a, EVRM – Onderzoeksgerechten – Toepassing. 

Het recht van elke beschuldigde om onverwijld, in een taal die hij verstaat en in 
bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem 
ingebrachte beschuldiging, betreft het recht van verdediging voor het vonnisgerecht; het is 
in de regel niet toepasselijk op de onderzoeksgerechten wanneer zij niet moeten beslissen 
over de gegrondheid van een beschuldiging in strafzaken en met name wanneer zij 
uitspraak doen over de regeling van de rechtspleging  (Art. 6.3, a EVRM.) 
12 september 2007 P.2007.0942.F nr. 403 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle van de wettigheid van een toegepaste 
bijzondere opsporingsmethode van observatie – Bestaanbaarheid – Controle aan de hand 
van het vertrouwelijk dossier – Artikel 235ter Sv. – Onderzoek in strafzaken. 

Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering is in overeenstemming met artikel 6 EVRM 
dat alleen vereist dat op enig ogenblik in de loop van de rechtspleging een onafhankelijke 
en onpartijdige rechter mede aan de hand van het vertrouwelijk dossier de wettigheid van 
de observatie zou onderzoeken  (Art. 6 EVRM; Art. 235ter Wetboek van Strafvordering.) 
25 september 2007 P.2007.0677.N nr. 433 

Recht van verdediging – Bijzondere opsporingsmethoden – Controle van het vertrouwelijk 
dossier. 

Uit artikel 6 EVRM volgt niet dat het recht van verdediging noodzakelijk inhoudt dat de 
verdediging zelf in staat moet worden gesteld de regelmatigheid van de machtiging tot 
observatie en van de uitgevoerde machtiging aan de hand van het vertrouwelijk dossier te 
controleren; evenmin moet dat nazicht geschieden telkens wanneer de verdachte daarom 
verzoekt  (Art. 6 EVRM; Art. 235ter Wetboek van Strafvordering.) 
25 september 2007 P.2007.0677.N nr. 433 

Recht van verdediging – Beperking – Voorwaarde – Toepassing. 

Artikel 6 EVRM verbiedt niet de uitoefening van het recht van verdediging in bepaalde 
gevallen te regelen en te beperken: dergelijke beperking kan verantwoord zijn indien ze 
evenredig is met het belang van de te bereiken doelstellingen, zoals de nationale 
veiligheid, de noodzaak onderzoeksmethoden geheim te houden om bepaalde vormen van 
zware criminaliteit te bestrijden of de veiligheid van getuigen, infiltranten of informanten 
te vrijwaren  (Art. 6.3 EVRM.) 
25 september 2007 P.2007.0677.N nr. 433 

Aanvullend protocol – Maatregel – Wanbetaling – Openbaar nut – Bescherming van de 
eigendom – Advocaat – Bijdragen – Weglating. 

De regel dat de raad van de Orde aan de op het tableau ingeschreven advocaten de 
betaling van door hem vastgelegde bijdragen kan opleggen en de regel, die uitgevaardigd 
is ter uitvoering van de vorige, dat de raad van de Orde, met inachtneming van de 
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vastgelegde regeling, bij wege van een administratieve beslissing de weglating kan 
bevelen van de advocaat die verzuimt die bijdragen te betalen, zijn bepalingen die 
bijdragen tot goede organisatie van het beroep van advocaat en die, bijgevolg, een 
openbaar nut nastreven. (Art. 443, eerste lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 1 Aanvullend 
Protocol nr. 1 bij het EVRM, ondertekend te Parijs op 20 maart 1952, goedgekeurd bij 
Wet 13 mei 1955.) 
28 september 2007 D.2006.0019.F nr. 442 

Evenredigheidsbeginsel – Aanvullend protocol – Maatregel – Wanbetaling – Openbaar 
nut – Bescherming van de eigendom – Advocaat – Bijdragen – Weglating. 

De bestreden beslissing van de raad van beroep is naar recht verantwoord wanneer zij de 
uitspraak van de raad van de Orde bevestigt om de advocaat die de opgelegde bijdragen 
niet betaalt, van het tableau weg te laten en die feitelijke omstandigheden naar voren 
brengt die uitsluiten dat die maatregel, die hier van administratieve aard is, in 
wanverhouding zou staan met het doel van openbaar nut op grond waarvan hij is ingesteld  
(Art. 443, eerste lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 1 Aanvullend Protocol nr. 1 bij het 
EVRM, ondertekend te Parijs op 20 maart 1952, goedgekeurd bij Wet 13 mei 1955.) 
28 september 2007 D.2006.0019.F nr. 442 

Recht op bijstand – Voorlopige hechtenis – Draagwijdte – Onderzoeksrechter – Verhoor 
van de inverdenkinggestelde – Advocaat – Bevel tot aanhouding – Strafzaken – Eerlijk 
proces. 

Alleen uit het feit dat geen enkele wettelijke bepaling voorschrijft dat een advocaat de 
inverdenkinggestelde moet bijstaan tijdens het verhoor door de onderzoeksrechter, voor 
het verlenen van het bevel tot aanhouding, kan niet worden afgeleid dat zijn recht op een 
eerlijk proces voor het vonnisgerecht ernstig in het gedrang kan worden gebracht of dat de 
uitoefening van zijn recht van verdediging, zowel voor de onderzoeksgerechten als voor 
de vonnisgerechten, kan worden belemmerd  (Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis; Art. 6.1 EVRM.) 
3 oktober 2007 P.2007.1372.F nr. 451 

Recht op bijstand – Voorlopige hechtenis – Draagwijdte – Onderzoeksrechter – Verhoor 
van de inverdenkinggestelde – Artikel 6, § 3.c – Advocaat – Bevel tot aanhouding – 
Strafzaken. 

Het recht van iedere beschuldigde om zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van 
een raadsman naar eigen keuze en, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om 
een raadsman te bekostigen, om kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen 
worden bijgestaan, indien het belang van de rechtspraak zulks vereist, is van toepassing 
voor de rechter die moet oordelen over de gegrondheid van de strafvordering en niet bij 
het verhoor van de inverdenkinggestelde door de onderzoeksrechter alvorens het bevel tot 
aanhouding uit te vaardigen  (Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis; Art. 6.3, c EVRM.) 
3 oktober 2007 P.2007.1372.F nr. 451 

Inmenging – Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé–communicatie en 
telecommunicatie – Recht op eerbiediging van het privé–leven – Grenzen. 

Artikel 90ter Sv. is een toegankelijke en duidelijk gestelde regel. Het is een wettelijke 
bepaling die, krachtens artikel 8.2 EVRM, de inmenging toestaat van het openbaar gezag 
in de uitoefening van het recht op eerbiediging van het privé–leven  
10 oktober 2007 P.2007.0864.F nr. 472 
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Bij verstek gewezen veroordeling – Informatie over de termijn om verzet in te stellen en 
de modaliteiten ervan – Recht op een eerlijk proces – Akte van betekening. 

De artikelen 6 en 13 EVRM die respectievelijk het recht op een eerlijke behandeling van 
de zaak en dat van een daadwerkelijk rechtsmiddel waarborgen, schrijven niet voor dat de 
akte van betekening van de bij verstek gewezen veroordeling de termijn om verzet in te 
stellen en de modaliteiten ervan vermeldt. 
10 oktober 2007 P.2007.0733.F nr. 470 

Strafuitvoeringsrechtbank – Artikel 2 aanvullend Protocol nr. 7 EVRM – Recht op 
rechtspraak in twee instanties. 

Noch artikel 2 aanvullend Protocol nr. 7 EVRM, dat overigens niet door België werd 
ondertekend, noch artikel 13 EVRM, waarborgen ten aanzien van de vonnissen van de 
strafuitvoeringsrechtbanken het recht op rechtspraak in twee instanties of een 
daadwerkelijk recht van hoger beroep. 
10 oktober 2007 P.2007.1362.F nr. 474 

Strafuitvoeringsrechtbank – Toepassing. 

Artikel 6 EVRM is alleen toepasselijk op, ofwel het onderzoek van geschillen over de 
vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen, ofwel de gegrondheid van elke 
vervolging in strafzaken; bijgevolg is het niet toepasselijk op de 
strafuitvoeringsrechtbank. 
10 oktober 2007 P.2007.1362.F nr. 474 

Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel – Bij verstek gewezen veroordeling – Informatie 
over de termijn om verzet in te stellen en de modaliteiten ervan – Akte van betekening. 

De artikelen 6 en 13 EVRM die respectievelijk het recht op een eerlijke behandeling van 
de zaak en dat van een daadwerkelijk rechtsmiddel waarborgen, schrijven niet voor dat de 
akte van betekening van de bij verstek gewezen veroordeling de termijn om verzet in te 
stellen en de modaliteiten ervan vermeldt. 
10 oktober 2007 P.2007.0733.F nr. 470 

Tijd en middelen nodig ter voorbereiding van de verdediging – Artikel 6.3.b – Strafzaken. 

Om vast te stellen of de vervolgde persoon en zijn raadsman de tijd en de middelen 
hebben gekregen die nodig zijn ter voorbereiding van de verdediging, moet men rekening 
houden met de tijd en de middelen die hun zowel vóór als tijdens de zittingen waren 
toegekend, doch ook met het belang en de ingewikkeldheid van de zaak  
10 oktober 2007 P.2007.0864.F nr. 472 

Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé–communicatie en telecommunicatie – 
Afluisteren en opnemen van de verklaringen van een verdachte – Recht op een eerlijk 
proces – Strafzaken. 

Noch de artikelen 6.1 en 6.2 EVRM, noch het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging, verbieden het afluisteren en opnemen van de telecommunicatie van een 
verdachte, overeenkomstig artikel 90ter, § 1, Sv., ook al maakt die onderzoekshandeling 
het mogelijk om verklaringen te vergaren die de steller ervan liever niet zou hebben 
gedaan in aanwezigheid van een gerechtelijke overheid of van politie  
10 oktober 2007 P.2007.0864.F nr. 472 



– 265 – 

Vrijheidsberoving van een veroordeelde – Toepassing. 

De vrijheidsberoving van een veroordeelde is niet in strijd met artikel 3 EVRM, louter 
vanwege het feit dat de veroordeelde ziek is. 
10 oktober 2007 P.2007.1362.F nr. 474 

Zwijgrecht – Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé–communicatie en 
telecommunicatie – Afluisteren en opnemen van de verklaringen van een verdachte – 
Strafzaken. 

Noch de artikelen 6.1 en 6.2 EVRM, noch het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging, verbieden het afluisteren en opnemen van de telecommunicatie van een 
verdachte, overeenkomstig artikel 90ter, § 1, Sv., ook al maakt die onderzoekshandeling 
het mogelijk om verklaringen te vergaren die de steller ervan liever niet zou hebben 
gedaan in aanwezigheid van een gerechtelijke overheid of van politie  
10 oktober 2007 P.2007.0864.F nr. 472 

Recht van verdediging – Verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen – Facultatieve 
bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen die niet meer in het vermogen van 
de veroordeelde kunnen worden aangetroffen – Schriftelijke vordering van het openbaar 
ministerie – Raming van de geldwaarde van de vermogensvoordelen – Artikel 6.3.b – 
Strafvordering. 

Artikel 43bis, Strafwetboek, vereist niet dat de vordering van het openbaar ministerie 
schriftelijk de geldwaarde raamt, maar laat het integendeel aan de strafrechter die 
geldwaarde te ramen; wanneer het openbaar ministerie de bijzondere verbeurdverklaring 
schriftelijk heeft gevorderd en indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het 
vermogen van de veroordeelde, is de raming van de geldwaarde altijd in het debat voor de 
strafrechter  
13 november 2007 P.2007.0929.N nr. 547 

Eén enkele straf door de eerste rechter wegens verschillende misdrijven uitgesproken – 
Handhaving van de door de eerste rechter uitgesproken straf – Vrijspraak voor één van 
de telastleggingen – Rechtspleging in hoger beroep. 

Artikel 6 EVRM verbiedt niet dat het gerecht waar het hoger beroep aanhangig is gemaakt 
tegen een vonnis dat één enkele straf wegens verschillende telastleggingen uitspreekt, de 
door de eerste rechter uitgesproken straf handhaaft, terwijl het één van die telastleggingen 
niet bewezen verklaart. 
14 november 2007 P.2007.1324.F nr. 554 

Verwittiging van beklaagde van de straffen die kunnen worden uitgesproken. 

Noch artikel 6.3, EVRM, noch het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, 
noch artikel 1, Koninklijk Besluit nr 22 van 24 oktober 1934, noch artikel 195, Wetboek 
van Strafvordering, vereisen dat een beklaagde wordt verwittigd van de precieze straffen 
die tegen hem zullen kunnen worden uitgesproken  
20 november 2007 P.2007.1173.N nr. 568 

Strafuitvoeringsrechtbank – Toepassing. 

De artikelen 6.1, EVRM, en 14, I.V.B.P.R., zijn niet van toepassing op de 
strafuitvoeringsrechtbank  
20 november 2007 P.2007.1528.N nr. 569 
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Strafvervolging – Sanctie – Redelijke termijn – Overschrijding. 

De artikelen 6.1 EVRM en 1 van het aanvullend Protocol van 20 maart 1952 duiden de 
gevolgen niet aan die de rechter aan een door hem vastgestelde overschrijding van de 
redelijke termijn moet verbinden; geen wettelijke bepaling zegt dat de rechter in zulk 
geval geen straf meer mag opleggen of de door de eerste rechter opgelegde straf in haar 
geheel of in al haar onderdelen afzonderlijk moet verminderen  
4 december 2007 P.2007.0592.N nr. 607 

Beoordeling door de rechter – Strafvervolging – Sanctie – Redelijke termijn – 
Overschrijding. 

De rechter oordeelt onaantastbaar in feite welk gevolg moet verbonden worden aan het 
overschrijden van de redelijke termijn die hij vaststelt; het staat aldus aan de rechter om, 
wanneer hij beslist een strafvermindering toe te kennen omdat de redelijke termijn is 
overschreden, in feite en op grond van de concrete gegevens van de zaak te oordelen in 
welke mate en onder welke voorwaarden die vermindering kan worden toegekend, op 
voorwaarde dat die vermindering reëel en meetbaar is  (Art. 21ter Voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering.) 
4 december 2007 P.2007.0592.N nr. 607 

Strafvervolging – Redelijke termijn – Overschrijding. 

De rechter oordeelt onaantastbaar in feite welk gevolg moet verbonden worden aan het 
overschrijden van de redelijke termijn die hij vaststelt; het staat aldus aan de rechter om, 
wanneer hij beslist een strafvermindering toe te kennen omdat de redelijke termijn is 
overschreden, in feite en op grond van de concrete gegevens van de zaak te oordelen in 
welke mate en onder welke voorwaarden die vermindering kan worden toegekend, op 
voorwaarde dat die vermindering reëel en meetbaar is  (Art. 21ter Voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering.) 
4 december 2007 P.2007.0592.N nr. 607 

Verband – Onpartijdigheid van de rechter – Deskundigenonderzoek – Onpartijdigheid 
van de deskundige. 

Het recht van een persoon op een eerlijke behandeling van zijn zaak kan miskend worden 
wanneer de bodemrechter zijn beslissing grondt op het advies van een partijdige of 
schijnbaar partijdige deskundige  (Art. 6.1 EVRM.) 
20 december 2007 C.2007.0307.N nr. 654 

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE 
RECHTEN 

Gevolg – Artikel 14.1 – Geen motiveringsplicht – Verklaring van de jury – Recht op een 
eerlijk proces – Hof van assisen. 

De enkele omstandigheid dat de gezworenen voor het hof van assisen niet verplicht zijn 
hun beslissing over de schuld te motiveren, levert geen miskenning op van de artikelen 
6.1 EVRM en 14.1 I.V.B.P.R.; deze bepalingen houden voor de gezworenen geen enkele 
verplichting in hun overtuiging te motiveren  
30 januari 2007 P.2006.1390.N nr. 55 
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Recht op een eerlijke behandeling – Strafrecht – Recht van verdediging – Vermoeden van 
onschuld – Rechter die de wijze van verdediging beoordeelt – Rechter die de schijn 
verwekt dat elke verdediging zinloos is – Strafvordering. 

Het recht van verdediging en het recht van eenieder op een eerlijke behandeling van zijn 
zaak door een onpartijdige rechter, waarbij het vermoeden van onschuld als uitgangspunt 
geldt, worden miskend door de rechter die de wijze waarop de beklaagde zich verdedigt 
tegen de tenlastelegging beoordeelt of de schijn verwekt dat elke verdediging zinloos is  
(Art. 6 EVRM; Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, 
ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.) 
13 maart 2007 P.2006.1334.N nr. 134 

Artikel 15.1 – Wettigheid van de aantijgingen – Beslissingen gegrond op een wettelijke 
bepaling die vervolgens door het Arbitragehof wordt vernietigd – Procedure van 
intrekking. 

De artikelen 7.1, EVRM, 14.7 en 15.1, I.V.B.P.R., verbieden dat de procedure van 
intrekking wordt gebruikt om handelingen in België vervolgbaar te stellen welke het niet 
meer waren op het ogenblik dat een gerechtelijke beslissing een einde heeft gemaakt aan 
de uitoefening van de strafvordering met toepassing van de ten tijde van de uitspraak 
vigerende wetten. (Art. 7.1 EVRM; Artikelen 14.7 en 15.1 Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, 
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.) 
28 maart 2007 P.2007.0031.F nr. 157 

Beslissingen gegrond op een wettelijke bepaling die vervolgens door het Arbitragehof 
wordt vernietigd – Procedure van intrekking – Artikel 14.7 – "Non bis in idem". 

De artikelen 7.1, EVRM, 14.7 en 15.1, I.V.B.P.R., verbieden dat de procedure van 
intrekking wordt gebruikt om handelingen in België vervolgbaar te stellen welke het niet 
meer waren op het ogenblik dat een gerechtelijke beslissing een einde heeft gemaakt aan 
de uitoefening van de strafvordering met toepassing van de ten tijde van de uitspraak 
vigerende wetten. (Art. 7.1 EVRM; Artikelen 14.7 en 15.1 Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, 
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.) 
28 maart 2007 P.2007.0031.F nr. 157 

Onpartijdigheid – Artikel 14.1 – Onderzoeksrechter – Positieve daden – Artikel 14 – 
Toepassing. 

Door te vermelden "dat de onderzoeksmagistraat geen enkele onderzoekshandeling heeft 
gesteld waardoor diens onpartijdigheid in twijfel kan worden getrokken" en dat de 
voorbeelden uit de rechtspraak die door de inverdenkinggestelde worden aangehaald, 
geen verband houden met de zaak "in zoverre zij alle betrekking hebben op positieve 
daden die onderzoeksrechters in andere zaken zijn verweten", oordelen de appelrechters 
niet dat de onderzoeksmagistraat alleen onpartijdig moet zijn wanneer hij positieve daden 
stelt, noch dat zijn onpartijdigheid alleen aan de voormelde positieve daden kan worden 
afgemeten  
4 april 2007 P.2007.0218.F nr. 175 

Vermoeden van onschuld – Openbaar ministerie en politieambtenaar – Artikel 14 – 
Artikel 14.2 – Toepassing. 

Uit de overweging dat "de verplichtingen vervat in artikel 6.1 EVRM, of die eruit 
voortvloeien, niet als zodanig voor het openbaar ministerie of de politie gelden", volgt 
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niet dat de appelrechters uitsluiten dat het vermoeden van onschuld op het openbaar 
ministerie of de politie van toepassing is  
4 april 2007 P.2007.0218.F nr. 175 

Artikel 14.1 – Onafhankelijke en onpartijdige rechter. 

De artikelen 6.1, EVRM en 14.1, I.V.B.P.R. vereisen niet enkel dat de rechterlijke 
instantie onafhankelijk en onpartijdig is, maar tevens dat er geen schijn van 
afhankelijkheid of partijdigheid bestaat  
19 april 2007 P.2006.1605.N nr. 194 

Bij verstek gewezen vonnis – Rechtsmiddel van verzet – Rechtspraak in twee instanties – 
Artikel 14.5 – Toepassing. 

Artikel 14.5 I.V.B.P.R dat bepaalt dat een ieder die wegens een strafbaar feit is 
veroordeeld het recht heeft de schuldigverklaring en de veroordeling opnieuw te doen 
beoordelen door een hoger rechtscollege, overeenkomstig de wet, heeft geen betrekking 
op het rechtsmiddel van verzet tegen een bij verstek gewezen vonnis. 
10 oktober 2007 P.2007.0733.F nr. 470 

Artikel 13 – Strafuitvoeringsrechtbank – Recht van hoger beroep. 

Noch artikel 2 aanvullend Protocol nr. 7 EVRM, dat overigens niet door België werd 
ondertekend, noch artikel 13 EVRM, waarborgen ten aanzien van de vonnissen van de 
strafuitvoeringsrechtbanken het recht op rechtspraak in twee instanties of een 
daadwerkelijk recht van hoger beroep. 
10 oktober 2007 P.2007.1362.F nr. 474 

Strafuitvoeringsrechtbank – Artikel 14 – Toepassing. 

De artikelen 6.1, EVRM, en 14, I.V.B.P.R., zijn niet van toepassing op de 
strafuitvoeringsrechtbank  
20 november 2007 P.2007.1528.N nr. 569 

Artikel 15.1 – Retroactiviteitsregel – Toepassing. 

Artikel 15.1, derde zin, I.V.B.P.R., heeft enkel voor gevolg dat de beklaagde retroactief 
aanspraak kan maken op een gunstiger regime dan datgene dat van toepassing was ten 
tijde van het plegen van het ten laste gelegde feit, wanneer uit de nieuwe regeling blijkt 
dat het inzicht van de wetgever omtrent de strafwaardigheid van dit feit is gewijzigd  
20 november 2007 P.2007.1109.N nr. 567 

RECHTERLIJK GEWIJSDE 

GEZAG VAN GEWIJSDE 
De regel volgens welke iemand geen tweede maal kan worden vervolgd voor feiten die 
aanleiding hebben gegeven tot een vonnis dat kracht van gewijsde heeft verkregen, is 
enkel toepasselijk op de beslissingen van de strafrechter die over de grond van de 
vervolgingen uitspraak doet  
3 januari 2007 P.2006.1456.F nr. 3 
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Tegenstrijdigheid – Beslissing over de bevoegdheid – Beslissing over de ontvankelijkheid 
– Vonnis. 

Een vonnis dat, enerzijds, over een eis uitspraak doet door deze ontvankelijk te verklaren 
en dat, anderzijds, de rechtbank onbevoegd verklaart om er kennis van te nemen, kan geen 
gezag van gewijsde hebben, daar het aldus aangetast is door een tegenstrijdigheid zodat 
niet met zekerheid kan worden bepaald welke betekenis aan die beslissing moet worden 
gegeven  (Art. 19, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
4 januari 2007 C.2005.0565.F nr. 4 

Beslissing over de latere burgerlijke rechtsvordering – Gewijsde in strafzaken – Hoger 
beroep van de beklaagde beperkt tot de burgerrechtelijke beschikkingen – Geen hoger 
beroep van het O.M. – Omvang. 

Op het hoger beroep van de beklaagde dat beperkt is tot de burgerrechtelijke 
beschikkingen van het beroepen vonnis en zonder hoger beroep van het openbaar 
ministerie, is de rechter in hoger beroep gebonden door de beslissing van de eerste rechter 
op de strafvordering waarbij het feit waarop de strafvordering en de burgerlijke 
rechtsvordering zijn gegrond bewezen is verklaard, aangezien die beslissing, in dat 
opzicht, gezag en kracht van gewijsde heeft  
10 januari 2007 P.2006.0988.F nr. 17 

Het gezag van het rechterlijk gewijsde is beperkt tot wat de rechter heeft beslist over een 
punt dat in betwisting was en tot wat, om reden van het geschil dat voor de rechter was 
gebracht en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, de noodzakelijke 
grondslag, al weze het impliciet, van de beslissing uitmaakt  (Art. 23 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
29 januari 2007 C.2004.0600.F nr. 52 

Cassatiearrest. 

Een cassatiearrest dat op een eerste voorziening is gewezen heeft geen gezag van 
gewijsde  
3 mei 2007 C.2006.0032.F nr. 220 

Tegenstelbaar karakter. 

Het gezag van gewijsde in strafzaken staat niet eraan in de weg dat een partij die niet bij 
het strafgeding was betrokken, de elementen betwist die uit het strafproces zijn afgeleid  
(Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.) 
31 mei 2007 C.2006.0494.F nr. 286 

Begrip. 

Het gezag van het rechterlijk gewijsde is beperkt tot wat de rechter over een punt in 
betwisting heeft beslist en wat, wegens de voor hem gebrachte betwisting waarover de 
partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, de noodzakelijke grondslag, ook impliciet, 
van zijn beslissing vormt. 
12 december 2007 P.2007.0979.F nr. 629 

Draagwijdte – Oorzakelijk verband – Provisioneel één euro – Burgerlijke rechtsvordering 
– Fout – Schade. 

De appelrechters schenden artikel 23 Gerechtelijk Wetboek wanneer zij, –om reden van 
de vaststaande waarde van de beslissing van de correctionele rechtbank die de eiser ten 
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bedrage van één euro provisioneel aansprakelijk had gesteld voor de door de verweerster 
geleden schade, doch zonder zich nader uit te spreken aangezien de partijen daarover geen 
tegenspraak hadden gevoerd–, beslissen dat de eiser niet langer het bestaan kon betwisten 
van een oorzakelijk verband tussen zijn eigen fout en de schade die hij aan de latere fout 
van een derde toeschrijft  
12 december 2007 P.2007.0979.F nr. 629 

Grondslagen – Burgerlijke rechtsvordering. 

De beslissing van de strafrechter op de burgerlijke rechtsvordering die voor hem is 
gebracht, heeft alleen gezag van gewijsde binnen de grenzen van artikel 23 Gerechtelijk 
Wetboek   (Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.) 
12 december 2007 P.2007.0979.F nr. 629 

Het gezag van gewijsde in strafzaken geldt alleen voor hetgeen zeker en noodzakelijk 
door de strafrechter is beslist, met betrekking tot het bestaan van de aan de beklaagde ten 
laste gelegde feiten en rekening houdend met de motieven die de noodzakelijke grondslag 
van de beslissing in strafzaken uitmaken  
20 december 2007 C.2006.0301.N nr. 650 

ALLERLEI 
Ontvankelijkheid – Artikel 10, Bijzondere Wet Arbitragehof – Beroep tot intrekking van 
een op een vernietigde regel gegronde beslissing – Strafzaken. 

De procedure van intrekking die bij de Bijzondere Wet Arbitragehof is ingesteld, is niet 
van toepassing op alle beslissingen van de strafgerechten waartegen geen rechtsmiddel 
kan worden aangewend, doch alleen op de beslissingen die definitief uitspraak doen over 
de strafvordering en met nadelige gevolgen voor degene tegen wie de voormelde 
vordering werd ingesteld  
28 maart 2007 P.2007.0031.F nr. 157 

Verzoek tot intrekking van een op een vernietigde regel gesteunde veroordeling – 
Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof – Doel – Strafzaken – Artikel 10. 

Het verzoek tot intrekking bepaald in de artikelen 10 en volgenden, Bijzondere Wet 
Grondwettelijk Hof, dat strekt tot het ongedaan maken van de veroordelingen die gegrond 
zijn op een sindsdien door het Grondwettelijk Hof vernietigde wetsbepaling, leidt een 
nieuw geding in en heeft tot gevolg dat de strafvordering en eventueel de daarop gestoelde 
burgerlijke rechtsvordering opnieuw worden berecht. (Artikelen 10 tot met 13 Bijzondere 
wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
5 juni 2007 P.2006.1545.N nr. 305 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE 

ALGEMEEN 
Beraad – Toetsing van de wettigheid – Regelmatigheid – Magistraat die de leeftijdsgrens 
heeft bereikt – Samenstelling van de zetel – Motiveringsplicht – Beginsel. 

Artikel 149 van de Grondwet wordt geschonden door het arrest dat het Hof niet in staat 
stelt de regelmatige samenstelling te toetsen van de zetel die over de zaak heeft 
beraadslaagd, aangezien het niet vaststelt en uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag 
acht te slaan blijkt dat het beraad zou zijn beëindigd alvorens een van de magistraten de 
uitoefening van zijn ambt heeft beëindigd omdat hij de leeftijdsgrens heeft bereikt  (Art. 
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149 Grondwet 1994.) 
15 februari 2007 C.2006.0020.F nr. 93 

Beoordeling – Wettig verhinderde rechter, openstaande plaats van rechter of behoeften 
van de dienst – Tijdelijke aanwijzing van een rechter van een andere rechtbank uit het 
rechtsgebied – Artikel 98, Gerechtelijk Wetboek. 

Voor de in artikel 98, Gerechtelijk Wetboek bedoelde tijdelijke aanwijzing van een 
rechter is vereist dat de beschikking van de eerste voorzitter vaststelt dat een rechter 
wettig verhinderd is, dat een plaats van rechter openstaat of dat de behoeften van de dienst 
de ordemaatregel rechtvaardigen, alsmede dat de gedelegeerde rechter zijn toestemming 
geeft; het oordeel of die omstandigheden gezamenlijk of afzonderlijk de aanwijzing in 
feite rechtvaardigen komt uitsluitend de eerste voorzitter toe. 
19 april 2007 P.2006.1605.N nr. 194 

Onpartijdigheid – Rechter – Artikel 6.1 EVRM – Tijdelijk aangewezen rechter – 
Aanwijzing van een welbepaalde rechter voor de behandeling van een welbepaalde zaak. 

Noch de omstandigheid dat de aanwijzing van een rechter van een rechtbank in een 
andere rechtbank per definitie een bepaalde rechter betreft, noch de enkele omstandigheid 
dat de beschikking ter zake krachtens artikel 98, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek gebeurt 
op vordering of op advies van de procureur–generaal, kan een verdenking van 
partijdigheid doen rijzen in hoofde van een gedelegeerd rechter; tot aanwijzing van het 
tegendeel moet de eerste voorzitter van het hof van beroep, aan wie het behoort ervoor te 
waken dat de delegatie geen ander doeleinde nastreeft dan de behoeften van de dienst, 
geacht worden ter zake enkel de goede werking van de dienst op het oog te hebben gehad 
en worden ook alle rechters geacht onpartijdig te oordelen  (Art. 6.1 EVRM.) 
19 april 2007 P.2006.1605.N nr. 194 

Tijdelijke aanwijzing van een rechter van een andere rechtbank uit het rechtsgebied – 
Artikel 98, Gerechtelijk Wetboek – Vereiste. 

Voor de in artikel 98, Gerechtelijk Wetboek bedoelde tijdelijke aanwijzing van een 
rechter is vereist dat de beschikking van de eerste voorzitter vaststelt dat een rechter 
wettig verhinderd is, dat een plaats van rechter openstaat of dat de behoeften van de dienst 
de ordemaatregel rechtvaardigen, alsmede dat de gedelegeerde rechter zijn toestemming 
geeft; het oordeel of die omstandigheden gezamenlijk of afzonderlijk de aanwijzing in 
feite rechtvaardigen komt uitsluitend de eerste voorzitter toe. 
19 april 2007 P.2006.1605.N nr. 194 

Artikel 98, Gerechtelijk Wetboek – Tijdelijke aanwijzing van een rechter – Beperking – 
Doel. 

De aanwijzing van een rechter met toepassing van artikel 98, Gerechtelijk Wetboek mag 
geen middel zijn om de samenstelling van de zetel voor de behandeling van een 
welbepaalde zaak te beïnvloeden; evenmin mogen de omstandigheden waarin de 
aanwijzing gebeurt, van aard zijn bij de partijen en bij derden een schijn van partijdigheid 
of van afhankelijkheid te doen rijzen. 
19 april 2007 P.2006.1605.N nr. 194 

Rechter – Tijdelijk aangewezen rechter – Beschikking van de eerste voorzitter van het hof 
van beroep – Vermoeden van onpartijdigheid tot aanwijzing van het tegendeel. 

Noch de omstandigheid dat de aanwijzing van een rechter van een rechtbank in een 
andere rechtbank per definitie een bepaalde rechter betreft, noch de enkele omstandigheid 
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dat de beschikking ter zake krachtens artikel 98, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek gebeurt 
op vordering of op advies van de procureur–generaal, kan een verdenking van 
partijdigheid doen rijzen in hoofde van een gedelegeerd rechter; tot aanwijzing van het 
tegendeel moet de eerste voorzitter van het hof van beroep, aan wie het behoort ervoor te 
waken dat de delegatie geen ander doeleinde nastreeft dan de behoeften van de dienst, 
geacht worden ter zake enkel de goede werking van de dienst op het oog te hebben gehad 
en worden ook alle rechters geacht onpartijdig te oordelen  (Art. 6.1 EVRM.) 
19 april 2007 P.2006.1605.N nr. 194 

Wettig verhinderde rechter, openstaande plaats van rechter of behoeften van de dienst – 
Tijdelijke aanwijzing van een rechter van een andere rechtbank uit het rechtsgebied – 
Aanwijzing voor de behandeling van een welbepaalde zaak – Artikel 98, Gerechtelijk 
Wetboek. 

Artikel 98, eerste, tweede en vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek, staan niet eraan in de weg 
dat de erin bedoelde tijdelijke aanwijzing van een rechter gebeurt voor een welbepaalde 
zaak, aangezien het feit dat een rechter wettig verhinderd is of dat een plaats van rechter 
openstaat of de behoeften van de dienst dit kunnen rechtvaardigen. 
19 april 2007 P.2006.1605.N nr. 194 

Rechter – Artikel 6.1 EVRM – Vermoeden van onpartijdigheid. 

Noch de omstandigheid dat de aanwijzing van een rechter van een rechtbank in een 
andere rechtbank per definitie een bepaalde rechter betreft, noch de enkele omstandigheid 
dat de beschikking ter zake krachtens artikel 98, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek gebeurt 
op vordering of op advies van de procureur–generaal, kan een verdenking van 
partijdigheid doen rijzen in hoofde van een gedelegeerd rechter; tot aanwijzing van het 
tegendeel moet de eerste voorzitter van het hof van beroep, aan wie het behoort ervoor te 
waken dat de delegatie geen ander doeleinde nastreeft dan de behoeften van de dienst, 
geacht worden ter zake enkel de goede werking van de dienst op het oog te hebben gehad 
en worden ook alle rechters geacht onpartijdig te oordelen  (Art. 6.1 EVRM.) 
19 april 2007 P.2006.1605.N nr. 194 

Artikel 98, Gerechtelijk Wetboek – Tijdelijke aanwijzing van een rechter – 
Omstandigheden waarin de aanwijzing gebeurt – Beperking. 

De aanwijzing van een rechter met toepassing van artikel 98, Gerechtelijk Wetboek mag 
geen middel zijn om de samenstelling van de zetel voor de behandeling van een 
welbepaalde zaak te beïnvloeden; evenmin mogen de omstandigheden waarin de 
aanwijzing gebeurt, van aard zijn bij de partijen en bij derden een schijn van partijdigheid 
of van afhankelijkheid te doen rijzen. 
19 april 2007 P.2006.1605.N nr. 194 

Onpartijdigheid – Rechter – Artikel 6.1 EVRM – Tijdelijk aangewezen rechter – 
Aanwijzing op vordering of advies van de procureur–generaal. 

Noch de omstandigheid dat de aanwijzing van een rechter van een rechtbank in een 
andere rechtbank per definitie een bepaalde rechter betreft, noch de enkele omstandigheid 
dat de beschikking ter zake krachtens artikel 98, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek gebeurt 
op vordering of op advies van de procureur–generaal, kan een verdenking van 
partijdigheid doen rijzen in hoofde van een gedelegeerd rechter; tot aanwijzing van het 
tegendeel moet de eerste voorzitter van het hof van beroep, aan wie het behoort ervoor te 
waken dat de delegatie geen ander doeleinde nastreeft dan de behoeften van de dienst, 
geacht worden ter zake enkel de goede werking van de dienst op het oog te hebben gehad 
en worden ook alle rechters geacht onpartijdig te oordelen  (Art. 6.1 EVRM.) 
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19 april 2007 P.2006.1605.N nr. 194 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Wijziging van de zetel – Uitspraak over de ontvankelijkheid van het hoger beroep – 
Uitspraak over de gegrondheid van het hoger beroep – Rechtspleging in hoger beroep – 
Samenstelling van het rechtscollege. 

Een eindvonnis waarin uitspraak wordt gedaan over de gegrondheid van het hoger beroep 
en dat niet werd gewezen door dezelfde rechters die in een tussenvonnis hebben 
geoordeeld over de ontvankelijkheid van het hoger beroep en het verzoek tot voorlopige 
tenuitvoerlegging, schendt de regel dat een vonnis enkel kan worden gewezen door het 
voorgeschreven aantal rechters die alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond niet, 
doordat het niet steunt op een voortzetting van het debat dat het tussenvonnis voorafging  
(Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
19 januari 2007 C.2006.0133.N nr. 34 

Zittingsblad – Bewijs – Conclusies – Debat ab initio hervat. 

Indien zulks niet door het zittingsblad is vastgesteld kan het bewijs dat het debat volledig 
vanaf het begin is hernomen blijken uit de conclusies die de partijen na de heropening van 
het debat hebben neergelegd  
19 april 2007 C.2006.0481.F nr. 192 

Wijziging – Vonnis – Samenstelling van de zetel – Heropening van het debat – 
Voortzetting debatten. 

Na een vonnis dat enkel de heropening van het debat over een welbepaald onderwerp 
beveelt dat het vervolg uitmaakt van het vorige debat, moet het vonnis dat over dat 
voorwerp is uitgesproken, door dezelfde rechters die het vorige debat hebben bijgewoond 
worden uitgesproken of, bij ontstentenis daarvan, moet het debat vanaf het begin worden 
hernomen voor een nieuwe zetel. (Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
19 april 2007 C.2006.0481.F nr. 192 

Samenstelling – Deskundigenonderzoek – Verrichten van het gerechtelijk 
deskundigenonderzoek – Beslissing over het overige gedeelte van de zaak – 
Rechtscollege. 

Artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek vereist niet dat het arrest waarbij een 
deskundigenonderzoek wordt bevolen en het arrest waarbij nadien over de zaak zelf 
uitspraak gedaan wordt, door dezelfde rechters worden gewezen, wanneer niet blijkt dat 
het debat dat gevoerd is na het verrichten van het gerechtelijk deskundigenonderzoek de 
voortzetting was van het vorig debat  (Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
7 juni 2007 C.2005.0453.F nr. 312 

STRAFZAKEN 
Verzoek tot bewarend beslag op de goederen van de beschuldigde – Verlof tot bewarend 
beslag verleend aan de burgerlijke partij door de beslagrechter – Zelfde beslagrechter die 
nadien als rechter–assessor zetelt in het Hof van Assisen – Strafvordering – Hof van 
assisen. 

Nu krachtens de artikelen 1415, 1429 en 1494, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek geen 
verlof om bewarend beslag op roerend en onroerend goed te leggen kan worden verleend 
dan wegens een schuldvordering die zeker en opeisbaar is en die vaststaande is of vatbaar 
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voor een voorlopige raming, geeft de beslagrechter die een verzoek tot bewarend beslag 
tot zekerheidstelling van een vordering inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst, 
ontvankelijk en gegrond verklaart, noodzakelijkerwijze zijn mening te kennen over de 
door de verzoeker aangeklaagde feiten die de grondslag vormen voor die vordering; de 
omstandigheid dat diezelfde beslagrechter nadien, in de andere hoedanigheid van rechter–
assessor, deel uitmaakt van het hof van assisen dat oordeelt over de strafvordering wegens 
dezelfde feiten ten laste van de beslagene, is van aard om bij de beschuldigde gewettigde 
twijfel te wekken betreffende de geschiktheid van die rechter–assessor om de zaak met de 
vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid te behandelen. (Art. 292 Gerechtelijk 
Wetboek; Art. 6.1 EVRM.) 
5 juni 2007 P.2007.0294.N nr. 301 

Samenstelling van het rechtscollege – Wettigheid – Rechtscollege dat uitspraak doet over 
het verzet – Andere samenstelling dan bij het wijzen van de beslissing op verstek – Verzet. 

Het gerecht dat uitspraak doet op een verzet mag anders samengesteld zijn dan datgene 
dat de verstekbeslissing heeft gewezen  (Art. 187 Wetboek van Strafvordering; Art. 779 
Gerechtelijk Wetboek.) 
27 juni 2007 P.2007.0601.F nr. 361 

Vaststelling – Verhinderde rechters en plaatsvervangende rechters – Artikel 322 
Gerechtelijk Wetboek – Correctionele rechtbank – Samenstelling van de zetel. 

Voor de toepassing van artikel 322 Gerechtelijk Wetboek volstaat het dat de verhindering 
van de rechters of plaatsvervangende rechters wordt vastgesteld, zonder dat bovendien 
vereist is dat de reden van de verhindering wordt vermeld  
11 september 2007 P.2007.0146.N nr. 396 

Wettig verhinderde rechter – Vervanging – Uitspraak – Aanwijzing – Bewijs – 
Samenstelling van de zetel. 

Wanneer een rechter, die wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van het vonnis 
waarover hij mede heeft beraadslaagd overeenkomstig artikel 778, Gerechtelijk Wetboek, 
bij de uitspraak door een andere rechter wordt vervangen, kan het feit dat die andere 
rechter door de voorzitter van het gerecht, overeenkomstig van artikel 779, tweede lid, 
van hetzelfde wetboek, is aangewezen, worden bewezen door de authentieke 
vaststellingen van het vonnis die niet van valsheid zijn beticht; de beschikking van de 
voorzitter tot aanwijzing hoeft in dergelijk geval niet bij het dossier te worden gevoegd  
(Artikelen 778 en 779, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.) 
26 september 2007 P.2007.0978.F nr. 438 

Rechter die verhinderde rechter bij uitspraak vervangt – Rechtspleging in hoger beroep – 
Eenstemmigheid – Toepassing. 

De rechter in hoger beroep die een verhinderde rechter bij de uitspraak vervangt doet deze 
uitspraak zonder dat hij kennis heeft genomen van de zaak, zodat de 
eenstemmigheidsvereiste in dergelijk geval niet van toepassing is op de vervangende 
rechter  (Art. 211bis Wetboek van Strafvordering.) 
30 oktober 2007 P.2007.0436.N nr. 514 

Behandeling met gesloten deuren – Beoordeling door de rechter. 

De rechter oordeelt soeverein over de toepassing van artikel 190, eerste lid, Wetboek van 
Strafvordering dat bepaalt dat, alhoewel de behandeling van de zaak in het openbaar 
geschiedt op straffe van nietigheid, het vonnisgerecht kan bevelen dat de zaak met 
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gesloten deuren wordt behandeld, wanneer de vervolgingen zijn gegrond op de artikelen 
372 tot 378 Strafwetboek, indien een van de partijen of het slachtoffer het vraagt, 
namelijk met het oog op de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer; geen 
wetsbepaling schrijft voor dat de rechter of andere partijen, in zoverre zij tegen dat 
verzoek geen bezwaar of opmerking formuleren, dient te horen. 
30 oktober 2007 P.2007.0982.N nr. 518 

Verplichting – Samenstelling – Strafuitvoeringsrechtbank – Aanwezigheid van het 
openbaar ministerie – Uitspraak – Vonnis. 

Uit artikel 782bis Gerechtelijk Wetboek volgt dat, in strafzaken, het vonnis van de 
strafuitvoeringsrechtbank door de voorzitter moet worden uitgesproken in aanwezigheid 
van niet alleen de assessoren die aan de beraadslaging hebben deelgenomen, maar ook 
van een lid van het openbaar ministerie  
28 november 2007 P.2007.1558.F nr. 590 

Correctionele kamer zetelend in hoger beroep – Overtreding van wetten die al dan niet 
onder andere tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten behoren – Rechtbank van 
eerste aanleg – Samenstelling van de zetel – Correctionele kamer. 

Wanneer de correctionele kamer in de rechtbank van eerste aanleg zetelt in hoger beroep 
tegen een vonnis van de politierechtbank en daarbij kennis neemt van de overtredingen 
van de wetten en verordeningen over een van de aangelegenheden die behoren tot de 
bevoegdheid van de arbeidsgerechten, en, in geval van samenloop of samenhang, van 
genoemde overtredingen samen met een of meer overtredingen die niet behoren tot de 
bevoegdheden van de arbeidsgerechten, moet zij samengesteld zijn uit twee rechters van 
de rechtbank van eerste aanleg en een rechter in de arbeidsrechtbank. (Artikelen 76, zesde 
lid, 78, eerste en vijfde lid Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 92, § 1, 3° en 578, 7° 
Gerechtelijk Wetboek.) 
18 december 2007 P.2007.0958.N nr. 642 

RECHTERLIJKE TUCHT 
Rechter – Tekortkomingen – Verhoor. 

Onder verhoor in de zin van art. 34, van de wet van 7 juli 2002, moet worden verstaan het 
eerste verhoor van de betrokkene door de bevoegde overheid onder gelding van de oude 
wet  
6 juni 2007 D.2007.0008.F nr. 308 

Rechter – Tekortkomingen – Werking – Wet in de tijd – Samenhang. 

Wanneer tussen tuchtrechtelijke tekortkomingen samenhang bestaat en het onderzoek van 
een eerste tekortkoming heeft geleid tot een verhoor door de bevoegde overheid onder 
gelding van de oude wet, blijft de oude procedure van toepassing op alle samenhangende 
feiten, zelfs op die welke dagtekenen van na de inwerkingtreding van de nieuwe wet  (Art. 
34 Wet 7 juli 2002; Art. 405bis Gerechtelijk Wetboek.) 
6 juni 2007 D.2007.0008.F nr. 308 

Hof van beroep – Zware tuchtstraf – Lichte tuchtstraf – Bevoegdheid. 

Wanneer de eerste kamer van het hof van beroep moet oordelen over een verzoek een 
zware tuchtstraf uit te spreken ten aanzien van een plaatsvervangende vrederechter, maar 
oordeelt dat slechts een lichte straf moet worden uitgesproken, kan zij een lichte straf 
opleggen en is zij niet verplicht de zaak te verwijzen naar de tuchtoverheid die bevoegd is 



– 276 – 

om een lichte straf op te leggen  (Artikelen 414 en 415, §§ 2 en 4 Gerechtelijk Wetboek.) 
4 oktober 2007 D.2007.0001.N nr. 453 

Hoger beroep tegen tuchtbeslissingen – Bevoegde rechtsinstantie. 

Nu de wetgever aan alle zittende magistraten een principieel recht heeft toegekend op een 
hoger beroep in volle omvang tegen de tuchtbeslissingen die hen betreffen en aan het 
openbaar ministerie een recht tot hoger beroep heeft toegekend ten aanzien van elke 
tuchtstraf, volgt hieruit dat hoger beroep openstaat in volle omvang bij de rechtsinstantie 
die bevoegd is de in eerste aanleg genomen beslissing te hervormen of te bevestigen, 
ongeacht de aard van de eindbeslissing die in eerste aanleg is genomen  (Art. 415 
Gerechtelijk Wetboek.) 
4 oktober 2007 D.2007.0001.N nr. 453 

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
Beoordelingsvrijheid – Elementen waarop de rechter zijn beslissing steunt – Algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdediging – Recht op tegenspraak – Bewijs – 
Strafzaken. 

Het recht op tegenspraak houdt ook in dat de rechter zijn beslissing niet mag laten steunen 
op feitelijke gegevens die hij kent door eigen vaststelling of op persoonlijke ervaring, 
waarvan hij slechts buiten de rechtszitting kennis heeft gekregen en die niet blijken uit de 
materiële vaststellingen van processen–verbaal of uit andere bestanddelen van het dossier, 
noch uit het onderzoek ter terechtzitting, zodat de partijen daarover geen tegenspraak 
hebben kunnen voeren  
13 februari 2007 P.2006.1533.N nr. 84 

Gevolg – Miskenning van een beginsel van behoorlijk bestuur – Bezwaartermijn inzake 
inkomstenbelastingen – Beginsel van behoorlijk bestuur – Belastingzaken. 

De bij art. 371 W.I.B. (1992) bepaalde bezwaartermijn is een vervaltermijn, welke 
behoudens overmacht niet kan worden verlengd; hieruit volgt dat een eventuele 
miskenning van de beginselen van behoorlijk bestuur door de administratie, die voor de 
belastingplichtige niet heeft geleid tot een overmachtsituatie, niet tot gevolg heeft dat een 
laattijdig bezwaarschrift ontvankelijk dient verklaard te worden  (Artikelen 366 en 371 
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.) 
16 februari 2007 F.2005.0093.N nr. 101 

Taalgebruik – Accessorium sequitur principale – Latijnse rechtsspreuk – Gebruik in de 
beslissing – Begrip – Gerechtszaken (Wet 15 juni 1935). 

De Latijnse rechtsspreuk "accessorium sequitur principale" is een in het recht algemeen 
gekende en aanvaarde term, die gebruikt wordt om een bepaald rechtsbeginsel kernachtig 
uit te drukken; een arrest dat dit rechtsbeginsel in het Latijn uitdrukt schendt de artikelen 
37 en 40 van de Taalwet Gerechtszaken niet  (Artikelen 37 en 40 Wet van 15 juni 1935 op 
het gebruik der talen in gerechtszaken.) 
16 maart 2007 C.2006.0067.N nr. 143 

Huur van goederen – Algemeen beginsel van het recht van verdediging – Opzegging – 
Verzoek tot geldigverklaring – Ernstig en gegrond karakter van de opzeggingsredenen – 
Beoordeling door de rechter – Pacht – Grenzen – Bevoegdheid van de rechter – 
Beschikkingsbeginsel. 

Wanneer de rechter noch artikel 1138, 2° Ger. W. schendt, noch het beschikkingsbeginsel 



– 277 – 

of het algemeen beginsel van het recht van verdediging miskent, kan hij oordelen dat de 
eisers, gelet op de concrete omstandigheden van de zaak, niet aantonen dat de 
opzeggingsreden ernstig is. (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek; Art. 12.6, eerste lid 
Pachtwet.) 
26 maart 2007 C.2005.0505.F nr. 154 

Eenzijdige rechtshandeling. 

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk eenzijdige wilsuiting 
verbintenissen doet ontstaan. 
14 mei 2007 C.2005.0553.F nr. 243 

Recht van verdediging – Verdachte – Recht van verdediging – Miskenning – Persoon 
tegen wie gerechtelijke vervolgingen zijn ingesteld – Gevolgen – Eed – Onwettigheid. 

Het verhoor onder eed van iemand waartegen een gerechtelijk onderzoek is ingesteld, 
miskent het algemeen beginsel van eerbiediging van het recht van verdediging wanneer 
die eed, degene die wordt verhoord verplicht om tegen zichzelf te getuigen of zich 
schuldig te verklaren; de beklaagde die niet zelf onder eed werd gehoord kan uit het debat 
over de tegen hem ingestelde strafvordering geen verklaringen doen weren, die een 
verdachte over hem heeft afgelegd terwijl van die verdachte, om reden van zijn 
hoedanigheid, de eed onregelmatig werd afgenomen  
27 juni 2007 P.2007.0333.F nr. 365 

Rechtsspreuk – Begrip. 

De rechtsspreuk "Nemo auditur turpitudinem suam allegans" is geen algemeen 
rechtsbeginsel en evenmin een wet in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek  
27 juni 2007 P.2007.0601.F nr. 361 

Gevolg – Tuchtsanctie – Vermoeden van onschuld – Beoordeling – Gezondheidszorg. 

Het vermoeden van onschuld verhindert niet dat bij de bepaling van de zwaarte van een 
tuchtsanctie, gelet op het belang van een goede gezondheidszorg voor de maatschappij, de 
tuchtrechter elementen of feiten betrekt, die hem regelmatig ter kennis werden gebracht  
29 juni 2007 D.2006.0012.N nr. 368 

Vermoeden van onschuld. 

Het vermoeden van onschuld is geschonden wanneer een rechterlijke beslissing aanneemt 
dat iemand schuldig is aan een strafbaar feit, terwijl diens schuld niet of nog niet volgens 
de wettelijke regels is bewezen en die beslissing hierop steunt  
29 juni 2007 D.2006.0012.N nr. 368 

Toepasselijkheid – Vermoeden van onschuld – Tuchtprocedure. 

Artikel 6.2 EVRM en het algemeen rechtsbeginsel van het vermoeden van onschuld zijn 
toepasselijk in tuchtprocedures wanneer de procedure die concreet gevoerd wordt leidt of 
kan leiden tot de schrapping van de beroepsbeoefenaar  
29 juni 2007 D.2006.0012.N nr. 368 

Algemeen beginsel van het recht van verdediging – Debat op tegenspraak – Strafzaken. 

Er bestaat geen beginsel inzake tegenspraak dat verschilt van het algemeen beginsel van 
het recht van verdediging  
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12 september 2007 P.2007.0942.F nr. 403 

Evenredigheidsbeginsel – Aanvullend protocol – Maatregel – Wanbetaling – Openbaar 
nut – Bescherming van de eigendom – Advocaat – Rechten van de Mens – Bijdragen – 
Weglating. 

De bestreden beslissing van de raad van beroep is naar recht verantwoord wanneer zij de 
uitspraak van de raad van de Orde bevestigt om de advocaat die de opgelegde bijdragen 
niet betaalt, van het tableau weg te laten en die feitelijke omstandigheden naar voren 
brengt die uitsluiten dat die maatregel, die hier van administratieve aard is, in 
wanverhouding zou staan met het doel van openbaar nut op grond waarvan hij is ingesteld  
(Art. 443, eerste lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 1 Aanvullend Protocol nr. 1 bij het 
EVRM, ondertekend te Parijs op 20 maart 1952, goedgekeurd bij Wet 13 mei 1955.) 
28 september 2007 D.2006.0019.F nr. 442 

Beginsel van de scheiding der machten – Bevoegdheid tot het opleggen van een maatregel 
aan een administratieve overheid – Rechterlijke macht. 

De rechter mengt zich niet in de uitoefening van de bij wet aan de administratieve 
overheid voorbehouden machten, wanneer hij, om de benadeelde partij in haar rechten te 
herstellen, aan de overheid een maatregel oplegt om een einde te maken aan de 
schadelijke aantasting van de rechten van de benadeelde partij. (Art. 584, eerste lid 
Gerechtelijk Wetboek.) 
1 oktober 2007 C.2006.0682.N nr. 444 

Recht op bijstand – Voorlopige hechtenis – Draagwijdte – Onderzoeksrechter – Verhoor 
van de inverdenkinggestelde – Advocaat – Bevel tot aanhouding. 

Het recht van iedere beschuldigde om zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van 
een raadsman naar eigen keuze en, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om 
een raadsman te bekostigen, om kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen 
worden bijgestaan, indien het belang van de rechtspraak zulks vereist, is van toepassing 
voor de rechter die moet oordelen over de gegrondheid van de strafvordering en niet bij 
het verhoor van de inverdenkinggestelde door de onderzoeksrechter alvorens het bevel tot 
aanhouding uit te vaardigen  (Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis; Art. 6.3, c EVRM.) 
3 oktober 2007 P.2007.1372.F nr. 451 

Gevolg – "Fraus omnia corrumpit" – Fout van het slachtoffer – Dader van opzettelijk 
misdrijf – Verdeling van aansprakelijkheid. 

Het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit" staat eraan in de weg dat bedrog of 
oneerlijkheid de dader voordeel verschaft; het sluit uit dat de dader van een opzettelijk 
misdrijf aanspraak kan maken op een verdeling van de aansprakelijkheid omwille van een 
fout van het slachtoffer  
9 oktober 2007 P.2007.0604.N nr. 465 

Schengenuitvoeringsovereenkomst – Europese Unie – Beginsel "non bis in idem" – Artikel 
54 – Artikel 71. 

De verwijzing in artikel 71 Schengenuitvoeringsovereenkomst naar de bestaande 
verdragen van de Verenigde Naties mag niet aldus worden begrepen dat zij in de weg 
staat aan de toepassing van het in artikel 54 Schengenuitvoeringsovereenkomst 
neergelegde beginsel ne bis in idem  (Artikelen 54 en 71 Overeenkomst van 19 juni 1990 
ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985.) 
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27 november 2007 P.2005.0583.N nr. 583 

Schengenuitvoeringsovereenkomst – Begrip 'dezelfde feiten' – Feiten verbonden door 
hetzelfde misdadig opzet – Europese Unie – Beginsel "non bis in idem" – Artikel 54. 

De omstandigheid dat de bevoegde nationale rechterlijke instantie vaststelt dat 
verschillende feiten verbonden zijn door hetzelfde misdadig opzet volstaat op zich niet om 
die feiten aan te merken als 'dezelfde feiten' in de zin van artikel 54 
Schengenuitvoeringsovereenkomst  (Art. 54 Overeenkomst van 19 juni 1990 ter 
uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985; Art. 65 Strafwetboek.) 
27 november 2007 P.2005.0583.N nr. 583 

Schengenuitvoeringsovereenkomst – Europese Unie – Beginsel "non bis in idem" – 
Criterium – Toepassing – Artikel 54. 

Het relevante criterium voor de toepassing van het in artikel 54 
Schengenuitvoeringsovereenkomst neergelegde beginsel ne bis in idem is de gelijkheid 
van materiële feiten, te begrijpen als het bestaan van een geheel van feiten die 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, onafhankelijk van de juridische kwalificatie van 
deze feiten of van het beschermde rechtsbelang  (Art. 54 Overeenkomst van 19 juni 1990 
ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985.) 
27 november 2007 P.2005.0583.N nr. 583 

RECHTSBIJSTAND 
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Beslissing waartegen het cassatieberoep is gericht – 
Geen vermelding – Burgerlijke zaken – Onderzoek – Verzoek. 

Het verzoek om rechtsbijstand is niet ontvankelijk wanneer de verzoeker daarin niet 
precies vermeldt tegen welke beslissing hij cassatieberoep wil instellen. 
29 maart 2007 G.2007.0014.F nr. 159 

Cassatieberoep – Persoon door wie cassatieberoep kan worden ingesteld. 

Uit de artikelen 688 en 690 Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtsmiddelen tegen de 
beslissingen inzake rechtsbijstand volgt dat alleen de procureur–generaal bij het hof van 
beroep in die zaken cassatieberoep kan instellen en zulks uitsluitend in het bij de wet 
bepaalde geval  (Artikelen 688 en 690 Gerechtelijk Wetboek.) 
29 mei 2007 P.2007.0661.N nr. 280 

Ontvankelijkheid – Verzoek – Termijnen voor cassatieberoep – Kennisgeving van de 
bekritiseerde beslissing. 

Het verzoek om rechtsbijstand is, ofschoon het kort voor het verstrijken van de termijn 
om zich tegen de bekritiseerde beslissing in cassatie te voorzien wordt ingeschreven op de 
griffie van het Hof waardoor een advocaat bij het Hof in de onmogelijkheid verkeert 
advies uit te brengen, niettemin ontvankelijk, aangezien de kennisgeving van de 
bekritiseerde beslissing steunt op artikel 1030 van het Gerechtelijk Wetboek  
6 september 2007 G.2007.0086.F nr. 390 

RECHTSMISBRUIK 
Rechtsmisbruik bestaat erin dat een recht wordt uitgeoefend op een wijze die kennelijk de 
grenzen van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en bedachtzaam 
persoon te buiten gaat  (Art. 1134 Burgerlijk Wetboek.) 
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16 november 2007 C.2006.0349.F nr. 561 

Overeenkomst – Geen afstand – Eenzijdige beëindiging. 

Aangezien de eenzijdige beëindiging van een overeenkomst onherroepelijk leidt tot het 
tenietgaan van die overeenkomst, heeft de partij die de overeenkomst beëindigt geen 
enkel recht om hiervan af te zien; het ontbreken van een dergelijke afstand kan dus geen 
rechtsmisbruik opleveren  (Art. 1134 Burgerlijk Wetboek.) 
3 december 2007 C.2006.0208.F nr. 601 

RECHTSPERSOONLIJKHEID 
Aard – Beroepsvereniging – Akte van rechtspleging verricht door een advocaat – 
Vermoeden van regelmatige lastgeving – Vordering in rechte. 

Behalve indien de wet een bijzondere lastgeving vereist, wordt de advocaat die voor een 
rechtscollege van de rechterlijke orde een akte van rechtspleging verricht en zich ertoe 
beperkt te verklaren dat hij optreedt in naam van een rechtspersoon die genoegzaam 
geïdentificeerd is door de opgave van zijn benaming, zijn rechtskarakter en zijn 
maatschappelijke zetel, wettelijk vermoed daartoe een regelmatige lastgeving van het 
bevoegde orgaan van die rechtspersoon te hebben verkregen; dit vermoeden is 
weerlegbaar, zodat een partij gerechtigd is op te werpen dat de beslissing om een akte van 
rechtspleging te verrichten, niet is goedgekeurd door de organen van de rechtspersoon en 
niet van hem uitgaat, maar de bewijslast rust op de partij die zulks betwist  (Artikelen 440, 
tweede lid, en 703 Gerechtelijk Wetboek.) 
9 januari 2007 P.2006.1175.N nr. 11 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN 

ALGEMEEN 
Elementen waarop de rechter zijn beslissing steunt – Algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging – Recht op tegenspraak – Motivering. 

Het recht op tegenspraak houdt ook in dat de rechter zijn beslissing niet mag laten steunen 
op feitelijke gegevens die hij kent door eigen vaststelling of op persoonlijke ervaring, 
waarvan hij slechts buiten de rechtszitting kennis heeft gekregen en die niet blijken uit de 
materiële vaststellingen van processen–verbaal of uit andere bestanddelen van het dossier, 
noch uit het onderzoek ter terechtzitting, zodat de partijen daarover geen tegenspraak 
hebben kunnen voeren  
13 februari 2007 P.2006.1533.N nr. 84 

Tegenstrijdigheid tussen de redenen en het beschikkend gedeelte. 

De kamer van inbeschuldigingstelling kan niet regelmatig beslissen dat er geen voldoende 
bezwaren tegen een inverdenkinggestelde bestaan, terwijl zij de beschikking tot 
verwijzing van de raadkamer dienaangaande bevestigt; een dergelijke tegenstrijdigheid 
staat gelijk met het ontbreken van een reden  
14 februari 2007 P.2006.1594.F nr. 91 

Beraad – Toetsing van de wettigheid – Regelmatigheid – Magistraat die de leeftijdsgrens 
heeft bereikt – Samenstelling van de zetel – Motiveringsplicht – Beginsel. 

Artikel 149 van de Grondwet wordt geschonden door het arrest dat het Hof niet in staat 
stelt de regelmatige samenstelling te toetsen van de zetel die over de zaak heeft 
beraadslaagd, aangezien het niet vaststelt en uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag 
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acht te slaan blijkt dat het beraad zou zijn beëindigd alvorens een van de magistraten de 
uitoefening van zijn ambt heeft beëindigd omdat hij de leeftijdsgrens heeft bereikt  (Art. 
149 Grondwet 1994.) 
15 februari 2007 C.2006.0020.F nr. 93 

Toetsing van de wettigheid – Burgerlijke zaken – Begrip – Arbeidsovereenkomst – Einde 
– Dringende reden. 

Het bestreden arrest is niet regelmatig met redenen omkleed wanneer het, zonder 
uitspraak te doen over het bestaan of de zwaarwichtigheid van het feit dat aangevoerd 
wordt tot staving van een ontslag om een dringende reden die de arbeidsovereenkomst 
beëindigt, beslist dat een van de door de werkgever aan de werknemer verweten feiten 
binnen de wettelijke termijn van drie dagen vóór de beëindiging is gepleegd, maar 
verzuimt te vermelden dat, volgens het arbeidshof, hetzij de werkgever pas binnen de drie 
dagen vóór het ontslag om dringende redenen voldoende kennis verworven heeft over de 
feiten die dat ontslag verantwoorden, hetzij een van de feiten, die het arbeidshof dient op 
te geven, zich binnen die termijn heeft voorgedaan  (Art. 149 Grondwet 1994.) 
12 maart 2007 S.2004.0162.F nr. 132 

Conclusie – Strafzaken. 

Behoudens het geval dat in artikel 4, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering is 
bepaald, is het geschrift uitgaande van een partij of van haar raadsman dat, ook al bevat 
het middelen tot staving van een eis, verweer of exceptie, de rechter niet tijdens het debat 
was voorgelegd maar aan de griffie werd toegezonden, zonder dat uit de stukken van de 
rechtspleging blijkt dat het andermaal ter zitting zou zijn neergelegd of dat de eiser zijn 
middelen mondeling zou hebben aangevoerd, geen schriftelijke conclusie waarop de 
rechter moet antwoorden  
18 april 2007 P.2007.0015.F nr. 189 

Conclusie – Strafzaken. 

In strafzaken moet de conclusie, in de regel, uit een geschrift blijken dat, ongeacht zijn 
benaming of vorm, tijdens het debat ter terechtzitting door een partij of zijn advocaat aan 
de rechter wordt voorgelegd en waarvan regelmatig is vastgesteld dat de rechter kennis 
ervan heeft genomen en waarin middelen tot staving van een eis, verweer of exceptie zijn 
aangevoerd  
18 april 2007 P.2007.0015.F nr. 189 

Motiveringsgebrek – Vaststelling van feiten door de rechter – Onwettige wetstoepassing 
op die feiten. 

De omstandigheid dat een rechter bepaalde feiten vaststelt en op deze door hem 
vastgestelde feiten een onwettige wetstoepassing maakt, is geen motiveringsgebrek in de 
zin van artikel 149 Grondwet maar een onwettigheid  (Art. 149 Grondwet 1994.) 
5 juni 2007 P.2006.1655.N nr. 306 

Conclusie – Strafzaken. 

In strafzaken is een geschrift van een partij of van haar raadsman, dat niet tijdens het 
debat ter terechtzitting aan de rechter is voorgelegd, maar hem bij brief is toegezonden, 
geen schriftelijke conclusie waarop de rechter dient te antwoorden  
12 september 2007 P.2007.0942.F nr. 403 
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Motiveringsplicht – Burgerlijke zaken. 

Wanneer de rechter alleen verwijst naar de redenen van een beschikking die geen verband 
houdt met de zaak zonder opgave van de gronden ervan, stelt hij het Hof niet in staat de 
wettigheidstoetsing uit te oefenen en leeft hij bijgevolg de motiveringsplicht niet na  (Art. 
149 Grondwet 1994.) 
12 oktober 2007 C.2006.0055.F nr. 478 

GEEN CONCLUSIE 
Bijzondere verbeurdverklaring – Motivering – Straf. 

Bij gebrek aan een conclusie dienaangaande omkleedt de rechter de straf van bijzondere 
verbeurdverklaring die bij de artikelen 42, 3° en 43bis Strafwetboek is bepaald, 
regelmatig met redenen en verantwoordt haar naar recht, door vast te stellen dat de 
betreffende goederen vermogensvoordelen zijn die vatbaar zijn voor verbeurdverklaring 
en door zijn keuze om deze verbeurd te verklaren met als doel ze aan de burgerlijke partij 
toe te kennen, met redenen te omkleden. 
25 april 2007 P.2006.1608.F nr. 208 

Bewijs verkregen in het buitenland – Bewijsvoering – Toetsing – Grenzen. 

Bij gebrek aan daartoe strekkende conclusie moet de rechter niet motiveren waarom hij 
het in het buitenland verkregen bewijs regelmatig oordeelt  
8 mei 2007 P.2007.0129.N nr. 232 

Veroordeling – Naar recht met redenen omkleed – Strafvordering – Aanwijzing van de 
wettelijke bepalingen. 

Ieder veroordelend vonnis vermeldt de toegepaste wetsbepaling; om naar recht met 
redenen te zijn omkleed moet het dus niet alleen opgave doen van de wettelijke bepaling 
die een straf stelt op het als misdrijf omschreven feit maar ook van deze welke dat feit 
strafbaar stelt  (Art. 149 Grondwet 1994; Artikelen 163, eerste lid, 195, eerste lid, en 371 
Wetboek van Strafvordering.) 
23 mei 2007 P.2007.0405.F nr. 268 

Veroordeling – Naar recht met redenen omkleed – Opeenvolgende wetten – Feiten onder 
vigeur van de oude wet gepleegd – Feiten volgens de nieuwe wet omschreven. 

Wanneer het aan de beklaagde ten laste gelegde feit gekwalificeerd wordt volgens de 
omschrijving van de nieuwe wet terwijl het onder vigeur van de oude wet werd gepleegd, 
kan de rechter dat misdrijf alleen bewezen verklaren indien hij vaststelt dat het feit ook 
strafbaar was op het ogenblik dat het werd gepleegd; deze vaststelling vereist dat hij de 
bepalingen van de oude wet vermeldt welke de bestanddelen van het misdrijf omschrijven 
en welke de straf bepalen  (Art. 149 Grondwet 1994; Artikelen 163, eerste lid, 195, eerste 
lid, en 371 Wetboek van Strafvordering.) 
23 mei 2007 P.2007.0405.F nr. 268 

Overtreding – Wet Accijnsproducten – Verzachtende omstandigheden – Criteria – Straf – 
Geldboete – Rechtvaardiging. 

Wanneer de rechter die bestraft voor een overtreding van de bepalingen van de Wet 
Accijnsproducten, verzachtende omstandigheden aanneemt en de geldboete vermindert, 
moet de strafmaat van de opgelegde geldboete gerechtvaardigd worden door de 
aangenomen verzachtende omstandigheden die onder meer betrekking kunnen hebben op 
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het misdrijf zelf, zijn omstandigheden en gevolgen, het aandeel van de beklaagde in het 
misdrijf en zijn mate van schuld, de gegevens eigen aan de persoon van de beklaagde en 
het doel dat de rechter met de bestraffing beoogt. (Art. 39 Wet 10 juni 1997 betreffende 
de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer 
daarvan en de controles daarop.) 
5 juni 2007 P.2006.1655.N nr. 306 

Straf en strafmaat – Motivering – Keuze – Afzonderlijke redenen. 

Geen wetsbepaling schrijft voor dat een afzonderlijke motivering vereist is voor de keuze 
van de straf en het bepalen van de strafmaat, noch dat de maat van iedere straf of van 
iedere maatregel met een telkens verschillende motivering moet worden verantwoord  
(Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering.) 
5 juni 2007 P.2006.1655.N nr. 306 

Strafuitvoeringsrechtbank – Straffen van vrijheidsberoving van meer dan drie jaar – 
Verwerping van het voorstel – Risico van het plegen van nieuwe strafbare feiten – 
Motivering – Vonnis – Voorwaardelijke invrijheidstelling. 

Om regelmatig met redenen te zijn omkleed moet het vonnis dat het voorstel tot 
voorlopige invrijheidstelling van iemand die tot vrijheidsstraffen van meer dan drie jaar is 
veroordeeld verwerpt wegens het bestaan van tegenaanwijzingen in hoofde van de 
veroordeelde met betrekking tot het risico van het plegen van nieuwe strafbare feiten, 
uitdrukkelijk vaststellen dat het om een risico van het plegen van ernstige strafbare feiten 
gaat  (Art. 47, § 1, 2° Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de 
veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het 
raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
13 juni 2007 P.2007.0704.F nr. 325 

Opgave van de wetsbepalingen – Strafvordering – Veroordelende beslissing. 

In strafzaken moet ieder veroordelend vonnis, om naar het voorschrift van artikel 149 
Grondwet en van de artikelen 163, eerste lid, 195, eerste lid, of 371 Wetboek van 
Strafvordering, met redenen te zijn omkleed, niet alleen opgave doen van de 
wetsbepalingen waarbij de straf wordt bepaald maar ook van de wetsbepalingen die de 
bestanddelen omschrijven van het misdrijf waaraan de beschuldigde schuldig wordt 
verklaard  (Art. 149 Grondwet 1994; Artikelen 195, eerste lid, en 371 Wetboek van 
Strafvordering.) 
25 september 2007 P.2007.0420.N nr. 430 

Veroordeling – Te vermelden wetsbepalingen – Fiscale valsheid en gebruik van valse 
stukken. 

De veroordelende beslissing voor een fiscale valsheid of gebruik moet de bepalingen van 
het Wetboek van Inkomstenbelastingen of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten 
vermelden die de dader heeft overtreden of heeft willen overtreden  (Art. 149 Grondwet 
1994; Artikelen 195, eerste lid, en 371 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 449 en 
450, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.) 
25 september 2007 P.2007.0420.N nr. 430 

Motivering van de straf en van de strafmaat. 

De strafrechter moet alleen voldoen aan de bijzondere motiveringsplicht, voorgeschreven 
bij artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, in zoverre hij een straf wil 
opleggen die hij niet dient uit te spreken  
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9 oktober 2007 P.2007.0578.N nr. 464 

Zelfde straffen – Motivering – Mededaders – Meerdere beklaagden – Strafvordering. 

De bodemrechter die onaantastbaar, binnen de grenzen van de wet en met een beknopte 
doch precieze opgave van de redenen van zijn keuze, de straffen vaststelt waarvan hij 
meent dat zij in verhouding staan tot de ernst van de bewezen verklaarde misdrijven en tot 
de individuele schuld van iedere beklaagde, moet daarnaast de redenen niet opgeven 
waarom hij de medebeklaagden al dan niet tot eenzelfde straf veroordeelt. 
7 november 2007 P.2007.0993.F nr. 532 

Onrechtmatig verkregen bewijs – Bewijsvoering – Bewijsuitsluiting – Beoordeling door 
de rechter – Motivering – Vereiste – Bewijs – Toelaatbaarheid. 

Niet naar recht verantwoord is het oordeel van de rechter dat een onrechtmatig verkregen 
bewijs niet ontvankelijk is zonder dat uit zijn motieven blijft dat hij dit oordeel getoetst 
heeft aan de criteria of door de begane onregelmatigheid, hetzij de bewijsverkrijging is 
aangetast door een gebrek waardoor de betrouwbaarheid ervan wegvalt of waardoor het 
recht op een eerlijk proces in gevaar wordt gebracht, waarbij hij, onder meer, één of het 
geheel van de omstandigheden in afweging kan nemen dat de overheid die met de 
opsporing, het onderzoek en de vervolging van misdrijven is belast, al dan niet de 
onrechtmatigheid opzettelijk heeft begaan, hetzij dat de ernst van het misdrijf veruit de 
begane onrechtmatigheid overstijgt, hetzij dat het onrechtmatig verkregen bewijs alleen 
een materieel element van het bestaan van het misdrijf betreft; dit is het geval wanneer de 
rechter oordeelt dat de bewijsmiddelen die het gevolg zijn van een onregelmatige 
huiszoeking in een loods niet ontvankelijk zijn op de enkele grond dat de verhuurder van 
de loods geen toestemming kon geven voor die zoeking en een slotenmaker gevorderd 
werd om toegang te verschaffen tot de loods. 
4 december 2007 P.2007.1302.N nr. 613 

OP CONCLUSIE 
Veroordelend arrest op de strafvordering – Eindarrest – Motivering – Hof van assisen. 

Het veroordelend arrest van het hof van assisen is, ook wat de schuld betreft, regelmatig 
met redenen omkleedt wanneer het de vaststelling bevat dat de jury bevestigend heeft 
geantwoord op de vragen over de ten laste gelegde misdrijven die in de bewoordingen van 
de wet zijn omschreven en waarvan alle bestanddelen zijn aangegeven  
30 januari 2007 P.2006.1390.N nr. 55 

Artikel 342 Sv. – Verklaring van de jury – Hof van assisen. 

Overeenkomstig artikel 342 Wetboek van Strafvordering moeten de gezworenen geen 
rekenschap geven van de middelen waardoor zij tot hun overtuiging zijn gekomen, 
moeten zij geen bijzondere regels in acht nemen om uit te maken of een bewijs volkomen 
en genoegzaam is en welk hun oordeel is over de tegen de beschuldigde aangevoerde 
bewijzen en zijn middelen van verdediging, en dienen zij ten slotte hun beslissing over de 
schuld niet te motiveren. 
30 januari 2007 P.2006.1390.N nr. 55 

Verplichting erop te antwoorden – Tegenstrijdige conclusies – Strafvordering. 

De rechter is niet verplicht te antwoorden op tegenstrijdige conclusies  
7 februari 2007 P.2006.1491.F nr. 72 
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Artikel 149 – Waarde van de redenen – Grondwet. 

Artikel 149, Grondwet verplicht de rechter alleen een vormvereiste na te leven dat geen 
verband houdt met de waarde van het antwoord op de conclusie  
7 februari 2007 P.2005.1024.F nr. 73 

Aard – Rechtspleging – Gevolg – Verschijning – Geen verschijning – Herneming voor een 
andere zetel – Conclusie neergelegd – Heropening van het debat. 

Wanneer een partij op de inleiding is verschenen of een schriftelijke verklaring van 
verschijning heeft gedaan en vervolgens conclusies heeft neergelegd, hetzij ter griffie, 
hetzij ter zitting, is de rechtspleging op tegenspraak, ook wanneer zij niet verschijnt op 
een latere zitting waarop de zaak is bepaald of waartoe zij is verdaagd en dient de rechter 
op die conclusies te antwoorden  (Artikelen 728, 729 en 804 Gerechtelijk Wetboek.) 
9 februari 2007 D.2006.0002.N nr. 79 

Vaststelling – Bestaan van bezwaren – Regeling van de rechtspleging – 
Onderzoeksgerechten. 

De wetgever heeft zich op de leden van de onderzoeksgerechten verlaten teneinde te 
oordelen of er al dan niet voldoende bezwaren bestaan die door het onderzoek zijn 
verkregen, om hetzij de verwijzing van de inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht 
hetzij een beslissing van buitenvervolgingstelling te verantwoorden; geen enkele 
wettelijke bepaling verplicht de kamer van inbeschuldigingstelling die een beslissing van 
buitenvervolgingstelling bevestigt, om de redenen op te geven waarom zij de bezwaren 
onvoldoende acht ofschoon de conclusie van de burgerlijke partij het feitelijk bestaan van 
dergelijke bezwaren aanvoert  
14 februari 2007 P.2006.1594.F nr. 91 

Conclusies. 

De rechter moet niet antwoorden op stukken die geen conclusie uitmaken  
9 mei 2007 P.2006.1661.F nr. 234 

Antwoord op het verweermiddel. 

De rechter hoeft niet te antwoorden op het argument dat tot staving van een 
verweermiddel wordt aangevoerd maar dat geen afzonderlijk middel vormt  (Art. 149 
Grondwet 1994.) 
16 november 2007 C.2006.0205.F nr. 559 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 

STRAFZAKEN 
Veroordeling door correctionele rechtbank – Hoger beroep – Rechtstreekse dagvaarding 
wegens wanbedrijf – Herkwalificatie van de feiten in misdaad – Arrest waarbij het hof 
van beroep zich onbevoegd verklaart – Verzoek tot regeling van rechtsgebied – 
Gegrondheid. 

De tegenstrijdigheid tussen het vonnis van de correctionele rechtbank dat, na rechtstreekse 
dagvaarding uit hoofde van een wanbedrijf door het openbaar ministerie, een veroordeling 
tot een correctionele straf uitspreekt en het arrest van het hof van beroep dat, na 
herkwalificatie van de feiten in een misdaad, zich onbevoegd verklaart, geeft geen 
aanleiding tot de regeling van rechtsgebied door het Hof; alleen wanneer een rechter een 
andere als bevoegd aanwijst en deze zich onbevoegd verklaart rijst een negatief 
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bevoegdheidsconflict en kan bij het Hof een verzoek tot regeling van rechtsgebied worden 
gedaan overeenkomstig de rechtspleging bepaald in artikel 525 en volgende Wetboek van 
Strafvordering  
9 januari 2007 P.2006.1467.N nr. 14 

Negatief bevoegdheidsconflict. 

De tegenstrijdigheid tussen het vonnis van de correctionele rechtbank dat, na rechtstreekse 
dagvaarding uit hoofde van een wanbedrijf door het openbaar ministerie, een veroordeling 
tot een correctionele straf uitspreekt en het arrest van het hof van beroep dat, na 
herkwalificatie van de feiten in een misdaad, zich onbevoegd verklaart, geeft geen 
aanleiding tot de regeling van rechtsgebied door het Hof; alleen wanneer een rechter een 
andere als bevoegd aanwijst en deze zich onbevoegd verklaart rijst een negatief 
bevoegdheidsconflict en kan bij het Hof een verzoek tot regeling van rechtsgebied worden 
gedaan overeenkomstig de rechtspleging bepaald in artikel 525 en volgende Wetboek van 
Strafvordering  
9 januari 2007 P.2006.1467.N nr. 14 

Veroordeling door correctionele rechtbank – Hoger beroep – Rechtstreekse dagvaarding 
wegens wanbedrijf – Herkwalificatie van de feiten in misdaad – Arrest waarbij het hof 
van beroep zich onbevoegd verklaart. 

Er rijst geen bevoegdheidsconflict wanneer, na rechtstreekse dagvaarding uit hoofde van 
een wanbedrijf door het openbaar ministerie, de correctionele rechtbank een veroordeling 
wegens dat wanbedrijf uitspreekt, en de appelrechter, na de feiten te hebben 
geherkwalificeerd in een misdaad, zich onbevoegd verklaart om van dat 
geherkwalificeerd misdrijf kennis te nemen omdat het niet behoort tot de misdrijven 
waarvan hij overeenkomstig de wet kennis mag nemen, maar die kennisneming toekomt 
aan een ander rechter; de omstandigheid dat het de rechter in hoger beroep is die deze 
onbevoegdheidsverklaring uitspreekt, doet daaraan niet af, daar zijn uitspraak maar in de 
plaats van het beroepen vonnis treedt  (Artikelen 525 e.v. Wetboek van Strafvordering.) 
9 januari 2007 P.2006.1467.N nr. 14 

Aanneming van de redenen van de vordering van het openbaar ministerie – Beschikking 
tot verwijzing – Motivering – Verzachtende omstandigheden – Raadkamer – 
Correctionalisering. 

Door zonder voorbehoud de redenen van de vordering van het openbaar ministerie aan te 
nemen kan de raadkamer de reden van de correctionalisering overnemen, namelijk het 
ontbreken van een eerdere veroordeling tot een criminele straf, hetwelk verzachtende 
omstandigheden oplevert die de verwijzing van de zaak naar de correctionele rechtbank 
verantwoorden. 
21 maart 2007 P.2007.0213.F nr. 148 

Feit niet meer onderworpen aan het oordeel van het vonnisgerecht – 
Onbevoegdverklaring door het vonnisgerecht. 

Een feit dat niet meer onderworpen is aan het oordeel van het vonnisgerecht, ook al betrof 
het een misdaad die aanvankelijk op onjuiste wijze door het onderzoeksgerecht naar de 
correctionele rechtbank was verwezen, kan geen aanleiding geven tot een 
onbevoegdverklaring door dat vonnisgerecht, zodat het Hof, beslissende tot regeling van 
rechtsgebied, de beslissing van het vonnisgerecht vernietigt. 
12 juni 2007 P.2007.0318.N nr. 321 
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Verschillende akten van aanhangigmaking – Wettigheid – Bevoegd voor bepaalde feiten – 
Beslissing van onbevoegdheid voor het geheel – Vaststelling van de samenhang – 
Grondslag – Onbevoegd voor andere feiten – Aanhangigmaking van de zaak bij de 
rechter. 

Wanneer bij een vonnisgerecht door verschillende akten van aanhangigmaking feiten zijn 
aanhangig gemaakt waarvan sommige wel en andere niet tot zijn bevoegdheid behoren, 
kan dat gerecht zich niet wettig onbevoegd verklaren voor de gehele zaak, als het zelf 
vaststelt dat die verschillende feiten samenhangend zijn  
24 oktober 2007 P.2007.1238.F nr. 503 

Voorwaarden – Geschil over rechtsmacht – Tegenstrijdigheid tussen twee beslissingen 
wat de bevoegdheid betreft. 

Het geschil over rechtsmacht dat tot regeling van rechtsgebied leidt, veronderstelt een 
tegenstrijdigheid tussen twee beslissingen over de bevoegdheid; een dergelijk geschil kan 
niet bestaan tussen de beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank en het 
vonnis van onbevoegdheid van een politierechtbank waarbij de raadkamer de zaak niet 
aanhangig heeft gemaakt. 
5 december 2007 P.2007.1329.F nr. 618 

Bevoegdheid – Hof van Cassatie. 

In de gevallen die bij de artikelen 526 tot 539 Sv. zijn bepaald, dient het Hof van Cassatie 
het rechtsgebied te regelen en staat het bijgevolg aan dat Hof om te verklaren of de 
voorwaarden daartoe verenigd zijn. 
5 december 2007 P.2007.1329.F nr. 618 

SAMENHANG 
Rechter – Tekortkomingen – Begrip – Rechterlijke tucht. 

Er bestaat samenhang wanneer tekortkomingen meningsverschillen tussen de appellant en 
zijn korpschef over de plichten van het ambt van rechter en over de werking van het 
gerecht aan het licht brengen  
6 juni 2007 D.2007.0008.F nr. 308 

Verschillende akten van aanhangigmaking – Wettigheid – Bevoegd voor bepaalde feiten – 
Beslissing van onbevoegdheid voor het geheel – Vaststelling van de samenhang – 
Strafzaken – Grondslag – Onbevoegd voor andere feiten – Aanhangigmaking van de zaak 
bij de rechter. 

Wanneer bij een vonnisgerecht door verschillende akten van aanhangigmaking feiten zijn 
aanhangig gemaakt waarvan sommige wel en andere niet tot zijn bevoegdheid behoren, 
kan dat gerecht zich niet wettig onbevoegd verklaren voor de gehele zaak, als het zelf 
vaststelt dat die verschillende feiten samenhangend zijn  
24 oktober 2007 P.2007.1238.F nr. 503 

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN 
Getuige – Testament bij openbare akte – Huisbediende van de notaris. 

Het verbod om als getuige van een testament bij openbare akte genomen te worden, 
beperkt zich niet tot de huisbedienden met een nauwe band van afhankelijkheid t.a.v. de 
notaris en tot de daarin bedoelde personen. (Art. 10, tweede lid Wet 25 ventôse jaar XI op 
het notarisambt; Art. 975, vóór de opheffing ervan bij Wet 4 mei 1999 Burgerlijk 
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Wetboek.) 
29 januari 2007 C.2004.0606.F nr. 53 

Mogelijkheid – Herroeping wegens ondankbaarheid – Schenking bij huwelijkscontract. 

Een schenking van toekomstige goederen dan wel van tegenwoordige en toekomstige 
goederen tussen echtgenoten bij huwelijkscontract gedaan kan worden herroepen wegens 
ondankbaarheid  (Artikelen 953, 955 en 959 Burgerlijk Wetboek.) 
9 februari 2007 C.2006.0263.N nr. 78 

Bijlage – Schenking van roerende goederen – Staat van schatting – Aard van de regel – 
Verzuim. 

De regel dat een staat van schatting moet worden gehecht aan de minuut van de schenking 
van roerende goederen is een formaliteit die verband houdt met het plechtig karakter van 
de schenking; het verzuim van die formaliteit is een gebrek dat de schenker niet kan 
verhelpen door enige akte van bevestiging; het heeft tot gevolg dat de schenking, die 
nietig is naar de vorm, opnieuw moet worden gedaan en dat een latere akte niet kan 
gelden als schattingsakte  (Artikelen 948 en 1339 Burgerlijk Wetboek.) 
1 maart 2007 C.2005.0071.F nr. 118 

Schenking – Opheffing – Herroeping wegens geboorte van kinderen – Burgelijke 
Wetboek. 

Het behoud van de algemene grond tot herroeping van een schenking wegens geboorte 
van kinderen zoals formeel nog bepaald in artikel 953 van het Burgerlijk Wetboek, is 
onverenigbaar met de opheffing van de artikelen 960 tot 966 van dit wetboek  (Art. 953 
Burgerlijk Wetboek.) 
7 mei 2007 C.2006.0145.N nr. 226 

SCHIP. SCHEEPVAART 
Zeevaartuigen – Kapitein – Loods – Band. 

De loods die, krachtens artikel 5, eerste lid, van de wet van 3 november 1967, optreedt als 
de raadgever van de kapitein, die, naar luid van dezelfde bepaling, alleen meester is over 
de leiding en de manoeuvres van het vaartuig, staat niet onder diens gezag en toezicht  
(Artikelen 3 en 5 Wet 3 nov. 1967; Artikelen 46, §§ I en II, 1°, 58, 64, 67, en 251, §§ 3 en 
7 Wet 21 aug. 1879 op de zee– en binnenvaart; Art. 5 Wet 5 juni 1928; Art. 17 Reglement 
20 mei 1843 tussen Belgie en Nederland voor de uitvoering van artikelen 9 en 10 van het 
verdrag van 19 april 1839, en van het Hoofdstuk II, Afdelingen I, II, III en IV van het 
verdrag van 15 nov. 1842.) 
21 september 2007 C.2005.0422.F nr. 423 

Zeevaartuigen – Herstel – Staat – Loodsen – Aanvaring – Fout van de loods – 
Aansprakelijkheid – Schade. 

Aangezien de loods deel uitmaakt van een dienst die door de Staat wordt ingericht en 
onder de uitsluitende bevoegdheid van de Staat valt, volstaat de fout van de loods om de 
aansprakelijkheid in het gedrang te brengen van de Staat, waarvan de eiser de opvolger is  
(Artikelen 1382, 1383 en 1384 Burgerlijk Wetboek.) 
21 september 2007 C.2005.0422.F nr. 423 
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Ontheffing – Toepasselijkheid – Loodsen – Dokloodsen – Aansprakelijkheid. 

De ontheffing van de aansprakelijkheid heeft betrekking op elke organisator van een 
loodsdienst, ongeacht of deze door de Staat dan wel door een andere instantie wordt 
georganiseerd; aldus heeft de opheffing van de aansprakelijkheid ook betrekking op het 
loodsen van zeevaartuigen in waterwegen die niet tot de uitsluitende bevoegdheid van de 
Staat behoren, zoals het loodsen binnen de havendokken  (Artikelen 3 en 3bis Wet 3 nov. 
1967.) 
20 december 2007 C.2006.0045.N nr. 648 

SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN 

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN 
ONOPZETTELIJK DODEN 

Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg – Onopzettelijk doden. 

De rechter die kennis neemt van een telastelegging onopzettelijk doden, dient, om te 
onderzoeken waarin het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg bestaat, alle fouten in 
aanmerking te nemen die dat gebrek kunnen uitmaken  
12 september 2007 P.2007.0804.F nr. 402 

Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg – Fout. 

Het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg dat in art. 418, Strafwetboek wordt bedoeld, 
houdt alle mogelijke fouten in, hoe licht ook  
12 september 2007 P.2007.0804.F nr. 402 

Onopzettelijk doden door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg – Artikel 419bis 
Strafwetboek – Oorzakelijk verband tussen de fout en het ongeval – Bestanddelen van het 
misdrijf. 

Artikel 419bis Strafwetboek, dat is opgeheven bij de wet van 20 juli 2005, die op 31 
maart 2006 in werking is getreden, straft elke weggebruiker die door gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg een verkeersongeval veroorzaakt dat iemands dood tot gevolg 
heeft; in tegenstelling tot artikel 419 van het voormelde wetboek moet het oorzakelijk 
verband dat volgens deze bepaling is vereist, niet alleen bestaan tussen de fout en het 
overlijden maar ook en vooral tussen de fout en het ongeval zelf  (Artikelen 419bis oud en 
419, tweede lid, nieuw Strafwetboek.) 
31 oktober 2007 P.2007.0931.F nr. 520 

OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN 
OPZETTELIJK DODEN 

Gevolg – Slagen die geen verwondingen veroorzaken. 

Het toebrengen van slagen hoeft geen verwondingen tot gevolg te hebben, zodat ook 
wanneer er geen letsels of verwondingen zijn, een veroordeling wegens opzettelijke 
slagen kan worden uitgesproken  (Artikelen 392 en 398, eerste lid Strafwetboek.) 
30 januari 2007 P.2006.1417.N nr. 56 
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SOCIALE ZEKERHEID 

WERKNEMERS 
Bewijslast – Gezag – Bewijs – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Arbeidsovereenkomst. 

Wanneer de partijen hun verhouding kwalificeren als de uitvoering van zelfstandige 
arbeid door de ene in opdracht van de andere, schept dit geen vermoeden van het bestaan 
van een overeenkomst tot uitvoering van zelfstandige arbeid; wanneer de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid in dit geval socialezekerheidsbijdragen voor werknemers opvordert, 
moet hij het bestaan van een arbeidsovereenkomst bewijzen, wat inhoudt dat het bewijs 
zal dienen te worden geleverd dat de arbeid uitgevoerd werd onder het gezag van de 
opdrachtgever–werkgever; zodoende wordt de bewijslast van de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid niet verzwaard: deze dienst dient louter het bewijs te leveren van het werkelijk 
bestaan van een arbeidsovereenkomst wanneer hij op die basis socialezekerheidsbijdragen 
opvordert. Evenmin wordt in deze bewijsregeling een bijzondere waarde gehecht aan de 
kwalificatie van een overeenkomst tot uitvoering van zelfstandige arbeid, die geveinsd 
kan zijn. In zoverre de gegevens die aangevoerd worden om de gezagsrelatie te staven 
ook passen in het kader van een overeenkomst tot uitvoering van zelfstandige arbeid en 
dus daarmee niet onverenigbaar zijn, zijn deze gegevens gewoonweg geen sluitend bewijs 
van een gezagsrelatie in het kader van een arbeidsovereenkomst  (Artikelen 2 en 3 Wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Artikelen 1315 en 1321 Burgerlijk 
Wetboek.) 
5 februari 2007 S.2006.0024.N nr. 66 

Voorschotten van bijdragen – Foutieve inschatting van de verschuldigde bedragen – 
Ontoereikende betaling. 

Wanneer de werkgever gebruik maakt van de hem in artikel 34, tweede lid, geboden 
mogelijkheid om als voorschot een lager bedrag te betalen dan het bedrag van 30 procent 
van de bijdragen verschuldigd voor het voorlaatste vervallen kwartaal, en een voorschot 
betaalt gelijk aan 30 procent van de vermoedelijke bijdragen van het lopende kwartaal en 
nadien blijkt dat het door de werkgever betaalde voorschot minder bedraagt dan 30 
procent van de effectief verschuldigde bijdragen van het lopende kwartaal, en aldus 
ontoereikend is, houdt dit in dat de werkgever zijn verplichtingen niet is nagekomen in de 
zin van artikel 54bis Uitvoeringsbesluit R.S.Z.–wet 1969  (Artikelen 34, tweede lid en 
54bis KB 28 nov. 1969.) 
17 september 2007 S.2006.0084.N nr. 410 

Brugpensioen – Aanvullende vergoeding – CAO – Leeftijdsvoorwaarde – Toepassing. 

Indien een bepaling in een collectieve arbeidsovereenkomst als voorwaarde om aanspraak 
te kunnen maken op de daarin bepaalde aanvullende vergoeding, stelt dat het 
brugpensioen ingaat na het bereiken van de leeftijd van 58 jaar, zonder daarbij als vereiste 
te stellen dat het ingaat voor het bereiken van de leeftijd van 60 jaar, voldoet een 
werknemer van wie het brugpensioen ingaat op de leeftijd van 60 jaar aan de in de C.A.O. 
bedoelde leeftijdsvoorwaarde  (Artikelen 2, eerste lid, 4, eerste lid, en 6, eerste lid KB 22 
juni 2003 waarbij algemeen bindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 19 sept. 2001, gesloten in het P.C. voor de maatschappijen voor hypothecaire 
leningen, sparen en kapitalisatie, betr. het conventioneel brugpensioen.) 
29 oktober 2007 S.2006.0085.N nr. 512 

Werkgevers – Zelfde technische bedrijfseenheid – Bijdragevermindering – Economische 
verwevenheid – Toepassing. 

De omstandigheid dat de uitoefening van een zelfde economische activiteit, na de 
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stopzetting ervan door een entiteit, slechts na onderbreking van enkele maanden door een 
andere entiteit wordt verder gezet, sluit het bestaan van een economische verwevenheid 
tussen beide entiteiten niet uit.  (Art. 117, § 2 Programmawet 30 dec. 1988.) 
12 november 2007 S.2006.0108.N nr. 545 

Werkgevers – Zelfde technische bedrijfseenheid – Bijdragevermindering – Sociale 
verwevenheid – Toepassing. 

Wanneer de enige werknemers van de entiteit, die de economische activiteit verder zet, 
voorheen tewerkgesteld waren bij de entiteit die deze economische activiteit aanvankelijk 
uitoefende, sluit de enkele omstandigheid dat er tussen de opeenvolgende tewerkstelling 
door de ene en de andere entiteit een tijdspanne verloopt, het bestaan van een sociale 
verwevenheid tussen de beide entiteiten niet uit. (Art. 117, § 2 Programmawet 30 dec. 
1988.) 
12 november 2007 S.2006.0108.N nr. 545 

Werkgevers – Zelfde technische bedrijfseenheid – Bijdragevermindering – Sociale en 
economische verwevenheid. 

Voor de toepassing van artikel 117, § 2, van de Programmawet van 30 december 1988, 
volstaat niet dat wordt vastgesteld dat voldaan is aan de filosofie van dit artikel, maar 
dient het bestaan van een technische bedrijfseenheid bepaald te worden op grond van 
sociale en economische criteria en moet nagegaan worden of de entiteit waarin de nieuw 
in dienst genomen werknemer wordt tewerkgesteld sociaal en economisch verweven is 
met de entiteit waarin, in de loop van de twaalf maanden voorafgaand aan zijn 
indienstneming, een werknemer werkzaam is geweest die hij vervangt  (Art. 117, § 2 
Programmawet 30 dec. 1988.) 
12 november 2007 S.2006.0108.N nr. 545 

Werkgevers – Zelfde technische bedrijfseenheid – Bijdragevermindering. 

Uit artikel 117, § 2, van de Programmawet van 30 december 1988 volgt dat een nieuwe 
indienstneming geen recht geeft op de bedoelde bijdragevermindering wanneer zij niet 
gepaard gaat met enige reële werkgelegenheidsschepping in dezelfde technische 
bedrijfseenheid. (Art. 117, § 2 Programmawet 30 dec. 1988.) 
12 november 2007 S.2006.0108.N nr. 545 

Aard – Inhouding – Geen storting – Bijslag – Niet geregistreerde aannemer – R.S.Z. – 
Hoofdelijke aansprakelijkheid – Storting. 

Wie een beroep doet op een niet geregistreerde medecontractant, is verplicht bij iedere 
betaling die hij aan die medecontractant doet, 15 pct. van het door hem verschuldigde 
bedrag in te houden en te storten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid volgens de 
door de Koning bepaalde modaliteiten, en wie die storting niet verricht heeft, is aan de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een bijslag verschuldigd gelijk aan het dubbel van het 
te betalen bedrag; deze bijslag is geen straf maar een in het algemeen belang 
voorgeschreven forfaitaire vergoeding tot herstel van de aan de financiering van de 
sociale zekerheid berokkende schade, zodat deze een burgerlijk karakter heeft  (Art. 
30bis, § 3, derde lid Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.) 
19 november 2007 S.2006.0075.F nr. 565 

Werkgevers – Zelfde technische bedrijfseenheid – Bijdragevermindering – Netto aangroei 
van het personeelsbestand – Statuut van de werknemer of aard van het verrichte werk – 
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Toepassing. 

Uit de bepalingen van de artikelen 115, 115bis en 116 van de Programmawet van 30 
december 1988 volgt dat een nieuwe indienstneming geen recht geeft op de bedoelde 
bijdragevermindering wanneer zij niet gepaard gaat met enige reële 
werkgelegenheidsschepping en dat de vereiste netto–aangroei van het personeelsbestand 
wordt beoordeeld aan de hand van het totaal aantal door de werkgever tewerkgestelde 
werknemers en de door hem aangegeven loonmassa aan 100 procent, zonder dat hierbij 
enig onderscheid wordt gemaakt naar gelang het statuut van de werknemers of de aard 
van het door hen verrichte werk  (Artikelen 115, 115bis en 116 Programmawet 30 dec. 
1988.) 
10 december 2007 S.2007.0036.N nr. 623 

Werkgevers – Zelfde technische bedrijfseenheid – Bijdragevermindering – Vervangen van 
een werknemer. 

In acht genomen de door de wetgever beoogde reële werkgelegenheidsschepping en het 
feit dat deze beoordeeld wordt zonder dat hierbij een onderscheid wordt gemaakt naar 
gelang het statuut van de werknemers of de aard van het door hen verricht werk, is er 
sprake van vervanging in de zin van artikel 117, § 2 van de Programmawet van 30 
december 1988, ook indien de nieuw in dienst genomen werknemer een ander statuut 
heeft of een werk van een andere aard verricht dan de voorheen in dezelfde technische 
bedrijfseenheid tewerkgestelde werknemer in wiens plaats hij komt. (Art. 117, § 2 
Programmawet 30 dec. 1988.) 
10 december 2007 S.2007.0036.N nr. 623 

ZELFSTANDIGEN 
Beroepsinkomsten – In aanmerking te nemen beroepsinkomsten – Sociaal statuut – 
Administratie der Directe Belastingen – Bijdragen – Berekening. 

De beroepsinkomsten waarop de bijdragen van de verzekeringsplichtige zelfstandigen 
berekend worden, zijn krachtens de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen m.n. 
samengesteld uit de beroepsinkomsten die door de administratie der directe belastingen 
zijn meegedeeld; het arbeidsgerecht kan het bedrag van die aldus meegedeelde 
beroepsinkomsten niet betwisten, evenmin als de omschrijving van die inkomsten op 
grond waarvan de belasting ten kohiere is gebracht  (Art. 11, §§ 1 en 2, eerste en zesde lid 
KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen; 
Art. 33 KB 19 dec. 1967.) 
22 oktober 2007 S.2006.0005.F nr. 498 

SPORT 
Voetbalwedstrijden – Administratieve sancties opgelegd door de bevoegde ambtenaar – 
Beroep bij de politierechtbank – Sportwedstrijden – Tussenkomst tot het verkrijgen van 
een veroordeling – Toelaatbaarheid – Inbreuken – Veiligheid. 

De bepaling dat tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling niet voor de eerste 
maal kan plaatsvinden in hoger beroep, is niet toepasselijk in het raam van het beroep 
ingesteld bij de politierechtbank tegen de beslissing van de bevoegde ambtenaar tot het 
opleggen van een administratie sanctie wegens inbreuken op de veiligheid bij 
voetbalwedstrijden; de politierechter kan vorderingen tot tussenkomst en vrijwaring die 
voor de eerste maal voor hem worden gesteld niet als ontoelaatbaar afwijzen. (Art. 31, § 
1, eerste lid Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden; Artikelen 
601ter, 3°, en 812 Gerechtelijk Wetboek.) 
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23 april 2007 C.2004.0347.N nr. 201 

Aard – Voetbalwedstrijden – Administratieve sancties opgelegd door de bevoegde 
ambtenaar – Beroep bij de politierechtbank – Sportwedstrijden – Inbreuken – Veiligheid. 

De mogelijkheid om tegen de beslissing van de bevoegde ambtenaar tot het opleggen van 
een administratieve sanctie wegens inbreuken op de veiligheid bij voetbalwedstrijden 
beroep in te stellen bij de politierechter, staat niet gelijk met een beroep in de zin van de 
artikelen 616 en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek. (Artikelen 26, § 1, eerste lid, en 31, 
§ 1, eerste lid Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden; 
Artikelen 601ter, 3°, 616, en 1050 Gerechtelijk Wetboek.) 
23 april 2007 C.2004.0347.N nr. 201 

Aard – Voetbalwedstrijden – Administratieve sancties opgelegd door de bevoegde 
ambtenaar – Beroep bij de politierechtbank – Inbreuken – Veiligheid. 

De mogelijkheid om tegen de beslissing van de bevoegde ambtenaar tot het opleggen van 
een administratieve sanctie wegens inbreuken op de veiligheid bij voetbalwedstrijden 
beroep in te stellen bij de politierechter, staat niet gelijk met een beroep in de zin van de 
artikelen 616 en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek. (Artikelen 26, § 1, eerste lid, en 31, 
§ 1, eerste lid Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden; 
Artikelen 601ter, 3°, 616, en 1050 Gerechtelijk Wetboek.) 
23 april 2007 C.2004.0347.N nr. 201 

Voetbalwedstrijden – Administratieve sancties opgelegd door de bevoegde ambtenaar – 
Beroep bij de politierechtbank – Tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling – 
Toelaatbaarheid – Inbreuken – Veiligheid. 

De bepaling dat tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling niet voor de eerste 
maal kan plaatsvinden in hoger beroep, is niet toepasselijk in het raam van het beroep 
ingesteld bij de politierechtbank tegen de beslissing van de bevoegde ambtenaar tot het 
opleggen van een administratie sanctie wegens inbreuken op de veiligheid bij 
voetbalwedstrijden; de politierechter kan vorderingen tot tussenkomst en vrijwaring die 
voor de eerste maal voor hem worden gesteld niet als ontoelaatbaar afwijzen. (Art. 31, § 
1, eerste lid Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden; Artikelen 
601ter, 3°, en 812 Gerechtelijk Wetboek.) 
23 april 2007 C.2004.0347.N nr. 201 

Strafuitsluitende verschoningsgrond – Sportbeoefenaar – Dopingpraktijk – 
Dopingdecreet – Bezit van verboden substanties – Toepassing van de bij decreet bepaalde 
verschoningsgrond op het door de drugwet strafbaar gestelde feit – Bestaanbaarheid met 
de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten – 
Drugwet. 

Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 44 van het decreet van 27 maart 1991 
inzake medische verantwoorde sportbeoefening, geïnterpreteerd in die zin dat door dat 
artikel een strafuitsluitende verschoningsgrond wordt gecreëerd die niet enkel geldt met 
betrekking tot feiten die alleen strafbaar zijn op grond van artikel 43 Dopingdecreet, maar 
dat deze ook geldt voor wat betreft het louter bezit van verboden substanties, strafbaar 
gesteld door de Drugwet, de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld 
voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen 
en de Gewesten schendt, in zoverre de toepassing ervan de residuaire bevoegdheid van de 
federale wetgever in het gedrang brengt, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het 
Grondwettelijk Hof. (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; 
Artikelen 43 en 44, eerste lid Decr. Vl. R. 27 maart 1991.) 
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26 juli 2007 P.2007.0521.N nr. 359 

Dopingdecreet – Toepassingsgebied – Drugwet. 

De Drugwet en het Dopingdecreet hebben elk een verschillend toepassingsgebied; de 
Drugwet regelt in het belang van de openbare gezondheid, eensdeels, het vervoer, de 
invoer, de uitvoer, het bezit, de verkoop, het te koop stellen, het afleveren en het 
aanschaffen van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende stoffen, ontsmettingsmiddelen en 
antiseptica, anderdeels de uitoefening van de geneeskunde met betrekking tot die stoffen, 
terwijl het Dopingdecreet enkel het persoonlijk belang van de sportbeoefenaars betreft, 
namelijk de bescherming van hun fysieke en psychische welzijn in het kader van de 
sportbeoefening, dit is ter gelegenheid van de voorbereiding op of hun deelname aan een 
sportmanifestatie. 
26 juli 2007 P.2007.0521.N nr. 359 

Gevolg – Sportbeoefenaar – Dopingpraktijk – Disciplinaire bestraffing. 

Wanneer een sportbeoefenaar, dit is een persoon die zich voorbereidt op of deelneemt aan 
een sportmanifestatie, zich schuldig maakt aan dopingpraktijken of daarmee 
gelijkgestelde praktijken, kan hij voor die feiten niet strafrechtelijk vervolgd worden, 
maar enkel disciplinair worden gestraft. (Artikelen 2, 3° en  6°, 21, § 2, 2°, 43, 3° en 44, 
eerste lid Decr. Vl. R. 27 maart 1991.) 
26 juli 2007 P.2007.0521.N nr. 359 

Dopingdecreet – Toepassingsgebied – Drugwet. 

De Drugwet en het Dopingdecreet hebben elk een verschillend toepassingsgebied: de 
Drugwet regelt in het belang van de openbare gezondheid, eensdeels, het vervoer, de 
invoer, de uitvoer, het bezit, de verkoop, het te koop stellen, het afleveren en het 
aanschaffen van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende stoffen, ontsmettingsmiddelen en 
antiseptica, anderdeels de uitoefening van de geneeskunde met betrekking tot die stoffen 
terwijl het Dopingdecreet enkel het persoonlijk belang van de sportbeoefenaars betreft, 
namelijk de bescherming van hun fysieke en psychische welzijn in het kader van de 
sportbeoefening, dit is ter gelegenheid van de voorbereiding op of hun deelname aan een 
sportmanifestatie  
6 november 2007 P.2007.0778.N nr. 528 

Strafuitsluitende verschoningsgrond – Sportbeoefenaar – Dopingpraktijk – 
Dopingdecreet – Bezit van verboden substanties – Toepassing van de bij decreet bepaalde 
verschoningsgrond op het door de drugwet strafbaar gestelde feit – Bestaanbaarheid met 
de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten – 
Drugwet. 

Wanneer voor het Hof van Cassatie de vraag rijst of artikel 44 van het decreet van de 
Vlaamse Raad van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, 
geïnterpreteerd in die zin dat door dat artikel een strafuitsluitende verschoningsgrond 
wordt gecreëerd die niet enkel geldt met betrekking tot feiten die alleen strafbaar zijn op 
grond van artikel 43 Dopingdecreet, maar dat deze ook geldt voor wat betreft het louter 
bezit van verboden substanties, strafbaar gesteld door de Drugwet, de regels die door of 
krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden 
bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten schendt, in zoverre de 
toepassing ervan de residuaire bevoegdheid van de federale wetgever in het gedrang 
brengt, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof  (Art. 26, § 2 
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen 43 en 44, eerste lid Decr. 
Vl. R. 27 maart 1991; Artikelen 1, en 2, 2° Wet 24 feb. 1921.) 
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6 november 2007 P.2007.0778.N nr. 528 

Sportbeoefenaar – Dopingpraktijk – Disciplinaire bestraffing – Strafrechtelijke 
vervolging. 

Wanneer een sportbeoefenaar, dit is een persoon die zich voorbereidt op of deelneemt aan 
een sportmanifestatie, zich schuldig maakt aan dopingpraktijken of daarmee 
gelijkgestelde praktijken, kan hij voor die feiten niet strafrechtelijk vervolgd worden, 
maar enkel disciplinair worden gestraft  (Artikelen 2, 3° en  6°, 21, § 2, 2°, 43, 3° en 44, 
eerste lid Decr. Vl. R. 27 maart 1991.) 
6 november 2007 P.2007.0778.N nr. 528 

STAAT 
Gemeenschap en Gewest – Overneming van de rechten en verplichtingen van de Staat – 
Internationale culturele samenwerking – Grenzen. 

De overneming van de rechten en verplichtingen van de Staat, die beperkt is tot de bij de 
wet van 8 augustus 1988 aan de gemeenschappen en gewesten overgedragen 
bevoegdheden, strekt zick niet uit tot de verplichtingen die bijzondere wettelijke 
bepalingen voor 31 december 1988 rechtstreeks aan de gewesten en gemeenschappen 
hebben toegekend, en derhalve evenmin tot de verplichtingen die verband houden met de 
internationale culturele samenwerking en waarvoor de gemeenschappen bevoegd zijn 
geworden op grond van artikel 59bis, § 2, 3°, van de Grondwet. (Art. 27, §3, 3° Wet 27 
juli 1971; Art. 61, §1 Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen 
en Gewesten.) 
14 december 2007 C.2005.0469.F nr. 633 

STEDENBOUW 

ALGEMEEN 
Proces–verbaal dat enkel informatie bevat met betrekking tot de stand van zaken 
betreffende een administratieve procedure – Verjaring – Stuiting – Strafvordering. 

Een proces–verbaal van de gerechtelijke politie in uitvoering van een kantschrift van de 
procureur des Konings dat gericht wordt aan het hoofd van de politie, en dat enkel 
informatie bevat met betrekking tot de stand van zaken betreffende een administratieve 
procedure inzake stedenbouw, inzonderheid het beroep tot nietigverklaring hangende voor 
de Raad van State, is een daad van onderzoek waardoor de verjaring van de strafvordering 
kan worden gestuit  (Art. 22, eerste lid Voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering.) 
3 april 2007 P.2006.1586.N nr. 165 

VERKAVELING 
Verkavelingsvergunning – Uitvoerbaarheid – Schorsing. 

Een door het College van Burgemeester en Schepenen toegekende 
verkavelingsvergunning kan door de gemachtigde ambtenaar worden geschorst en wordt 
pas uitvoerbaar indien de aanvrager binnen veertig dagen na ontvangst van de vergunning 
geen beslissing tot schorsing ter kennis is gebracht. (Artikelen 45, 46, 54, § 2 en 57, § 1 
Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedenbouw.) 
11 oktober 2007 C.2006.0285.N nr. 476 
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Kenmerken – Beslissing over de wegen. 

De beslissing van de gemeenteraad over de aanleg van nieuwe wegen of de tracéwijziging 
van bestaande wegen maakt deel uit van de procedure die dient gevolgd te worden voor 
het verlenen van een verkavelingsvergunning die de aanleg of wijziging van wegen 
inhoudt en is een component van het besluitvormingsproces dat leidt tot het verlenen van 
die vergunning. (Art. 57bis, § 1 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stedenbouw.) 
11 oktober 2007 C.2006.0285.N nr. 476 

Vergunningsprocedure – Hoofdelementen. 

De hoofdelementen voor de procedure van een verkavelingsvergunning zijn dezelfde als 
deze van een bouwvergunning. (Artikelen 45, 46, 48, 53, 54, 55 en 57, § 1, eerste lid Wet 
van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedenbouw.) 
11 oktober 2007 C.2006.0285.N nr. 476 

Verkavelingsvergunning – Gemachtigde ambtenaar – Specifiek bestuurlijk toezicht. 

Het door de Stedenbouwwet georganiseerde specifiek bestuurlijk toezicht dat door de 
gemachtigde ambtenaar wordt uitgeoefend ten aanzien van een beslissing van het College 
van Burgemeester en Schepenen die een verkavelingsvergunning verleent, sluit de 
uitoefening van het algemeen bestuurlijk toezicht op de beslissing van het College van 
Burgemeester en Schepenen tot toekenning van de verkavelingsvergunning en op de 
voorafgaande beslissing van de gemeenteraad over de zaak van wegen uit  (Artikelen 45, 
§ 4, eerste en tweede lid, 54, § 2, en 57, § 1 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw.) 
11 oktober 2007 C.2006.0285.N nr. 476 

BOUWVERGUNNING 
Vermoeden van vergunning – Afwezigheid van vermelding in het gemeentelijk register – 
Tegenbewijs. 

Uit de wettelijke bepaling die voorziet dat constructies, waarvan door enig 
bewijsmateriaal wordt aangetoond dat ze gebouwd zijn na de inwerkingtreding van de 
Stedenbouwwet maar die dateren van voor de allereerste, definitieve vaststelling van het 
gewestplan waarbinnen zij gelegen zijn, in het vergunningenregister de vermelding 
krijgen dat er een vermoeden bestaat dat de constructie als vergund moet worden 
beschouwd, indien de overheid niet kan aantonen door enig bewijsmateriaal, behoudens 
getuigenverklaringen, zoals door middel van een goedgekeurd bouwplan, een proces–
verbaal of een bezwaarschrift, dat de constructie in overtreding werd opgericht, volgt niet 
dat de afwezigheid van vermelding in het gemeentelijk register van bouwaanvragen en 
bouwvergunningen daterend van voor het vergunningenregister ingevoerd door artikel 96, 
§ 1, van het Stedenbouwdecreet 1999 in geen geval als bewijs in aanmerking kan worden 
genomen. (Art. 96, § 4, tweede lid Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 
18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
8 november 2007 C.2006.0624.N nr. 536 

Aard – Vermoeden van vergunning. 

Het in het vergunningenregister te vermelden vermoeden dat constructies, waarvan door 
enig bewijsmateriaal wordt aangetoond dat ze gebouwd zijn na de inwerkingtreding van 
de Stedenbouwwet maar die dateren van voor de allereerste, definitieve vaststelling van 



– 297 – 

het gewestplan waarbinnen zij gelegen zijn, als vergund moeten worden beschouwd, 
indien de overheid niet kan aantonen door enig bewijsmateriaal, behoudens 
getuigenverklaringen, zoals door middel van een goedgekeurd bouwplan, een proces–
verbaal of een bezwaarschrift, dat de constructie in overtreding werd opgericht, is een 
weerlegbaar vermoeden van vergunning, met mogelijkheid van tegenbewijs door de 
overheid, die hiertoe alle middelen, behoudens getuigenbewijs, kan aanwenden. (Art. 96, 
§ 4, tweede lid Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
8 november 2007 C.2006.0624.N nr. 536 

SANCTIES 
Bevel tot staking. 

Het bevel tot onmiddellijke staking van het werk, van de handelingen of van het gebruik 
dat door de bevoegde ambtenaren, agenten of officieren van gerechtelijke politie 
mondeling ter plaatse kan worden gegeven wanneer zij vaststellen dat dit werk, deze 
handelingen of de wijzigingen een inbreuk vormen zoals bedoeld in artikel 146, 
Stedenbouwdecreet 1999, is een preventieve maatregel; de enkele reden dat een herstel 
voordien met het oog op de goede ruimtelijke ordening bij vonnis werd bevolen, kan het 
bevelen van de staking ter uitvoering van dit vonnis niet verantwoorden. (Art. 154, eerste 
lid Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
18 mei 2007 C.2006.0567.N nr. 260 

Bevel tot staking – Doel. 

Het bevel tot onmiddellijke staking van het werk, van de handelingen of van het gebruik 
dat door de bevoegde ambtenaren, agenten of officieren van gerechtelijke politie 
mondeling ter plaatse kan worden gegeven wanneer zij vaststellen dat dit werk, deze 
handelingen of de wijzigingen een inbreuk vormen zoals bedoeld in artikel 146, 
Stedenbouwdecreet 1999, is een preventieve maatregel; de enkele reden dat een herstel 
voordien met het oog op de goede ruimtelijke ordening bij vonnis werd bevolen, kan het 
bevelen van de staking ter uitvoering van dit vonnis niet verantwoorden. (Art. 154, eerste 
lid Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
18 mei 2007 C.2006.0567.N nr. 260 

Aard – Administratieve geldboete – Ontbreken – Overtreding van een bekrachtigd 
stakingsbevel – Verplichte vermeldingen in het proces–verbaal. 

De vermeldingen die op grond van artikel 2, §2, 3° en 4°, B. Vl. Reg. van 28 april 2000 
moeten worden opgenomen in het proces–verbaal dat een inbreuk op een bekrachtigd 
stakingsbevel vaststelt, zijn niet voorgeschreven op straffe van nietigheid; hun 
afwezigheid kan slechts tot nietigheid van dit proces–verbaal of van de daaropvolgende 
beslissing van de rekenplichtige tot het opleggen van een administratieve geldboete leiden 
indien de rechter vaststelt dat de overtreder, in wiens belang deze vormvereisten zijn 
voorgeschreven, in zijn belangen is geschaad. (Art. 156 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. 
van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening; 
Art. 2, § 2, 3° en 4° B. Vl. Reg. 28 april 2000.) 
13 september 2007 C.2006.0311.N nr. 404 
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Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg – Stakingsbevel – Vordering tot opheffing – 
Kort geding – Beoordelingsbevoegdheid. 

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, die in kort geding uitspraak doet over 
een vordering tot opheffing van een stakingsbevel, beslist ten gronde. (Art. 154, laatste lid 
Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.) 
8 november 2007 C.2006.0624.N nr. 536 

Regularisatievergunning in behandeling. 

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat een stedenbouwmisdrijf niet kan worden 
gestraft zolang niet is beslist over een regularisatieaanvraag  
13 november 2007 P.2007.0798.N nr. 546 

Strafsanctie voor het instandhouden van inbreuken – Artikel 146, vierde lid, 
Stedenbouwdecreet 1999, zoals gewijzigd bij decreet van 4 juni 2003 – Ruimtelijk 
kwetsbare gebieden – Agrarische gebieden met bijzondere waarde en ermee vergelijkbare 
gebieden – Landschappelijk waardevol agrarisch gebied – Toepassing. 

Een landschappelijk waardevol agrarisch gebied waarin overeenkomstig artikel 15.4.6.1 
van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de 
toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen, beperkingen gelden met het 
doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen, en waarbij 
handelingen en werken in overeenstemming met de in grondkleur aangegeven 
bestemming enkel mogen worden uitgevoerd voor zover zij de schoonheidswaarde van 
het landschap niet in gevaar brengen, geldt als agrarisch gebied met een bijzondere 
waarde of een ermee vergelijkbaar gebied, en behoort derhalve tot de limitatief 
opgesomde ruimtelijk kwetsbare gebieden, zoals bedoeld in artikel 146, vierde lid, 
Stedenbouwdecreet 1999  
13 november 2007 P.2007.0798.N nr. 546 

Instandhouding van onwettig opgerichte bouwwerken – Voortdurend misdrijf – Verjaring 
– Termijn – Aanvang. 

Het misdrijf van instandhouding van onwettig opgerichte bouwwerken duurt voort en de 
verjaring van de strafvordering neemt geen aanvang zolang aan de toestand die is ontstaan 
door de onwettig uitgevoerde werken, geen einde wordt gesteld onder meer door een 
herstel in de vorige toestand of door het verkrijgen van een regelmatige vergunning  (Art. 
68, § 1 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996; Art. 26 Voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering; Art. 49, § 1 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.) 
13 november 2007 P.2007.0961.N nr. 549 

Mogelijkheid tot het verkrijgen van een regularisatievergunning in de toekomst. 

De omstandigheid dat door het eventueel verkrijgen van een regularisatievergunning in de 
toekomst geen inbreuk meer zou bestaan, noch een strijdigheid van belangen, neemt niet 
weg dat het misdrijf bestaat en de rechter vermag de straf te bepalen zonder rekening te 
houden met een nog niet verkregen regularisatievergunning  
13 november 2007 P.2007.0798.N nr. 546 
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HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN 
MEERWAARDE 

Aard – Herstelvordering. 

Het zakelijk karakter van de vordering tot herstel inzake stedenbouw heeft tot gevolg dat, 
onverminderd de toepassing van artikel 160 Stedenbouwdecreet 1999, ook de mede–
eigenaar die bij het geding over de vordering tot herstel niet werd betrokken en aan wie de 
herstelvordering voorafgaandelijk niet werd medegedeeld, de gevolgen dient te ondergaan 
die uit het vonnis voortvloeien en bijgevolg de uitvoering ervan dient te gedogen  
(Artikelen 149, §§ 1, 2, 3 en 4, en 160, vijfde lid Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.) 
6 februari 2007 P.2006.1286.N nr. 68 

Herstelvordering – Mede–eigenaar – Geding over de vordering tot herstel – Mede–
eigenaar niet bij het geding betrokken – Vordering voorafgaandelijk niet aan de mede–
eigenaar medegedeeld. 

De omstandigheid dat de mede–eigenaar niet bij het geding over de vordering tot herstel 
inzake stedenbouw werd betrokken en dat de vordering hem voorafgaandelijk niet werd 
medegedeeld schendt op zich het door artikel 6 EVRM bepaalde recht van toegang tot een 
rechtbank niet; bij wijze van tijdig derdenverzet kan de mede–eigenaar tegen die 
vordering verweer voeren en daarbij zijn rechtmatige belangen voor de rechter doen 
gelden. (Artikelen 149, §§ 1, 2, 3 en 4, en 160, vijfde lid Decr. Vl. Parlement 18 mei 
1999; Art. 6.1 EVRM.) 
6 februari 2007 P.2006.1286.N nr. 68 

Aard – Omschrijving van de toestand voorafgaand aan het misdrijf – Pleegvorm – 
Herstelvordering. 

De pleegvorm van artikel 149, § 4, eerste lid, Stedenbouwdecreet, dat onder meer bepaalt 
dat de herstelvordering minstens een omschrijving van de toestand voorafgaand aan het 
misdrijf vermeldt, en dat een recent uittreksel uit het plannenregister wordt bijgevoegd, is 
niet voorgeschreven op straffe van nietigheid noch substantieel  (Art. 149, §§ 1, 2 en 4 
Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
3 april 2007 P.2006.1586.N nr. 165 

Aard – Pleegvorm – Voeging van een recent uittreksel uit het plannenregister – 
Herstelvordering. 

De pleegvorm van artikel 149, § 4, eerste lid, Stedenbouwdecreet, dat onder meer bepaalt 
dat de herstelvordering minstens een omschrijving van de toestand voorafgaand aan het 
misdrijf vermeldt, en dat een recent uittreksel uit het plannenregister wordt bijgevoegd, is 
niet voorgeschreven op straffe van nietigheid noch substantieel  (Art. 149, §§ 1, 2 en 4 
Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
3 april 2007 P.2006.1586.N nr. 165 

Gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur die optreedt in naam van het Vlaamse Gewest – 
Vermelding in de vordering – Vereiste – Herstelvordering. 

Geen enkele wettelijke bepaling vereist dat de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur 
uitdrukkelijk in de vordering tot herstel zou vermelden dat hij optreedt namens het 
Vlaamse Gewest. (Art. 149, §§ 1 en 2 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse 
Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
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3 april 2007 P.2006.1586.N nr. 165 

Aard – Herstelmaatregelen – Herstelvordering uitgeoefend door het openbaar ministerie 
– Doel. 

De in artikel 149, § 1, eerste lid, Stedenbouwdecreet bedoelde herstelmaatregelen, die een 
civielrechtelijk karakter hebben, strekken ertoe, als bijzondere vorm van vergoeding of 
teruggave, een einde te maken aan de met de wet strijdige toestand die uit het misdrijf is 
ontstaan en waardoor het algemeen belang wordt geschaad; dit geldt evenzeer wanneer de 
herstelvordering door het openbaar ministerie wordt benaarstigd  (Art. 149, § 1 
Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
3 april 2007 P.2006.1610.N nr. 166 

Bevel tot staking – Vonnis dat het herstel beveelt – Uitvoering – Herstel van plaats in de 
vorige staat. 

Het bevel tot onmiddellijke staking van het werk, van de handelingen of van het gebruik 
dat door de bevoegde ambtenaren, agenten of officieren van gerechtelijke politie 
mondeling ter plaatse kan worden gegeven wanneer zij vaststellen dat dit werk, deze 
handelingen of de wijzigingen een inbreuk vormen zoals bedoeld in artikel 146, 
Stedenbouwdecreet 1999, is een preventieve maatregel; de enkele reden dat een herstel 
voordien met het oog op de goede ruimtelijke ordening bij vonnis werd bevolen, kan het 
bevelen van de staking ter uitvoering van dit vonnis niet verantwoorden. (Art. 154, eerste 
lid Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
18 mei 2007 C.2006.0567.N nr. 260 

Herstelmaatregelen – Civielrechtelijk karakter. 

De in artikel 149, § 1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 bedoelde herstelmaatregelen 
hebben een civielrechtelijk karakter en dit geldt evenzeer wanneer de herstelvordering 
door het openbaar ministerie wordt benaarstigd  
22 mei 2007 P.2006.1692.N nr. 265 

Herstelmaatregelen – Afzonderlijke beslissing over straf en herstelvordering – Gevolg – 
Onmiddellijk cassatieberoep. 

De afzonderlijke beslissing over de herstelvordering inzake stedenbouw en de straf heeft 
voor gevolg dat de beslissing over de straf voor onmiddellijk cassatieberoep vatbaar is 
zonder dat een voorafgaande uitspraak over de herstelvordering is vereist  (Art. 416 
Wetboek van Strafvordering.) 
22 mei 2007 P.2006.1692.N nr. 265 

Herstelmaatregelen – Civielrechtelijk karakter – Afzonderlijke beslissing – Gevolg. 

Omwille van het civielrechtelijk karakter van de herstelmaatregelen inzake stedenbouw 
mag, na de uitspraak over de straf, over de herstelvordering, zelfs benaarstigd door het 
openbaar ministerie, afzonderlijk worden beslist  (Art. 149, § 1, eerste lid 
Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
22 mei 2007 P.2006.1692.N nr. 265 

Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Stedenbouwkundig inspecteur – Verzoek tot intrekking 
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van een op een vernietigde regel gesteunde veroordeling – Bijzondere Wet Grondwettelijk 
Hof – Beslissing over de herstelvordering – Vonnis – Artikel 10. 

De stedenbouwkundige inspecteur kan hoger beroep instellen tegen de beslissing over de 
herstelvordering genomen in een geding ingeleid ingevolge een verzoek tot intrekking 
bedoeld in de artikelen 10 en volgende, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof. (Artikelen 
10 tot met 13 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Art. 149 
Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
5 juni 2007 P.2006.1545.N nr. 305 

Herstelvordering – Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Vordering ingeleid vóór de 
inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Beoordeling door de rechter 
na de inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Geen verplicht 
voorafgaand eensluidend advies – Vordering ingeleid na de inwerkingtreding van de 
Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Verplicht voorafgaand eensluidend advies – 
Bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

Artikel 198bis Stedenbouwdecreet, dat bepaalt dat de bepalingen met betrekking tot het 
eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, zoals bedoeld in artikel 149, 
§ 1, en artikel 153, pas in werking treden nadat de Hoge Raad voor het Herstelbeleid is 
opgericht en het huishoudelijk reglement is goedgekeurd en dat de rechter ingediende 
vorderingen voor inbreuken, (die dateren van vóór 1 mei 2000 maar) die nog niet voor 
eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, alsnog 
kan voorleggen voor eensluidend advies aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, 
schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet  
5 juni 2007 P.2006.0543.N nr. 294 

Herstelvordering – Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Vordering ingeleid vóór de 
inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Beoordeling door de rechter 
na de inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Overgangsregeling 
van artikel 198bis, Stedenbouwdecreet – Arrest nr 14/2005 van 19 januari 2005 van het 
Arbitragehof – Vernietiging van de bewoordingen "voor 1 mei 2000" in artikel 149, § 1 
Stedenbouwdecreet. 

Artikel 198bis, tweede lid, Stedenbouwdecreet bepaalt dat de rechter de ingediende 
herstelvorderingen voor inbreuken die dateren van vóór 1 mei 2000 en die nog niet voor 
eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, alsnog 
aan deze Raad "kan" voorleggen voor eensluidend advies, maar in de context van de 
vernietiging van de bewoordingen "vóór 1 mei 2000" in artikel 149, § 1, 
Stedenbouwdecreet door het arrest nr 14/2005 van het Arbitragehof, geldt deze 
bevoegdheid van de rechter eveneens voor de ingediende herstelvorderingen voor 
inbreuken vanaf 1 mei 2000; uit die bepalingen volgt evenwel niet dat de rechter de 
ingediende herstelvorderingen die nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd 
aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, alsnog voor eensluidend advies aan deze Raad 
moet voorleggen  
5 juni 2007 P.2006.1012.N nr. 295 
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Herstelvordering – Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Vordering ingeleid vóór de 
inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Beoordeling door de rechter 
na de inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Overgangsregeling 
van artikel 198bis, Stedenbouwdecreet – Arrest nr 14/2005 van 19 januari 2005 van het 
Arbitragehof – Vernietiging van de bewoordingen "voor 1 mei 2000" in artikel 149, § 1 
Stedenbouwdecreet – Weglating van de bewoordingen "voor 1 mei 2000" in artikel 
198bis, tweede lid,. 

Het weglaten van de bewoordingen "vóór 1 mei 2000" in artikel 198bis, tweede lid, 
ingevolge de vernietiging van de gelijkluidende bewoordingen in artikel 149, § 1, 
Stedenbouwdecreet door het arrest nr 14/2005 van het Arbitragehof, heeft enkel 
betrekking op de datum van de inbreuken en verandert verder niets aan de 
overgangsregeling van artikel 198bis, tweede lid, dat de rechter toelaat vrij te oordelen 
omtrent het alsnog voor eensluidend advies voorleggen van de ingediende vordering aan 
de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, telkens wanneer het bestuur de ingediende 
herstelvordering niet kon voorleggen aan deze Raad omdat deze toen nog niet 
functioneerde; die weglating heeft wel tot gevolg dat deze vrije appreciatie voortaan geldt 
voor alle inbreuken, ook deze gepleegd vanaf 1 mei 2000  
5 juni 2007 P.2006.1327.N nr. 296 

Verzoek tot intrekking van een op een vernietigde regel gesteunde veroordeling – 
Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof – Definitieve beslissing over de strafvordering – 
Hoger beroep van de stedenbouwkundig inspecteur tegen de beslissing over de  – 
Opdracht van de appelrechter – Vonnis – Artikel 10. 

Ingevolge het hoger beroep van de stedenbouwkundige inspecteur tegen de beslissing 
over de herstelvordering genomen in een geding ingeleid ingevolge een verzoek tot 
intrekking bedoeld in de artikelen 10 en volgende, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, 
moet de appelrechter, ook na de definitieve beslissing van de eerste rechter tot intrekking 
van de veroordeling tot straf, onderzoeken of hij voor de beoordeling van de 
herstelvordering verder bevoegd is  (Artikelen 10 tot met 13 Bijzondere wet op het 
Arbitragehof van 6 jan. 1989; Art. 149 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse 
Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
5 juni 2007 P.2006.1545.N nr. 305 

Bevoegdheid van de strafrechter – Verzoek tot intrekking van een op een vernietigde regel 
gesteunde veroordeling – Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof – Definitieve intrekking van 
de beslissing op strafgebied – Gevolg voor de beslissing over de herstelvordering – 
Vonnis – Artikel 10. 

Ondanks de definitieve intrekking van de beslissing op strafgebied is de strafrechter 
verder bevoegd om te oordelen over de herstelvordering wanneer deze tijdig, dit is op het 
ogenblik dat de instandhouding nog strafbaar was, voor hem werd ingesteld; in 
voorkomend geval is de intrekking van de veroordeling tot straf zonder invloed op de 
beslissing tot herstel, die verworven blijft  (Artikelen 10 tot met 13 Bijzondere wet op het 
Arbitragehof van 6 jan. 1989; Art. 149 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse 
Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
5 juni 2007 P.2006.1545.N nr. 305 

Hoger beroep – Beslissing over de herstelvordering – Definitieve intrekking van de 
beslissing op strafgebied – Appelrechter die vaststelt dat hij niet langer bevoegd is om 
over de herstelvordering te. 

De appelrechter die vaststelt dat hij ten gevolge van de intrekking van de veroordeling tot 
straf niet langer bevoegd is om de herstelvordering te beoordelen omdat deze niet tijdig, 
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dit is op het ogenblik dat de instandhouding nog strafbaar was, bij de strafrechter 
aanhangig werd gemaakt, moet overeenkomstig artikel 13, § 5, Bijzondere Wet 
Grondwettelijk Hof, deze vordering naar de bevoegde rechter verwijzen  (Art. 149 
Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening; Artikelen 10 tot met 13 Bijzondere wet op het 
Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
5 juni 2007 P.2006.1545.N nr. 305 

Vernietiging van een wet door het Grondwettelijk Hof – Appelrechter die vaststelt dat hij 
niet langer bevoegd is om over de herstelvordering te  – Beslissing over de strafvordering 
in kracht van gewijsde – Geen beslissing over de aanhangige herstelvordering – Verzoek 
tot intrekking van de op de vernietigde regel gesteunde veroordeling op strafgebied – 
Beslissing over het verzoek tot intrekking en over de nog aanhangige herstelvordering in 
één  – Beroep van de stedenbouwkundig inspecteur. 

De omstandigheid dat ten tijde van het vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof 
slechts een in kracht van gewijsde gegane beslissing over de strafvordering voorhanden 
was en dat de herstelvordering nog hangende was voor de correctionele rechtbank, doet 
geen afbreuk aan de verplichting van de appelrechter, die vaststelt dat hij ten gevolgen 
van de intrekking van de veroordeling tot straf niet langer bevoegd is om de 
herstelvordering te beoordelen omdat deze niet tijdig, dit is op het ogenblik dat de 
instandhouding nog strafbaar was, bij de strafrechter aanhangig werd gemaakt, om 
overeenkomstig artikel 13, § 5, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof de herstelvordering 
naar de bevoegde rechter te verwijzen, wanneer het beroepen vonnis gelijktijdig met de 
intrekking van de penale veroordeling over de herstelvordering besliste en alleen deze 
laatste vordering ten gevolge van het hoger beroep voor de appelrechter wordt gebracht. 
(Art. 149 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening; Artikelen 10 tot met 13 Bijzondere wet op het 
Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
5 juni 2007 P.2006.1545.N nr. 305 

Bevoegdheid van de rechter – Herstelvordering – Bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet – Herstelvordering van de stedenbouwkundige inspecteur en het 
college van burgemeester en schepenen – Geen beoordeling van de opportuniteit van 
dergelijke herstelvordering. 

Artikel 149, § 1, Stedenbouwdecreet schendt niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 
gelezen in samenhang met artikel 6.1 EVRM en artikel 144 van de Grondwet, doordat het 
de rechter niet toestaat de opportuniteit van de herstelvordering van de 
stedenbouwkundige inspecteur en het college van burgemeester en schepenen te 
beoordelen  
5 juni 2007 P.2007.0254.N nr. 299 

Herstelvordering – Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Vordering ingeleid vóór de 
inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Beoordeling door de rechter 
na de inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Arrest nr 14/2005 van 
19 januari 2005 van het Arbitragehof – Vernietiging van de bewoordingen "voor 1 mei 
2000" in artikel 149, § 1 Stedenbouwdecreet. 

De vernietiging door het Arbitragehof van de woorden "vóór 1 mei 2000", die alleen 
betrekking hebben op het tijdstip van de telastlegging en niet op de datum van het 
instellen van de herstelvordering, heeft niet tot gevolg dat artikel 149, § 1, 
Stedenbouwdecreet ook toepasselijk wordt op de herstelvorderingen die werden ingediend 
vóór de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 
december 2005 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor 
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het Herstelbeleid. 
5 juni 2007 P.2006.1327.N nr. 296 

Herstelvordering – Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Verplicht eensluidend advies – 
Basisregel van artikel 149, § 1, Stedenbouwdecreet – Overgangsregeling van artikel 
198bis, Stedenbouwdecreet – Verschil in toepassingsgebied. 

Artikel 198bis Stedenbouwdecreet, dat geldt als overgangsbepaling voor de 
herstelvordering die door het bevoegde bestuur wordt ingediend nog vooraleer de Hoge 
Raad voor het Herstelbeleid, bij gebrek aan oprichting en goedkeuring van zijn 
huishoudelijk reglement, advies kan verlenen, beoogt een andere rechtstoestand dan 
artikel 149, § 1, eerste lid van dit decreet, dat zowel in zijn versie vóór als in zijn versie na 
het vernietigingsarrest nr 14/2005 van het Arbitragehof, de herstelvordering beoogt die na 
de oprichting van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid en de goedkeuring van haar 
huishoudelijk reglement door het bestuur wordt ingediend. 
5 juni 2007 P.2006.1012.N nr. 295 

Herstelvordering – Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Verplicht eensluidend advies – 
Basisregel van artikel 149, § 1, Stedenbouwdecreet – Overgangsregeling van artikel 
198bis, Stedenbouwdecreet – Criterium van onderscheid voor de toepassing – Datum van 
indiening van de herstelvordering door het bevoegde bestuur. 

Niet het tijdstip van de beoordeling van de herstelvordering door de rechter vóór of na de 
inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, maar de datum van indiening 
van deze herstelvordering door het bestuur vóór of na deze inwerkingtreding vormt het 
criterium van onderscheid voor de toepassing van hetzij artikel 149, § 1, eerste lid, 
Stedenbouwdecreet, hetzij de overgangsbepaling van artikel 198bis van dit decreet. 
5 juni 2007 P.2006.1012.N nr. 295 

Opheffing – Herstelvordering – Instandhoudingsmisdrijf – Strafbaar karakter – Burgelijk 
rechter – Strafvordering. 

De opheffing van het strafbare karakter van het misdrijf van instandhouding inzake 
stedenbouw heeft alleen het verval van de op het misdrijf gesteunde strafvordering tot 
gevolg; deze wijziging brengt evenwel niet met zich mee dat de instandhouding, die 
strafbaar was in de periode waarin zij plaatsvond, niet langer de grondslag kan uitmaken 
van een herstelvordering voor de burgerlijke rechter  (Artikelen 146, 149 en 151 
Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
13 september 2007 C.2006.0436.N nr. 405 

Aard – Verjaring – Vordering tot herstel van plaats in de vorige staat. 

De vordering van de stedenbouwkundige inspecteur tot herstel in de vorige staat is een 
burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf, zodat deze vordering, 
overeenkomstig artikel 26 Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, niet 
verjaart vóór de strafvordering  (Art. 68, § 1 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996; 
Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Art. 49, § 1 Decr. Vl. 
Parlement 18 mei 1999.) 
13 november 2007 P.2007.0961.N nr. 549 

Verjaring – Vordering tot herstel van plaats in de vorige staat – Schorsing. 

Wanneer de vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat voor de strafrechter tijdig 
is ingesteld, loopt de verjaring ervan niet meer totdat een in kracht van gewijsde gegane 
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beslissing het geding beëindigd heeft  (Art. 68, § 1 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 
1996; Art. 49, § 1 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999; Art. 2244 Burgerlijk Wetboek.) 
13 november 2007 P.2007.0961.N nr. 549 

RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG 
Recht op vergoeding – Ontstaan van het recht – Planschadevergoeding. 

Het recht op planschadevergoeding ontstaat slechts vanaf het ogenblik dat een daad wordt 
gesteld die de minderwaarde tot uiting brengt en wanneer dergelijke daad niet wordt 
gesteld, vervalt het recht op vergoeding tien jaar na de inwerkingtreding van het plan; de 
datum van de betekening van de dagvaarding tot het verkrijgen van planschadevergoeding 
is bepalend om uit te maken of het feit dat het recht op schadevergoeding doet ontstaan , 
reeds voorhanden is  (Artikelen 37 en 38 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw; Artikelen 12, 700, 716 en 717 
Gerechtelijk Wetboek.) 
6 december 2007 C.2006.0185.N nr. 620 

ALLERLEI 
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Eindbeslissing – Geen eindbeslissing over de 
herstelvordering uitgeoefend door het openbaar ministerie – Andere beslissingen van 
civielrechtelijke aard. 

Het ontbreken van een eindbeslissing over de herstelvordering benaarstigd door het 
openbaar ministerie vormt, wegens haar civielrechtelijk karakter, geen beletsel tot het 
instellen van een cassatieberoep tegen de overige beslissingen van civielrechtelijke aard  
3 april 2007 P.2006.1610.N nr. 166 

Ontvankelijkheid – Geen beslissing over de herstelvordering – Voorziening tegen de 
beslissing op strafgebied – Eindbeslissing over de strafvordering. 

De beslissing over de herstelvordering is geenszins bepalend voor de beslissing over de 
straf, die noodzakelijk eraan voorafgaat en aldus voor onmiddellijk cassatieberoep vatbaar 
is zonder dat een voorafgaande uitspraak over de herstelvordering is vereist  
3 april 2007 P.2006.1610.N nr. 166 

Verkavelingsvergunning – Gemachtigde ambtenaar – Specifiek bestuurlijk toezicht. 

Het door de Stedenbouwwet georganiseerde specifiek bestuurlijk toezicht dat door de 
gemachtigde ambtenaar wordt uitgeoefend ten aanzien van een beslissing van het College 
van Burgemeester en Schepenen die een verkavelingsvergunning verleent, sluit de 
uitoefening van het algemeen bestuurlijk toezicht op de beslissing van het College van 
Burgemeester en Schepenen tot toekenning van de verkavelingsvergunning en op de 
voorafgaande beslissing van de gemeenteraad over de zaak van wegen uit  (Artikelen 45, 
§ 4, eerste en tweede lid, 54, § 2, en 57, § 1 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw.) 
11 oktober 2007 C.2006.0285.N nr. 476 

STRAF 

ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID 
Verzwaring van de straf – Prejudiciële vraag aan het Arbitragehof – Hoger beroep – 
Veroordeling tot werkstraf in hoger beroep – Gelijkheid en niet–discriminatie – 
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Veroordeling tot een geldboete in eerste aanleg – Regel van eenstemmigheid – 
Toepassing. 

Vermits het Arbitragehof voor recht heeft gezegd dat "in zoverre de wet van 17 april 2002 
tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken 
de beklaagde die bij verstek is veroordeeld tot een geldboete niet toestaat op verzet te 
vragen dat een werkstraf wordt uitgesproken, zij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
schendt", is er grond om het Arbitragehof de prejudiciële vraag te stellen of artikel 211bis, 
Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre 
het uitsluit dat een beklaagde waaraan de eerste rechter een geldboete heeft opgelegd, 
door het gerecht in hoger beroep kan worden veroordeeld tot een werkstraf van gelijke 
aard, zonder dat dit met eenparige stemmen van zijn leden beslist, terwijl die straf 
zwaarder is dan de eerste  
28 februari 2007 P.2006.1472.F nr. 116 

Werkgever – Ambtshalve veroordeling tot het betalen van een vergoeding – Niet–
onderwerping – Aard van de maatregel – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Straf en 
maatregel – Sociale zekerheid – Werknemers. 

De ambtshalve veroordeling van de werkgever tot betaling, aan de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid, van een vergoeding gelijk aan het drievoud van de ontdoken bijdragen, 
opgelegd bij niet–onderwerping van één of meer personen aan de toepassing van de 
R.S.Z.–Wet, valt weliswaar onder de uitoefening van de strafvordering maar is geen straf 
in de zin van de artikelen 7 tot 43quater, Strafwetboek; zij neemt echter van de 
strafrechtelijke sanctie die zij aanvult een repressieve en ontradende dimensie over die 
voortvloeit uit het opgelegde bedrag, dat het drievoud bedraagt van de ontdoken bijdragen 
en dan aan de som ervan wordt toegevoegd  
12 september 2007 P.2007.0373.F nr. 401 

Zelfde straffen – Motivering – Mededaders – Meerdere beklaagden. 

De bodemrechter die onaantastbaar, binnen de grenzen van de wet en met een beknopte 
doch precieze opgave van de redenen van zijn keuze, de straffen vaststelt waarvan hij 
meent dat zij in verhouding staan tot de ernst van de bewezen verklaarde misdrijven en tot 
de individuele schuld van iedere beklaagde, moet daarnaast de redenen niet opgeven 
waarom hij de medebeklaagden al dan niet tot eenzelfde straf veroordeelt. 
7 november 2007 P.2007.0993.F nr. 532 

Strafvervolging – Sanctie – Redelijke termijn – Overschrijding. 

De artikelen 6.1 EVRM en 1 van het aanvullend Protocol van 20 maart 1952 duiden de 
gevolgen niet aan die de rechter aan een door hem vastgestelde overschrijding van de 
redelijke termijn moet verbinden; geen wettelijke bepaling zegt dat de rechter in zulk 
geval geen straf meer mag opleggen of de door de eerste rechter opgelegde straf in haar 
geheel of in al haar onderdelen afzonderlijk moet verminderen  
4 december 2007 P.2007.0592.N nr. 607 

Strafvervolging – Sanctie – Redelijke termijn – Overschrijding. 

De rechter oordeelt onaantastbaar in feite welk gevolg moet verbonden worden aan het 
overschrijden van de redelijke termijn die hij vaststelt; het staat aldus aan de rechter om, 
wanneer hij beslist een strafvermindering toe te kennen omdat de redelijke termijn is 
overschreden, in feite en op grond van de concrete gegevens van de zaak te oordelen in 
welke mate en onder welke voorwaarden die vermindering kan worden toegekend, op 
voorwaarde dat die vermindering reëel en meetbaar is  (Art. 21ter Voorafgaande titel van 
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het Wetboek van Strafvordering.) 
4 december 2007 P.2007.0592.N nr. 607 

VRIJHEIDSSTRAFFEN 
Gevangenisstraf van één maand – Duur. 

Uit artikel 25, derde lid, Strafwetboek, dat bepaalt dat de duur van een maand 
gevangenisstraf dertig dagen is, volgt dat de duur van een gevangenisstraf van twaalf 
maanden 360 dagen bedraagt en dat deze duur aldus niet gelijk is aan de duur van een 
gevangenisstraf van één jaar dat 365 dagen telt  
5 juni 2007 P.2007.0121.N nr. 297 

Gevangenisstraf van één jaar – Duur. 

Uit artikel 25, derde lid, Strafwetboek, dat bepaalt dat de duur van een maand 
gevangenisstraf dertig dagen is, volgt dat de duur van een gevangenisstraf van twaalf 
maanden 360 dagen bedraagt en dat deze duur aldus niet gelijk is aan de duur van een 
gevangenisstraf van één jaar dat 365 dagen telt  
5 juni 2007 P.2007.0121.N nr. 297 

ANDERE STRAFFEN 
Werkstraf – Politie over het wegverkeer – Bijzondere wetten en verordeningen – 
Toepassingsgebied. 

Bij gebreke van andersluidende bepalingen, kan een werkstraf worden uitgesproken zowel 
voor de overtredingen van het Strafwetboek als voor die bepaald in bijzondere wetten en 
verordeningen; geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de rechter een werkstraf uit te 
spreken ter bestraffing van een overtreding van de Wegverkeerswet  (Artikelen 37ter, § 1, 
en 100 Strafwetboek.) 
10 januari 2007 P.2006.1057.F nr. 18 

Werkstraf – Geldboete – Zwaarste straf. 

Een werkstraf is, wegens het voorwerp ervan, zwaarder dan een geldboete, aangezien de 
weerslag ervan op de individuele vrijheid groter is  
28 februari 2007 P.2006.1472.F nr. 116 

Bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensbestanddelen – Buiten het Belgisch 
grondgebied. 

Wanneer de Belgische strafrechter rechtsmacht heeft met betrekking tot een bepaald 
misdrijf en hij dit bewezen verklaart kan hij de bijzondere verbeurdverklaring van de 
vermogensbestanddelen toepassen, ook wanneer ze zich buiten het Belgisch grondgebied 
bevinden en al was die mogelijkheid niet uitdrukkelijk voorzien voor de invoeging van 
artikel 43ter in het Strafwetboek  (Art. 42, 3° Strafwetboek.) 
2 maart 2007 C.2006.0134.N nr. 123 

Bijzondere verbeurdverklaring – Motivering. 

Bij gebrek aan een conclusie dienaangaande omkleedt de rechter de straf van bijzondere 
verbeurdverklaring die bij de artikelen 42, 3° en 43bis Strafwetboek is bepaald, 
regelmatig met redenen en verantwoordt haar naar recht, door vast te stellen dat de 
betreffende goederen vermogensvoordelen zijn die vatbaar zijn voor verbeurdverklaring 
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en door zijn keuze om deze verbeurd te verklaren met als doel ze aan de burgerlijke partij 
toe te kennen, met redenen te omkleden. 
25 april 2007 P.2006.1608.F nr. 208 

Bijzondere verbeurdverklaring – Wettigheid – Verbeurdverklaring van de rechtstreeks uit 
het misdrijf verkregen vermogensvoordelen – Toelating van de burgerlijke partij tot het 
debat – Debat over de bepaling en raming van de zaken die voor verbeurdverklaring in 
aanmerking. 

De rechter schendt artikel 43bis Strafwetboek niet door een burgerlijke partij toe te laten 
tot het debat over de bepaling en raming van de zaken die haar mogelijkerwijs, na 
verbeurdverklaring, kunnen worden teruggegeven of toegewezen  
9 mei 2007 P.2006.1673.F nr. 239 

Bijzondere verbeurdverklaring – Verbeurdverklaring van de rechtstreeks uit het misdrijf 
verkregen vermogensvoordelen – Debat over de verbeurdverklaring – Toelating van de 
burgerlijke partij tot het debat – Eerbiediging van het recht van verdediging van de 
beklaagde. 

De eerbiediging van het recht van verdediging van de beklaagde kan niet tot gevolg 
hebben dat de burgerlijke partij uit het debat wordt geweerd over de verbeurdverklaring 
van de rechtstreeks uit het misdrijf verkregen vermogensvoordelen en de goederen en 
waarden die in de plaats ervan zijn gesteld of het equivalent ervan vormen, vermits de 
verbeurdverklaring, die overigens facultatief is, betrekking heeft op voordelen, goederen 
of waarden die hem mogelijkerwijs kunnen toekomen en de raming ervan de mate bepaalt 
waarin de vorderingen tot teruggave en toewijzing kunnen worden ingewilligd  (Art. 
43bis, derde lid Strafwetboek.) 
9 mei 2007 P.2006.1673.F nr. 239 

Bijzondere verbeurdverklaring – Rechtstreeks uit het misdrijf verkregen 
vermogensvoordelen. 

De verrijking van de veroordeelde is niet noodzakelijk voor de maatregel van 
verbeurdverklaring die toepasselijk is op de zaken die in artikel 42, 3°, Strafwetboek zijn 
bedoeld; deze kan worden toegepast, bij wijze van rechtstreeks uit het misdrijf verkregen 
vermogensvoordelen, op alle goederen en waarden die de dader van het misdrijf door het 
plegen ervan heeft verkregen, ongeacht het voordeel dat hij eruit heeft gehaald of de 
bestemming die hij later aan die zaken heeft gegeven  
9 mei 2007 P.2006.1673.F nr. 239 

Verbeurdverklaring – Geïndividualiseerd geldbedrag – Veroordeelde. 

Door de verbeurdverklaring van een geïndividualiseerd geldbedrag wordt de Staat 
schuldeiser van dat bedrag, zonder dat een maatregel van tenuitvoerlegging noodzakelijk 
is om de beschikking ervan aan de veroordeelde te onttrekken  (Art. 42, 3° Strafwetboek.) 
28 juni 2007 C.2002.0173.F nr. 366 

Aard – Verbeurdverklaring. 

Verbeurdverklaring is een straf die erin bestaat de verbeurdverklaarde zaak gezagshalve te 
onttrekken aan het vermogen van de veroordeelde. (Art. 42, 3° Strafwetboek.) 
28 juni 2007 C.2002.0173.F nr. 366 

Voorlopige hechtenis – Verbeurdverklaring – Voorlopige invrijheidstelling – 
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Borgstelling. 

Een geldbedrag dat als borgsom in consignatie is gegeven ter uitvoering van een 
beslissing tot voorlopige invrijheidstelling kan worden verbeurdverklaard, indien de 
voorwaarden om die straf uit te spreken zijn vervuld  (Art. 35, § 4 Wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis.) 
28 juni 2007 C.2002.0173.F nr. 366 

Witwassen – Bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen – Witwasheling – 
Aard van de straf – Misdaad of wanbedrijf. 

De verbeurdverklaring van de criminele vermogensvoordelen of van een daarmee 
overeenstemmend bedrag overeenkomstig artikel 42, 3°, Strafwetboek samen met artikel 
43bis Strafwetboek, en deze van de witgewassen zaken van artikel 505, derde lid, 
Strafwetboek samen met artikel 42, 1e, Strafwetboek, zijn beide straffen met een zakelijk 
karakter zodat zij worden uitgesproken tegen elke schuldige maar enkel de door de wet 
bepaalde zaken kunnen betreffen  (Artikelen 42, 1° en 3°, en 43bis Strafwetboek; 
Artikelen 505, eerste lid, 1°, 2°, 3° en 4° en 505, derde lid Strafwetboek.) 
4 september 2007 P.2007.0219.N nr. 381 

Bijzondere verbeurdverklaring – Misdrijf gepleegd in het raam van een vennootschap – 
Vermogensvoordeel – Vermoeden dat het vermogensvoordeel in de vennootschap 
terechtkomt. 

De omstandigheid dat B.T.W.–fraude gepleegd werd in het raam van de activiteiten van 
een vennootschap, houdt geen vermoeden in dat het hieruit verkregen vermogensvoordeel 
in het vermogen van die vennootschap is terechtgekomen. (Artikelen 42, 3° en 43bis 
Strafwetboek.) 
4 september 2007 P.2007.0523.N nr. 384 

Witwassen – Bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen – Basismisdrijf en 
witwasheling gepleegd door dezelfde dader – Misdaad of wanbedrijf. 

Wanneer dezelfde dader schuldig is aan een misdrijf dat de criminele 
vermogensvoordelen heeft voortgebracht en aan latere feiten van witwassen ervan, 
kunnen zij tegen hem slechts éénmaal verbeurd worden verklaard. (Artikelen 42, 1° en 3°, 
en 43bis Strafwetboek; Artikelen 505, eerste lid, 3° en 4°, en 505, derde lid 
Strafwetboek.) 
4 september 2007 P.2007.0219.N nr. 381 

Bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen – Witwasheling – Opeenvolgende 
witwashandelingen van eenzelfde beklaagde – Misdaad of wanbedrijf. 

Indien de zaken bedoeld in artikel 505, eerste lid, Strafwetboek het voorwerp zijn geweest 
van verschillende opeenvolgende witwashandelingen van een bepaalde beklaagde, kunnen 
zij tegen hem slechts éénmaal worden verbeurdverklaard. (Artikelen 42, 1° en 3°, 505, 1e 
lid, 1°, 2°,3° en4°, 505, 3e lid Strafwetboek.) 
4 september 2007 P.2007.0219.N nr. 381 
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Werkstraf – Verzet van de beklaagde – Belang van de appellant – Vervanging van een 
opgelegde straf door een straf waarmee is ingestemd – Veroordeling bij verstek tot een 
geldboete – Geen hoger beroep van het openbaar ministerie – Relatief gevolg – 
Veroordeling tot een geldboete met gedeeltelijk uitstel – Werkstraf gevorderd in hoger 
beroep – Hoger beroep van de beklaagde en van het openbaar ministerie – Geldboete. 

Op voorwaarde dat een politiestraf niet door een correctionele straf wordt vervangen, 
overstijgt de beslissing waarbij een opgelegde straf vervangen wordt door een straf 
waarvoor de wet het akkoord van de beklaagde vereist, diens belangen niet; daaruit volgt 
dat de rechter het relatieve gevolg van het verzet niet miskent door, alleen op het 
rechtsmiddel van de beklaagde, de door de eerste rechter opgelegde correctionele 
geldboete door een werkstraf te vervangen  
26 september 2007 P.2007.0417.F nr. 435 

Bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordeel rechtstreeks uit de deelneming aan 
het misdrijf verkregen – Mededader of medeplichtige. 

De vermogensvoordelen die een mededader of een medeplichtige in de zin van de 
artikelen 66 en 67 Strafwetboek rechtstreeks uit zijn deelneming aan het misdrijf heeft 
verkregen zijn ook vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, 
zoals bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek. 
2 oktober 2007 P.2007.0546.N nr. 445 

Aard – Terbeschikkingstelling van de regering – Toepassing. 

De terbeschikkingstelling van de regering zoals bedoeld in artikel 23bis, Wet bescherming 
Maatschappij is een beveiligende strafmaatregel die kan worden uitgesproken na 
veroordeling op grond van één van de in dat artikel vermelde artikelen van het 
Strafwetboek; die maatregel is als dusdanig een bijkomende straf  (Art. 23bis Wet 
Bescherming Maatschappij.) 
16 oktober 2007 P.2007.0916.N nr. 485 

Bijzondere verbeurdverklaring – Aard van de straf. 

De beslissingen tot verbeurdverklaring van zowel de artikelen 42, 43bis als van artikel 
505 Strafwetboek, in zijn versie van vóór de wetswijzigingen bij wet van 10 mei 2007 
houdende diverse maatregelen inzake de heling en de inbeslagneming, hebben in de regel 
een zakelijke werking, dit wil zeggen dat ze op de zaak zelf slaan; de eigendom daarvan 
wordt aan de Staat overgedragen van zodra het vonnis dat de verbeurdverklaring 
uitspreekt, in kracht van gewijsde is gegaan  (Artikelen 42, 43bis en 505 Strafwetboek.) 
16 oktober 2007 P.2007.1202.N nr. 486 

Bijzondere verbeurdverklaring – Verbeurdverklaring van geldsommen die niet vooraf in 
klinkende munt in beslag werden. 

Er kan geen onmiddellijke eigendomsoverdracht door de verbeurdverklaring zelf zijn van 
geldsommen die niet vooraf in klinkende munt in beslag werden genomen; de Staat wordt 
door de verbeurdverklaring dan slechts schuldeiser voor die geldsommen (Artikelen 42, 
43bis en 505 Strafwetboek.) 
16 oktober 2007 P.2007.1202.N nr. 486 

Inbreuken op de drugwet – Beroepsverbod opgelegd bij rechterlijke beslissing – 
Toepassing – KB nr. 22 van 24 okt. 1934. 

De Drugwet voorziet niet in een beroepsverbod als bijkomende straf, in de zin van artikel 
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1 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 okt. 1934, en het vermelde koninklijk besluit 
verwijst niet naar de inbreuken op de Drugwet als strafbare feiten waarvoor de in artikel 1 
van datzelfde besluit bedoelde verbodbepalingen kunnen worden uitgesproken  (Art. 1 KB 
nr 22 van 24 okt. 1934; Artikelen 4, §§ 2 en 3 Wet 24 feb. 1921.) 
16 oktober 2007 P.2007.0880.N nr. 483 

Bijzondere verbeurdverklaring – Verbeurdverklaring van geldsommen – Beslissing in 
kracht van gewijsde – Geen tenuitvoerlegging door de Staat – Veroordeling voor nieuwe 
feiten – Tenuitvoerlegging – Opdracht van de rechter. 

Na een vroegere in kracht van gewijsde gegane verbeurdverklaring van bepaalde 
geldsommen die de Staat niet heeft kunnen tenuitvoerleggen, kan of moet de rechter al 
naar gelang van het geval, als daartoe grond bestaat, opnieuw de verbeurdverklaring 
uitspreken van diezelfde geldsommen; de beide opeenvolgende verbeurdverklaringen 
kunnen dan slechts éénmaal ten uitvoer worden gelegd tot beloop van dezelfde 
geldsommen. 
16 oktober 2007 P.2007.1202.N nr. 486 

Herhaling – Facultatieve straf – Terbeschikkingstelling van de regering. 

Ingeval de terbeschikkingstelling van de regering aan de beoordeling van de rechter is 
overgelaten, moeten de procedures betreffende de misdrijven die als grondslag van de 
herhaling gelden, bij het dossier der vervolging worden gevoegd en worden de gronden 
van de beslissing erin omschreven; dit is een substantieel vormvereiste. (Art. 24 Wet 
Bescherming Maatschappij.) 
17 oktober 2007 P.2007.1142.F nr. 490 

Witwassen van vermogensvoordelen – Bijzondere verbeurdverklaring – 
Vermogensvoordelen bestaande uit gelden – Gelden gebruikt om waarden aan te kopen – 
Gelden terug te vinden in het patrimonium van de verkoper van de waarden. 

Wanneer de dader van het hoofdmisdrijf de gelden die de vermogensvoordelen uit dit 
misdrijf zijn, gebruikt om ermee waarden te kopen die in de plaats ervan komen, dan 
komen die gelden terecht in het patrimonium van de verkoper van die waarden en kunnen 
zij het voorwerp van het misdrijf van witwassen zijn dat met toepassing van artikel 505, 
derde lid, Strafwetboek wordt verbeurdverklaard  (Artikelen 42, 1° en 3°, en 505, derde 
lid Strafwetboek.) 
6 november 2007 P.2007.0627.N nr. 527 

Witwassen van vermogensvoordelen – Bijzondere verbeurdverklaring – Meerdere daders. 

Geen enkele wetsbepaling noch rechtsbeginsel staan eraan in de weg dat meerdere daders 
die samen een van de in artikel 505, eerste lid, Strafwetboek bepaalde misdrijven hebben 
gepleegd die een bepaald vermogensvoordeel tot voorwerp hebben, allen, zelfs samen met 
de daders van het hoofdmisdrijf, tot verbeurdverklaring ervan worden veroordeeld, mits 
de uitvoering van verbeurdverklaring de omvang van dit voordeel niet overschrijdt  
6 november 2007 P.2007.0627.N nr. 527 

Verbeurdverklaring – Facultatieve bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen 
die niet meer in het vermogen van de veroordeelde kunnen worden aangetroffen – 
Schriftelijke vordering van het openbaar ministerie – Inhoud. 

Artikel 43bis, Strafwetboek, vereist niet dat de vordering van het openbaar ministerie 
schriftelijk de geldwaarde raamt, maar laat het integendeel aan de strafrechter die 
geldwaarde te ramen; wanneer het openbaar ministerie de bijzondere verbeurdverklaring 
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schriftelijk heeft gevorderd en indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het 
vermogen van de veroordeelde, is de raming van de geldwaarde altijd in het debat voor de 
strafrechter  
13 november 2007 P.2007.0929.N nr. 547 

Verbeurdverklaring – Facultatieve bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen 
die niet meer in het vermogen van de veroordeelde kunnen worden aangetroffen – 
Schriftelijke vordering van het openbaar ministerie – Raming van de geldwaarde door de 
rechter – Onaantastbare beoordeling – Toezicht van het Hof. 

De feitenrechter raamt onaantastbaar de geldwaarde van zaken die niet kunnen worden 
gevonden in het vermogen van de veroordeelde; het Hof kan enkel nagaan of de geraamde 
geldwaarde van de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek, valt binnen de grenzen 
van de schriftelijke vordering van de procureur des Konings en betrekking heeft op de 
bewezen verklaarde misdrijven. 
13 november 2007 P.2007.0929.N nr. 547 

Aard – Bijzondere verbeurdverklaring. 

De verbeurdverklaring overeenkomstig art. 505, derde lid, Strafwetboek, van de zaken 
bedoeld in 1°, 2°, 3° en 4° van het eerste lid van dit artikel, is een straf en zij mag daarom 
niet meer betreffen dan de door de wet bedoelde zaken, zodat, wanneer de strafrechter de 
verbeurdverklaring uitspreekt van een onroerend goed, waarvan de aankoopprijs wordt 
betaald met geldsommen die zo wetgewassen worden, hij derhalve die verbeurdverklaring 
met beperken tot beloop van de overeenkomstige waarde van de witgewassen betalingen, 
zoniet verklaart hij meer verbeurd van wat art. 505, derde lid, Strafwetboek bepaalt; de 
omstandigheid dat de zakelijke zekerheidsrechten te gevolge van het volgrecht en de 
rechten van derden zijn gewaarborgd doet daaraan niet af  (Art. 7 Strafwetboek.) 
4 december 2007 P.2007.0970.N nr. 609 

Bijzondere verbeurdverklaring – Witwasmisdrijf – Witwas van geldsommen door de 
aankoop van een onroerend goed – Verbeurdverklaring van het onroerend goed – 
Maximumbedrag – Heling. 

De verbeurdverklaring overeenkomstig art. 505, derde lid, Strafwetboek, van de zaken 
bedoeld in 1°, 2°, 3° en 4° van het eerste lid van dit artikel, is een straf en zij mag daarom 
niet meer betreffen dan de door de wet bedoelde zaken, zodat, wanneer de strafrechter de 
verbeurdverklaring uitspreekt van een onroerend goed, waarvan de aankoopprijs wordt 
betaald met geldsommen die zo wetgewassen worden, hij derhalve die verbeurdverklaring 
met beperken tot beloop van de overeenkomstige waarde van de witgewassen betalingen, 
zoniet verklaart hij meer verbeurd van wat art. 505, derde lid, Strafwetboek bepaalt; de 
omstandigheid dat de zakelijke zekerheidsrechten te gevolge van het volgrecht en de 
rechten van derden zijn gewaarborgd doet daaraan niet af  (Art. 7 Strafwetboek.) 
4 december 2007 P.2007.0970.N nr. 609 

Verbeurdverklaring van illegale vermogensvoordelen en van witgewassen zaken – Straf 
met zakelijk karakter. 

De verbeurdverklaring van de illegale vermogensvoordelen en deze van de witgewassen 
zaken van artikel 505, derde lid, Strafwetboek, samen met artikel 42, 1°, Strafwetboek, 
zijn beide straffen met een zakelijk karakter; zij worden uitgesproken tegen elke schuldige 
en kunnen enkel de door de wet bepaalde zaken betreffen, maar wanneer dezelfde dader 
schuldig is aan een misdrijf dat de illegale vermogensvoordelen heeft voortgebracht en 
aan latere feiten van witwassen ervan, kunnen zij tegen hem slechts eenmaal 
verbeurdverklaard worden  
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11 december 2007 P.2007.0305.N nr. 626 

ZWAARSTE STRAF 
Verzwaring van de straf – Prejudiciële vraag aan het Arbitragehof – Hoger beroep – 
Werkstraf – Veroordeling tot werkstraf in hoger beroep – Gelijkheid en niet–discriminatie 
– Veroordeling tot een geldboete in eerste aanleg – Regel van eenstemmigheid – 
Toepassing – Geldboete. 

Vermits het Arbitragehof voor recht heeft gezegd dat "in zoverre de wet van 17 april 2002 
tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken 
de beklaagde die bij verstek is veroordeeld tot een geldboete niet toestaat op verzet te 
vragen dat een werkstraf wordt uitgesproken, zij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
schendt", is er grond om het Arbitragehof de prejudiciële vraag te stellen of artikel 211bis, 
Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre 
het uitsluit dat een beklaagde waaraan de eerste rechter een geldboete heeft opgelegd, 
door het gerecht in hoger beroep kan worden veroordeeld tot een werkstraf van gelijke 
aard, zonder dat dit met eenparige stemmen van zijn leden beslist, terwijl die straf 
zwaarder is dan de eerste  
28 februari 2007 P.2006.1472.F nr. 116 

Werkstraf – Geldboete. 

Een werkstraf is, wegens het voorwerp ervan, zwaarder dan een geldboete, aangezien de 
weerslag ervan op de individuele vrijheid groter is  
28 februari 2007 P.2006.1472.F nr. 116 

Eenvoudige schuldigverklaring – Opschorting van de uitspraak. 

Het arrest dat de opschorting van de uitspraak van de veroordeling beveelt gedurende drie 
jaar in plaats van de eenvoudige schuldigverklaring die door de eerste rechter is 
uitgesproken wegens de overschrijding van de redelijke termijn, moet vaststellen dat het 
met eenparige stemmen van de leden van het gerecht is gewezen vermits het de toestand 
van de beklaagde verzwaart  (Art. 211bis Wetboek van Strafvordering.) 
25 april 2007 P.2006.1597.F nr. 207 

Werkstraf – Veroordeling tot een geldboete in eerste aanleg – Vraag om werkstraf in 
hoger beroep – Belang van de appellant – Vervanging van een opgelegde straf door een 
straf waarmee is ingestemd – Relatieve werking – Hoger beroep van de beklaagde – 
Geldboete. 

Op voorwaarde dat een politiestraf niet vervangen wordt door een correctionele straf, 
overschrijdt de vervanging van een opgelegde straf door een straf waarmee is ingestemd, 
de perken van de belangen van de beklaagde niet; daaruit volgt dat de rechter de relatieve 
werking van het hoger beroep niet miskent door, uitsluitend op het hoger beroep van de 
beklaagde, de correctionele geldboete waartoe de eerste rechter hem heeft veroordeeld, 
door een werkstraf te vervangen  
20 juni 2007 P.2007.0176.F nr. 339 

Eenheid van opzet – Gevolg – Misdrijven – Straftoemeting – Bestraffing met de zwaarste 
straf. 

Het opleggen van de zwaarste straf met toepassing van artikel 65, eerste lid, Strafwetboek 
houdt niet in dat deze straf alleen de feiten betreft waarop deze zwaarste straf is gesteld; 
onder de bestraffing met de zwaarste straf zijn integendeel al de feiten begrepen waarvoor 
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ze uitgesproken wordt. (Art. 65, eerste lid Strafwetboek.) 
25 september 2007 P.2007.0461.N nr. 431 

Werkstraf – Verzet van de beklaagde – Belang van de appellant – Vervanging van een 
opgelegde straf door een straf waarmee is ingestemd – Veroordeling bij verstek tot een 
geldboete – Geen hoger beroep van het openbaar ministerie – Relatief gevolg – 
Veroordeling tot een geldboete met gedeeltelijk uitstel – Werkstraf gevorderd in hoger 
beroep – Hoger beroep van de beklaagde en van het openbaar ministerie – Geldboete. 

Op voorwaarde dat een politiestraf niet door een correctionele straf wordt vervangen, 
overstijgt de beslissing waarbij een opgelegde straf vervangen wordt door een straf 
waarvoor de wet het akkoord van de beklaagde vereist, diens belangen niet; daaruit volgt 
dat de rechter het relatieve gevolg van het verzet niet miskent door, alleen op het 
rechtsmiddel van de beklaagde, de door de eerste rechter opgelegde correctionele 
geldboete door een werkstraf te vervangen  
26 september 2007 P.2007.0417.F nr. 435 

Mildere straf – Terugwerkende kracht – Nieuwe strafwet – Werking in de tijd. 

Art. 2 Strafwetboek, verbiedt om aan de strafwet terugwerkende kracht te verlenen ten 
nadele van de beklaagde, maar legt integendeel de toepassing op van de wet die na het 
plegen van het misdrijf in werking is getreden en dat misdrijf minder zwaar bestraft  (Art. 
2 Strafwetboek.) 
24 oktober 2007 P.2006.0965.F nr. 499 

SAMENLOOP 
Eenheid van opzet – Andere eerder gepleegde misdrijven – Opschorting van de uitspraak 
van de veroordeling. 

De regel die is afgeleid uit artikel 65, tweede lid, Strafwetboek en volgens welke de 
strafrechter, die vaststelt dat de misdrijven waarover reeds een in kracht van gewijsde 
gegane beslissing is genomen en andere feiten die aan de voormelde beslissing die bij 
hem aanhangig is voorafgaan, de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van het 
zelfde misdadig opzet, bij de straftoemeting rekening houdt met de reeds uitgesproken 
straffen, is niet van toepassing wanneer de eerder berechte feiten hebben geleid tot een 
niet ingetrokken maatregel van opschorting van de uitspraak van de veroordeling  
16 mei 2007 P.2007.0111.F nr. 254 

Eenheid van opzet – Misdrijf – Toepassingsgebied – Begrip – Collectief misdrijf. 

Artikel 65, tweede lid, Strafwetboek is enkel van toepassing wanneer de eerdere 
beslissing voor de eerste misdrijven, een of meerdere straffen uitspreekt en niet wanneer 
enkel de opschorting van de uitspraak van de straf is gelast; in dit laatste geval is er 
immers geen straf uitgesproken. (Art. 65, tweede lid Strafwetboek.) 
6 november 2007 P.2007.1056.N nr. 529 

Eén enkele straf door de eerste rechter wegens verschillende misdrijven uitgesproken – 
Vrijspraak voor één van de telastleggingen – Rechtspleging in hoger beroep – Artikel 6, 
EVRM – Handhaving van de door de eerste rechter uitgesproken straf. 

Artikel 6 EVRM verbiedt niet dat het gerecht waar het hoger beroep aanhangig is gemaakt 
tegen een vonnis dat één enkele straf wegens verschillende telastleggingen uitspreekt, de 
door de eerste rechter uitgesproken straf handhaaft, terwijl het één van die telastleggingen 
niet bewezen verklaart. 
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14 november 2007 P.2007.1324.F nr. 554 

Eén enkele straf door de eerste rechter wegens verschillende misdrijven uitgesproken – 
Handhaving van de door de eerste rechter uitgesproken straf – Rechtspleging in hoger 
beroep – Eenstemmigheid – Gevolg – In hoger beroep slechts bepaalde misdrijven in 
aanmerking genomen. 

Het gerecht in hoger beroep verzwaart de straf niet wanneer het, nadat de eerste rechter 
om reden van eenheid van opzet één enkele straf had uitgesproken wegens verschillende 
misdrijven, deze straf handhaaft hoewel het nog slechts bepaalde van die misdrijven in 
aanmerking neemt  (Art. 211bis Wetboek van Strafvordering.) 
14 november 2007 P.2007.1324.F nr. 554 

Eenheid van opzet – Schengenuitvoeringsovereenkomst – Misdrijven gepleegd en berecht 
op het respectieve grondgebied van twee lidstaten – Artikel 54. 

Artikel 54, Schengenuitvoeringsovereenkomst 14 juni 1985 bepaalt niet dat het nationale 
strafgerecht, bij de straftoemeting voor een op het grondgebied van een lidstaat gepleegde 
misdaad, rekening dient te houden met de reeds uitgesproken straffen wegens een 
misdaad die op het grondgebied van een andere, door de overeenkomst gebonden Staat, is 
gepleegd en berecht en deel zou uitmaken van hetzelfde opzet. 
28 november 2007 P.2007.1359.F nr. 589 

VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN 
Aanpassing van de in het buitenland opgelegde straf – Feiten gepleegd en straf opgelegd 
in het buitenland – Beoordeling door de Belgische rechter van verzachtende 
omstandigheden – Verzachtende omstandigheden. 

De Belgische rechter die geadieerd is op grond van artikel 10 van de wet van 23 mei 1990 
inzake de overbrenging tussen staten van gevonniste personen kan niet overgaan tot een 
nieuw onderzoek ten gronde en is derhalve zonder rechtsmacht om het bestaan van 
verzachtende omstandigheden te beoordelen met betrekking tot de in het buitenland 
gepleegde feiten waarvoor een straf is opgelegd  
13 februari 2007 P.2006.1419.N nr. 86 

Kenmerken – Verzachtende omstandigheden. 

Verzachtende omstandigheden zijn eigen aan de te beoordelen feiten of aan de persoon 
van de dader en de rechter oordeelt onaantastbaar over het bestaan ervan  
13 februari 2007 P.2006.1419.N nr. 86 

Overtreding – Wet Accijnsproducten – Verzachtende omstandigheden – Toepassing. 

Artikel 85 van het Strafwetboek dat de vermindering van correctionele straffen toelaat 
volgens bepaalde regels indien verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, is 
overeenkomstig artikel 100 van het Strafwetboek bij gebrek aan andersluidende 
bepalingen niet toepasselijk op de misdrijven strafbaar gesteld door de Wet 
Accijnsproducten, die geen andersluidende bepalingen bevat betreffende verzachtende 
omstandigheden. (Artikelen 85 en 100 Strafwetboek; Artikelen 39, 40 en 41 Wet 10 juni 
1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en 
het verkeer daarvan en de controles daarop.) 
5 juni 2007 P.2006.1655.N nr. 306 

Overtreding – Artikel 85, Strafwetboek – Wet Accijnsproducten – Verzachtende 
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omstandigheden – Toepassing – Geldboete. 

Wanneer de rechter bestraft voor een overtreding van de bepalingen van de Wet 
Accijnsproducten kan hij voor de geldboete verzachtende omstandigheden aannemen, 
zonder dat artikel 85 van het Strafwetboek toepasselijk is. (Artikelen 39, 40 en 41 Wet 10 
juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden 
hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.) 
5 juni 2007 P.2006.1655.N nr. 306 

Overtreding – Wet Accijnsproducten – Verzachtende omstandigheden. 

Wanneer de rechter die bestraft voor een overtreding van de bepalingen van de Wet 
Accijnsproducten verzachtende omstandigheden wenst aan te nemen dient hij evenwel 
rekening te houden met het doel van de wet, die de overtreding met een zware geldboete 
wil bestraft zien om te beletten dat fraude zou worden gepleegd met het oog op de enorme 
winst die men met het misdrijf kan maken  (Art. 39 Wet 10 juni 1997 betreffende de 
algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan 
en de controles daarop.) 
5 juni 2007 P.2006.1655.N nr. 306 

Overtreding – Verplichting – Wet Accijnsproducten – Verzachtende omstandigheden – 
Grenzen. 

Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof volgt dat, zolang de wet de aangelegenheid 
niet anders regelt, de rechter die bestraft voor een overtreding van de bepalingen van de 
Wet Accijnsproducten, overeenkomstig artikel 39 van die wet, vrij verzachtende 
omstandigheden kan aannemen zonder dat hij daartoe verplicht is; wanneer hij dat doet 
kan hij, afgezien van het bepaalde in artikel 195, tweede en derde lid van het Wetboek van 
Strafvordering, de geldboete vrij verminderen  (Art. 195, tweede en derde lid Wetboek 
van Strafvordering; Art. 39 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor 
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.) 
5 juni 2007 P.2006.1655.N nr. 306 

Overtreding – Wet Accijnsproducten – Verzachtende omstandigheden – Criteria – Straf – 
Geldboete – Rechtvaardiging. 

Wanneer de rechter die bestraft voor een overtreding van de bepalingen van de Wet 
Accijnsproducten, verzachtende omstandigheden aanneemt en de geldboete vermindert, 
moet de strafmaat van de opgelegde geldboete gerechtvaardigd worden door de 
aangenomen verzachtende omstandigheden die onder meer betrekking kunnen hebben op 
het misdrijf zelf, zijn omstandigheden en gevolgen, het aandeel van de beklaagde in het 
misdrijf en zijn mate van schuld, de gegevens eigen aan de persoon van de beklaagde en 
het doel dat de rechter met de bestraffing beoogt. (Art. 39 Wet 10 juni 1997 betreffende 
de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer 
daarvan en de controles daarop.) 
5 juni 2007 P.2006.1655.N nr. 306 

KB 3 april 1953 – Toepassing van artikel 85 Strafwetboek – Slijterijen van gegiste 
dranken – Verzachtende omstandigheden. 

De geldboete die bij artikel 35 van het KB van 3 april 1953 tot samenordening van de 
wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken is bepaald, kan niet met 
aanneming van verzachtende omstandigheden worden verlaagd tot onder tweemaal de in 't 
spel zijnde belasting, waarin deze bepaling voorziet  
20 juni 2007 P.2007.0176.F nr. 339 
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Strafuitsluitende verschoningsgrond – Sportbeoefenaar – Dopingpraktijk – 
Dopingdecreet – Bezit van verboden substanties – Toepassing van de bij decreet bepaalde 
verschoningsgrond op het door de drugwet strafbaar gestelde feit – Bestaanbaarheid met 
de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten – 
Drugwet. 

Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 44 van het decreet van 27 maart 1991 
inzake medische verantwoorde sportbeoefening, geïnterpreteerd in die zin dat door dat 
artikel een strafuitsluitende verschoningsgrond wordt gecreëerd die niet enkel geldt met 
betrekking tot feiten die alleen strafbaar zijn op grond van artikel 43 Dopingdecreet, maar 
dat deze ook geldt voor wat betreft het louter bezit van verboden substanties, strafbaar 
gesteld door de Drugwet, de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld 
voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen 
en de Gewesten schendt, in zoverre de toepassing ervan de residuaire bevoegdheid van de 
federale wetgever in het gedrang brengt, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het 
Grondwettelijk Hof. (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; 
Artikelen 43 en 44, eerste lid Decr. Vl. R. 27 maart 1991.) 
26 juli 2007 P.2007.0521.N nr. 359 

Draagwijdte – Artikel 462, Strafwetboek – Verschoning – Toepassing. 

De verschoningsgrond omschreven in artikel 462 Strafwetboek is alleen toepasselijk op 
de bedrieglijke vervreemding tijdens het huwelijk of na het overlijden van een gehuwde; 
zij is niet meer van toepassing na ontbinding van het huwelijk anders dan door het 
overlijden van de echtgenoot. (Art. 462, eerste lid Strafwetboek.) 
25 september 2007 P.2007.0501.N nr. 432 

Immuniteit – Gevolg – Diefstal – Artikel 462, Strafwetboek – Verschoning. 

De verschoningsgrond omschreven in artikel 462 Strafwetboek verleent de erin vermelde 
daders van diefstal een persoonlijke immuniteit voor strafvervolging zodat de strafrechter 
die vaststelt dat een diefstal aan een van de in deze wetsbepaling vermelde daders ten 
laste wordt gelegd, slechts de strafvordering niet ontvankelijk kan verklaren zonder 
uitspraak te kunnen doen over het bewezen zijn van het feit of de schuld van beklaagde en 
zonder uitspraak te kunnen doen over de tegen de beklaagde van de diefstal ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering, die evenmin ontvankelijk is  (Art. 4 Voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering; Art. 462, eerste lid Strafwetboek.) 
25 september 2007 P.2007.0501.N nr. 432 

Strafuitsluitende verschoningsgrond – Sportbeoefenaar – Dopingpraktijk – 
Dopingdecreet – Bezit van verboden substanties – Toepassing van de bij decreet bepaalde 
verschoningsgrond op het door de drugwet strafbaar gestelde feit – Bestaanbaarheid met 
de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten – 
Drugwet. 

Wanneer voor het Hof van Cassatie de vraag rijst of artikel 44 van het decreet van de 
Vlaamse Raad van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, 
geïnterpreteerd in die zin dat door dat artikel een strafuitsluitende verschoningsgrond 
wordt gecreëerd die niet enkel geldt met betrekking tot feiten die alleen strafbaar zijn op 
grond van artikel 43 Dopingdecreet, maar dat deze ook geldt voor wat betreft het louter 
bezit van verboden substanties, strafbaar gesteld door de Drugwet, de regels die door of 
krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden 
bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten schendt, in zoverre de 
toepassing ervan de residuaire bevoegdheid van de federale wetgever in het gedrang 
brengt, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof  (Art. 26, § 2 
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Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen 43 en 44, eerste lid Decr. 
Vl. R. 27 maart 1991; Artikelen 1, en 2, 2° Wet 24 feb. 1921.) 
6 november 2007 P.2007.0778.N nr. 528 

ALLERLEI 
Bevoegdheid van de Belgische rechter – Aanpassing van de in het buitenland opgelegde 
straf. 

De Belgische rechter die krachtens artikel 10 van de wet van 23 mei 1990 inzake de 
overbrenging tussen staten van gevonniste personen, door de procureur des Konings is 
gevorderd de in het buitenland uitgesproken straf of maatregel aan te passen, gaat alleen 
na of de aard en de duur van die straf of maatregel overeenstemt met die welke voor 
dezelfde feiten in de Belgische wet is bepaald; hij oordeelt over de noodzaak en de wijze 
van aanpassing alleen met het oog op de voortzetting van de tenuitvoerlegging in België 
en mag de feiten niet opnieuw onderzoeken  
13 februari 2007 P.2006.1419.N nr. 86 

Overschrijding van de redelijke termijn – Strafvermindering – Mate en voorwaarden – 
Sanctie. 

Het staat aan de bodemrechter om, wanneer hij beslist een strafvermindering toe te 
kennen omdat de redelijke termijn is overschreden, in feite en op grond van de concrete 
gegevens van de zaak te oordelen in welke mate en onder welke voorwaarden die 
vermindering kan worden toegekend, op voorwaarde dat die vermindering reëel en 
meetbaar is, zonder dat hij daarenboven de straf moet bepalen die hij bij ontstentenis van 
een dergelijke overschrijding zou hebben opgelegd; in dat geval moet hij de straf die hij 
uitspreekt verminderen, t.o.v. deze welke hij zou hebben opgelegd indien de zaak zonder 
vertraging was gevonnist, en niet t.o.v. deze welke de eerste rechter in aanmerking heeft 
genomen  
25 april 2007 P.2006.1608.F nr. 208 

Straf en strafmaat – Motivering – Keuze – Afzonderlijke redenen. 

Geen wetsbepaling schrijft voor dat een afzonderlijke motivering vereist is voor de keuze 
van de straf en het bepalen van de strafmaat, noch dat de maat van iedere straf of van 
iedere maatregel met een telkens verschillende motivering moet worden verantwoord  
(Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering.) 
5 juni 2007 P.2006.1655.N nr. 306 

Aard – Verbeurdverklaring – Douane en accijnzen – Overtreding waardoor de 
invordering van accijnzen ontstaat. 

De verbeurdverklaring van artikel 436, derde lid, van de Programmawet van 27 december 
2004 heeft een zakelijk karakter, dat wil zeggen dat ze het voorwerp zelf treft wie ook de 
eigenaar ervan is en waar het zich ook bevindt, onverminderd de mogelijkheid voor de 
eigenaar om eventueel aan te tonen dat hij vreemd is aan het misdrijf. (Art. 436, derde lid 
Programmawet 27 dec. 2004.) 
5 juni 2007 P.2006.1655.N nr. 306 

Gevolg – Verbeurdverklaring – Douane en accijnzen – Overtreding waardoor de 
invordering van accijnzen ontstaat – Overtreder in staat van faillissement – Curator. 

Geen wetsbepaling of rechtsbeginsel verhindert om de verbeurdverklaring van artikel 436, 
derde lid, van de Programmawet van 27 december 2004 uit te spreken tegen de curator 
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van een gefailleerde in zijn hoedanigheid van curator. (Art. 436, derde lid Programmawet 
27 dec. 2004.) 
5 juni 2007 P.2006.1655.N nr. 306 

Aard – Bekendmaking van het veroordelend vonnis of arrest – Bankbreuk en bedrieglijk 
onvermogen. 

De door artikel 490 Strafwetboek voorgeschreven bekendmaking is geen straf maar wel 
een beveiligingsmaatregel  (Art. 490 Strafwetboek.) 
6 november 2007 P.2007.1226.N nr. 530 

Aard – Inhouding – Geen storting – Bijslag – Niet geregistreerde aannemer – R.S.Z. – 
Sociale zekerheid – Werknemers – Hoofdelijke aansprakelijkheid – Storting. 

Wie een beroep doet op een niet geregistreerde medecontractant, is verplicht bij iedere 
betaling die hij aan die medecontractant doet, 15 pct. van het door hem verschuldigde 
bedrag in te houden en te storten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid volgens de 
door de Koning bepaalde modaliteiten, en wie die storting niet verricht heeft, is aan de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een bijslag verschuldigd gelijk aan het dubbel van het 
te betalen bedrag; deze bijslag is geen straf maar een in het algemeen belang 
voorgeschreven forfaitaire vergoeding tot herstel van de aan de financiering van de 
sociale zekerheid berokkende schade, zodat deze een burgerlijk karakter heeft  (Art. 
30bis, § 3, derde lid Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.) 
19 november 2007 S.2006.0075.F nr. 565 

Wijziging – Terugwerkende kracht – Strafwet – Uitvoeringsbesluit – Werking in de tijd. 

Artikel 2, tweede lid, Strafwetboek, vindt geen toepassing wanneer een vroeger besluit 
wordt vervangen door een later besluit dat genomen werd ter uitvoering van dezelfde wet 
als het vroegere besluit, zonder dat de wet zelf gewijzigd werd; de feiten die ingevolge het 
vroegere besluit strafbaar waren ten tijde waarop ze werden gepleegd, blijven strafbaar, 
zelfs indien ze ingevolge het latere besluit, genomen ter uitvoering van dezelfde wet die 
niet werd gewijzigd, ten tijde van de uitspraak geen strafbaar feit meer opleveren  
20 november 2007 P.2007.1109.N nr. 567 

STRAFUITVOERING 
Cassatieberoep – Strafuitvoeringsrechtbank – Overmacht – Vorm en termijn voor 
memories en stukken – Vonnis – Vormen. 

De wettelijke regeling in de Strafuitvoeringswet voor het neerleggen van een memorie is 
duidelijk; niet onvoorzienbare omstandigheden die eiser of zijn raadsman niet konden 
verhinderen om, mits het nemen van de nodige voorzorgen, tijdig een memorie in te 
dienen, kunnen geen grond van overmacht opleveren. (Art. 97, § 1, tweede lid Wet 17 mei 
2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de 
aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
4 september 2007 P.2007.1276.N nr. 386 

Cassatieberoep – Beslissing tot schorsing – Voorwaardelijke invrijheidstelling. 

Geen cassatieberoep staat open tegen de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank die 
de schorsing van de voorwaardelijke invrijheidstelling beveelt. (Art. 96, § 1 Wet 17 mei 
2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de 
aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
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18 september 2007 P.2007.1306.N nr. 419 

Gevolg – Strafuitvoeringswet – Artikel 45 – Artikel 57 – Toepassingsgebied. 

Artikel 45 Wet Strafuitvoering is van toepassing voor vrijheidstraffen van drie jaar of 
minder en niet voor correctionele straffen waarvan het geheel meer dan vijf jaar bedraagt; 
in dat geval kan overeenkomstig artikel 57 van dezelfde wet het advies van de directeur 
uitgebracht worden binnen de termijn van een jaar. (Artikelen 45 en 57 Wet 17 mei 2006 
betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan 
het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
25 september 2007 P.2007.1333.N nr. 434 

Verplichting – Strafuitvoeringsrechtbank – Vaststelling van het overblijvende gedeelte 
van de straf – Voorwaardelijke invrijheidstelling – Herroeping. 

Ingeval van herroeping van een voorwaardelijke invrijheidstelling, bepaalt de 
strafuitvoeringsrechtbank het gedeelte van de vrijheidsstraf dat de veroordeelde nog moet 
ondergaan, rekening houdend met de periode van de proeftijd die goed is verlopen en met 
de inspanning die de veroordeelde heeft geleverd om de voorwaarden te respecteren die 
hem waren opgelegd. (Art. 68, § 5, tweede lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer 
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
10 oktober 2007 P.2007.1357.F nr. 473 

Niet–naleving van de termijn – Strafuitvoeringsrechtbank – Elektronisch toezicht – 
Onderzoek van de zaak – Termijn van twee maanden na het advies van de directeur. 

De termijn die bij artikel 52, § 1, van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden, is vastgesteld, volgens welke de behandeling van een 
verzoek tot het verkrijgen van elektronisch toezicht, uiterlijk twee maanden na het advies 
van de directeur moet gebeuren, is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven  
10 oktober 2007 P.2007.1362.F nr. 474 

Niet–naleving van de termijn – Strafuitvoeringsrechtbank – Termijn – Advies van de 
directeur – Elektronisch toezicht. 

De termijn van twee maanden waarin de directeur van de strafinrichting, met toepassing 
van artikel 49, § 3, van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van 
de veroordeelden, advies uitbrengt over het verzoek van de veroordeelde gedetineerde tot 
het verkrijgen van elektronisch toezicht, is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven. 
10 oktober 2007 P.2007.1362.F nr. 474 

Voorwaarden – Strafuitvoeringsrechtbank – Elektronisch toezicht – Geen 
tegenaanwijzingen – Voorwaardelijke invrijheidstelling. 

Aangezien artikel 47, § 1, van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden, de toekenning van het elektronisch toezicht en de 
voorwaardelijke invrijheidstelling doet afhangen van het ontbreken van dezefde 
tegenaanwijzingen in hoofde van de veroordeelde, kunnen de elementen waardoor het 
elektronisch toezicht niet aangewezen is, geen andere uitwerking hebben op de 
voorwaardelijke invrijheidstelling, vermits deze de vrijheid nog in mindere mate beperkt; 
door de redenen uiteen te zetten waarom zij de eerste maatregel niet toekent, geeft de 
strafuitvoeringsrechtbank de redenen op waarom de tweede maatregel niet werd 
toegekend. (Art. 68, § 5, tweede lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie 
van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in 
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het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
10 oktober 2007 P.2007.1362.F nr. 474 

Strafuitvoeringsrechtbank – Artikel 2 aanvullend Protocol nr. 7 EVRM – Recht op 
rechtspraak in twee instanties – Artikel 13 I.V.B.P.R.. 

Noch artikel 2 aanvullend Protocol nr. 7 EVRM, dat overigens niet door België werd 
ondertekend, noch artikel 13 EVRM, waarborgen ten aanzien van de vonnissen van de 
strafuitvoeringsrechtbanken het recht op rechtspraak in twee instanties of een 
daadwerkelijk recht van hoger beroep. 
10 oktober 2007 P.2007.1362.F nr. 474 

Strafuitvoeringsrechtbank – Artikel 6, EVRM – Toepassing. 

Artikel 6 EVRM is alleen toepasselijk op, ofwel het onderzoek van geschillen over de 
vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen, ofwel de gegrondheid van elke 
vervolging in strafzaken; bijgevolg is het niet toepasselijk op de 
strafuitvoeringsrechtbank. 
10 oktober 2007 P.2007.1362.F nr. 474 

Vermoeden van onschuld – Strafuitvoeringsrechtbank – Beslissing over de strafuitvoering 
– Recidivegevaar. 

Het algemeen rechtsbeginsel inzake het vermoeden van onschuld wordt niet miskend, 
uitsluitend door het feit dat de strafuitvoeringsrechtbank die uitspraak doet over de 
tenuitvoerlegging van de straffen, een risico van herhaling vaststelt, waarvan zij het 
bestaan bij wet moet nagaan. (Art. 47, § 1, 2° Wet 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer 
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
10 oktober 2007 P.2007.1362.F nr. 474 

Cassatieberoep – Strafuitvoeringsrechtbank – Verbeterend vonnis – Beslissing in laatste 
aanleg gewezen – Beslissing vatbaar voor cassatieberoep. 

De veroordeelde kan tegen een verbeterend vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank 
cassatieberoep instellen. (Impliciete oplossing). 
10 oktober 2007 P.2007.1383.F nr. 475 

Vrijheidsberoving van een veroordeelde – Artikel 3 EVRM – Toepassing. 

De vrijheidsberoving van een veroordeelde is niet in strijd met artikel 3 EVRM, louter 
vanwege het feit dat de veroordeelde ziek is. 
10 oktober 2007 P.2007.1362.F nr. 474 

Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Strafuitvoeringsrechtbank – Verbeterend vonnis – 
Belang. 

Wanneer het Hof het cassatieberoep heeft verworpen tegen een vonnis met een 
verschrijving van de strafuitvoeringsrechtbank, is het cassatieberoep tegen het verbeterend 
vonnis zonder belang en, bijgevolg, niet ontvankelijk. 
10 oktober 2007 P.2007.1383.F nr. 475 



– 322 – 

Niet–naleving van de termijn – Strafuitvoeringsrechtbank – Kennisgeving binnen 
vierentwintig uur – Vonnis. 

De termijn van vierentwintig uur die bij artikel 58, § 1, van de Wet van 17 mei 2006 
betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden, is bepaald, binnen welke het 
vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank bij gerechtsbrief ter kennis van de veroordeelde 
wordt gebracht, is noch substantieel noch op straffe van nietigheid voorgeschreven. 
10 oktober 2007 P.2007.1362.F nr. 474 

Aard – Strafuitvoeringsrechtbank – Bevoegdheid – Niet toekennen van de verzochte 
strafuitvoeringsmodaliteit – Bepalen van een datum voor nieuw advies of nieuw verzoek. 

Het bepalen van een datum waarop de veroordeelde een nieuw verzoek kan indienen of 
waarop de directeur een nieuw advies moet uitbrengen is een discretionaire bevoegdheid 
van de strafuitvoeringsrechtbank, die haar beslissing ter zake niet nader hoeft te 
motiveren. (Art. 57 Wet 17 juli 1963; Art. 149 Gerechtelijk Wetboek.) 
16 oktober 2007 P.2007.1370.N nr. 487 

Verplichting – Toekenning – Strafuitvoeringsrechtbank – Uitvoeringsmodaliteit van de 
straf – Voorwaardelijke invrijheidstelling met het oog op overlevering – Vermelding van 
de algemene voorwaarden. 

Wanneer de strafuitvoeringsrechtbank een strafuitvoeringsmodaliteit toekent, met name, 
een voorlopige invrijheidstelling met het oog op overlevering aan de buitenlandse 
rechterlijke overheid, moet zij in haar beslissing de algemene voorwaarden vermelden die 
in artikel 55 van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de 
veroordeelden, zijn bedoeld  
24 oktober 2007 P.2007.1390.F nr. 504 

Veroordeelde – Verplichting – Zitting – Strafuitvoeringsrechtbank – Verschijning. 

Wat de strafuitvoeringsmodaliteiten betreft moet de veroordeelde persoonlijk verschijnen, 
zonder dat hij zich door zijn raadsman kan laten vertegenwoordigen. (Art. 53 Wet 17 mei 
2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de 
aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
7 november 2007 P.2007.1440.F nr. 533 

Artikel 14, I.V.B.P.R. – Artikel 6.1 EVRM – Strafuitvoeringsrechtbank – Toepassing. 

De artikelen 6.1, EVRM, en 14, I.V.B.P.R., zijn niet van toepassing op de 
strafuitvoeringsrechtbank  
20 november 2007 P.2007.1528.N nr. 569 

Strafuitvoeringsrechtbank – Vonnis – Voorwaardelijke invrijheidstelling – Vermeldingen 
– Herroeping. 

De strafuitvoeringsrechtbank die de voorwaardelijke invrijheidstelling herroept, moet in 
zijn vonnis de datum bepalen waarop de veroordeelde een nieuw verzoek kan indienen of 
deze waarop de directeur een nieuw advies moet uitbrengen. (Artikelen 57 en 68, § 5, 
tweede lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot 
een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de 
strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
21 november 2007 P.2007.1529.F nr. 572 

Strafuitvoeringsrechtbank – Overblijvend gedeelte van de straf – In aanmerkingneming 
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van de proeftijd – Duur – Motivering – Voorwaardelijke invrijheidstelling – Beslissing – 
Herroeping. 

De strafuitvoeringsrechtbank verantwoordt wettig haar beslissing om de totaliteit van de 
straf die op het ogenblik van de toekenning van de voorwaardelijke invrijheidstelling nog 
moest worden ondergaan, andermaal ten uitvoer te leggen, wanneer zij bij de herroeping 
van de voorwaardelijke invrijheidstelling van de veroordeelde, rekening houdt met het 
geheel van de periode van de proeftijd die is verstreken. (Art. 68, § 5, tweede lid Wet 17 
mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf 
en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de 
strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
21 november 2007 P.2007.1529.F nr. 572 

Toepasselijke bepalingen – Verdere procedure – Strafuitvoeringsrechtbank – 
Overblijvend gedeelte van de straf – Tenuitvoerlegging – Voorwaardelijke 
invrijheidstelling – Beslissing – Herroeping. 

Wanneer de voorwaardelijke invrijheidstelling werd herroepen en de 
strafuitvoeringsrechtbank de tenuitvoerlegging heeft bevolen van de straf van 
vrijheidsberoving die de veroordeelde nog moet ondergaan, wordt de latere 
toekenningsprocedure van een nieuwe voorwaardelijke invrijheidstelling geregeld door de 
artikelen 47 tot 58 van de Wet van 17 mei 2006. (Artikelen 47 tot 58, en 68, § 5, tweede 
lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een 
vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de 
strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
21 november 2007 P.2007.1529.F nr. 572 

Verplichting – Strafuitvoeringsrechtbank – Aanwezigheid van het openbaar ministerie – 
Uitspraak – Vonnis. 

Uit artikel 782bis Gerechtelijk Wetboek volgt dat, in strafzaken, het vonnis van de 
strafuitvoeringsrechtbank door de voorzitter moet worden uitgesproken in aanwezigheid 
van niet alleen de assessoren die aan de beraadslaging hebben deelgenomen, maar ook 
van een lid van het openbaar ministerie  
28 november 2007 P.2007.1558.F nr. 590 

Cassatieberoep – Prejudiciële vraag – Strafuitvoeringsrechtbank – Verplichting tot het 
stellen van de vraag – Voorwaardelijke invrijheidstelling. 

De korte duur van de termijn van dertig dagen binnen welke het Hof uitspraak moet doen 
over het cassatieberoep tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank die uitspraak 
doet over de toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit, en de omstandigheid dat de 
veroordeelde inmiddels opgesloten blijft, staan niet toe dat een prejudiciële vraag aan het 
Grondwettelijk Hof wordt gesteld  (Art. 97, § 3 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer 
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
28 november 2007 P.2007.1618.F nr. 591 

Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Strafuitvoeringsrechtbanken – Beschikking tot 
schorsing van het elektronisch toezicht. 

Tegen een beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank die de schorsing beveelt van het 
aan de veroordeelde bij een vroegere beslissing verleende elektronisch toezicht staat geen 
cassatieberoep open. (Art. 96 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van 
de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het 
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raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
26 december 2007 P.2007.1762.N nr. 662 

STRAFVORDERING 
Cassatieberoep van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij – Overlijden van de 
beklaagde tijdens de procedure in cassatie – Verval. 

Het overlijden van de beklaagde voor zijn veroordeling kracht van gewijsde krijgt, leidt 
tot het verval van de strafvordering en maakt dat de beslissing die de burgerrechtelijk 
aansprakelijke veroordeelt op de tegen hem door het openbaar ministerie ingestelde 
vordering, zonder uitwerking blijft, zodat het cassatieberoep tegen die beslissing zonder 
voorwerp is geworden. 
14 februari 2007 P.2006.1342.F nr. 87 

Cassatiegeding – Overlijden van de beklaagde, eiser in cassatie – Verval. 

Het overlijden van de beklaagde voor de beslissing kracht van gewijsde krijgt, leidt tot het 
verval van de strafvordering en maakt dat de strafrechtelijke veroordeling zonder 
uitwerking blijft, zodat het cassatieberoep tegen die beslissing zonder voorwerp is 
geworden  
14 februari 2007 P.2006.1342.F nr. 87 

Saisine van de strafrechter. 

De rechter vermag zich zelf niet te vatten van een strafbare gedraging die de akte die de 
zaak bij hem aanhangig maakte, niet heeft bedoeld  
20 februari 2007 P.2006.1377.N nr. 104 

Gevolg – Adiëren van de strafrechter – Andere feitelijke omstandigheden dan deze 
vermeld in de akte van aanhangigmaking – Akte van aanhangigmaking – Voorwerp – 
Heromschrijving. 

Het is de strafrechter die onaantastbaar uitmaakt welke bepaalde feitelijke strafbare 
gedraging in de akte die de zaak bij hem aanhangig maakt wordt bedoeld en die desnoods, 
met inachtneming van het recht van verdediging, daaraan zijn juiste omschrijving geeft; 
dat de door de strafrechter omschreven strafbare gedraging min of meer andere feitelijke 
omstandigheden omvat dan deze vermeld in de oorspronkelijke akte die de zaak bij de 
strafrechter aanhangig maakt, doet geen afbreuk aan de regelmatigheid van de 
aanhangigmaking  (Artikelen 129, eerste lid, 130, 160, en 182 Wetboek van 
Strafvordering.) 
20 februari 2007 P.2006.1377.N nr. 104 

Adiëren van de strafrechter – Akte van aanhangigmaking – Voorwerp. 

Bij de strafrechter wordt geen omschrijving van een misdrijf aanhangig gemaakt, maar de 
bepaalde feitelijke strafbare gedraging die de akte die de zaak bij hem aanhangig maakt, 
bedoelt  (Artikelen 129, eerste lid, 130, 160, en 182 Wetboek van Strafvordering.) 
20 februari 2007 P.2006.1377.N nr. 104 

Proces–verbaal dat enkel informatie bevat met betrekking tot de stand van zaken 
betreffende een administratieve procedure – Verjaring – Stedenbouw – Stuiting. 

Een proces–verbaal van de gerechtelijke politie in uitvoering van een kantschrift van de 
procureur des Konings dat gericht wordt aan het hoofd van de politie, en dat enkel 
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informatie bevat met betrekking tot de stand van zaken betreffende een administratieve 
procedure inzake stedenbouw, inzonderheid het beroep tot nietigverklaring hangende voor 
de Raad van State, is een daad van onderzoek waardoor de verjaring van de strafvordering 
kan worden gestuit  (Art. 22, eerste lid Voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering.) 
3 april 2007 P.2006.1586.N nr. 165 

Verjaring – Stuiting – Daad van onderzoek. 

Daden van onderzoek waardoor de verjaring van de strafvordering wordt gestuit zijn alle 
daden die door een bevoegd persoon worden gesteld, dit is door een persoon die de nodige 
hoedanigheid bezit om in de strafrechtspleging op te treden en om de noodzakelijke 
gegevens over een zaak te verzamelen, hetzij in het kader van een opsporingsonderzoek of 
van een gerechtelijk onderzoek, hetzij in het stadium van het vonnisgerecht, en die ertoe 
strekken gegevens te verzamelen om het dossier op de gebruikelijke wijze samen te 
stellen en de zaak in staat van wijzen te brengen  (Art. 22, eerste lid Voorafgaande titel 
van het Wetboek van Strafvordering.) 
3 april 2007 P.2006.1586.N nr. 165 

Gevolg – Onduidelijkheid van de telastlegging – Opdracht van de rechter. 

Er bestaat geen grond tot niet–ontvankelijkheid van de strafvordering wegens 
onduidelijkheid van de telastlegging; wanneer een telastlegging onduidelijk is omdat ze 
niet precies het feit aangeeft dat ze bedoelt of omdat ze niet precies de strafwet aangeeft 
waarop dit feit een inbreuk uitmaakt, behoort het de rechter erop toe te zien dat deze 
telastlegging wordt gepreciseerd, zodat de beklaagde ingelicht wordt waartegen hij zich 
moet verdedigen  
17 april 2007 P.2007.0063.N nr. 188 

Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf gepleegd op een 
minderjarige – Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde in België – Voorwaarde – 
Misdrijf gepleegd in het buitenland – Ontvankelijkheid van de strafvordering. 

Opdat zou worden beschouwd dat de inverdenkinggestelde in België is gevonden, is niet 
vereist dat de verdachte, die zich op het ogenblik van het instellen van de vervolgingen op 
het grondgebied van het Rijk bevindt, daar op het ogenblik van het vonnis nog steeds 
verblijft; het volstaat, maar dit is wel noodzakelijk, dat de dader na het misdrijf waarvan 
hij wordt verdacht, naar België is gekomen en er is aangetroffen of gevonden, ook al heeft 
hij het grondgebied nog vóór de eerste procedurehandelingen verlaten  
30 mei 2007 P.2007.0216.F nr. 282 

Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf gepleegd op een 
minderjarige – Misdrijf gepleegd in het buitenland – Ontvankelijkheid van de 
strafvordering. 

Art. 10ter, 2°, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, maakt de vervolging 
mogelijk in België van eenieder die zich buiten het grondgebied van het Rijk, op een 
minderjarige, schuldig maakt aan één van de misdrijven bepaald in de artikelen 372 tot 
377 en 409 Strafwetboek, op voorwaarde dat de verdachte in België wordt gevonden  
(Art. 12, eerste lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.) 
30 mei 2007 P.2007.0216.F nr. 282 

Gevolg – Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf gepleegd op 
een minderjarige – Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde in België – Aanwezigheid 
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van de inverdenkinggestelde na het instellen van de vervolgingen – Voorwaarde – 
Misdrijf gepleegd in het buitenland – Ontvankelijkheid van de strafvordering. 

De voorwaarde van aanwezigheid op het Belgisch grondgebied, die aan de 
ontvankelijkheid van de strafvordering is gekoppeld, moet vervuld zijn op het ogenblik 
dat die vordering wordt ingesteld en de latere aanwezigheid van de verdachte op 
Belgische bodem kan geen vervolging ontvankelijk maken welke het niet was op het 
ogenblik dat zij werd ingesteld  
30 mei 2007 P.2007.0216.F nr. 282 

Misdrijf in het buitenland gepleegd – Artikel 2 van de wet van 2 september 1985 – 
Beslissing om de vermoedelijke dader niet uit te leveren – Nieuw verzoek tot uitlevering – 
Bevoegdheid van de Belgische gerechten. 

Uit de artikelen 6.1 en 7, van het Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme, 
opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 en artikel 2, van de wet van 2 september 
1985 houdende goedkeuring van het Europees Antiterrorismeverdrag en de Overeenkomst 
betreffende de toepassing ervan tussen de Lid–Staten van de Europese Gemeenschappen, 
opgemaakt te Dublin op 4 december 1979, volgt dat eens de Belgische overheid beslist 
heeft de in België aangetroffen vermoedelijke dader niet uit te leveren, de Belgische 
overheid bevoegd is deze wegens het misdrijf dat het voorwerp van het verzoek tot 
uitlevering uitmaakt, voor de Belgische gerechten te vervolgen; zolang die beslissing niet 
uit te leveren niet is ingetrokken, nemen een of meerdere latere verzoeken tot uitlevering 
waarover nog niet is beslist, die bevoegdheid niet weg. 
18 september 2007 P.2007.0571.N nr. 415 

Misdrijf in het buitenland gepleegd – Nieuwe wet die ontvankelijkheidsvereiste voor het 
instellen van de strafvordering wijzigt – Bevoegdheid van de Belgische gerechten. 

De wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal 
humanitair recht en de wet van 22 mei 2006 tot wijziging van sommige bepalingen van de 
wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering, alsmede van een bepaling van de wet van 5 augustus 2003 betreffende 
ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, bevatten geen 
overgangsmaatregel die de bevoegdheid van de Belgische gerechten voor de misdrijven 
bedoeld in artikel 1 Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te 
Straatsburg op 27 januari 1977, beperkt wanneer de vervolging vóór hun inwerkingtreding 
regelmatig aanhangig gemaakt was. 
18 september 2007 P.2007.0571.N nr. 415 

Misdrijf in het buitenland gepleegd – Nieuwe wet die ontvankelijkheidsvereiste voor het 
instellen van de strafvordering wijzigt – Bevoegdheid van de Belgische gerechten. 

De ontvankelijkheid van de strafvordering wordt beoordeeld op het ogenblik van het 
instellen ervan; wanneer een strafvordering wegens een misdrijf waarvoor de Belgische 
gerechten bevoegd zijn voor een Belgisch gerecht op ontvankelijke wijze is ingesteld vóór 
de inwerkingtreding van een nieuwe wet die de ontvankelijkheidsvereiste voor het 
instellen ervan wijzigt, blijft die vervolging voor dit gerecht regelmatig aanhangig, tenzij 
die wet anders bepaalt. 
18 september 2007 P.2007.0571.N nr. 415 

Ontvankelijkheid – Tijdstip van de beoordeling. 

De ontvankelijkheid van de strafvordering wordt beoordeeld op het ogenblik van het 
instellen ervan; wanneer een strafvordering wegens een misdrijf waarvoor de Belgische 
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gerechten bevoegd zijn voor een Belgisch gerecht op ontvankelijke wijze is ingesteld vóór 
de inwerkingtreding van een nieuwe wet die de ontvankelijkheidsvereiste voor het 
instellen ervan wijzigt, blijft die vervolging voor dit gerecht regelmatig aanhangig, tenzij 
die wet anders bepaalt. 
18 september 2007 P.2007.0571.N nr. 415 

Misdrijf in het buitenland gepleegd – Beslissing om de vermoedelijke dader niet uit te 
leveren – Nieuw verzoek tot uitlevering – Artikelen 6.1 en 7 van het Europees Verdrag tot 
bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 – 
Bevoegdheid van de Belgische gerechten. 

Uit de artikelen 6.1 en 7, van het Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme, 
opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 en artikel 2, van de wet van 2 september 
1985 houdende goedkeuring van het Europees Antiterrorismeverdrag en de Overeenkomst 
betreffende de toepassing ervan tussen de Lid–Staten van de Europese Gemeenschappen, 
opgemaakt te Dublin op 4 december 1979, volgt dat eens de Belgische overheid beslist 
heeft de in België aangetroffen vermoedelijke dader niet uit te leveren, de Belgische 
overheid bevoegd is deze wegens het misdrijf dat het voorwerp van het verzoek tot 
uitlevering uitmaakt, voor de Belgische gerechten te vervolgen; zolang die beslissing niet 
uit te leveren niet is ingetrokken, nemen een of meerdere latere verzoeken tot uitlevering 
waarover nog niet is beslist, die bevoegdheid niet weg. 
18 september 2007 P.2007.0571.N nr. 415 

Misdrijf in het buitenland gepleegd – Nieuwe wet die ontvankelijkheidsvereiste voor het 
instellen van de strafvordering wijzigt – Misdrijf bedoeld in artikel 1 Europees Verdrag 
tot bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 – 
Bevoegdheid van de Belgische gerechten. 

De wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal 
humanitair recht en de wet van 22 mei 2006 tot wijziging van sommige bepalingen van de 
wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering, alsmede van een bepaling van de wet van 5 augustus 2003 betreffende 
ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, bevatten geen 
overgangsmaatregel die de bevoegdheid van de Belgische gerechten voor de misdrijven 
bedoeld in artikel 1 Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te 
Straatsburg op 27 januari 1977, beperkt wanneer de vervolging vóór hun inwerkingtreding 
regelmatig aanhangig gemaakt was. 
18 september 2007 P.2007.0571.N nr. 415 

Misdrijf in het buitenland gepleegd – Aanwezigheid van de vermoedelijke dader op het 
Belgisch grondgebied – Ogenblik van beoordeling – Bevoegdheid van de Belgische 
gerechten. 

De artikelen 6.1 en 7, van het Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme, 
opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 vereisen niet dat de vermoedelijke dader van 
het strafbare feit zich op het ogenblik dat het Belgische gerecht uitspraak doet, nog op het 
Belgisch grondgebied bevindt; het is krachtens die bepalingen enkel vereist dat hij zich op 
het Belgisch grondgebied bevindt op het ogenblik dat de vervolging wegens het strafbare 
feit wordt ingesteld  
18 september 2007 P.2007.0571.N nr. 415 

Ontvankelijkheid – Nieuwe wet die ontvankelijkheidsvereiste voor het instellen van de 
strafvordering wijzigt. 

De ontvankelijkheid van de strafvordering wordt beoordeeld op het ogenblik van het 
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instellen ervan; wanneer een strafvordering wegens een misdrijf waarvoor de Belgische 
gerechten bevoegd zijn voor een Belgisch gerecht op ontvankelijke wijze is ingesteld vóór 
de inwerkingtreding van een nieuwe wet die de ontvankelijkheidsvereiste voor het 
instellen ervan wijzigt, blijft die vervolging voor dit gerecht regelmatig aanhangig, tenzij 
die wet anders bepaalt. 
18 september 2007 P.2007.0571.N nr. 415 

Misdrijf in het buitenland gepleegd – Beslissing om de vermoedelijke dader niet uit te 
leveren – Nieuw verzoek tot uitlevering – Bevoegdheid van de Belgische gerechten. 

Uit de artikelen 6.1 en 7, van het Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme, 
opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 en artikel 2, van de wet van 2 september 
1985 houdende goedkeuring van het Europees Antiterrorismeverdrag en de Overeenkomst 
betreffende de toepassing ervan tussen de Lid–Staten van de Europese Gemeenschappen, 
opgemaakt te Dublin op 4 december 1979, volgt dat eens de Belgische overheid beslist 
heeft de in België aangetroffen vermoedelijke dader niet uit te leveren, de Belgische 
overheid bevoegd is deze wegens het misdrijf dat het voorwerp van het verzoek tot 
uitlevering uitmaakt, voor de Belgische gerechten te vervolgen; zolang die beslissing niet 
uit te leveren niet is ingetrokken, nemen een of meerdere latere verzoeken tot uitlevering 
waarover nog niet is beslist, die bevoegdheid niet weg. 
18 september 2007 P.2007.0571.N nr. 415 

Burgerlijkepartijstelling voor verscheidene misdrijven – Vermoedelijke dader die voor 
een van de misdrijven het voordeel van een strafuitsluitende verschoningsgrond kan 
aanvoeren – Instellen van de strafvordering. 

De omstandigheid dat de dader m.b.t. een van de in de burgerlijkepartijstelling bedoelde 
misdrijven, een strafuitsluitende verschoningsgrond kan aanvoeren, belet niet dat de 
strafvordering tegen die dader op gang kan worden gebracht voor de misdrijven waarop 
de verschoningsgrond niet van toepassing is. 
26 september 2007 P.2007.0978.F nr. 438 

Inlichtingen verstrekt door de fiscale administratie op verzoek van de rechterlijke 
overheid in het raam van een strafonderzoek – Instellen van strafvervolgingen door het 
openbaar ministerie – Machtiging van de gewestelijk directeur. 

De ambtelijke machtiging vermeld in artikel 29, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, 
is niet vereist wanneer de fiscale ambtenaar overeenkomstig artikel 337, tweede lid, WIB 
1992, in het raam van een strafonderzoek, op verzoek van de rechterlijke overheid, 
inlichtingen verstrekt die zij nodig heeft voor de uitvoering van de haar opgedragen taak. 
(Art. 29, tweede lid Wetboek van Strafvordering; Artikelen 337, tweede lid, en 460, § 2 
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.) 
27 november 2007 P.2007.1254.N nr. 587 

Instellen van strafvervolgingen door het openbaar ministerie – Niet nakomen van de 
voorwaarde – Voorwaarde – Fiscaal misdrijf. 

Het openbaar ministerie kan slechts vervolgingen instellen voor fiscale misdrijven 
waarvan het ten gevolge van een klacht of een aangifte van een fiscaal ambtenaar kennis 
heeft gekregen, voor zover die ambtenaar daarvoor de machtiging had gekregen waarvan 
sprake in artikel 29, tweede lid, Wetboek van Strafvordering; indien de vereiste 
machtiging niet is verleend, is de vervolging niet ontvankelijk  (Art. 29, tweede lid 
Wetboek van Strafvordering; Art. 460, § 2 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.) 
27 november 2007 P.2007.1254.N nr. 587 
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Gemeenrechtelijk misdrijf – Instellen van strafvervolgingen door het openbaar ministerie 
– Machtiging van de gewestelijk directeur – Strafvordering ingesteld op grond van 
inlichtingen regelmatig gevraagd aan de fiscale. 

Artikel 460, § 2, WIB 1992, is niet toepasselijk op de vervolging voor een 
gemeenrechtelijk misdrijf op grond van inlichtingen die de Procureur des Konings zelf 
regelmatig aan de fiscale administratie heeft gevraagd  (Art. 29, tweede lid Wetboek van 
Strafvordering; Art. 460, § 2 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.) 
27 november 2007 P.2007.1254.N nr. 587 

Inleiding – Burgerlijke partijstelling. 

Hij die beweert door een misdaad of een wanbedrijf te zijn benadeeld kan zich burgerlijke 
partij stellen voor de onderzoeksrechter; wanneer aldaar nog geen onderzoek betreffende 
de aangegeven feiten aanhangig is gemaakt, brengt de klacht met burgerlijke partijstelling 
de strafvordering op gang. (Art. 63 Wetboek van Strafvordering.) 
5 december 2007 P.2007.0713.F nr. 616 

Ontvankelijkheid – Onderzoek ingeleid door de burgerlijke partijstelling – Rechtspleging 
niet door het onderzoeksgerecht geregeld – Rechtstreekse dagvaarding voor het 
vonnisgerecht. 

Wanneer een onderzoek door de burgerlijke partijstelling werd ingeleid en het 
onderzoeksgerecht de rechtspleging niet heeft geregeld, is de rechtstreekse dagvaarding 
van een beklaagde voor het vonnisgerecht wegens het feit dat het voorwerp van dat 
onderzoek uitmaakt, niet ontvankelijk. 
5 december 2007 P.2007.0713.F nr. 616 

Ontvankelijkheid – Inleiding – Geen vordering van het openbaar ministerie – Burgerlijke 
partijstelling. 

De strafvordering die door de klacht met burgerlijke partijstelling op gang is gebracht, 
wordt niet onontvankelijk door de loutere omstandigheid dat het openbaar ministerie niet 
vordert om de feiten te onderzoeken  (Art. 63 Wetboek van Strafvordering.) 
5 december 2007 P.2007.0713.F nr. 616 

TAALGEBRUIK 

GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) 
Akte van cassatieberoep – Taal van de rechtspleging. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep in strafzaken, ingesteld bij akte in een andere taal 
dan deze van de rechtspleging  (Artikelen 27 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik 
der talen in gerechtszaken.) 
23 januari 2007 P.2007.0075.N nr. 42 

Aanhaling in de beslissing – Accessorium sequitur principale – Latijnse rechtsspreuk. 

De Latijnse rechtsspreuk "accessorium sequitur principale" is een in het recht algemeen 
gekende en aanvaarde term, die gebruikt wordt om een bepaald rechtsbeginsel kernachtig 
uit te drukken; een arrest dat dit rechtsbeginsel in het Latijn uitdrukt schendt de artikelen 
37 en 40 van de Taalwet Gerechtszaken niet  (Artikelen 37 en 40 Wet van 15 juni 1935 op 
het gebruik der talen in gerechtszaken.) 
16 maart 2007 C.2006.0067.N nr. 143 
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Anderstalige benaming van overeenkomsten tussen partijen – Aanhaling in de beslissing. 

De aanhalingen van de termen die de anderstalige benaming zijn van de verschillende 
overeenkomsten die tussen de oorspronkelijk in het geding betrokken partijen werden 
gesloten, telkens aangehaald tussen enkelvoudige aanhalingstekens, en waarbij die 
overeenkomsten in het arrest worden beschreven, onder meer door de vermelding van het 
voorwerp van die overeenkomsten, zijn geen aanhalingen in een andere taal dan de taal 
van de rechtspleging zonder weergave in deze taal van de zakelijke inhoud ervan  
(Artikelen 37 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.) 
16 maart 2007 C.2006.0067.N nr. 143 

Vermelding van straatnamen in de taal van de plaats waar die straten gelegen zijn – 
Doel. 

De vermelding van straatnamen in de taal van de plaats waar die straten gelegen zijn is 
noodzakelijk voor de doeltreffendheid van een eventuele kennisgeving of betekening, en 
houdt geen schending in van de wet op het taalgebruik in gerechtszaken en heeft geen 
nietigheid van de gerechtelijke uitspraak tot gevolg. 
3 april 2007 P.2006.1637.N nr. 167 

Rechtspleging in het Frans – Exploot houdende betekening van het cassatieverzoekschrift 
– Vermelding van woonplaatsen in het Nederlands – Speciale taalregeling van het 
grondgebied – Vorm van betekening – Vorm en termijn van betekening en–of neerlegging 
– Vormen. 

De betekening van het cassatieverzoekschrift aan de verweerders houdt niet op eentalig 
Frans te zijn door het feit alleen dat de woonplaats van de eiser alsook de woonplaats en 
de vestigingsplaats van één van de verweerders er in het Nederlands worden vermeld, 
terwijl die woonplaatsen en vestigingsplaats gelegen zijn in de gemeente Voeren, 
deelgemeente 's–Gravenvoeren en Teuven die, krachtens de artikelen 3 en 8 van de 
Taalwet Bestuurszaken, deel uitmaakt van het Nederlands taalgebied en begiftigd is met 
een speciale taalregeling  (Artikelen 27 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken.) 
7 juni 2007 C.2006.0380.F nr. 313 

Rechtspleging in het Frans – Vermelding van woonplaatsen in het Nederlands – Speciale 
taalregeling van het grondgebied – Akte van hoger beroep. 

De akte van hoger beroep houdt niet op eentalig te zijn wanneer, naar aanleiding van een 
in het Frans gevoerde rechtspleging, de woonplaats van de appellant en de woon– of 
verblijfplaats van de gedaagde in hoger beroep er in het Nederlands worden vermeld, 
terwijl die woonplaatsen of verblijfplaats gelegen zijn in het Nederlands taalgebied, zelfs 
in een gemeente die begiftigd is met een speciale taalregeling in de zin van de Taalwet 
Bestuurszaken  (Artikelen 2, 7, § 1bis, 24 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken.) 
7 juni 2007 C.2006.0380.F nr. 313 

Arrest – Partij – Eentalig karakter – Woonplaats – Brussel. 

Aan het eentalig karakter van het arrest wordt geen afbreuk gedaan wanneer in een in het 
Frans gevoerde rechtspleging de woonplaats van één van de partijen in het Nederlands 
wordt vermeld, terwijl die woonplaats in een gemeente van de Brusselse agglomeratie 
gelegen is  (Artikelen 780, eerste lid, 2° en 1042 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 37, 
eerste lid, en 40, eerste lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken.) 
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21 september 2007 C.2005.0498.F nr. 424 

Betekening of kennisgeving van een akte van de rechtspleging – Toevoeging van een 
vertaling – Akte van rechtspleging waarvan de betekening of de kennisgeving moet 
worden gedaan – Bericht van niet–verschijning – Begrip. 

Het bericht van niet–verschijning dat de gevangenis aan de gerechtelijke overheid doet 
toekomen is geen akte van rechtspleging waarvan de betekening of kennisgeving moet 
worden gedaan; het is bijgevolg geen stuk waaraan volgens artikel 38 Taalwet 
Gerechtszaken een vertaling moet worden toegevoegd in het geval van betekening of 
kennisgeving in een ander taalgebied dan datgene van de taal waarin het is gesteld. 
24 oktober 2007 P.2007.1429.F nr. 505 

Ontvankelijkheid – Verzoek tot wijziging van de taal van de rechtspleging. 

Uit art. 24 Taalwet Gerechtszaken, dat bepaalt dat voor al de rechtscolleges in hoger 
beroep, voor de rechtspleging, de taal wordt gebruikt waarin de bestreden beslissing is 
gesteld, volgt dat de wijziging van de taal van de rechtspleging uitsluitend in eerste aanleg 
mogelijk is. 
4 december 2007 P.2007.1664.N nr. 615 

Vertaling van de processen–verbaal, verklaringen en verslagen – Artikel 22 Taalwet 
Gerechtszaken. 

De bepaling van artikel 22 Taalwet Gerechtszaken betreft naar haar uitdrukkelijke 
bewoording alle verdachten die uitsluitend Nederlands, Duits of Frans verstaan, en niet de 
verdachten die een andere dan een van deze drie talen spreken en bovendien slechts 
Nederlands, Duits of Frans verstaan. (Art. 22 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken.) 
18 december 2007 P.2007.1332.N nr. 643 

Onderzoeksgerecht – Artikel 22 Taalwet Gerechtszaken – Verdachte die een vreemde taal 
spreekt en die zich niet kan beroepen op artikel 22 Taalwet Gerechtszaken – Regeling van 
de rechtspleging. 

De omstandigheid dat een verdachte die een vreemde taal spreekt en wiens verwijzing 
naar het vonnisgerecht wordt gevorderd, geen vertaling van de processen–verbaal, de 
verklaringen van getuigen of klagers en van de verklaringen van deskundigen kan 
vorderen op grond van artikel 22 Taalwet Gerechtszaken, doet geen afbreuk aan zijn recht 
op de eerbiediging van zijn recht van verdediging, die naar omstandigheden de 
strafrechter ertoe kan nopen onder andere voorwaarden als bepaald in artikel 22 Taalwet 
Gerechtszaken de vertaling van stukken in een andere Belgische landstaal te bevelen. 
(Art. 22 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.) 
18 december 2007 P.2007.1332.N nr. 643 

TERUGGAVE VAN OVERTUIGINGSSTUKKEN 
Opheffing van het beslag – Beslag in strafzaken – Teruggave van de in beslag genomen 
zaken – Teruggave aan de persoon in wiens handen beslag werd gelegd. 

Na de opheffing van het beslag door de gerechtelijke overheid, geeft de griffier de in 
beslag genomen zaken terug aan de persoon in wiens handen beslag was gelegd, tenzij de 
rechter daar anders over beslist  (Artikelen 1 en 2 KB nr 260 van 24 maart 1936.) 
10 oktober 2007 P.2007.0210.F nr. 469 
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Opheffing van het beslag – Beslag in strafzaken – Teruggave van de in beslag genomen 
zaken – Een ieder die op de in beslag genomen zaak beweert recht te hebben – Recht op 
verzet. 

De artikelen 3 tot 5 van het koninklijk besluit nr. 260 van 24 maart 1936 op de bewaring, 
ter griffie, en de procedure tot teruggave van de in strafzaken in beslag genomen zaken, 
stellen een procedure in na afloop waarvan de strafrechter eerst uitspraak doet over het 
probleem van de teruggave, onder voorbehoud van de mogelijkheid voor degene die op de 
in beslag genomen zaak beweert recht te hebben en waaraan de zaak niet is teruggegeven, 
om tegen de teruggave verzet te doen door zijn aanspraak voor de burgerlijke rechter te 
brengen  
10 oktober 2007 P.2007.0210.F nr. 469 

Opheffing van het beslag – Tegenstelbaarheid – Beslag in strafzaken – Teruggave van de 
in beslag genomen zaken – Teruggave aan de persoon in wiens handen beslag werd 
gelegd – Pandhoudende schuldeiser – Zakelijk bezitsrecht. 

De pandhoudende schuldeiser kan zijn zakelijk bezitsrecht aan alle derden tegenwerpen, 
i.e. tegen eenieder behalve tegen de pandgevende schuldenaar, die tijdens de duur van het 
pand zou beweren recht te hebben op de zaak  
10 oktober 2007 P.2007.0210.F nr. 469 

TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE 
Uitkeringen – Verjaring – Wetten – Werking in de tijd – Werkloosheid. 

De inwerkingtreding, op 1 januari 1989, van artikel 7, § 13, tweede en derde lid, 
Besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 
kan niet tot gevolg hebben dat een verjaringstermijn voor de terugvordering van 
onverschuldigd uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen, die op 30 juni 1990 nog niet 
vervallen was krachtens de artikelen 1 en 2 van de voorgaande W. 11 maart 1977 tot 
invoering van een verjaringstermijn voor schulden jegens de uitbetalingsinstellingen voor 
werkloosheidsuitkeringen, die op 30 juni 1985 in werking was getreden, krachtens die 
nieuwe bepaling wel vervallen zou zijn  (Art. 2 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 1 en 2 Wet 
11 maart 1977; Art. 7, § 13, tweede en derde lid Besl. W. 28 dec. 1944.) 
12 februari 2007 S.2006.0041.F nr. 81 

Opschortende voorwaarde – Betaling voor het vervullen ervan – Uitvoering – 
Verbintenis. 

De uitvoering van een onder opschortende voorwaarde aangegane verbintenis, als de 
betaling is gedaan voordat de voorwaarde is vervuld en als deze niet is vervuld, is een 
onverschuldigde betaling waaruit een wettelijke verplichting tot teruggave voortvloeit  
(Artikelen 1375, 1376 en 1377 Burgerlijk Wetboek.) 
18 juni 2007 C.2006.0116.F nr. 336 

Terugvordering – Verjaring – Termijn – Wijzen van stuiting – Onverschuldigd betaalde – 
Recht op werkloosheidsuitkeringen – Aanvang. 

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening beschikt over een termijn van drie jaar om de 
terugvordering van de onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen, en 
die termijn wordt op vijf jaar gebracht in geval van fraude of bedrog, welke termijn ingaat 
de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op dat waarin de uitbetaling gedaan 
werd; de verjaring kan daarenboven worden gestuit, hetzij door een ter post aangetekende 
brief, hetzij op één van de in het Burgerlijk Wetboek bepaalde wijzen. 
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8 oktober 2007 S.2007.0012.F nr. 461 

TUSSENKOMST 
Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Eerste aanleg – Geen vordering – Tussenvordering 
tot veroordeling – Vrijwaring. 

Een partij mag niet voor het eerst in hoger beroep een vordering tot vrijwaring instellen 
tegen een andere partij wanneer tussen deze partijen in eerste aanleg geen vorderingen 
waren gesteld; dit geldt ook wanneer die vordering tot vrijwaring berust op een feit of een 
akte die de oorspronkelijke eiser in de dagvaarding heeft aangevoerd  (Artikelen 13, 15, 
812, tweede lid, en 813, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.) 
16 maart 2007 C.2006.0294.N nr. 144 

Voetbalwedstrijden – Administratieve sancties opgelegd door de bevoegde ambtenaar – 
Beroep bij de politierechtbank – Tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling – 
Toelaatbaarheid – Inbreuken – Veiligheid. 

De bepaling dat tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling niet voor de eerste 
maal kan plaatsvinden in hoger beroep, is niet toepasselijk in het raam van het beroep 
ingesteld bij de politierechtbank tegen de beslissing van de bevoegde ambtenaar tot het 
opleggen van een administratie sanctie wegens inbreuken op de veiligheid bij 
voetbalwedstrijden; de politierechter kan vorderingen tot tussenkomst en vrijwaring die 
voor de eerste maal voor hem worden gesteld niet als ontoelaatbaar afwijzen. (Art. 31, § 
1, eerste lid Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden; Artikelen 
601ter, 3°, en 812 Gerechtelijk Wetboek.) 
23 april 2007 C.2004.0347.N nr. 201 

Aard – Akte waarin de vrijwillige tussenkomst geschiedt – Vrijwillige tussenkomst – 
Burgerlijke zaken. 

De akte waarin de vrijwillige tussenkomst geschiedt maakt geen akte van rechtsingang 
uit. (Artikelen 15, 16, en 813, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
23 april 2007 C.2006.0097.N nr. 202 

Verzoekschrift – Vormvoorwaarden – Vrijwillige tussenkomst – Burgerlijke zaken. 

Het verzoekschrift waarin de vrijwillige tussenkomst geschiedt, moet niet aan dezelfde 
voorwaarden voldoen als een gedinginleidend verzoekschrift  (Artikelen 15, 16, en 813, 
eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
23 april 2007 C.2006.0097.N nr. 202 

Aard – Burgerlijke zaken. 

Tussenkomst is een incident in een reeds aangangig geding. (Artikelen 15 en 16 
Gerechtelijk Wetboek.) 
23 april 2007 C.2006.0097.N nr. 202 

UITLEVERING 
Uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend 
aanhoudingsbevel – Dossier overgezonden door de verzoekende Staat – Sommige stukken 
niet vertaald – Onderzoeksgerechten. 

De omstandigheid dat een gedeelte van het buitenlands dossier dat door de verzoekende 
Staat is overgezonden niet werd vertaald maakt de uitvoerbaarverklaring geenszins 
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onwettig wanneer alle stukken die noodzakelijk zijn om de wettelijke voorwaarden voor 
de uitlevering te onderzoeken en om de betrokkene over de redenen van zijn aanhouding 
en de tegen hem uitgebrachte beschuldigingen in te lichten, werden vertaald en ter inzage 
van de partijen zijn gesteld. 
3 januari 2007 P.2006.1456.F nr. 3 

Uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend 
aanhoudingsbevel – Onderzoeksgerechten – Artikel 6, EVRM – Toepassing. 

Artikel 6 EVRM regelt niet het recht van verdediging voor de raadkamer of de kamer van 
inbeschuldigingstelling die uitspraak doen over de uitvoerbaarverklaring van een door een 
buitenlandse overheid uitgevaardigd bevel tot aanhouding  
3 januari 2007 P.2006.1456.F nr. 3 

Hoger beroep – Uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend 
aanhoudingsbevel – Opdracht van de kamer van inbeschuldigingstelling – 
Onderzoeksgerechten. 

Op het hoger beroep tegen een beschikking tot uitvoerbaarverklaring van een buitenlands 
bevel tot aanhouding, moet de kamer van inbeschuldigingstelling onderzoeken of alle 
voorwaarden voor de uitlevering verenigd zijn; zij mag zich niet in de plaats stellen van 
de rechterlijke overheid van de verzoekende Staat om te oordelen over de gegrondheid 
van de vervolging of die van de bezwaren die tegen de vreemdeling zijn aangevoerd  
3 januari 2007 P.2006.1456.F nr. 3 

Uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend 
aanhoudingsbevel – Overgangsrecht – Eerdere beslissing tot weigering van 
tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel – Nieuw verzoek gegrond op een 
buitenlands bevel tot aanhouding dat de ongeldig verklaarde titel vervangt – Geldigheid. 

De op een reden i.v.m. overgangsrecht gegronde weigering om de tenuitvoerlegging van 
een Europees aanhoudingsbevel toe te kennen, verbiedt de uitvoerbaarverklaring niet, 
overeenkomstig artikel 3, tweede lid, Uitleveringswet, van het buitenlands bevel tot 
aanhouding dat de ongeldige titel vervangt. 
3 januari 2007 P.2006.1456.F nr. 3 

Europees aanhoudingsbevel – Rechtsmacht – Onderzoeksgerechten – Tenuitvoerlegging. 

Voor de onderzoeksgerechten die krachtens artikel 16 en 17 Wet Europees 
Aanhoudingsbevel uitspraak doen over de tenuitvoerlegging van een Europees 
aanhoudingsbevel, is de beschikking van de onderzoeksrechter waarbij de hechtenis van 
de betrokkene krachtens artikel 11, § 3, van die wet wordt bevolen en waartegen 
krachtens artikel 11, § 7, van dezelfde wet geen rechtsmiddel openstaat, niet aanhangig, 
zodat de onderzoeksgerechten geen rechtsmacht hebben om over de regelmatigheid van 
die beschikking uitspraak te doen  
9 januari 2007 P.2007.0001.N nr. 15 

Europees aanhoudingsbevel – Titel van vrijheidsberoving. 

Inzake het Europees aanhoudingsbevel maakt de beslissing genomen door de 
uitvaardigende rechterlijke autoriteit als bedoeld in artikel 2, § 3, Wet Europees 
Aanhoudingsbevel, de titel van de vrijheidsberoving uit en niet de beschikking van de 
onderzoeksrechter genomen met toepassing van artikel 11, § 3, van voormelde wet. 
9 januari 2007 P.2007.0001.N nr. 15 
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Wettigheid – Europees aanhoudingsbevel – Verkeerde nationaliteit – Vermeldingen – 
Identiteit. 

De verkeerde toekenning, aan de gezochte persoon, van een nationaliteit die niet de zijne 
is, maakt de beslissing van tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel dat 
tegen hem is uitgevaardigd, niet onwettig  (Art. 2, § 4, 1° Wet 19 dec. 2003 betreffende 
het Europees aanhoudingsbevel.) 
7 maart 2007 P.2007.0259.F nr. 129 

Europees aanhoudingsbevel – Miskenning – Vermoeden van onschuld – Voorwaarden – 
Eerbiediging van de grondrechten – Tenuitvoerlegging. 

De tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel moet worden geweigerd ingeval 
ernstige redenen bestaan te denken dat daardoor het vermoeden van onschuld zou worden 
miskend. (Artikelen 4, 5°, en 16, § 1 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel.) 
7 maart 2007 P.2007.0259.F nr. 129 

Opgesloten vreemdeling – Aantasting van de subjectieve rechten door de administratie – 
Voorkoming – Bevoegdheid – Rechterlijke macht. 

De rechterlijke macht is bevoegd ter voorkoming of ter beëindiging van de onrechtmatig 
schijnende aantastingen die de administratie bij de uitoefening van haar discretionaire 
macht heeft begaan van de subjectieve rechten van de vreemdeling die opgesloten is op 
grond van artikel 3 van de wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen  (Art. 3 Wet van 15 
maart 1874 op de uitleveringen; Art. 584, eerste lid Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 5.1.f, 
en 5.4 EVRM; Art. 19, § 1 Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 dec. 1957.) 
15 maart 2007 C.2004.0505.F nr. 137 

Wet Europees aanhoudingsbevel – Strafbare feiten – Omschrijving. 

De onder artikel 5, § 2, Wet Europees Aanhoudingsbevel opgenomen strafbare feiten 
worden niet omschreven in de bewoordingen van een strafwet maar worden generisch 
beschouwd en hebben betrekking op een aantal takken van de criminaliteit. (Artikel 5, § 2 
Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.) 
10 april 2007 P.2007.0404.N nr. 177 

Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Europees aanhoudingsmandaat – Verzoek tot 
invrijheidstelling – Rechtsmiddelen – Raadkamer – Beschikking. 

Tegen de beschikking van de raadkamer over een verzoek tot invrijheidstelling 
overeenkomstig artikel 20, § 3, van de wet van 19 december 2003 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel, staat voor de niet in vrijheid gestelde verdachte hoger beroep 
open bij de kamer van inbeschuldigingstelling, maar geen rechtstreeks cassatieberoep. 
(Art. 20, § 3 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.) 
8 mei 2007 P.2007.0622.N nr. 233 

Specialiteitsbeginsel – Europees aanhoudingsbevel – Doorlevering aan een andere 
Lidstaat – Artikel 38, Wet Europees Aanhoudingsbevel – Artikel 28, Kaderbesluit van 13 
juni 2002 – Toestemming van de uitvoerende rechterlijke autoriteit – Uitlevering aan 
België. 

Artikel 38, Wet Europees Aanhoudingsbevel voert artikel 28 van het Kaderbesluit 
(2002/584/JBZ) van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de Lidstaten uit; artikel 28.3 
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van dit besluit laat, op voorwaarde dat de uitvoerende rechterlijke autoriteit daarin 
toestemt, de verdere overlevering aan een andere Lidstaat toe, onder meer in het geval dat 
de gezochte persoon, anders dan bepaald in artikel 28.2.c), wel de bescherming van het 
specialiteitsbeginsel geniet. 
15 mei 2007 P.2007.0647.N nr. 253 

Europees aanhoudingsbevel – Bevoegdheid van de onderzoeksrechter of van de 
onderzoeksgerechten – Invrijheidstelling onder voorwaarden. 

De bevoegdheid van de onderzoeksrechter om de invrijheidstelling onder voorwaarden te 
bevelen, of van de onderzoeksgerechten in de gevallen waarin zij uitspraak doen over de 
rechtsmiddelen tegen die beslissing of de afwezigheid van die beslissing, wordt zonder 
voorwerp eenmaal het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling omtrent de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel 
is verworpen  (Artikelen 18, § 5, en 20, §§ 1 en 2 Wet 19 dec. 2003 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel.) 
22 mei 2007 P.2007.0664.N nr. 267 

Cassatieberoep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Ontvankelijkheid – Europees 
aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Betrokkene in Frankrijk gedetineerd – 
Cassatieberoep door een verklaring aan de directeur van de gevangenis – Vorm. 

Het cassatieberoep tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die 
uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel, ingesteld 
door de betrokkene, die in Frankrijk is gedetineerd, met een verklaring aan de directeur 
van de strafinrichting waar hij is opgesloten, is ontvankelijk  
20 juni 2007 P.2007.0803.F nr. 342 

Europees aanhoudingsbevel – Procedure van tenuitvoerlegging – Wet van 19 december 
2003 – Toepassing van de wet in de tijd – EU–lidstaten – Staat die het uitleveringsstelsel 
heeft behouden voor feiten die voor een bepaalde datum zijn gepleegd. 

Ten aanzien van een EU–Lidstaat die de toepassing van het Europees aanhoudingsbevel 
in de tijd heeft beperkt, blijft de uitleveringsprocedure slechts van toepassing op de 
overlevering aan België, door die Staat, van een op grond van een Europees 
aanhoudingsbevel gezochte persoon, voor feiten die vóór de door die Staat opgegeven 
datum zijn gepleegd, en niet op de overlevering van een dergelijk persoon door België aan 
een andere EU–Lidstaat  (Art. 44, § 1 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel.) 
27 juni 2007 P.2007.0867.F nr. 363 

Cassatieberoep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest – Verplichting – Europees 
aanhoudingsbevel – Buitenlands bevel tot aanhouding – Procedure van tenuitvoerlegging 
in België – Verzoek om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof – Hof 
van Cassatie – Grenzen. 

Aangezien het verzoek tot overlevering van een gezocht persoon krachtens een Europees 
aanhoudingsbevel spoedeisend is en de uitspraak van de kamer van 
inbeschuldigingstelling over hem slechts een voorlopig karakter heeft, is het Hof van 
Cassatie niet ertoe gehouden het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die 
geen enkele ernstige twijfel laat over de verenigbaarheid van artikel 44, § 1, van de Wet 
van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel met de artikelen 10, 
11 en 191 van de Grondwet  (Art. 26, § 3 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 
1989; Art. 44, § 1 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel; Artt 10, 
11 en 191 Grondwet 1994.) 
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27 juni 2007 P.2007.0867.F nr. 363 

Cassatieberoep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest – Verplichting – Europees 
aanhoudingsbevel – Buitenlands bevel tot aanhouding – Procedure van tenuitvoerlegging 
in België – Verzoek om een préjudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen – Hof van Cassatie – Grenzen. 

Aangezien het verzoek tot overlevering van een gezocht persoon krachtens een Europees 
aanhoudingsbevel spoedeisend is en de uitspraak van de kamer van 
inbeschuldigingstelling slechts een voorlopig karakter heeft, is het Hof van Cassatie niet 
ertoe gehouden het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een prejudiciële 
vraag te stellen die geen enkele ernstige twijfel laat over de verenigbaarheid van artikel 32 
van het Kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2002 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel en de overleveringsprocedures tussen de Lidstaten, met 
artikel 34.2.b van het Verdrag betreffende de Europese Unie. (Art. 34, § 2, b, en 35 
Verdrag 7 feb. 1992 betreffende de Europese Unie; Art. 32 Kaderbesluit van de Raad van 
de E.U. van 13 juni 2002.) 
27 juni 2007 P.2007.0867.F nr. 363 

Onderzoeksgerecht – Toezicht – Europees aanhoudingsbevel – Buitenlands bevel tot 
aanhouding – Procedure van tenuitvoerlegging in België – Voorwaarden van 
tenuitvoerlegging. 

Vooraleer de tenuitvoerlegging te bevelen van een Europees aanhoudingsbevel dat door 
een andere Lidstaat is uitgevaardigd, moet het onderzoeksgerecht geen volledig toezicht 
van de buitenlandse rechtspleging verrichten vanaf de instelling van de vervolgingen tot 
aan de tenuitvoerlegging van de veroordelende beslissing, maar dient het zich ervan te 
vergewissen dat er geen ernstige redenen bestaan om te denken dat de tenuitvoerlegging 
van het Europees aanhoudingsbevel afbreuk zou doen aan de fundamentele rechten van de 
betrokken persoon. (Art. 4, 5° Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel.) 
27 juni 2007 P.2007.0867.F nr. 363 

Europees aanhoudingsbevel – Beoordeling van de wettigheid en de regelmatigheid – 
Tenuitvoerlegging. 

De rechter die uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van het Europees 
aanhoudingsbevel heeft niet te oordelen over de wettigheid en de regelmatigheid van dit 
bevel, maar enkel over de tenuitvoerlegging ervan overeenkomstig het bepaalde in de 
artikelen 4 tot 8 Wet Europees Aanhoudingsbevel  
21 augustus 2007 P.2007.1268.N nr. 376 

Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 
januari  – Artikel 2 van de wet van 2 september 1985 – Beslissing om niet uit te leveren. 

Er is sprake van een situatie waar een vermoedelijke dader niet wordt uitgeleverd als 
bedoeld in de artikelen 6.1 en 7, van het Europees Verdrag tot bestrijding van het 
Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 en artikel 2, van de wet van 2 
september 1985 houdende goedkeuring van het Europees Antiterrorismeverdrag en de 
Overeenkomst betreffende de toepassing ervan tussen de Lid–Staten van de Europese 
Gemeenschappen, opgemaakt te Dublin op 4 december 1979, wanneer de Belgische 
regering beslist heeft die dader niet uit te leveren  
18 september 2007 P.2007.0571.N nr. 415 
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Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 
januari  – Artikel 2 van de wet van 2 september 1985 – Vermoedelijke dader wordt niet 
uitgeleverd – Begrip. 

Er is sprake van een situatie waar een vermoedelijke dader niet wordt uitgeleverd als 
bedoeld in de artikelen 6.1 en 7, van het Europees Verdrag tot bestrijding van het 
Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 en artikel 2, van de wet van 2 
september 1985 houdende goedkeuring van het Europees Antiterrorismeverdrag en de 
Overeenkomst betreffende de toepassing ervan tussen de Lid–Staten van de Europese 
Gemeenschappen, opgemaakt te Dublin op 4 december 1979, wanneer de Belgische 
regering beslist heeft die dader niet uit te leveren  
18 september 2007 P.2007.0571.N nr. 415 

Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Weigering – Straf 
uitgesproken door een buitenlandse rechtbank. 

De rechter schendt artikel 6, 4°, van de Wet van 19 december 2003 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel, niet wanneer hij de eiser, die in België verblijft, niet toestaat 
om hier de straf uit te voeren die door een buitenlandse rechtbank is uitgesproken en 
waarvoor hij wordt opgespoord, wanneer die straf volgens de Belgische wet verjaard en 
dus niet in België uitvoerbaar is. 
7 november 2007 P.2007.1516.F nr. 534 

Europees aanhoudingsbevel – Betrokkene in hechtenis genomen door de 
onderzoeksrechter – Nieuw Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd lopende de 
procedure – Nieuw aanhoudingsbevel uitgaande van dezelfde autoriteit lastens dezelfde 
betrokkene voor andere, eventueel gelijkaardige feiten. 

De omstandigheid dat de onderzoeksrechter op grond van een vorig Europees 
aanhoudingsbevel reeds de hechtenis heeft bevolen, staat niet eraan in de weg dat, 
lopende de procedure, bij het uitvaardigen door de bevoegde autoriteit van een nieuw 
Europees aanhoudingsbevel ten laste van dezelfde betrokkene wegens andere – eventueel 
gelijkaardige – feiten, deze opnieuw door de onderzoeksrechter moet worden verhoord, en 
over de hechtenis en het eventueel bestaan van kennelijke weigeringsgronden met 
betrekking tot deze nieuwe feiten moet worden beslist. (Artikelen 3 tot 6, 11, 14, § 1, 16, 
§ 4, en 31, § 1 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.) 
27 november 2007 P.2007.1628.N nr. 588 

Europees aanhoudingsbevel – Finaliteit – Duits "Sicherungshaftbefehl" – Toepassing. 

Een Europees aanhoudingsbevel kan slechts worden genomen met de bedoeling hetzij de 
strafvervolging in te stellen, hetzij een vrijheidsbenemende straf of maatregel ten uitvoer 
te leggen; het door een Duitse rechtbank uitgevaardigd "Sicherungshaftbefehl" teneinde 
zich van de persoon van een veroordeelde tot een straf met probatieuitstel te verzekeren 
om de intrekking van het probatieuitstel te kunnen uitspreken is een uitvoerbare 
rechterlijke beslissing met dezelfde kracht als een aanhoudingsbevel overeenkomstig 
artikel 2, § 4, § 3°, Wet Europees aanhoudingsbevel en strekt ertoe na intrekking van het 
probatieuitstel tot tenuitvoerlegging over te gaan van een vrijheidsbenemende straf. (Art. 
2, § 1, § 3 en § 4 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.) 
11 december 2007 P.2007.1751.N nr. 627 
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VALS GETUIGENIS 
Verleiding van een getuige. 

Opdat er strafbare verleiding van getuige zou zijn, is het noodzakelijk dat de getuige een 
valse verklaring heeft afgelegd en de verleider de voormelde getuige ertoe gebracht heeft 
om in strijd met de waarheid te getuigen. 
27 juni 2007 P.2005.1685.F nr. 360 

Vals getuigenis in burgerlijke zaken. 

Opdat er vals getuigenis in burgerlijke zaken zou zijn, is vereist en volstaat het dat de met 
de waarheid strijdige verklaring van aard zou zijn om de beoordeling van de zaak door de 
burgerlijke rechter te beïnvloeden  
24 oktober 2007 P.2007.0769.F nr. 501 

Vals getuigenis in burgerlijke zaken – Opzettelijk bestanddeel – Bestanddelen van het 
misdrijf. 

Aangezien de drijfveer afzonderlijk staat van de bestanddelen van het misdrijf, sluit de wil 
om de onthulling van een persoonlijk feit te vermijden op zichzelf de opzet om het 
gerecht te misleiden niet uit, wat eigen is aan de valse getuigenis in burgerlijke zaken. 
24 oktober 2007 P.2007.0769.F nr. 501 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN 
Verlenen van geoorloofde steun aan een dochteronderneming – Niet apart boeken van die 
steun – Oorzaak – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Fout – Schade. 

Om naar recht het aangevoerde oorzakelijk verband tussen een fout en schade uit te 
sluiten, moet de rechter kunnen vaststellen dat de schade zich zonder die fout niettemin 
zou hebben voorgedaan zoals ze feitelijk is gebeurd, aangezien alle overige 
omstandigheden van de schade identiek zijn. De appelrechters die het niet bestaan van het 
oorzakelijk verband afleiden uit hun vaststellingen volgens welke de als deelneming in de 
winst uitgekeerde bedragen niet hoger en misschien zelfs lager zouden zijn geweest, 
indien de geoorloofde steun aan de dochtervennootschap apart was geboekt, leiden het 
ontbreken van een oorzakelijk verband niet af uit de bewering dat, aangezien de fout 
vaststaat, de schade zich niettemin zou hebben kunnen voordoen in andere 
omstandigheden dan die van de zaak  
3 januari 2007 P.2005.1019.F nr. 2 

Gebruik van valse stukken – Duur van het misdrijf. 

Het gebruik van valse stukken duurt voort, zelfs zonder een nieuw feit van de dader van 
de valsheid en zonder herhaalde tussenkomst van zijnentwege, zolang het door hem 
beoogde doel niet volledig is bereikt en zolang de hem verweten beginhandeling zonder 
verzet van zijn kant, het nuttig gevolg heeft dat hij ervan verwachtte; het strafbaar 
karakter van een gebruik van valse stukken voor de vervalser, vereist dus niet dat hij de 
duur ervan kon voorzien, het volstaat dat hij kon voorzien dat het valse stuk de door hem 
gewenste uitwerking zal hebben of zal kunnen hebben  (Artikelen 196, 197 en 213 
Strafwetboek.) 
7 februari 2007 P.2006.1491.F nr. 72 

Rechterlijke beoordeling – Bestanddelen – Gebruik van valse stukken. 

Aangezien de wet het gebruik van een vals stuk niet bepaalt, moet de rechter in feite 
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beoordelen wat een dergelijk gebruik uitmaakt en moet hij met name onderzoeken of dit 
een ander blijft misleiden of schaden en aldus de door de vervalser gewenste uitwerking 
blijft hebben  (Artikelen 196, 197 en 213 Strafwetboek.) 
7 februari 2007 P.2006.1491.F nr. 72 

Vervalsing van de chassisnummers van een motorrijtuig. 

De verandering van de nummers die op het chassis van een motorrijtuig zijn aangebracht 
met het oog op de identificatie ervan kan de aanwijzing zijn van valsheid in geschriften of 
van het gebruik hiervan in authentieke en openbare, handels– of bankgeschriften of in 
privé–geschriften, strafbaar gesteld bij de artikelen 193 tot 197 van het Strafwetboek, 
doch is op zichzelf geen feit dat bij deze wettelijke bepalingen strafbaar is gesteld  
(Artikelen 193 tot 197 Strafwetboek.) 
13 juni 2007 P.2007.0589.F nr. 323 

Valsheid in geschrifte – Valsheid gepleegd door een openbaar officier of ambtenaar – 
Tendentieus karakter van een verhoor – Proces–verbaal met transcriptie van de 
antwoorden – Begrip. 

Het eventueel tendentieus karakter van een verhoor is geen aanwijzing voor de valsheid 
van het proces–verbaal dat de antwoorden optekent die dat verhoor heeft opgeleverd. 
27 juni 2007 P.2005.1685.F nr. 360 

Valsheid in geschriften – Valsheid gepleegd door een openbaar officier of ambtenaar – 
Vals proces–verbaal. 

De valsheid van een proces–verbaal volgt niet uit de omstandigheid dat een feit waarvan 
dit stuk vermeldt dat het zich heeft voorgedaan, niet volgens alle voorziene 
omstandigheden plaatsvindt. 
27 juni 2007 P.2005.1685.F nr. 360 

Onderzoeksrechter – Valsheid in geschriften – Valsheid gepleegd door een openbaar 
officier of ambtenaar – Vals proces–verbaal – Proces–verbaal van getuigenverhoor – 
Plaats van verhoor – Gebrek van nauwkeurigheid – Begrip. 

Het gebrek aan precisering betreffende de plaats van het verhoor van een getuige, die door 
de onderzoeksrechter in de lokalen van de gerechtelijke politie is gehoord, volstaat niet 
om het proces–verbaal van verhoor van de voormelde getuige, waarin beweerd wordt dat 
er geen bijzondere omstandigheid te vermelden valt, tot een valsheid te maken. 
27 juni 2007 P.2005.1685.F nr. 360 

Valsheid in geschriften – Bestanddelen – Valsheid gepleegd door een openbaar officier of 
ambtenaar – Begrip. 

Valsheid in geschriften door een openbaar officier of ambtenaar vereist het opmaken van 
één of meerdere geïdentificeerde akten van het ambt van de vervolgde persoon. 
27 juni 2007 P.2005.1685.F nr. 360 

Valsheid in geschriften – Valsheid gepleegd door een openbaar officier of ambtenaar – 
Officier van gerechtelijke politie en onderzoeksrechter – Als vals aangemerkt stuk – Niet 
vals stuk – Begrip. 

Wanneer zij een stuk van valsheid betichten, beweren de officier van gerechtelijke politie 
of de onderzoeksrechter alleen, ook al is dit onterecht, dat het stuk vals is; uit de 
omstandigheid dat dit niet vals is, volgt niet dat niet werd beweerd dat het vals is noch, 
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bijgevolg, dat de vermelding van deze bewering zelf een valsheid uitmaakt. 
27 juni 2007 P.2005.1685.F nr. 360 

Rechtspleging – Neerlegging ter griffie – Vormvereisten – Niet–inachtneming – Stukken 
om te vergelijken met het van valsheid betichte stuk – Sanctie. 

Het bij de wet bepaalde vormvereiste voor de neerlegging van de stukken om te 
vergelijken met het van valsheid van betichte stuk dat zij dienen te onderzoeken, is niet op 
straffe van nietigheid voorgeschreven  (Artikelen 448 tot 450, en 453 Wetboek van 
Strafvordering.) 
26 september 2007 P.2007.0978.F nr. 438 

VEILIGHEID VAN DE STAAT 
Inmenging – Wettigheid – Privé–leven – Schaduwen – Observaties – Bewijsmiddel – 
Bewijs – Strafzaken. 

Het schaduwen en de observaties, eventueel gepaard gaande met opnamen, die door de 
Veiligheid van de Staat overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 november 1998 
zijn verricht, met name om de aanwezigheid op te sporen van terroristische groeperingen 
op het grondgebied en om zo nodig de dreiging van dergelijke aanslagen te voorkomen, 
zijn een inmenging van de overheid in de uitoefening van het recht op eerbiediging van 
het privé–leven, die evenwel niet verboden is bij artikel 8 EVRM vermits zij bij wet 
volgens de daarin gestelde bewoordingen is bepaald en een maatregel is die in een 
democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van 's lands veiligheid, de 
openbare veiligheid, het economisch welzijn van het land, de bescherming van de 
openbare orde en het voorkomen van strafrechtelijke misdrijven, de bescherming van de 
gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van 
anderen. 
27 juni 2007 P.2007.0333.F nr. 365 

VENNOOTSCHAPPEN 

HANDELSVENNOOTSCHAPPEN 
Jaarrekening – Toezicht – Verslag van niet–bevinding – Commissaris. 

Wanneer het bestuursorgaan van de vennootschap de revisor niet in staat stelt zijn 
opdracht te vervullen, moet deze met name een verslag van niet–bevinding opstellen. 
(Artikelen 143 en 144 Wetboek van vennootschappen.) 
24 mei 2007 D.2006.0007.F nr. 271 

VERBINTENIS 
Overeenkomst – Ontbinding – Beoordeling – Contractuele wanprestatie – Latere 
gegevens – Raming – Peildatum – Schade. 

Om de schade wegens contractuele wanprestatie ingeval van ontbinding van een 
overeenkomst integraal te vergoeden, dient de rechter zich bij het begroten van de 
schadevergoeding te plaatsen op het ogenblik van zijn einduitspraak; hij kan bij de 
beoordeling van die schade geen gegevens in aanmerking nemen die zich na de 
tekortkoming hebben voorgedaan en met die tekortkoming en de schade zelf geen verband 
houden en tengevolge waarvan de toestand van de schuldeiser verbeterd of verergerd is  
(Artikelen 1149 en 1184 Burgerlijk Wetboek.) 
26 januari 2007 C.2006.0232.N nr. 51 



– 342 – 

Overeenkomst – Ontbinding – Beoordeling – Contractuele wanprestatie – Latere 
gegevens – Raming – Peildatum – Schade. 

Om de schade wegens contractuele wanprestatie ingeval van ontbinding van een 
overeenkomst integraal te vergoeden, dient de rechter zich bij het begroten van de 
schadevergoeding te plaatsen op het ogenblik van zijn einduitspraak; hij kan bij de 
beoordeling van die schade geen gegevens in aanmerking nemen die zich na de 
tekortkoming hebben voorgedaan en met die tekortkoming en de schade zelf geen verband 
houden en tengevolge waarvan de toestand van de schuldeiser verbeterd of verergerd is  
(Artikelen 1149 en 1184 Burgerlijk Wetboek.) 
26 januari 2007 C.2005.0374.N nr. 49 

Vergoedingsplicht – Administratieve geldboete wegens inbreuk op de veiligheid bij 
voetbalwedstrijden – Niet–nakoming – Omvang. 

De bepaling dat iedere verbintenis om iets te doen of niet te doen wordt opgelost in 
schadevergoeding, ingeval de schuldenaar de verbintenis niet nakomt, sluit niet uit dat de 
vergoedingsplicht zich kan uitstrekken tot een administratieve geldboete die krachtens 
artikel 18 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij 
voetbalwedstrijden kan worden opgelegd aan de organisator van een nationale 
voetbalwedstrijd of van een internationale voetbalwedstrijd of aan de overkoepelende 
sportbond die de in de wet bedoelde verplichtingen niet naleeft. (Art. 1142 Burgerlijk 
Wetboek; Art. 18 Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden.) 
23 april 2007 C.2004.0347.N nr. 201 

Eenzijdige rechtshandeling – Verbindende kracht – Miskenning. 

De rechter miskent de verbindende kracht van een eenzijdige rechtshandeling niet 
wanneer hij hieraan het gevolg verleent dat die handeling, volgens zijn uitlegging ervan, 
wettig heeft  (Artikelen 1101, 1108 en 1134 Burgerlijk Wetboek.) 
14 mei 2007 C.2005.0553.F nr. 243 

Eenzijdige rechtshandeling – Algemeen rechtsbeginsel. 

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk eenzijdige wilsuiting 
verbintenissen doet ontstaan. 
14 mei 2007 C.2005.0553.F nr. 243 

Opschortende voorwaarde – Toekomstige en onzekere gebeurtenis – Zonder bepaling van 
tijd – Ogenblik waarop de voorwaarde geacht wordt onvervuld te zijn. 

Wanneer bij overeenkomst een verbintenis is aangegaan onder de opschortende 
voorwaarde dat een gebeurtenis zal plaatshebben en geen tijdspanne is bepaald 
waarbinnen de bedoelde gebeurtenis uiterlijk moet plaatshebben, kan die gebeurtenis in 
beginsel onbeperkt in de tijd plaatshebben en kan de voorwaarde pas voor onvervuld 
worden gehouden wanneer redelijkerwijze vaststaat dat de bedoelde gebeurtenis niet meer 
zal plaatshebben; de feitenrechter kan oordelen dat gelet op het verloop van tijd 
redelijkerwijze vaststaat dat de bedoelde gebeurtenis niet meer zal plaatshebben  
(Artikelen 1168, 1176 en 1181, eerste en tweede lid Burgerlijk Wetboek.) 
25 mei 2007 C.2005.0588.N nr. 275 

Opschortende voorwaarde – Toekomstige en onzekere gebeurtenis – Zonder bepaling van 
tijd – Voorwaarde voor onvervuld gehouden. 

Wanneer bij overeenkomst de verbintenissen zijn aangegaan onder opschortende 
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voorwaarde zonder bepaling van een tijdspanne  en de voorwaarde voor onvervuld wordt 
gehouden, krijgen de voorwaardelijke verbintenissen nooit uitvoering en houdt de 
overeenkomst waarvan zij het voorwerp uitmaken, op te bestaan  (Artikelen 1168, 1176 
en 1181, eerste en tweede lid Burgerlijk Wetboek.) 
25 mei 2007 C.2005.0588.N nr. 275 

Kennisgeving aan de schuldenaar – Latere betaling aan de overdrager – Overdracht van 
schuldvordering. 

Wanneer van de overdracht van een schuldvordering is kennis gegeven aan de gecedeerde 
schuldenaar, is de overdracht aan hem tegenwerpbaar; de betaling gedaan aan de 
overdrager na de kennisgeving is niet bevrijdend, zodat de schuldenaar ten aanzien van de 
overnemer verder tot betaling gehouden blijft. (Artikelen 1690 en 1691 Burgerlijk 
Wetboek.) 
15 juni 2007 C.2006.0661.N nr. 331 

Opschortende voorwaarde – Betaling voor het vervullen ervan – Voorwaarde niet vervuld 
– Uitvoering. 

De uitvoering van een onder opschortende voorwaarde aangegane verbintenis, als de 
betaling is gedaan voordat de voorwaarde is vervuld en als deze niet is vervuld, is een 
onverschuldigde betaling waaruit een wettelijke verplichting tot teruggave voortvloeit  
(Artikelen 1375, 1376 en 1377 Burgerlijk Wetboek.) 
18 juni 2007 C.2006.0116.F nr. 336 

Pand – Derde–pandhouder – Teruggave. 

De verplichting van de derde–pandhouder om het pand terug te geven, is afhankelijk van 
de opschortende voorwaarde dat de schuld waarvoor het pand is gegeven, volledig is 
afgelost of dat de schuldeiser hiermee heeft ingestemd, tenzij de pandhouder van deze 
opschortende voorwaarde misbruik maakt. (Artikelen 2076 en 2082, eerste lid Burgerlijk 
Wetboek.) 
18 juni 2007 C.2006.0116.F nr. 336 

Exceptio non adimpleti contractus – Opschorting uitvoering – Aanrekening als 
wanprestatie. 

In het geval van een wederkerige overeenkomst vermag de partij die het bewijs levert dat 
haar medecontractant in gebreke is gebleven zijn verbintenissen uit die overeenkomst uit 
te voeren, de uitvoering van haar verbintenissen op te schroten tot de medecontractant zijn 
verbintenissen uitvoert  (Artikelen 1102 en 1184 Burgerlijk Wetboek.) 
29 november 2007 C.2006.0283.N nr. 593 

VERDELING 
Mede–erfgenaam – Erfrechtelijke verdeling – Benadeling voor meer dan een vierde – 
Vordering tot vernietiging. 

De vordering tot vernietiging wegens benadeling voor meer dan een vierde van de 
verdeling door de bloedverwant in opgaande lijn gemaakt, waarin artikel 1079 van het 
Burgerlijk Wetboek voorziet, staat gelijk met de in de artikelen 887 tot 892 van dat 
wetboek bepaalde vordering tot vernietiging van een erfrechtelijke verdeling uitgaande 
van een mede–erfgenaam die bewijst dat hij voor meer dan een vierde is benadeeld. 
(Artikelen 887 tot 892, en 1079 Burgerlijk Wetboek.) 
1 juni 2007 C.2005.0383.N nr. 288 
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Mede–erfgenaam – Erfrechtelijke verdeling – Benadeling voor meer dan een vierde – 
Vordering tot vernietiging – Voorwerp. 

Wanneer de verdeling is gespreid over meerdere afzonderlijke akten die een geheel 
uitmaken en slechts één verdeling inhouden, kan de vordering tot vernietiging van deze 
verdeling wegens benadeling van meer dan een vierde niet gericht worden tegen slechts 
één van deze akten nu de grondslag van dergelijke vordering de principiële gelijkheid 
betreft van de kavels van de deelgenoten, zodat de vernietiging van de verdeling alleen de 
gehele verdeling kan betreffen. (Artikelen 887 tot 892, en 1079 Burgerlijk Wetboek.) 
1 juni 2007 C.2005.0383.N nr. 288 

Aard – Wettelijke bepaling – Verzet – Schuldeisers. 

Artikel 882 van het Burgerlijk Wetboek, dat het recht van verzet van de schuldeisers 
tegen een verdeling bepaalt, raakt de openbare orde niet en is niet van dwingend recht  
(Artikelen 882 en 1167 Burgerlijk Wetboek.) 
15 november 2007 C.2006.0621.N nr. 557 

VERDELING DOOR BLOEDVERWANTEN IN DE OPGAANDE LIJN 
Benadeling voor meer dan een vierde – Vordering tot vernietiging. 

De vordering tot vernietiging wegens benadeling voor meer dan een vierde van de 
verdeling door de bloedverwant in opgaande lijn gemaakt, waarin artikel 1079 van het 
Burgerlijk Wetboek voorziet, staat gelijk met de in de artikelen 887 tot 892 van dat 
wetboek bepaalde vordering tot vernietiging van een erfrechtelijke verdeling uitgaande 
van een mede–erfgenaam die bewijst dat hij voor meer dan een vierde is benadeeld. 
(Artikelen 887 tot 892, en 1079 Burgerlijk Wetboek.) 
1 juni 2007 C.2005.0383.N nr. 288 

Benadeling voor meer dan een vierde – Vordering tot vernietiging – Voorwerp. 

Wanneer de verdeling is gespreid over meerdere afzonderlijke akten die een geheel 
uitmaken en slechts één verdeling inhouden, kan de vordering tot vernietiging van deze 
verdeling wegens benadeling van meer dan een vierde niet gericht worden tegen slechts 
één van deze akten nu de grondslag van dergelijke vordering de principiële gelijkheid 
betreft van de kavels van de deelgenoten, zodat de vernietiging van de verdeling alleen de 
gehele verdeling kan betreffen. (Artikelen 887 tot 892, en 1079 Burgerlijk Wetboek.) 
1 juni 2007 C.2005.0383.N nr. 288 

VERENIGING VAN BOOSDOENERS 
Criminele organisatie – Middelen aangewend om de misdrijven die het doel vormen te 
verbergen of te  – Middel dat zelf een misdrijf uitmaakt – Verhouding tot het misdrijf van 
deelneming of lidmaatschap – Constitutieve bestanddelen. 

Het gebruik van listige kunstgrepen of de aanwending van commerciële of andere 
structuren om het plegen van de misdrijven te verbergen of te vergemakkelijken, weze het 
bij middel van valsheid in geschrifte en gebruik ervan, als constitutief bestanddeel van de 
criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek, vereenzelvigt 
zich niet met een der onderscheiden daden van deelneming aan deze organisatie zoals 
bedoeld in artikel 324ter, §§ 1 tot 4 van het Strafwetboek  (Artikelen 324bis en 324ter 
Strafwetboek.) 
5 juni 2007 P.2007.0232.N nr. 307 
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Criminele organisatie – Zelfstandig misdrijf – Deelneming of lidmaatschap. 

Een beklaagde is schuldig aan één van de in artikel 324ter, §§ 1 tot 4 van het 
Strafwetboek bepaalde misdrijven van zodra hij onder één van de daarin bepaalde vormen 
deel uitmaakt van de criminele organisatie, zonder dat daarom ook de constitutieve 
bestanddelen eigen aan de criminele organisatie in zijnen hoofde, als deelnemer aan deze 
organisatie, moeten verenigd zijn  (Artikelen 324bis en 324ter Strafwetboek.) 
5 juni 2007 P.2007.0232.N nr. 307 

VERJARING 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Aanvang – Wetten – Werking in de tijd. 

Wanneer een wet, in burgerlijke zaken, ook al is zij van openbare orde en tenzij vast staat 
dat de wetgever het anders wil, voor de verjaring van een rechtsvordering een kortere 
termijn of een vroegere aanvang vaststelt dan die bepaald in de vorige wet, is die nieuwe 
termijn of die nieuwe aanvang pas vanaf die inwerkingtreding van toepassing indien het 
recht op de rechtsvordering vóór de inwerkingtreding van die nieuwe wet ontstaan is, 
waarbij de totale duur van de verjaring evenwel niet langer mag zijn dan die welke bij de 
voorgaande wet was vastgesteld. (Art. 2 Burgerlijk Wetboek.) 
12 februari 2007 S.2006.0041.F nr. 81 

Terugvordering – Aanvang – Wetten – Werking in de tijd – Onverschuldigd betaalde – 
Recht op uitkering – Werkloosheid. 

De inwerkingtreding, op 1 januari 1989, van artikel 7, § 13, tweede en derde lid, 
Besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 
kan niet tot gevolg hebben dat een verjaringstermijn voor de terugvordering van 
onverschuldigd uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen, die op 30 juni 1990 nog niet 
vervallen was krachtens de artikelen 1 en 2 van de voorgaande W. 11 maart 1977 tot 
invoering van een verjaringstermijn voor schulden jegens de uitbetalingsinstellingen voor 
werkloosheidsuitkeringen, die op 30 juni 1985 in werking was getreden, krachtens die 
nieuwe bepaling wel vervallen zou zijn  (Art. 2 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 1 en 2 Wet 
11 maart 1977; Art. 7, § 13, tweede en derde lid Besl. W. 28 dec. 1944.) 
12 februari 2007 S.2006.0041.F nr. 81 

Verwijlinteresten – Betaling, met vertraging, van de nominale bedragen van de facturen – 
Toerekening bij voorrang op die intrest – Rechtsvordering van de aannemer tot betaling 
van zijn schuldvordering – Aanvang – Overheidsopdrachten. 

De omstandigheid, enerzijds, dat de nominale bedragen van de staten van de werken, die 
door de aannemer tijdig en overeenkomstig de voorgeschreven vormen zijn gevorderd, 
met vertraging zijn betaald waardoor hij recht kreeg op verwijlintrest, en anderzijds, dat 
de betalingen bij voorrang zijn toegerekend op die intrest, heeft niet tot gevolg dat de 
verjaringstermijn van de rechtsvordering van de aannemer tot betaling van zijn 
schuldvordering pas begint te lopen op het ogenblik waarop de toerekening uiteindelijk 
kan worden berekend, namelijk op de datum van de laatste betaling  (Art. 15, § 4 MB 10 
aug. 1977; Art. 1254 Burgerlijk Wetboek; Art. 1, eerste lid, b Wet 6 feb. 1970 betreffende 
de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de 
provinciën; Art. 100, eerste lid, 2° KB 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten 
op de Rijkscomptabiliteit.) 
12 april 2007 C.2006.0103.F nr. 181 
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Aard – Wetten op de rijkscomptabiliteit – Rechtsvordering tot betaling van de 
schuldvorderingen op de Staat, de gemeenschappen en de gewesten. 

Artikel 100, tweede lid, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie 
van de wetten op de Rijkscomptabiliteit dat de verjaringstermijn vaststelt van de 
rechtsvorderingen tot betaling van de schuldvorderingen op de Staat, de gemeenschappen 
en de gewesten, regelt de wezenlijke belangen van die overheidsinstanties en raakt 
derhalve de openbare orde. (Art. 100, tweede lid KB 17 juli 1991 houdende coördinatie 
van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.) 
12 april 2007 C.2005.0489.F nr. 180 

Nieuwe wet – Handeling tot stuiting gesteld onder de gelding van de oude wet – 
Gevolgen. 

Behoudens andersluidende wilsuiting van de wetgever, heeft een nieuwe wet inzake de 
verjaring niet tot gevolg dat een daad of een akte die onder gelding van de oude wet een 
stuitend karakter had, na de inwerkingtreding van de nieuwe wet niet langer die stuitende 
werking zou hebben  (Art. 2 Burgerlijk Wetboek.) 
20 april 2007 C.2004.0178.N nr. 195 

Onderwijssector – Ten onrechte betaalde wedde – Terugvordering – Toepasselijk stelsel – 
Verjaring – Vlaamse Gemeenschap. 

De in artikel 7, § 2, van de wet van 6 februari 1970 vervatte gemeenrechtelijke regeling 
inzake de vormvoorschriften voor de vraag tot terugbetaling van door de Staat ten 
onrechte uitbetaalde sommen en de bijkomende termijn van 30 jaar voor de effectieve 
terugvordering ervan, blijft onverkort van toepassing op de door de Vlaamse 
Gemeenschap gedane terugvordering van een ten onrechte betaalde wedde aan leerkracht, 
ook al heeft de decreetgever in de onderwijssector de in § 1 van voormeld artikel 
voorziene vijfjarige verjaringstermijn voor de vraag tot terugbetaling teruggebracht tot 
één jaar. (Art. 7, § 1, eerste lid, en § 2, eerste en tweede lid Wet 6 feb. 1970 betreffende 
de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de 
provinciën; Art. 198, § 1, eerste lid Decr. Vl. R. 31 juli 1990 betreffende het Onderwijs – 
II.) 
20 april 2007 C.2004.0178.N nr. 195 

Terugvordering – Recht op werkloosheidsuitkeringen – Verjaring – Wijzen van stuiting – 
Onverschuldigd betaalde. 

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening beschikt over een termijn van drie jaar om de 
terugvordering van de onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen, en 
die termijn wordt op vijf jaar gebracht in geval van fraude of bedrog, welke termijn ingaat 
de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op dat waarin de uitbetaling gedaan 
werd; de verjaring kan daarenboven worden gestuit, hetzij door een ter post aangetekende 
brief, hetzij op één van de in het Burgerlijk Wetboek bepaalde wijzen. 
8 oktober 2007 S.2007.0012.F nr. 461 

Terugvordering – Verjaring – Termijn – Aanvang – Duur – Onverschuldigd betaalde – 
Recht op werkloosheidsuitkeringen – Aanvang. 

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening beschikt over een termijn van drie jaar om de 
terugvordering van de onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen, en 
die termijn wordt op vijf jaar gebracht in geval van fraude of bedrog, welke termijn ingaat 
de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op dat waarin de uitbetaling gedaan 
werd; de verjaring kan daarenboven worden gestuit, hetzij door een ter post aangetekende 



– 347 – 

brief, hetzij op één van de in het Burgerlijk Wetboek bepaalde wijzen. 
8 oktober 2007 S.2007.0012.F nr. 461 

Rechtsvordering – Duur – Dierenartsen. 

De rechtsvordering van dierenartsen met betrekking tot door hen geleverde prestaties, valt 
niet onder toepassing van de verjaringstermijn van twee jaar zoals bepaald in artikel 
2277bis, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, nu dierenartsen geen 
verzorgingsverstrekkers zijn als bedoeld in dit artikel. (Art. 2277bis, eerste lid Burgerlijk 
Wetboek.) 
16 oktober 2007 C.2006.0590.N nr. 544 

Aard – Universitaire instellingen – Schulden – Schuldvordering – Verjaring – 
Werkingstoelagen. 

De schulden, bestaande in werkingstoelagen die opeisbaar zijn krachtens de wet van 27 
juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen, vloeien niet 
voort uit een en dezelfde verbintenis, maar uit de opeenvolging van afzonderlijke 
verbintenissen, die elk jaar inzonderheid op grond van het aantal ingeschreven studenten 
worden vastgelegd; de met die schulden overeenstemmende schuldvorderingen vallen 
buiten het toepassingsgebied van de vijfjarige verjaring  (Art. 2277 Burgerlijk Wetboek; 
Art. 27, §3, 3° Wet 27 juli 1971.) 
14 december 2007 C.2005.0469.F nr. 633 

Tijdstip – Ontstaan – Schuldvordering ten laste van de Staat – Aanvang – Onrechtmatige 
overheidsdaad – Nieuwe schadegevolgen – Vijfjarige verjaringstermijn. 

Ingeval van een onrechtmatige overheidsdaad komt in de regel de schuldvordering ten 
laste van de Staat tot stand op het ogenblik waarop de schade ontstaat of waarop haar 
toekomstige verwezenlijking naar redelijke verwachting vaststaat; de omstandigheid dat 
de omvang van de schade op dat tijdstip nog niet precies vaststaat, doet hieraan geen 
afbreuk  (Art. 1, eerste lid, a Wet 6 feb. 1970 betreffende de verjaring van 
schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën; Art. 100, eerste 
lid, 1° KB 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.) 
20 december 2007 C.2006.0385.N nr. 651 

STRAFZAKEN 
Vakantiegeld – Aanvang – Jaarlijkse vakantie. 

Het misdrijf dat erin bestaat het vakantiegeld niet volgens de regels en binnen de 
opgelegde termijnen te betalen, is voltooid zodra dat verzuimd wordt op het ogenblik 
waarop moet worden betaald, zodat de verjaring van de uit dit misdrijf ontstane 
strafvordering vanaf dat ogenblik begint te lopen; indien verschillende strafbare feiten 
evenwel de opeenvolgende uiting van een zelfde misdadig opzet zijn en aldus één misdrijf 
uitmaken, is dat misdrijf evenwel pas voltooid en begint de verjaring van de 
strafvordering t.a.v. het geheel van die feiten pas vanaf het laatste feit te lopen, op 
voorwaarde dat geen van die feiten, behoudens stuiting of schorsing van de verjaring, van 
het volgende feit door een langere termijn dan de toepasselijke verjaringstermijn 
gescheiden wordt  (Art. 60 Wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers 
gecoördineerd op 28 juni 1971.) 
12 februari 2007 S.2006.0051.F nr. 82 
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Proces–verbaal dat enkel informatie bevat met betrekking tot de stand van zaken 
betreffende een administratieve procedure – Stedenbouw. 

Een proces–verbaal van de gerechtelijke politie in uitvoering van een kantschrift van de 
procureur des Konings dat gericht wordt aan het hoofd van de politie, en dat enkel 
informatie bevat met betrekking tot de stand van zaken betreffende een administratieve 
procedure inzake stedenbouw, inzonderheid het beroep tot nietigverklaring hangende voor 
de Raad van State, is een daad van onderzoek waardoor de verjaring van de strafvordering 
kan worden gestuit  (Art. 22, eerste lid Voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering.) 
3 april 2007 P.2006.1586.N nr. 165 

Daad van onderzoek. 

Daden van onderzoek waardoor de verjaring van de strafvordering wordt gestuit zijn alle 
daden die door een bevoegd persoon worden gesteld, dit is door een persoon die de nodige 
hoedanigheid bezit om in de strafrechtspleging op te treden en om de noodzakelijke 
gegevens over een zaak te verzamelen, hetzij in het kader van een opsporingsonderzoek of 
van een gerechtelijk onderzoek, hetzij in het stadium van het vonnisgerecht, en die ertoe 
strekken gegevens te verzamelen om het dossier op de gebruikelijke wijze samen te 
stellen en de zaak in staat van wijzen te brengen  (Art. 22, eerste lid Voorafgaande titel 
van het Wetboek van Strafvordering.) 
3 april 2007 P.2006.1586.N nr. 165 

Probatieuitstel – Herroeping wegens niet–naleving van de opgelegde voorwaarden. 

De verjaringstermijn van de vordering tot herroeping van het probatieuitstel wegens niet–
naleving van de opgelegde voorwaarden kan gestuit of geschorst worden  (Art. 22 
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Art. 14, § 3 Wet van 29 juni 
1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.) 
9 mei 2007 P.2007.0272.F nr. 237 

Probatieuitstel – Gronden – Herroeping wegens niet–naleving van de opgelegde 
voorwaarden. 

De schorsingsgrond van de verjaring die voortvloeit uit de instelling van de strafvordering 
voor het vonnisgerecht is niet toepasselijk op de vordering tot herroeping van het 
probatieuitstel die na 1 september 2003 bij de rechtbank aanhangig is gemaakt  (Artikelen 
3 en 5.2 Wet 16 juli 2002 tot wijziging van verschillende bepalingen teneinde 
inzonderheid de verjaringstermijnen voor de niet–correctionaliseerbare misdaden te 
verlengen; Art. 14, § 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de 
probatie.) 
9 mei 2007 P.2007.0272.F nr. 237 

Probatieuitstel – Herroeping wegens niet–naleving van de opgelegde voorwaarden. 

De verjaringstermijn van de vordering tot herroeping van het probatieuitstel wegens niet–
naleving van de opgelegde voorwaarden kan gestuit of geschorst worden  (Art. 22 
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Art. 14, § 3 Wet van 29 juni 
1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.) 
9 mei 2007 P.2007.0272.F nr. 237 
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Vordering wegens laster – Vooronderzoek of onderzoek naar de ten laste gelegde feiten – 
Beletsel om over de grond van de zaak te vonnissen – Strafvordering – Schorsing. 

De vaststelling van de valsheid of de waarheid van het ten laste gelegde feit gaat alleen 
aan het vonnis en niet aan de vordering vooraf; het derde en vijfde lid van artikel 447, 
Strafwetboek, schorsen het vonnis over de grond van de vordering wegens laster en niet 
het instellen van de vordering zelf  
16 mei 2007 P.2007.0306.F nr. 255 

Vordering wegens laster – Vooronderzoek of onderzoek naar de ten laste gelegde feiten – 
Strafvordering – Schorsing. 

Artikel 447, vijfde lid, Strafwetboek, maakt het vooronderzoek of het onderzoek naar de 
door de aangever ten laste gelegde feiten tot een reden om de uitspraak over de vordering 
wegens laster aan te houden, aangezien de rechtbank daarover pas na een beslissing van 
seponering of buitenvervolgingstelling kan vonnissen; in deze gevallen is de verjaring van 
de strafvordering voor alle partijen geschorst. 
16 mei 2007 P.2007.0306.F nr. 255 

Instandhouding van onwettig opgerichte bouwwerken – Voortdurend misdrijf – Aanvang 
– Stedenbouw. 

Het misdrijf van instandhouding van onwettig opgerichte bouwwerken duurt voort en de 
verjaring van de strafvordering neemt geen aanvang zolang aan de toestand die is ontstaan 
door de onwettig uitgevoerde werken, geen einde wordt gesteld onder meer door een 
herstel in de vorige toestand of door het verkrijgen van een regelmatige vergunning  (Art. 
68, § 1 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996; Art. 26 Voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering; Art. 49, § 1 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.) 
13 november 2007 P.2007.0961.N nr. 549 

VERLATING VAN FAMILIE 
Veroordeling tot betaling van een onderhoudsbijdrage ingevolge een Nederlandse 
rechterlijke beslissing – Verdrag van 27 september 1968 – Uitvoerbaarverklaring van de 
Nederlandse rechterlijke beslissing in België – Onderhoudsplichtige met verblijfplaats in 
België – Schuldige niet–uitvoering van de uitkering tot onderhoud – Plaats van het 
misdrijf. 

Uit de artikelen 3 en 391bis, Strafwetboek, 23, Wetboek van Strafvordering en 31, eerste 
lid, van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, volgt dat de 
veroordeling tot betaling van een onderhoudsbijdrage ingevolge een Nederlandse 
rechterlijke beslissing, na uitvoerbaarverklaring in België met toepassing van het 
vermelde verdrag, ten uitvoer kan worden gelegd door de uitkeringsgerechtigde die 
daarom verzoekt, in de verblijfplaats in België van de onderhoudsplichtige; in geval van 
schuldige niet–uitvoering is deze verblijfplaats de plaats waar het misdrijf wordt 
gepleegd. 
5 juni 2007 P.2007.0462.N nr. 302 

VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING 

ALGEMEEN 
Feitelijk gegeven – Toekenningsvoorwaarden – Vaststelling – Ongeldig makend 
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gerechtelijk verleden – Uitstel – Bevoegdheid van het Hof. 

Het middel dat aanvoert dat het gerechtelijk verleden van de beklaagde belet dat uitstel 
wordt verleend en dat het nazicht van het uittreksel van het strafregister van de betrokkene 
vereist, veronderstelt een onderzoek van feitelijke gegevens, waarvoor het Hof niet 
bevoegd is  
14 februari 2007 P.2006.1473.F nr. 89 

PROBATIEUITSTEL 
Gronden – Herroeping wegens niet–naleving van de opgelegde voorwaarden – Verjaring 
van de vordering – Schorsing. 

De schorsingsgrond van de verjaring die voortvloeit uit de instelling van de strafvordering 
voor het vonnisgerecht is niet toepasselijk op de vordering tot herroeping van het 
probatieuitstel die na 1 september 2003 bij de rechtbank aanhangig is gemaakt  (Artikelen 
3 en 5.2 Wet 16 juli 2002 tot wijziging van verschillende bepalingen teneinde 
inzonderheid de verjaringstermijnen voor de niet–correctionaliseerbare misdaden te 
verlengen; Art. 14, § 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de 
probatie.) 
9 mei 2007 P.2007.0272.F nr. 237 

Herroeping wegens niet–naleving van de opgelegde voorwaarden – Stuiting of schorsing 
van de verjaring – Verjaring van de vordering. 

De verjaringstermijn van de vordering tot herroeping van het probatieuitstel wegens niet–
naleving van de opgelegde voorwaarden kan gestuit of geschorst worden  (Art. 22 
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Art. 14, § 3 Wet van 29 juni 
1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.) 
9 mei 2007 P.2007.0272.F nr. 237 

Advies van een gespecialiseerde dienst – Toepassing. 

De bevoegde gerechten dienen het in artikel 9bis, eerste lid, Probatiewet bedoelde advies 
slechts in te winnen in zoverre ze, met toepassing van de artikelen 3 en 8 van die wet, een 
probatiemaatregel willen opleggen. 
22 mei 2007 P.2007.0212.N nr. 266 

GEWONE OPSCHORTING 
Verzwaring van de toestand van de beklaagde – Regel van eenstemmigheid – Eenvoudige 
schuldigverklaring in eerste aanleg – Opschorting van de uitspraak in hoger beroep – 
Toepassing. 

Het arrest dat de opschorting van de uitspraak van de veroordeling beveelt gedurende drie 
jaar in plaats van de eenvoudige schuldigverklaring die door de eerste rechter is 
uitgesproken wegens de overschrijding van de redelijke termijn, moet vaststellen dat het 
met eenparige stemmen van de leden van het gerecht is gewezen vermits het de toestand 
van de beklaagde verzwaart  (Art. 211bis Wetboek van Strafvordering.) 
25 april 2007 P.2006.1597.F nr. 207 

Eenheid van opzet – Andere eerder gepleegde misdrijven – Toepassing – Samenloop. 

De regel die is afgeleid uit artikel 65, tweede lid, Strafwetboek en volgens welke de 
strafrechter, die vaststelt dat de misdrijven waarover reeds een in kracht van gewijsde 
gegane beslissing is genomen en andere feiten die aan de voormelde beslissing die bij 
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hem aanhangig is voorafgaan, de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van het 
zelfde misdadig opzet, bij de straftoemeting rekening houdt met de reeds uitgesproken 
straffen, is niet van toepassing wanneer de eerder berechte feiten hebben geleid tot een 
niet ingetrokken maatregel van opschorting van de uitspraak van de veroordeling  
16 mei 2007 P.2007.0111.F nr. 254 

Cassatieberoep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Ontvankelijkheid – Afwijzing van 
het verzoek tot opschorting – Regeling van de rechtspleging. 

Art. 416 Sv. staat geen onmiddellijk cassatieberoep toe van de inverdenkinggestelde tegen 
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat bij de uitspraak over het bestaan 
van voldoende bezwaren en verwijzing van de voormelde inverdenkinggestelde naar de 
correctionele rechtbank, de maatregel van opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling waarom hij verzocht, niet te zijnen gunste beveelt  (Art. 135, § 2 Wetboek 
van Strafvordering; Artikelen 1 en 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie.) 
12 september 2007 P.2007.0942.F nr. 403 

Werkgever – Ambtshalve veroordeling tot het betalen van een vergoeding – Niet–
onderwerping – Toepassingsgebied – Toepassing – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – 
Sociale zekerheid – Werknemers. 

Aangezien de veroordeling van de werkgever tot betaling, aan de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid, van een vergoeding gelijk aan het drievoud van de ontdoken bijdragen, die met 
toepassing van art. 35, vierde lid, oud, R.S.Z.–Wet, ambtshalve wordt opgelegd bij niet–
onderwerping van één of meer personen, het karakter heeft van een strafrechtelijke sanctie 
in de zin van art. 7.1 EVRM, valt zij onder de veroordelingen waarvan de uitspraak 
overeenkomstig de artikelen 3 tot 6 en 18bis van de Probatiewet kan worden opgeschort  
(Art. 35, vierde lid Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; Artikelen 3 tot 6, en 18bis 
Probatiewet, gewijzigd bij Wet 10 feb. 1994.) 
12 september 2007 P.2007.0373.F nr. 401 

PROBATIEOPSCHORTING 
Advies van een gespecialiseerde dienst – Toepassing. 

De bevoegde gerechten dienen het in artikel 9bis, eerste lid, Probatiewet bedoelde advies 
slechts in te winnen in zoverre ze, met toepassing van de artikelen 3 en 8 van die wet, een 
probatiemaatregel willen opleggen. 
22 mei 2007 P.2007.0212.N nr. 266 

Vordering tot herroeping – Niet–naleving van de voorwaarden – Nieuwe voorwaarden – 
Proeftijd verstreken. 

Ofschoon artikel 13, § 3, Probatiewet, de rechtbank waar de vordering tot herroeping van 
de probatieopschorting wegens niet–naleving van de voorwaarden aanhangig is gemaakt, 
bevoegd maakt om aan de maatregel nieuwe voorwaarden te verbinden in plaats van hem 
te herroepen, staat deze bepaling de voormelde rechtbank niet toe om de proeftijd te 
verlengen die in de oorspronkelijke beslissing is vastgesteld, noch om een nieuwe 
proeftijd te doen ingaan; aangezien de rechtbank na het verstrijken van de proeftijd 
uitspraak doet, is zij niet bevoegd om nieuwe voorwaarden op te leggen in het kader van 
een maatregel waarvan de termijn verstreken is. 
20 juni 2007 P.2007.0759.F nr. 341 
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ALLERLEI 
Cassatieberoep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Niet toekenning van de 
opschorting van de uitspraak – Regeling van de rechtspleging – Gevolg. 

Niet ontvankelijk want voorbarig is het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat oordeelt dat het voordeel van de opschorting van de uitspraak 
in het stadium van de regeling van de rechtspleging niet kan worden toegekend, nu dat 
arrest geen eindbeslissing is  (Art. 416 Wetboek van Strafvordering.) 
24 april 2007 P.2007.0061.N nr. 205 

VERVOER 

GOEDERENVERVOER 
Schulden – Borgtocht van de vervoerder – Ondervervoerder – Verbintenissen van de 
vervoerder – Begrip – Waarborg – Werkzaamheden – Wegvervoer. 

Onder de door een onderneming van nationaal en internationaal goederenvervoer over de 
weg uitgeoefende werkzaamheden waaruit schulden voortspruiten die door de borgtocht 
gewaarborgd zijn, wordt elk vervoer van zaken voor rekening van derden tegen 
vergoeding bedoeld; de verbintenis van de vervoerder jegens de ondervervoerder op wie 
hij beroep doet zijn niet het gevolg van een door de vervoerder verricht vervoer  (Art. 21 
KB 18 maart 1991.) 
27 april 2007 C.2006.0363.N nr. 213 

Ontheffing – Beschadiging van goederen – Gebrekkige verpakking – Afwezigheid van 
voorbehoud – Vervoerder – Aansprakelijkheid – C.M.R.–Verdrag. 

De afwezigheid van voorbehoud door de vervoerder ten aanzien van de gebrekkigheid van 
de verpakking laat zijn recht om beroep te doen op de grond tot ontheffing van zijn 
aansprakelijkheid voor de beschadiging van de goederen die het gevolg is van die 
gebrekkigheid onverlet  (Artikelen 10 en 17, eerste en vierde lid, b) Verdrag van 19 mei 
1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg 
(C.M.R.).) 
27 april 2007 C.2006.0202.N nr. 212 

Aard – Schulden – Borgtocht van de vervoerder – KB van 7 mei 2002 – 
Vervoerovereenkomsten – Waarborg – Wegvervoer. 

Met het KB van 7 mei 2002 betreffende het vervoer van zaken over de weg wordt een 
nieuwe regeling uitgewerkt, die bepaalt welke vervoerovereenkomsten, gesloten door een 
onderneming van vervoer van zaken over de weg, waaruit schulden voortvloeien die door 
de borgtocht gewaarborgd zijn, bedoeld worden: zowel de hoofdovereenkomsten als de 
overeenkomsten van wettelijke onderaanneming  (Art. 17, § 1, 2° KB 7 mei 2002.) 
27 april 2007 C.2006.0363.N nr. 213 

Internationaal spoorwegvervoer van goederen – Vordering van de afzender tegen de 
vervoerder – Vrachtbrief – Verplichting tot overlegging – Toepassingsgebied. 

De verplichting tot het overleggen van de vrachtbrief door de afzender die een vordering 
in rechte instelt tegen de vervoerder, geldt niet wanneer de spoorwegvervoerder het 
vervoer niet heeft aangenomen en er dientengevolge geen vrachtbrief werd afgeleverd. 
(Artikelen 11, § 1 en 54, § 4, c Uniformele regelen van 9 mei 1980 betreffende de 
Overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer van goederen.) 
18 mei 2007 C.2006.0435.N nr. 259 
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ADR–reglementering – Lege verpakking. 

Een lege ongereinigde tankwagen is geen lege verpakking in de zin van artikel 1.1.3.5. 
ADR–reglementering  
18 september 2007 P.2007.0615.N nr. 416 

Artikel 56, Aslastendecreet – Verbod van wegdekbeschadiging door overlading – Massa 
op de grond onder één van de assen – Overschrijding met meer dan 5 procent van het bij 
goedkeuring vastgestelde maximum – Voertuig – Wegvervoer – Berekening. 

Artikel 56, eerste lid, Aslastendecreet, verbiedt het wegdek te beschadigen door zich met 
een voertuig op de openbare weg te bevinden waarvan de massa op de grond onder één 
van de assen het bij de goedkeuring vastgestelde maximum met meer dan vijf procent 
overschrijdt; de berekening van de overschrijding met vijf procent mag enkel geschieden 
op de maximum toegelaten massa van de overladen as  
13 november 2007 P.2007.0956.N nr. 548 

VERWIJZING NA CASSATIE 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Hof van beroep dat ten onrechte de zaak heeft verwezen naar de eerste rechter – Verdere 
behandeling van de zaak – Bevoegdheid van hetzelfde hof van beroep – Cassatie zonder 
verwijzing. 

Het hof van beroep dat ten onrechte de zaak heeft verwezen naar de eerste rechter moet de 
zaak verder behandelen; er is geen aanleiding tot verwijzing naar een ander hof van 
beroep  
26 januari 2007 C.2006.0077.N nr. 50 

Rechter op verwijzing – Vernietiging – Taak – Omvang. 

Het staat aan de rechter op verwijzing zelf te bepalen in hoeverre hij van de zaak kennis 
neemt, zulks onder toezicht van het Hof in geval van voorziening  (Art. 1110 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
15 maart 2007 C.2005.0571.F nr. 139 

Vernietiging – Verzoek tot intrekking van een arrest – Verwijzingsrechter – Verbetering – 
Beoordelingsbevoegdheid – Gevolg. 

Het behoort aan de verwijzingsrechter te oordelen of de vernietiging die door het Hof van 
Cassatie is uitgesproken en verbeterd, als logisch gevolg heeft dat de afwijzing van de 
vordering van de verzoeker tot intrekking van het vernietigingsarrest, doch in 
werkelijkheid tot aanvulling ervan, opnieuw in het geding is; het komt het Hof niet toe om 
de stelling voor de verwijzingsrechter van de ene of de andere partij te ondersteunen, door 
een uitlegging van zijn arrest. 
6 september 2007 C.2007.0143.N nr. 389 

Rechter op verwijzing – Perken – Cassatie – Kennisneming – Verwijzing – Taak. 

Aan de rechter die kennis neemt van een geschil op verwijzing na gedeeltelijke cassatie 
komt de rechtsmacht toe binnen de grenzen van de verwijzing, die in beginsel beperkt is 
tot de omvang van de vernietiging, met inbegrip van onafscheidbare beslissingen en 
beslissingen die van de vernietigde beslissingen het gevolg zijn. Het staat in die stand van 
de rechtspleging aan de verwijzingsrechter over die omvang te beslissen  (Art. 1100 
Gerechtelijk Wetboek.) 
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10 december 2007 C.2007.0313.N nr. 622 

STRAFZAKEN 
Gedeeltelijke vernietiging – Rechtsmacht van de rechter op verwijzing. 

Aan de rechter die kennis neemt van een geschil op verwijzing na gedeeltelijke cassatie, 
komt slechts rechtsmacht toe binnen de grenzen van die verwijzing; die verwijzing is in 
beginsel beperkt tot de omvang van de vernietiging, zij het met inbegrip van 
onafscheidbare beslissingen en beslissingen die het gevolg van de vernietigde beslissing 
zijn  
7 februari 2007 P.2005.0423.F nr. 71 

Gevolg – Cassatie – Verwijzing. 

De vernietiging, zonder voorbehoud, van een beslissing, herstelt de partijen in de toestand 
waarin zij zich bevonden voor de rechter wiens beslissing werd vernietigd, zonder dat de 
eiser, die door de cassatie alle gevolgen heeft verkregen die dat rechtsmiddel kon doen 
ontstaan, zich nog kan beroepen op enig oordeel op grond waarvan de rechter de 
vernietigde beslissing heeft gewezen  (Art. 427 Wetboek van Strafvordering.) 
13 juni 2007 P.2007.0528.F nr. 322 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE 

ALGEMEEN 
Termijn waarbinnen het Hof uitspraak moet doen – Gewettigde verdenking – Strafzaken – 
Vordering tot onttrekking. 

De termijnen en de opschorting van de rechtspleging die door het Wetboek van 
Strafvordering zijn opgelegd, maken dat het Hof zonder dralen over een vordering tot 
onttrekking van de zaak wegens gewettigde verdenking uitspraak doet zodat de 
rechtsbedeling kan verdergaan. (Artikelen 531, 545 en 551 Wetboek van Strafvordering.) 
24 juli 2007 P.2007.0891.F nr. 372 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Rechtbanken – Tijdstip – Verzuim van meer dan zes maand om de zaak te berechten – 
Schorsende kracht – Onttrekking. 

Wanneer een verzoekschrift tot onttrekking van de zaak ter kennis is gebracht van een 
rechter, kan deze niet langer uitspraak doen in de zaak waarop dat verzoekschrift 
betrekking heeft  (Art. 654, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
8 februari 2007 C.2007.0009.F nr. 74 

Rechtbanken – Vernietiging – Verzuim van meer dan zes maand om de zaak te berechten 
– Bevoegdheid van het Hof – Onttrekking. 

Op een vordering tot onttrekking van een zaak aan de rechter kan het Hof de handelingen 
vernietigen die vóór de uitspraak van de beslissing zijn verricht door de rechters aan wie 
de zaak onttrokken is en zelfs de handelingen van een rechter aan wie de zaak niet 
onttrokken is, zoals een beschikking van de voorzitter van de rechtbank die een van de 
rechters aan wie de zaak onttrokken is, vervangt om de beslissing uit te spreken  (Art. 658 
Gerechtelijk Wetboek.) 
8 februari 2007 C.2007.0009.F nr. 74 
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Rechtbanken – Verzuim van meer dan zes maand om de zaak te berechten – Beoordeling 
– Onttrekking. 

Op een vordering tot onttrekking van een zaak aan een rechter die gedurende meer dan 
zes maanden verzuimd heeft de zaak te berechten die hij in beraad heeft genomen, neemt 
het Hof alle omstandigheden van de zaak in aanmerking om te beoordelen of het belang 
van een goede rechtsbedeling die onttrekking rechtvaardigt, met name de opmerkingen en 
bewijsstukken die neergelegd zijn door de rechter aan wie men de zaak wil onttrekken  
(Artikelen 648, 4°, 652 en 655 Gerechtelijk Wetboek.) 
8 februari 2007 C.2007.0009.F nr. 74 

Zaak gedurende meer dan zes maand in beraad genomen – Gezondheidstoestand – 
Verwijzing – Gevolg. 

Wanneer een kamer van een rechtscollege gedurende meer dan zes maand verzuimt de 
zaak te berechten die zij in beraad heeft genomen en de voorzitter van die kamer dit 
verzuim wijt aan zijn falende gezonheidstoestand, kan die gezondheidstoestand de 
vertraging uitleggen, maar dit verantwoordt niet dat de zaak aan dezelfde kamer zou 
moeten toebedeeld blijven; wanneer de zaak zelf geen bijzondere kenmerken vertoont die 
zouden kunnen verantwoorden dat de zaak zo lang in beraad wordt gehouden, kan het Hof 
in het belang van een goede rechtsbedeling, op verzoek van een partij, de zaak aan die 
kamer onttrekken en de zaak verwijzen naar hetzelfde, doch anders samengestelde 
rechtscollege. (Artikelen 648, 4°, en 652 Gerechtelijk Wetboek.) 
4 mei 2007 C.2007.0162.N nr. 225 

Rechter in handelszaken – Onpartijdigheid – Gewettigde verdenking – Bestuurder van 
vennootschap die procespartij is – Rechtbank van koophandel. 

De enkele omstandigheden dat een rechter in handelszaken in de rechtbank van 
koophandel tevens bestuurder is van een vennootschap die in het geding, dat door die 
rechtbank wordt behandeld, gewikkeld is en steeds aanwezig zou zijn op terechtzittingen 
waarop zaken die deze vennootschap aanbelangen behandeld worden, kunnen noch bij de 
tegenpartij noch bij derden een gewettigde verdenking doen ontstaan over de strikte 
onpartijdigheid van de rechters die over deze zaak uitspraak moeten doen  (Art. 648, 2° 
Gerechtelijk Wetboek.) 
1 juni 2007 C.2007.0209.N nr. 290 

Ontvankelijkheid – Vordering tot onttrekking van de zaak – Postzending. 

Het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan de rechter dat per post is verzonden 
aan de griffie van het Hof van Cassatie, is kennelijk niet–ontvankelijk  (Art. 653 
Gerechtelijk Wetboek.) 
26 oktober 2007 C.2007.0500.F nr. 509 

Gewettigde verdenking – Hoedanigheid van raadsman van een partij en van een 
magistraat van de zetel in een andere – Advocaat. 

De door de eiser aangevoerde omstandigheid dat de raadsman van de tegenpartij in de 
zaak waarin hij een raadsheer bij het Hof van Beroep te Luik wil wraken, tevens de 
raadsman van die raadsheer is  in het kader van een beroep tot nietigverklaring dat hij 
voor de Raad van State heeft ingesteld tegen de benoeming van een andere magistraat in 
het ambt van procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, is van 
dien aard dat zij bij de partijen en derden een gewettigde verdenking doet ontstaan over de 
geschiktheid van die raadsheer om op onpartijdige wijze uitspraak te doen  
23 november 2007 C.2007.0549.F nr. 581 
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STRAFZAKEN 
Onttrekking van de zaak aan de rechter – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te 
berechten – Persoonlijke toestand van de rechter. 

Wanneer het Hof ingevolge een verzoek tot onttrekking vaststelt dat de rechter reeds meer 
dan zes maanden verzuimd heeft de zaak te berechten die hij in beraad genomen heeft, 
terwijl de zaak zelf geen bijzondere kenmerken vertoont die zouden kunnen 
verantwoorden dat de zaak zo lang in beraad werd gehouden, en de persoonlijke toestand 
van de betrokkene die van zittingen ontlast werd, evenmin dit uitstel kan verantwoorden, 
onttrekt het de zaak aan de rechter en verwijst het de zaak naar dezelfde rechtbank, anders 
samengesteld, nu de beslissing over het geschil in het belang van een goede 
rechtsbedeling niet langer mag uitblijven. (Artikelen 648, 4°, en 652 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
22 juni 2007 C.2007.0265.N nr. 348 

Ontvankelijkheid – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Verzoek van de 
Procureur–generaal bij het Hof van Beroep. 

De mogelijkheid voor een partij of voor de Procureur–generaal bij het hof van beroep om 
de onttrekking van de zaak aan de rechter te vorderen wanneer deze gedurende meer dan 
zes maanden verzuimt de zaak te berechten die hij in beraad heeft genomen, is ook 
toepasselijk in strafzaken  (Artikelen 648, 4°, en 652 Gerechtelijk Wetboek.) 
22 juni 2007 C.2007.0265.N nr. 348 

Zaak in beraad – Verzuim van meer dan zes maand om de zaak te berechten – Rechter in 
de rechtbank van eerste aanleg – Onttrekking. 

Wanneer noch de kenmerken van de zaak, noch de persoonlijke toestand van de rechter 
het verzuim gedurende meer dan zes maanden de zaak, die hij in beraad heeft genomen, te 
berechten, verantwoorden, dient de zaak aan die rechter onttrokken te worden en 
verwezen naar de rechtbank anders samengesteld  (Art. 652 Gerechtelijk Wetboek.) 
10 juli 2007 C.2007.0288.N nr. 371 

TUCHTZAKEN 
Tuchtvervolgingen – Geneesheer – Gewettigde verdenking – Schijn – Beroepsorden – 
Geneeskunde – Raad van de Orde – Grieven. 

Wanneer de verdenking is geuit dat leden van de provinciale raad van de Orde van 
geneesheren over de eiser inlichtingen die onder het beroepsgeheim vallen aan een 
gedingvoerende partij hebben medegedeeld en de aard van de tegen leden van die raad 
geuite grieven en de betrokkenheid van die leden bij de eiser gewettigde verdenking 
kunnen wekken aangaande de onafhankelijkheid of de onpartijdigheid van die raad, is, ter 
voorkoming van die verdenking, onttrekking verantwoord.  (Art. 648, 2° Gerechtelijk 
Wetboek.) 
1 februari 2007 C.2006.0674.F nr. 62 

Ontvankelijkheid – Tuchtvervolging – Geneesheer – Gewettigde verdenking – Vordering 
tot onttrekking van de zaak – Inhoud – Beroepsorden – Geneeskunde – Raad van de Orde 
– Grieven. 

Het verzoekschrift tot onttrekking van een zaak aan de provinciale raad van de Orde van 
geneesheren wegens gewettigde verdenking is kennelijk onontvankelijk wanneer het, 
enerzijds kritiek uitoefent op de instelling zelf van die raad zoals zij bij de wet is 
ingericht, maar geen enkel precies feit aanvoert dat een verdenking zou kunnen doen 
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ontstaan over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van die raad die over de zaak 
uitspraak moet doen, en het, anderzijds, alleen grieven bevat waarin de verzoeker de aard 
en de kwalificatie van de tenlasteleggingen ten gronde bekritiseert maar die geen verband 
houden met de geschiktheid van die raad om die grieven en de verweermiddelen 
daartegen op onafhankelijke en onpartijdige wijze te onderzoeken. (Art. 648, 2° 
Gerechtelijk Wetboek.) 
22 maart 2007 C.2007.0095.F nr. 151 

VERZEKERING 

ALGEMEEN 
Verzekeringsovereenkomst – Voorwaarden – Uitspraak door de rechter – Nietigheid. 

De verzekeringsovereenkomst is nietig, wanneer het risico zich heeft verwezenlijkt voor 
het sluiten van de overeenkomst en wanneer de verzekeringnemer de verzekeraar heeft 
misleid bij de beoordeling van het risico door het schadegeval dat zich reeds heeft 
voorgedaan voor het sluiten van het contract te verzwijgen; deze nietigheid houdt evenwel 
alleen in dat de verzekeraar de nietigverklaring van de overeenkomst kan vorderen. 
Zolang deze vernietiging, die ex tunc uitwerking heeft, niet door de rechter is 
uitgesproken, bestaat de overeenkomst. (Artikelen 6 en 24 Wet 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst.) 
21 mei 2007 C.2006.0140.N nr. 262 

LANDVERZEKERING 
Aard – Overeenkomst – Ontvankelijkheid – Cassatiemiddel – Vervalbeding. 

Artikel 11 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst is van 
dwingend recht in het belang van de verzekerde zodat hij gerechtigd is de schending van 
deze bepaling voor het eerst voor het Hof aan te voeren  
12 januari 2007 C.2005.0083.N nr. 20 

Overeenkomst – Verzekeraar – Vervalbeding. 

De verzekeraar mag de miskenning van een algemeen geformuleerde 
zorgvuldigheidsverplichting niet bedingen als grond tot verval van het recht op 
verzekeringsprestatie  (Art. 11 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.) 
12 januari 2007 C.2005.0083.N nr. 20 

Aard – Overeenkomst – Dekking – Fout. 

Krachtens de wet op de landverzekeringsovereenkomst is de lichte fout van de 
verzekeringsnemer steeds gedekt. (Artikelen 8, tweede lid, en 77 Wet 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst.) 
12 januari 2007 C.2005.0083.N nr. 20 

Bewijslast – Rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de verzekeraar – Kennis 
door de benadeelde van zijn recht tegen de verzekeraar – Verjaring – Termijn – Aanvang. 

De benadeelde die bewijst dat hij pas op een later tijdstip dan de in artikel 34, § 2, eerste 
lid van de wet van 25 juni 1992 bepaalde termijn kennis heeft gekregen van de identiteit 
van de verzekeraar voldoet aan de hem opgelegde bewijslast dat hij kennis heeft gekregen 
van zijn recht tegen de verzekeraar in de zin van het tweede lid van de voornoemde 
wetsbepaling. (Artikelen 34, § 2, en 86 Wet 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst.) 
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16 februari 2007 C.2003.0572.N nr. 97 

Slachtoffer – Terugvordering – Betaalde bedragen – Verjaring – Rechtsvordering van de 
verzekeraar tegen de verzekerde – Gespreide betalingen – Aanvang van de verjaring. 

De betaling die de verzekeraar heeft gedaan nadat is uitgemaakt dat hij wettelijk verplicht 
is tot schadeloosstelling van de benadeelde persoon, is de gebeurtenis waardoor een 
rechtsvordering ontstaat die steunt op een in de verzekeringspolis bepaalde grond van 
verval, die de verzekeraar instelt tegen de verzekerde om de aan het slachtoffer van het 
ongeval betaalde bedragen terug te vorderen en waardoor de driejarige verjaringstermijn 
van art. 32 Verzekeringswet begint te lopen; als de verzekeraar verscheidene bedragen 
achtereenvolgens heeft uitgekeerd, loopt de verjaringstermijn van de rechtsvordering tot 
terugvordering van elk van de aldus betaalde bedragen telkens vanaf de dag van uitkering 
van ieder bedrag  (Art. 32 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen.) 
26 februari 2007 C.2005.0004.F nr. 112 

Kwitantie – Niet–weergegeven schadeposten – Bestanddelen van de schade – Gevolgen – 
Afstand. 

Uit een ondertekende kwitantie kan de rechter niet afleiden dat er afstand van een 
vordering is gedaan, wanneer hij niet vaststelt dat de elementen van de schade waarop die 
kwitantie betrekking heeft de posten bevat die het voorwerp van die vordering uitmaken. 
(Art. 84 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.) 
19 april 2007 C.2006.0565.F nr. 193 

Schadegeval – Beperking van de gevolgen – Door de verzekeraar gedragen 
reddingskosten – Maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging heeft genomen. 

Als reddingskosten die in geval van schadegeval door de verzekeraar worden gedragen, 
moeten aangezien worden de kosten veroorzaakt door maatregelen die de verzekerde op 
eigen initiatief neemt ongeacht het feit dat die maatregelen ook door de derde benadeelde 
konden genomen worden en ongeacht de omstandigheid dat de gevolgen die de 
verzekerde wil voorkomen of beperken, de verzekerde zelf dan wel een derde treffen of 
dreigen te treffen. (Art. 52 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.) 
20 april 2007 C.2005.0271.N nr. 198 

Misleiding van de verzekeraar – Nietigverklaring van de overeenkomst – Prestaties van 
de verzekeraar – Verzwijging of onjuiste mededeling – Gevolgen – Tussen partijen. 

De gevolgen van de nietigverklaring van de verzekeringsovereenkomst strekken zich uit, 
tussen partijen, tot alle prestaties die de verzekeraar ten gevolge van het bestaan van de 
verzekeringsovereenkomst heeft verricht, met inbegrip van de vergoedingen uitgekeerd 
aan de benadeelden van het ongeval die, op grond van de wet, over een rechtstreeks 
vorderingsrecht tegen de verzekeraar beschikken  (Artikelen 2, § 1, eerste lid, 5 en 6 Wet 
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.) 
4 mei 2007 C.2006.0314.N nr. 223 

Terugwerkende kracht – Misleiding van de verzekeraar – Nietigverklaring van de 
overeenkomst – Verzwijging of onjuiste mededeling – Gevolgen. 

De nietigverklaring van de verzekeringsovereenkomst wegens het opzettelijk verzwijgen 
of onjuist mededelen van gegevens betreffende het risico bij het sluiten van de 
overeenkomst, waardoor de verzekeraar werd misleid bij de beoordeling van dat risico, 
heeft in beginsel tot gevolg dat die overeenkomst met terugwerkende kracht ongedaan 
wordt gemaakt. (Artikelen 2, § 1, eerste lid, 5 en 6 Wet 25 juni 1992 op de 
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landverzekeringsovereenkomst.) 
4 mei 2007 C.2006.0314.N nr. 223 

Verval – Misleiding van de verzekeraar – Nietigverklaring van de overeenkomst – 
Terugvordering van verrichte prestaties door de verzekeraar – Verzwijging of onjuiste 
mededeling. 

De terugvordering door de verzekeraar van de krachtens een nietig verklaarde 
overeenkomst verrichte prestaties is te onderscheiden van het verhaal van de verzekeraar 
tegen de verzekeringnemer, en indien daartoe grond bestaat tegen de verzekerde die niet 
de verzekeringnemer is, voor zover hij volgens de Wet Landverzekeringsovereenkomst de 
prestaties had kunnen weigeren, en is aldus niet onderworpen aan het verval, doordat de 
verzekeraar aan de verzekeringnemer, of in voorkomend geval aan de verzekerde die niet 
de verzekeringnemer is, geen kennis heeft gegeven van zijn voornemen om dat verhaal in 
te stellen zodra hij op de hoogte is van de feiten waarop dat besluit is gegrond. (Artikelen 
2, § 1, eerste lid, 5, 6 en 88, eerste en tweede lid Wet 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst.) 
4 mei 2007 C.2006.0314.N nr. 223 

Excepties, nietigheid en verval van recht – Oorsprong in een feit dat het schadegeval 
voorafgaat – Staat van alcoholintoxicatie – Andere dan de verplichte burgerrechtelijke 
aansprakelijkheidsverzekeringen – Tegenwerping aan de benadeelde – Voorwaarde – 
Toepassing. 

De staat van alcoholintoxicatie die oorzaak of medeoorzaak is van het ongeval is geen feit 
dat aan het schadegeval voorafgaat zodat de excepties, de nietigheid en het verval van 
recht, voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst, welke hun oorzaak vinden in een 
dergelijk feit, niet aan de benadeelde persoon kunnen worden tegengeworpen  (Art. 87, § 
2 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.) 
25 mei 2007 C.2005.0521.N nr. 274 

Exoneratiebeding – Bewijslast – Oorzakelijk verband – Grove schuld. 

De verzekeraar die een exoneratiebeding doet gelden, is slechts van dekking van het 
schadegeval vrijgesteld indien hij bewijst dat er een oorzakelijk verband is tussen de in de 
overeenkomst omschreven grove schuld en het schadegeval. (Artikelen 8, tweede lid, en 
11 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.) 
12 oktober 2007 C.2005.0520.F nr. 477 

WAM–VERZEKERING 
Modelovereenkomst – Verzekeringsovereenkomst – Recht van verhaal van de verzekeraar 
– Toepassing. 

De WAM–verzekeraar beschikt, behoudens afwijkende overeenkomst ten gunste van de 
verzekeringnemer of de verzekerde, over een recht van verhaal zoals bepaald in de 
artikelen 24 en 25 van de modelovereenkomst. (Art. 88 Wet 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst; Artikelen 24 en 25 KB 14 dec. 1992 betreffende de 
modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen.) 
9 maart 2007 C.2006.0003.N nr. 131 

Modelovereenkomst – Verzekeringsovereenkomst – Toepassing. 

Voor zover zij er niet contractueel zijn van afgeweken, worden de partijen bij de WAM–
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verzekeringsovereenkomst geacht de toepassing van de bepalingen van de 
modelovereenkomst, waaronder deze met betrekking tot het verhaal van de verzekeraar, 
op hun overeenkomst te hebben aanvaard. (Art. 1 KB 14 dec. 1992 betreffende de 
modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen.) 
9 maart 2007 C.2006.0003.N nr. 131 

Modelovereenkomst – Bewijslast – Verzekeringsovereenkomst – Recht van verhaal van de 
verzekeraar – Afwijking. 

De verzekeringnemer of de verzekerde die aanvoert dat in zijn voordeel van de 
verhaalsregeling van de artikelen 24 en 25 van de modelovereenkomst is afgeweken, dient 
te bewijzen dat dergelijke afwijking bepaald is in de verzekeringsovereenkomst  (Art. 870 
Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 24 en 25 KB 14 dec. 1992 betreffende de 
modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen.) 
9 maart 2007 C.2006.0003.N nr. 131 

Bewijslast – Verzekeringsovereenkomst – Recht van verhaal van de verzekeraar. 

De WAM–verzekeraar, die verhaal wenst uit te oefenen, hoeft niet te bewijzen dat de 
verzekeringsovereenkomst een recht van verhaal voorbehoudt in de gevallen opgesomd in 
artikel 25 van de modelovereenkomst. (Art. 870 Gerechtelijk Wetboek; Art. 25 KB 14 
dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.) 
9 maart 2007 C.2006.0003.N nr. 131 

Soorten – In het verkeer brengen van een niet–verzekerd voertuig op de openbare weg – 
Misdrijf – Aflopend misdrijf – Geen verzekering. 

Het in het verkeer brengen van een voertuig op de openbare weg in strijd met de 
voorwaarden waarmee de wet die handeling doet samengaan, is een aflopend en geen 
voortdurend misdrijf. Het middel dat steunt, wat betreft het ontbreken van een 
verzekering, op de bewering van het tegendeel, faalt naar recht. (Artikelen 1, 2, § 1, 22, 
§§ 1, 3 en 24 thans Wet 21 nov. 1989.) 
14 maart 2007 P.2006.1521.F nr. 136 

Voorwaarden – Niet–betaling van de premie op de vervaldag – Opzegging van de 
overeenkomst – Aangetekende brief op een verkeerd adres – Geen verzekering – 
Ingebrekestelling – Gevolg. 

Het vonnis dat na vermelding van het feit dat gebleken is dat de aangetekende brief 
waarbij de verzekeringsnemer van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen door de verzekeringsmaatschappij kennis wordt gegeven van de opzegging 
van de overeenkomst, naar een gedeeltelijk verkeerd adres was verstuurd, is niet naar 
recht verantwoord wanneer het de telastlegging van gebrek aan verzekering tegen die 
verzekeringsnemer bewezen verklaart, louter op grond dat hij geopteerd had voor de 
halfjaarlijkse betaling van de premie en dat hij geen bewijs van betaling van de premies 
sinds enige tijd levert. (Art. 1, eerste lid KB 14 dec. 1992 betreffende de 
modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen; Artikelen 13, eerste en tweede lid, en 26, 4°, van de bijlage vh KB 14 dec. 
1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.) 
28 maart 2007 P.2006.1585.F nr. 155 
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Verplichting tot vergoeding – Zwakke weggebruiker – Ongeval door toeval – 
Verzekeraars van bij het verkeersongeval betrokken motorrijtuigen – Terugvordering 
tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Lichamelijke schade. 

Wanneer een ongeval door toeval gebeurde, enkel de verzekeraars van bij het 
verkeersongeval betrokken motorrijtuigen en niet het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds zijn gehouden tot vergoeding op grond van artikel 29bis van de 
WAM–Wet; deze verzekeraars kunnen niet de uitgekeerde vergoeding terugvorderen van 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds  (Art. 29bis, § 1 Wet betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; Art. 80 Wet van 9 juli 
1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen.) 
2 april 2007 C.2005.0564.N nr. 162 

Bewijslast – Uitsluitingsgrond – Ritten en wedstrijden voor motorrijtuigen – Toelating 
van de overheid – Bijzondere verzekering. 

De verzekeraar, die beweert ingevolge artikel 4, § 2, WAM 1989 van dekking bevrijd te 
zijn wegens het deelnemen van het motorrijtuig aan snelheids–, regelmatigheids– of 
behendigheidsritten of –wedstrijden, moet bewijzen dat het schadegeval gebeurde in de 
omstandigheden bepaald in dit artikel, en dus dat er geen schriftelijke toestemming was 
van de overheid of geen bijzondere verzekering gesloten was  (Art. 1315 Burgerlijk 
Wetboek; Artikelen 4, § 2, en 8 Wet betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.) 
13 april 2007 C.2005.0399.N nr. 182 

Internationaal verzekeringsbewijs – Groene kaart – Bewijslast – Afgifte – Gevolg. 

Het internationaal verzekeringsbewijs, de groene kaart, houdt het vermoeden in van het 
bestaan van een verzekering die in dekking van het risico voorziet vanaf de datum 
vermeld op de groene kaart; niettegenstaande de afgifte van de groene kaart, behoudt de 
verzekeraar het recht te bewijzen dat hij geen verzekering heeft gesloten die in dekking 
voorziet vanaf de erop vermelde datum  
21 mei 2007 C.2006.0140.N nr. 262 

Internationaal verzekeringsbewijs – Groene kaart – Afgifte na het ongeval – Vermoeden 
van het bestaan van een WAM–verzekering – Gevolg. 

Het vermoeden van het bestaan van een WAM–verzekering wordt niet weerlegd door de 
vaststelling dat de groene kaart is uitgeschreven na het ongeval. 
21 mei 2007 C.2006.0140.N nr. 262 

Slachtoffer – Onverschoonbare fout – Recht op vergoeding. 

Het bestreden vonnis kan op grond van de vaststelling dat het slachtoffer, na op de rijbaan 
te zijn gevallen, vergeefs getracht heeft weer op te staan alvorens door het voertuig te zijn 
geraakt, waaruit volgt dat het slachtoffer zich wel van zijn daden bewust is gebleven maar 
niet in het midden van de rijbaan is willen gaan liggen, beslissen dat hij geen opzettelijke 
fout heeft begaan en, bijgevolg, dat die fout niet onverschoonbaar is  (Art. 29bis, § 1, 
vijfde lid Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen.) 
18 juni 2007 C.2005.0058.F nr. 333 
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Toepasselijkheid – Vergoedingsplicht – Schadevergoeding gegrond op artikel 29bis WAM 
1989 – Verantwoordelijk slachtoffer. 

Artikel 29bis WAM 1989 wijkt af van het in artikel 3 van die wet vervatte beginsel van de 
burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden, en sluit het slachtoffer dat, zonder een 
onverschoonbare fout te hebben begaan, verantwoordelijk is voor de geleden schade, niet 
uit de vergoedingsregeling die het instelt  
28 juni 2007 C.2006.0608.F nr. 367 

Gevolg – Beslissing over de gehoudenheid tot dekking – Strafzaken – Aard van de 
beslissing – Onmiddellijk cassatieberoep. 

De beslissing van de strafrechter waarbij een WAM–verzekeraar al dan niet tot dekking is 
gehouden is een beslissing die valt onder de uitzonderingsbepalingen, vermeld in het 
tweede lid van artikel 416, Wetboek van Strafvordering, zodat het onmiddellijk 
cassatieberoep tegen zulke beslissing ontvankelijk is  
18 september 2007 P.2007.0116.N nr. 413 

Herstel – Schadegeval – Beschermd slachtoffer – Verzekerd risico – Last – Bewijs – 
Inhoud. 

De partij die op grond van artikel 29bis WAM 1989 vergoeding van een schadegeval 
vordert, moet bewijzen dat het schadegeval beantwoordt aan het in dat artikel omschreven 
risico; derhalve dient zij het bewijs te leveren dat zij een door dat artikel beschermd 
slachtoffer is en, bijgevolg dat zij niet de bestuurder, noch diens rechthebbende, is van het 
bij het ongeval betrokken motorrijtuig  (Art. 1315, eerste lid Burgerlijk Wetboek; Art. 
29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.) 
26 oktober 2007 C.2006.0341.F nr. 507 

Uitbreiding van de dekking – Aan een derde toebehorend voertuig. 

De uitbreiding van de dekking, bepaald in de modelovereenkomst voor de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, tot de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de verzekeringnemer ingeval hij een aan een derde toebehorend 
motorrijtuig toevallig bestuurt, is niet uitgesloten wanneer dat voertuig zelf niet door een 
verzekering is gedekt wegens niet–betaling van de premie. (Art. 4, 1°, b KB 14 dec. 1992 
betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen.) 
2 november 2007 C.2006.0646.F nr. 526 

Wettigheid – Vergoeding door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – 
Subrogatoire rechtsvordering – Verwerping – Schade. 

Niet naar recht verantwoord is het vonnis dat de subrogatoire rechtsvordering verwerpt 
van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds dat, na de schade van de benadeelde te 
hebben vergoed, de terugbetaling van de vergoeding vordert van de voor het ongeval 
aansprakelijke persoon, zonder het bewijs te leveren dat geen enkele 
verzekeringsmaatschappij tot de vergoeding verplicht was  (Art. 80, § 1, eerste lid Wet 
van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen.) 
2 november 2007 C.2006.0646.F nr. 526 

Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Verjaring – Voorafgaande vordering tegen 
aansprakelijke – Voorwaarde – Vordering – Benadeelde. 

De bepalingen krachtens welke het Fonds tegenover de benadeelden niet gehouden is tot 
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vergoeding indien zij hun vordering tegen een der aansprakelijken hebben laten verjaren 
maken geen onderscheid naargelang de benadeelde een vordering tegen het Fonds instelt 
vooraleer of nadat zijn vordering tegen een van de aansprakelijke daders is verjaard  
(Artikelen 18, b en 22, 2° KB 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van 
de artikelen 49 en 50 Wet 9 juli 1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen.) 
15 november 2007 C.2006.0398.N nr. 555 

Aan spoorstaven gebonden motorrijtuig – Uitsluiting uit het vergoedingsstelsel – 
Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof – Schending van de artikelen 10 en 11 
Grondwet – Lichamelijke letsels. 

Wanneer het Grondwettelijk Hof voor recht zegt dat artikel 29bis, W. 21 november 1989, 
zoals het gesteld was vóór de wijziging ervan bij artikel 1, W. 13 april 1995, de artikelen 
10 en 11 Grondwet schendt, verantwoordt de rechter die de prejudiciële vraag heeft 
gesteld en door dit arrest gebonden is, zijn beslissing niet naar recht om de toepassing van 
die wetsbepaling uit te breiden tot de eiseres, die de eigenares is van het bij het ongeval 
betrokken motorrijtuig, zonder vast te stellen dat zij, krachtens artikel 10 WAM 1989, 
t.a.v. de benadeelde dezelfde verplichtingen heeft als de verzekeraar  (Art. 29bis Wet 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; vóór de 
wijziging ervan bij art. 1 Wet 13 april 1995.) 
3 december 2007 C.2006.0421.F nr. 602 

Bewijslast – Artikel 29bis WAM 1989 – Beschermde categorie – Niet–bestuurder. 

De eiser die beweert ingevolge artikel 29bis van de WAM 1989 aanspraak te kunnen 
maken op een vergoeding, moet bewijzen dat het verwezenlijkte risico binnen de 
omschrijving van het verzekerde risico valt; hij moet derhalve bewijzen dat hij behoort tot 
de door dat artikel beschermde categorie en dus niet de bestuurder was van een bij een 
verkeersongeval betrokken voertuig. (Art. 1315, eerste lid Burgerlijk Wetboek; Art. 29bis 
Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; Art. 
870 Gerechtelijk Wetboek.) 
20 december 2007 C.2006.0301.N nr. 650 

Uitsluiting – Artikel 29bis WAM 1989 – Voertuigen aan spoorstaven verbonden – 
Ongrondwettigheid – Arrest van het Grondwettelijk Hof – Toepasselijkheid van de wet – 
Verkeersongeval – Bekendmaking. 

De eisen van het rechtmatig vertrouwen en rechtszekerheid verzetten zich ertegen dat de 
verplichting tot schadevergoeding die is bepaald in artikel 29bis, § 1, eerste lid, van de 
WAM 1989 van toepassing is op verkeersongevallen met voertuigen die aan spoorstaven 
verbonden zijn, die zich hebben voorgedaan vóór de bekendmaking van het arrest van het 
Grondwettelijk Hof, dat de ongrondwettigheid vaststelt van dat artikel in zoverre het die 
voertuigen uitsluit van het stelsel van vergoeding waarin het voorziet. (Art. 29bis Wet 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.) 
20 december 2007 C.2007.0227.N nr. 653 

VERZET 
Verstekvonnis niet aan de persoon betekend – Burgerrechtelijke veroordeling – Termijn 
van verzet t.a.v. de burgerlijke partij – Strafzaken. 

Artikel 187, tweede lid, Wetboek van Strafvordering krachtens hetwelk de beklaagde 
tegen de burgerrechtelijke beschikkingen van het tegen hem uitgesproken vonnis in verzet 
kan komen tot de tenuitvoerlegging van dat vonnis, strekt ertoe te voorkomen dat de 
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belangen van de burgerlijke partij in het ongewisse blijven tot het verstrijken van ofwel de 
buitengewone termijn waarover de beklaagde beschikt om in verzet te komen tegen een 
verstekvonnis dat aan hem niet in persoon is betekend, ofwel van de termijn van verjaring 
van de straf; op grond van die bepaling is verzet tegen de burgerrechtelijke veroordeling 
niet meer mogelijk na de termijn die de wet bepaalt voor verzet tegen de strafrechtelijke 
veroordeling  
9 januari 2007 P.2006.1250.N nr. 12 

Verstekvonnis niet aan de persoon betekend – Artikel 187, tweede lid, Sv. – Verjaring van 
de straf – Strafzaken – Buitengewone termijn van verzet. 

Uit artikel 187, tweede lid, Wetboek van Strafvordering volgt dat wanneer een 
verstekvonnis is betekend, maar niet aan de persoon, bij het verstrijken van de gewone 
verzettermijn de verjaringstermijn van de strafvordering wordt geschorst en vervangen 
door de verjaringstermijn van de straf  
9 januari 2007 P.2006.1250.N nr. 12 

Nietigheid niet opgeworpen – Verplichte vermeldingen – Akte van verzet – Nietigheid – 
Dagvaarding – Verzuim. 

Wanneer het exploot van dagvaarding nietig is omdat het niet de dag van de terechtzitting 
vermeldt, doch deze nietigheid niet wordt ingeroepen in de akte van verzet, is de 
nietigheid gedekt en kan zij derhalve niet voor het eerst worden voorgedragen in een 
latere conclusie. (Artikelen 702, 5°, en 864, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
1 juni 2007 C.2004.0460.N nr. 287 

Verplichting – Criminele zaken – Beslissing die het verzet ontvankelijk en de veroordeling 
ongedaan verklaart – Samenstelling van een nieuwe jury. 

In criminele zaken brengt de beslissing om het verzet ontvankelijk te verklaren en de 
veroordeling te vernietigen, op straffe van nietigheid, de verplichting met zich mee om 
een nieuwe jury samen te stellen. (Artikelen 242 tot 253 Gerechtelijk Wetboek; Art. 385, 
tweede lid Wetboek van Strafvordering.) 
27 juni 2007 P.2007.0601.F nr. 361 

Samenstelling van het rechtscollege – Wettigheid – Andere samenstelling dan bij het 
wijzen van de beslissing op verstek – Rechtscollege dat uitspraak doet over het verzet – 
Strafzaken. 

Het gerecht dat uitspraak doet op een verzet mag anders samengesteld zijn dan datgene 
dat de verstekbeslissing heeft gewezen  (Art. 187 Wetboek van Strafvordering; Art. 779 
Gerechtelijk Wetboek.) 
27 juni 2007 P.2007.0601.F nr. 361 

Verzet van de beklaagde – Belang van de appellant – Vervanging van een opgelegde straf 
door een straf waarmee is ingestemd – Veroordeling bij verstek tot een geldboete – Geen 
hoger beroep van het openbaar ministerie – Relatief gevolg – Veroordeling tot een 
geldboete met gedeeltelijk uitstel – Werkstraf gevorderd in hoger beroep – Strafzaken – 
Hoger beroep van de beklaagde en van het openbaar ministerie. 

Op voorwaarde dat een politiestraf niet door een correctionele straf wordt vervangen, 
overstijgt de beslissing waarbij een opgelegde straf vervangen wordt door een straf 
waarvoor de wet het akkoord van de beklaagde vereist, diens belangen niet; daaruit volgt 
dat de rechter het relatieve gevolg van het verzet niet miskent door, alleen op het 
rechtsmiddel van de beklaagde, de door de eerste rechter opgelegde correctionele 
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geldboete door een werkstraf te vervangen  
26 september 2007 P.2007.0417.F nr. 435 

Ontvankelijkheid – Verstekvonnis – Nieuw verstek – Hoger beroep tegen het vonnis op 
verzet – Verzet ongedaan verklaard – Strafzaken. 

Het hoger beroep van een beklaagde tegen een verstekvonnis, waartegen hij voordien 
verzet heeft aangetekend, is niet ontvankelijk; hoger beroep is daarentegen wel mogelijk 
tegen het vonnis op verzet, dat wegens het verstek van de beklaagde, zijn verzet ongedaan 
verklaart  (Art. 172 Wetboek van Strafvordering.) 
2 oktober 2007 P.2007.0701.N nr. 447 

Ontvankelijkheid – Verstekvonnis – Hoger beroep tegen het eerste verstekvonnis – Nieuw 
verstek – Verzet ongedaan verklaard – Strafzaken. 

Het hoger beroep van een beklaagde tegen een verstekvonnis, waartegen hij voordien 
verzet heeft aangetekend, is niet ontvankelijk; hoger beroep is daarentegen wel mogelijk 
tegen het vonnis op verzet, dat wegens het verstek van de beklaagde, zijn verzet ongedaan 
verklaart  (Art. 172 Wetboek van Strafvordering.) 
2 oktober 2007 P.2007.0701.N nr. 447 

Artikel 14.5, I.V.B.P.R. – Bij verstek gewezen vonnis – Rechtsmiddel van verzet – 
Rechtspraak in twee instanties – Strafzaken – Toepassing. 

Artikel 14.5 I.V.B.P.R dat bepaalt dat een ieder die wegens een strafbaar feit is 
veroordeeld het recht heeft de schuldigverklaring en de veroordeling opnieuw te doen 
beoordelen door een hoger rechtscollege, overeenkomstig de wet, heeft geen betrekking 
op het rechtsmiddel van verzet tegen een bij verstek gewezen vonnis. 
10 oktober 2007 P.2007.0733.F nr. 470 

Bij verstek gewezen veroordeling – Informatie over de termijn om verzet in te stellen en 
de modaliteiten ervan – Akte van betekening – Strafzaken. 

De artikelen 6 en 13 EVRM die respectievelijk het recht op een eerlijke behandeling van 
de zaak en dat van een daadwerkelijk rechtsmiddel waarborgen, schrijven niet voor dat de 
akte van betekening van de bij verstek gewezen veroordeling de termijn om verzet in te 
stellen en de modaliteiten ervan vermeldt. 
10 oktober 2007 P.2007.0733.F nr. 470 

VONNISSEN EN ARRESTEN 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Gevorderde zaak – Loonvordering – Uitvoering van contractuele verbintenis – Vordering 
ex delicto – Voorwerp – Vordering in rechte. 

Wijzigen het voorwerp van de vordering van verweerder niet de appelrechters die 
oordelen dat het onvolledig of niet betalen van het overloon een misdrijf is en dat de 
vordering van de verweerder dient te worden aangezien als een burgerlijke vordering 
voortspruitend uit een misdrijf  (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek; Art. 26 
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Artikelen 42 en 46 Wet van 12 
april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers; Artikelen 56 tot 61 
Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire 
comités.) 
22 januari 2007 S.2004.0165.N nr. 37 



– 366 – 

Recht van verdediging – Toepassing door de rechter – Vordering – Ontstentenis – 
Rechtsgrond. 

Wanneer de partijen de feiten aanvoeren waarop zij hun vordering laten steunen, zonder 
daarbij enige rechtsgrond aan te geven, schendt de rechter die op die feiten een 
rechtsgrond toepast zonder de partijen toe te laten daarover tegenspraak te voeren, hun 
recht van verdediging niet  
16 februari 2007 C.2006.0431.N nr. 98 

Arrest – Hoedanigheid – Naam, voornaam en woonplaats van de partijen – Verzuim – 
Vereiste vermeldingen – Vonnis – Vermeldingen – Vormvereiste. 

Het vormvereiste volgens hetwelk het vonnis of arrest, op straffe van nietigheid, de naam, 
de voornaam en de woonplaats moet bevatten die de partijen bij hun verschijning en hun 
conclusies hebben opgegeven, is bedoeld om de rechter in staat te stellen na te gaan welke 
personen partij zijn in de rechtspleging en in de zaak waarin de beslissing wordt gewezen; 
de hoedanigheid waarin de partij verschenen is kan ook blijken uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan  (Artikelen 780, 2° en 1042 Gerechtelijk Wetboek.) 
1 maart 2007 C.2006.0292.F nr. 120 

Interesten – Provisionele uitkering na echtscheiding – Terugvordering van de uitkering – 
Vonnis – Hervorming – Schade – Vergoeding. 

De regel dat degene die last geeft tot tenuitvoerlegging van een vonnis, waarvan de 
rechter de voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan, handelt op eigen risico, 
onverminderd de regels inzake kantonnement, vindt geen toepassing op de betalingen die 
al dan niet ingevolge een gedwongen tenuitvoerlegging worden gedaan in uitvoering van 
een beslissing die een provisionele uitkering na echtscheiding toekent in afwachting van 
een latere beslissing; zulks impliceert dat door de uitkeringsgerechtigde geen moratoire 
interesten verschuldigd zijn op de terugvorderbare provisionele onderhoudsgelden indien 
zijn recht op uitkering naderhand komt te vervallen door de vaststelling van zijn schuld  
(Art. 1398, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.) 
30 maart 2007 C.2004.0483.N nr. 160 

Zittingsblad – Bewijs – Conclusies – Debat ab initio hervat. 

Indien zulks niet door het zittingsblad is vastgesteld kan het bewijs dat het debat volledig 
vanaf het begin is hernomen blijken uit de conclusies die de partijen na de heropening van 
het debat hebben neergelegd  
19 april 2007 C.2006.0481.F nr. 192 

Wering van de conclusie uit het debat – Te laat neergelegde conclusie – Sanctie. 

Het weren van conclusies uit het debat maakt een autonome sanctie uit die van toepassing 
is als een partij de haar door de rechter opgelegde dwingende termijn niet naleeft, zodat 
die sanctie niet ongedaan kan worden gemaakt op grond van artikel 867 van het Ger. W. 
dat ter zake niet toepasselijk is. (Artikelen 747, § 2, laatste lid en 867 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
20 april 2007 C.2004.0393.N nr. 196 

Eindvonnis. 

Door vast te stellen dat er over een bepaald punt geen betwisting bestaat tussen de 
partijen, wijst het arrest over dat punt geen eindbeslissing in de zin van artikel 19 van het 
Gerechtelijk Wetboek  (Art. 19 Gerechtelijk Wetboek.) 
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7 juni 2007 C.2005.0453.F nr. 312 

Arrest – Partij – Eentalig karakter – Woonplaats – Brussel – Rechtspleging in hoger 
beroep – Taalgebruik in bestuurszaken. 

Aan het eentalig karakter van het arrest wordt geen afbreuk gedaan wanneer in een in het 
Frans gevoerde rechtspleging de woonplaats van één van de partijen in het Nederlands 
wordt vermeld, terwijl die woonplaats in een gemeente van de Brusselse agglomeratie 
gelegen is  (Artikelen 780, eerste lid, 2° en 1042 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 37, 
eerste lid, en 40, eerste lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken.) 
21 september 2007 C.2005.0498.F nr. 424 

Verzuim – Vermelding – Verplichte mededeling – Magistraat – Naam – Advies – 
Openbaar ministerie. 

Het vonnis dat de naam van de magistraat van het openbaar ministerie die zijn advies over 
de vordering zou hebben gegeven en dit advies niet vermeldt, terwijl uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat het openbaar ministerie zijn advies 
heeft gegeven, is nietig wanneer de vordering op straffe van nietigheid aan het openbaar 
ministerie moest worden meegedeeld  (Artikelen 764, eerste lid, 6°, 780, eerste lid, 1° en 
4° Gerechtelijk Wetboek.) 
5 oktober 2007 C.2006.0233.F nr. 454 

Bewijswaarde – Gezag van het rechterlijk gewijsde – Niet betwiste vaststellingen – 
Toepassing. 

Een vaststelling in een rechterlijke beslissing die niet het voorwerp is geweest van een 
betwisting tussen partijen en waaromtrent de rechter dus geen uitspraak heeft gedaan, 
heeft noch gezag van gewijsde, noch wettelijke bewijswaarde ten aanzien van derden. 
(Art. 23 Gerechtelijk Wetboek.) 
29 oktober 2007 S.2005.0123.N nr. 510 

Bewijswaarde – Gezag van het rechterlijk gewijsde. 

Het is niet tegenstrijdig te oordelen dat een vonnis niet tegenwerpelijk is gezien de 
voorwaarden van artikel 23 Ger. W. niet vervuld zijn en dus aan te nemen dat dit vonnis 
geen gezag van gewijsde heeft en anderzijds te oordelen dat ditzelfde vonnis een 
bewijswaarde kan hebben als vermoeden. (Art. 23 Gerechtelijk Wetboek.) 
29 oktober 2007 S.2005.0123.N nr. 510 

Beslissingen of maatregelen van inwendige aard. 

Beslissingen of maatregelen van inwendige aard zijn niet vatbaar voor verzet of hoger 
beroep, voor zover de rechter geen geschil van feitelijke of juridische aard beslecht  (Art. 
1046 Gerechtelijk Wetboek.) 
29 november 2007 C.2007.0088.N nr. 594 

Verzekering – Aan spoorstaven gebonden motorrijtuig – Uitsluiting uit het 
vergoedingsstelsel – Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof – WAM–verzekering 
– Schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet – Lichamelijke letsels. 

Wanneer het Grondwettelijk Hof voor recht zegt dat artikel 29bis, W. 21 november 1989, 
zoals het gesteld was vóór de wijziging ervan bij artikel 1, W. 13 april 1995, de artikelen 
10 en 11 Grondwet schendt, verantwoordt de rechter die de prejudiciële vraag heeft 
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gesteld en door dit arrest gebonden is, zijn beslissing niet naar recht om de toepassing van 
die wetsbepaling uit te breiden tot de eiseres, die de eigenares is van het bij het ongeval 
betrokken motorrijtuig, zonder vast te stellen dat zij, krachtens artikel 10 WAM 1989, 
t.a.v. de benadeelde dezelfde verplichtingen heeft als de verzekeraar  (Art. 29bis Wet 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; vóór de 
wijziging ervan bij art. 1 Wet 13 april 1995.) 
3 december 2007 C.2006.0421.F nr. 602 

STRAFZAKEN 
Voorlopige hechtenis – Verdachte – Vertegenwoordiging – Raadkamer. 

Als ingevolge overmacht de verdachte over wiens handhaving van de voorlopige 
hechtenis moet worden geoordeeld niet in de gelegenheid was voorafgaand aan de 
terechtzitting of op de terechtzitting zelf met zijn advocaat te overleggen, wordt niettemin 
het recht van verdediging voor de raadkamer niet miskend wanneer de verdachte door zijn 
raadsman werd vertegenwoordigd die al zijn verweermiddelen zowel mondeling als 
schriftelijk heeft voorgedragen  (Art. 23, 2° Wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis.) 
3 april 2007 P.2007.0393.N nr. 173 

Strafuitvoering – Uitspraak in openbare terechtzitting – Vonnis – Voorwaardelijke 
invrijheidstelling. 

Schendt artikel 149 Grondwet het vonnis dat zegt dat "de beslissing is genomen te (stad) 
op 13 maart 2007" nu voornoemd artikel o.m. bepaalt dat elk vonnis in openbare 
terechtzitting wordt uitgesproken en noch uit de weergegeven vermelding, noch uit enig 
ander stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het vonnis is uitgesproken in 
openbare terechtzitting  (Art. 149 Grondwet 1994.) 
10 april 2007 P.2007.0370.N nr. 176 

Verplichting – Conclusie van de inverdenkinggestelde – Mededeling aan het openbaar 
ministerie voor de neerlegging. 

Het arrest dat de conclusie van de inverdenkinggestelde weert omdat zij voor de 
neerlegging ter zitting niet aan het openbaar ministerie was medegedeeld, miskent het 
recht van verdediging, vermits in strafzaken geen enkele wettelijke bepaling de 
inverdenkinggestelde tot een dergelijke mededeling verplicht. 
10 april 2007 P.2007.0438.F nr. 179 

Conclusie. 

In strafzaken moet de conclusie, in de regel, uit een geschrift blijken dat, ongeacht zijn 
benaming of vorm, tijdens het debat ter terechtzitting door een partij of zijn advocaat aan 
de rechter wordt voorgelegd en waarvan regelmatig is vastgesteld dat de rechter kennis 
ervan heeft genomen en waarin middelen tot staving van een eis, verweer of exceptie zijn 
aangevoerd  
18 april 2007 P.2007.0015.F nr. 189 

Conclusie. 

Behoudens het geval dat in artikel 4, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering is 
bepaald, is het geschrift uitgaande van een partij of van haar raadsman dat, ook al bevat 
het middelen tot staving van een eis, verweer of exceptie, de rechter niet tijdens het debat 
was voorgelegd maar aan de griffie werd toegezonden, zonder dat uit de stukken van de 
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rechtspleging blijkt dat het andermaal ter zitting zou zijn neergelegd of dat de eiser zijn 
middelen mondeling zou hebben aangevoerd, geen schriftelijke conclusie waarop de 
rechter moet antwoorden  
18 april 2007 P.2007.0015.F nr. 189 

Bijzondere verbeurdverklaring – Wettigheid – Verbeurdverklaring van de rechtstreeks uit 
het misdrijf verkregen vermogensvoordelen – Toelating van de burgerlijke partij tot het 
debat – Debat over de straf – Debat over de bepaling en raming van de zaken die voor 
verbeurdverklaring in aanmerking. 

De rechter schendt artikel 43bis Strafwetboek niet door een burgerlijke partij toe te laten 
tot het debat over de bepaling en raming van de zaken die haar mogelijkerwijs, na 
verbeurdverklaring, kunnen worden teruggegeven of toegewezen  
9 mei 2007 P.2006.1673.F nr. 239 

Bijzondere verbeurdverklaring – Verbeurdverklaring van de rechtstreeks uit het misdrijf 
verkregen vermogensvoordelen – Debat over de verbeurdverklaring – Toelating van de 
burgerlijke partij tot het debat – Eerbiediging van het recht van verdediging van de 
beklaagde – Debat over de straf. 

De eerbiediging van het recht van verdediging van de beklaagde kan niet tot gevolg 
hebben dat de burgerlijke partij uit het debat wordt geweerd over de verbeurdverklaring 
van de rechtstreeks uit het misdrijf verkregen vermogensvoordelen en de goederen en 
waarden die in de plaats ervan zijn gesteld of het equivalent ervan vormen, vermits de 
verbeurdverklaring, die overigens facultatief is, betrekking heeft op voordelen, goederen 
of waarden die hem mogelijkerwijs kunnen toekomen en de raming ervan de mate bepaalt 
waarin de vorderingen tot teruggave en toewijzing kunnen worden ingewilligd  (Art. 
43bis, derde lid Strafwetboek.) 
9 mei 2007 P.2006.1673.F nr. 239 

Conclusietermijnen – Termijnen door de rechter bepaald – Conclusies ambtshalve uit de 
debatten geweerd – Neerlegging van de conclusies ter griffie. 

Wanneer de voorzitter of de door hem aangewezen rechter de termijnen bepaalt om 
conclusie te nemen, voldoet alleen de neerlegging van de conclusies ter griffie, zonder de 
toezending ervan aan de tegenpartij, niet aan de vereisten van de wet  (Art. 4, tiende en 
elfde lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.) 
9 mei 2007 P.2006.1661.F nr. 234 

Conclusietermijnen – Termijnen door de rechter bepaald – Conclusies ambtshalve uit de 
debatten geweerd. 

Wanneer de voorzitter of de door hem aangewezen rechter, met toepassing van artikel 4, 
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, de termijnen bepaalt om conclusie te 
nemen, dienen de neerlegging van die conclusies ter griffie en de toezending ervan aan de 
tegenpartij binnen de vastgestelde termijn te gebeuren  (Art. 4, tiende en elfde lid 
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.) 
9 mei 2007 P.2006.1661.F nr. 234 

Verzoek tot bewarend beslag op de goederen van de beschuldigde – Verlof tot bewarend 
beslag verleend aan de burgerlijke partij door de beslagrechter – Zelfde beslagrechter die 
nadien als rechter–assessor zetelt in het Hof van Assisen – Hof van assisen. 

Nu krachtens de artikelen 1415, 1429 en 1494, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek geen 
verlof om bewarend beslag op roerend en onroerend goed te leggen kan worden verleend 
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dan wegens een schuldvordering die zeker en opeisbaar is en die vaststaande is of vatbaar 
voor een voorlopige raming, geeft de beslagrechter die een verzoek tot bewarend beslag 
tot zekerheidstelling van een vordering inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst, 
ontvankelijk en gegrond verklaart, noodzakelijkerwijze zijn mening te kennen over de 
door de verzoeker aangeklaagde feiten die de grondslag vormen voor die vordering; de 
omstandigheid dat diezelfde beslagrechter nadien, in de andere hoedanigheid van rechter–
assessor, deel uitmaakt van het hof van assisen dat oordeelt over de strafvordering wegens 
dezelfde feiten ten laste van de beslagene, is van aard om bij de beschuldigde gewettigde 
twijfel te wekken betreffende de geschiktheid van die rechter–assessor om de zaak met de 
vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid te behandelen. (Art. 292 Gerechtelijk 
Wetboek; Art. 6.1 EVRM.) 
5 juni 2007 P.2007.0294.N nr. 301 

Gevolg – Ondertekening – Handtekening van de voorzitter – Ontbreken van handtekening 
– Nietigheid van het proces–verbaal van de terechtzitting – Vaststelling van de 
regelmatigheid van de rechtspleging in de bestreden beslissing – Proces–verbaal van de 
terechtzitting. 

Het feit dat het proces–verbaal van de terechtzitting waarop de appelrechters de zaak 
hebben onderzocht, niet is ondertekend door de voorzitter en derhalve nietig is, kan niet 
leiden tot de nietigheid van het bestreden arrest, wanneer het in acht nemen van de 
vormen van de rechtspleging, vermeld in dat proces–verbaal van de terechtzitting 
eveneens blijkt uit het bestreden arrest zelf  (Art. 10 Wet 1 mei 1849; Artikelen 155, 189 
en 190ter Wetboek van Strafvordering.) 
26 juni 2007 P.2007.0233.N nr. 353 

Strafuitvoeringsrechtbank – Aard van de beslissing – Uitspraak. 

Telkens als de strafuitvoeringsrechtbank uitspraak doet over de haar voorgelegde 
betwistingen, spreekt zij een vonnis uit als bedoeld in artikel 149 van de Grondwet, zodat 
het in openbare terechtzitting moet worden uitgesproken nu de Wet Strafuitvoering niet in 
een uitzondering op die regel voorziet  (Art. 149 Grondwet 1994.) 
24 juli 2007 P.2007.0959.N nr. 373 

Horen van getuige – Verwijzing en/of bespreking in vonnis of arrest. 

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de rechter die het debat heropent 
teneinde een getuige te horen, bij de uitspraak van het vonnis of het arrest uitdrukkelijk 
dient te verwijzen naar dat verhoor of de verklaring van die getuige dient te bespreken. 
18 september 2007 P.2007.0531.N nr. 414 

Wettig verhinderde rechter – Vervanging – Uitspraak – Aanwijzing – Bewijs – 
Samenstelling van de zetel. 

Wanneer een rechter, die wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van het vonnis 
waarover hij mede heeft beraadslaagd overeenkomstig artikel 778, Gerechtelijk Wetboek, 
bij de uitspraak door een andere rechter wordt vervangen, kan het feit dat die andere 
rechter door de voorzitter van het gerecht, overeenkomstig van artikel 779, tweede lid, 
van hetzelfde wetboek, is aangewezen, worden bewezen door de authentieke 
vaststellingen van het vonnis die niet van valsheid zijn beticht; de beschikking van de 
voorzitter tot aanwijzing hoeft in dergelijk geval niet bij het dossier te worden gevoegd  
(Artikelen 778 en 779, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.) 
26 september 2007 P.2007.0978.F nr. 438 
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Hoger beroep – Ter terechtzitting gedane getuigenverklaringen – Opname in proces–
verbaal. 

Geen wetsbepaling schrijft voor dat in hoger beroep de ter terechtzitting gedane 
getuigenverklaringen in een proces–verbaal worden opgenomen  
9 oktober 2007 P.2007.0380.N nr. 462 

Terugwerkende kracht – Proces–verbaal niet door de griffier ondertekend – Herstel van 
dat verzuim. 

Het verzuim van een griffier om het proces–verbaal van de zitting te ondertekenen, kan 
worden hersteld overeenkomstig artikel 788 Gerechtelijk Wetboek, dat toepasselijk is in 
strafzaken; een dergelijk herstel heeft terugwerkende kracht, ook al gebeurt het nadat een 
rechtsmiddel is ingesteld  
10 oktober 2007 P.2007.0864.F nr. 472 

Vervanging van een griffier op de zitting – Proces–verbaal van de zitting – Door de 
griffier ondertekend. 

Wanneer een griffier een andere op de zitting heeft vervangen, moeten beiden samen met 
de voorzitter het proces–verbaal ondertekenen, teneinde aan die akte een authentiek 
karakter te verlenen en van de juistheid van alle vermeldingen erin te getuigen. 
10 oktober 2007 P.2007.0864.F nr. 472 

Cassatieberoep – Strafuitvoeringsrechtbank – Verbeterend vonnis – Beslissing in laatste 
aanleg gewezen – Beslissing vatbaar voor cassatieberoep. 

De veroordeelde kan tegen een verbeterend vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank 
cassatieberoep instellen. (Impliciete oplossing). 
10 oktober 2007 P.2007.1383.F nr. 475 

Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Strafuitvoeringsrechtbank – Verbeterend vonnis – 
Belang. 

Wanneer het Hof het cassatieberoep heeft verworpen tegen een vonnis met een 
verschrijving van de strafuitvoeringsrechtbank, is het cassatieberoep tegen het verbeterend 
vonnis zonder belang en, bijgevolg, niet ontvankelijk. 
10 oktober 2007 P.2007.1383.F nr. 475 

Zelfde straffen – Motivering – Mededaders – Meerdere beklaagden. 

De bodemrechter die onaantastbaar, binnen de grenzen van de wet en met een beknopte 
doch precieze opgave van de redenen van zijn keuze, de straffen vaststelt waarvan hij 
meent dat zij in verhouding staan tot de ernst van de bewezen verklaarde misdrijven en tot 
de individuele schuld van iedere beklaagde, moet daarnaast de redenen niet opgeven 
waarom hij de medebeklaagden al dan niet tot eenzelfde straf veroordeelt. 
7 november 2007 P.2007.0993.F nr. 532 

Toepassing – Gerechtelijk Wetboek – Heropening van het debat. 

De bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de heropening van het debat zijn 
niet van toepassing in strafzaken  (Artikelen 772 en 773 Gerechtelijk Wetboek.) 
27 november 2007 P.2007.1117.N nr. 584 

Strafuitvoeringsrechtbank – Artikel 54 Wet Strafuitvoering – Verplichting uitspraak te 
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doen binnen 14 dagen nadat de zaak in beraad is genomen – Sanctie. 

Er is geen enkele wettelijke bepaling die in een sanctie voorziet indien de 
strafuitvoeringsrechtbank niet beslist binnen 14 dagen nadat de zaak in beraad is genomen  
(Art. 54 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot 
een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de 
strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
4 december 2007 P.2007.1591.N nr. 614 

Kennisgeving – Strafuitvoeringsrechtbank – Termijn van vierentwintig uur – Artikel 58, § 
1, Wet Strafuitvoering – Sanctie – Vonnis. 

Artikel 58, §1 Wet Strafuitvoering voorziet niet in een sanctie indien de erin bepaalde 
termijn van vierentwintig uur, waarbinnen het vonnis bij gerechtsbrief ter kennis gebracht 
dient te worden  van de veroordeelde en schriftelijk van het openbaar ministerie en, indien 
de veroordeelde gedetineerd is, van de directeur, niet is gerespecteerd; deze kennisgeving 
heeft enkel als doel de termijn van het cassatieberoep te doen ingaan  
4 december 2007 P.2007.1591.N nr. 614 

Hoger beroep – Vonnis dat de beslissing over de schuld en over de straf opsplitst – 
Veroordeling zonder eenstemmigheid – Evocatie. 

Het vonnis in hoger beroep moet niet met eenparige stemmen van de leden van de 
rechtbank worden gewezen, wanneer het door het vonnis nietig te verklaren dat de 
beslissing over de schuld en over de straf opsplitst en, tengevolge van de daaruit 
voortvloeiende evocatie, de straf en de strafmaat te bepalen, de beklaagde niet schuldig 
verklaart aan een feit waarvoor de eerste rechter hem had vrijgesproken en evenmin een 
straf verzwaart die deze hem zou hebben opgelegd  (Artikelen 211bis en 215 Wetboek 
van Strafvordering.) 
5 december 2007 P.2007.1316.F nr. 617 

Draagwijdte – Correctionele en politiezaken – Afzonderlijke beslissingen over schuld en 
straf. 

De appelrechters die alleen de eiser aansprakelijk stellen voor een wegverkeersongeval, 
terwijl ze alvorens recht te doen een deskundigenonderzoek bevelen om een bestanddeel 
van het misdrijf na te gaan, te dezen het oorzakelijk verband tussen de fout en het 
overlijden van de andere bij het ongeval betrokken bestuurder, doen geen uitspraak over 
het aan de eiser ten laste gelegde feit van door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 
maar zonder het oogmerk een ander aan te randen, onopzettelijk iemands dood te hebben 
veroorzaakt, zodat zij bijgevolg de beslissing over schuld en straf niet opsplitsen  
(Artikelen 163 en 195 Wetboek van Strafvordering.) 
12 december 2007 P.2007.0785.F nr. 628 

Onnauwkeurigheid inzake de naam van de magistraat die mede de beslissing heeft 
genomen – Verschrijving – Verbetering – Begrip. 

De onnauwkeurigheid inzake de naam van de magistraat die mede een beslissing heeft 
genomen is een verschrijving die kan verbeterd worden  
19 december 2007 P.2007.1801.F nr. 647 
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Procedure – Voorlopige hechtenis – Bericht van verschijning volgens de vormen van de 
Wet Voorlopige Hechtenis – Verschrijving – Handhaving – Verbetering – Beschikking 
van de raadkamer – Nietigheid. 

Noch artikel 796 Gerechtelijk Wetboek, noch enige andere wettelijke bepaling voorzien in 
de nietigheid van de berichten van verschijning die aan de inverdenkinggestelde en zijn 
advocaat worden toegezonden in de vormen die bij artikel 21, § 2, Wet Voorlopige 
Hechtenis zijn bepaald en de dag van de terechtzitting vaststellen waarop de raadkamer 
zich zal uitspreken over de verbetering van een beschikking die over de voorlopige 
hechtenis heeft beslist. 
19 december 2007 P.2007.1801.F nr. 647 

Procedure – Voorlopige hechtenis – Toepasselijkheid – Artikel 797, Gerechtelijk Wetboek 
– Verschrijving – Handhaving – Verbetering – Beschikking van de raadkamer. 

Artikel 797 Gerechtelijk Wetboek, krachtens welk de verbetering niet ambtshalve kan 
geschieden, is niet verenigbaar met de regels van openbare orde die het strafrecht 
beheersen en is bijgevolg niet toepasselijk op de procedure na verloop waarvan de 
raadkamer uitspraak doet over de verbetering van een beschikking die over de voorlopige 
hechtenis heeft beslist  
19 december 2007 P.2007.1801.F nr. 647 

TUCHTZAKEN 
Rechter – Tekortkomingen – Werking – Wet in de tijd – Samenhang. 

Wanneer tussen tuchtrechtelijke tekortkomingen samenhang bestaat en het onderzoek van 
een eerste tekortkoming heeft geleid tot een verhoor door de bevoegde overheid onder 
gelding van de oude wet, blijft de oude procedure van toepassing op alle samenhangende 
feiten, zelfs op die welke dagtekenen van na de inwerkingtreding van de nieuwe wet  
6 juni 2007 D.2007.0008.F nr. 308 

VOOGDIJ 
Minderjarige – Bijzondere machtiging door de vrederechter – Vertegenwoordiging van de 
minderjarige in rechte als eiser – Klacht met burgerlijke partijstelling voor de 
onderzoeksrechter – Doel. 

De machtiging verleend aan de voogd met toepassing van artikel 410, § 1, 7e, Burgerlijk 
Wetboek, om klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen, beoogt enkel de 
bescherming van de belangen van de minderjarige. (Art. 63 Wetboek van Strafvordering; 
Art. 410, § 1, 7e Burgerlijk Wetboek.) 
27 november 2007 P.2007.1117.N nr. 584 

VOORLOPIGE HECHTENIS 

AANHOUDING 
Aanhouding in opdracht van onderzoeksrechter – Bevel tot medebrenging – Verdachte ter 
beschikking gesteld van de onderzoeksrechter. 

Een verdachte is slechts ter beschikking van de onderzoeksrechter in de zin van artikel 3 
Wet Voorlopige Hechtenis wanneer hij zich in het onmiddellijk bereik van die rechter 
bevindt, zodat deze die verdachte onverwijld kan verhoren  
2 mei 2007 P.2007.0558.N nr. 219 



– 374 – 

BEVEL TOT AANHOUDING 
Aanhouding in opdracht van onderzoeksrechter – Voorafgaande vrijheidsbeneming – 
Bevel tot medebrenging. 

Wanneer de verdachte niet ter beschikking van de onderzoeksrechter is gesteld, is 
cumulatie van een eerste vrijheidsbeneming ingevolge artikel 2, Wet Voorlopige 
Hechtenis en de daaropvolgende vrijheidsbeneming ingevolge een bevel tot 
medebrenging, mogelijk  (Artikelen 7, eerste lid, en 12 Wet van 20 juli 1990 betreffende 
de voorlopige hechtenis.) 
2 mei 2007 P.2007.0558.N nr. 219 

Recht op bijstand – Onderzoeksrechter – Verhoor van de inverdenkinggestelde – 
Advocaat. 

Het recht van iedere beschuldigde om zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van 
een raadsman naar eigen keuze en, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om 
een raadsman te bekostigen, om kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen 
worden bijgestaan, indien het belang van de rechtspraak zulks vereist, is van toepassing 
voor de rechter die moet oordelen over de gegrondheid van de strafvordering en niet bij 
het verhoor van de inverdenkinggestelde door de onderzoeksrechter alvorens het bevel tot 
aanhouding uit te vaardigen  (Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis; Art. 6.3, c EVRM.) 
3 oktober 2007 P.2007.1372.F nr. 451 

Wettigheid – Bevoegdheid – Toetsing – Onderzoeksgerechten. 

De onderzoeksgerechten die een bevel tot aanhouding op zijn wettigheid moeten toetsen 
zijn bevoegd om een onvolledige grond aan te vullen of een foutieve grond te verbeteren 
betreffende de feitelijke omstandigheden van de zaak en die welke eigen zijn aan de 
persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde, waarvan de vermelding bij artikel 16, § 5, 
tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis, zoals gewijzigd bij de Wet van 31 mei 2005, is 
voorgeschreven  (Art. 16, § 5, tweede lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis.) 
21 november 2007 P.2007.1621.F nr. 573 

Vormvereisten – Voorafgaande ondervraging van de inverdenkinggestelde – Voorafgaand 
karakter van de ondervraging. 

Alleen uit de omstandigheid dat het proces–verbaal van de ondervraging één minuut na 
het verlenen van het bevel tot aanhouding werd ondertekend, kan niet worden afgeleid dat 
de eiser niet vooraf werd ondervraagd, wanneer overigens uit de vermeldingen van het 
aanhoudingsbevel blijkt dat de onderzoeksrechter de inverdenkinggestelde heeft gehoord 
vooraleer het bevel tot aanhouding te verlenen. (Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis.) 
28 november 2007 P.2007.1634.F nr. 592 

Vormvereisten – Voorafgaande ondervraging van de inverdenkinggestelde – Duur. 

De Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis regelt de duur niet van de 
ondervraging van de inverdenkinggestelde door de onderzoeksrechter alvorens hij een 
bevel tot aanhouding mag verlenen ; alleen uit de omstandigheid dat de ondervraging 
slechts 19 minuten heeft geduurd ofschoon het dossier omvangrijk was, kan geen 
schending van de wet of miskenning van het recht van verdediging worden afgeleid. (Art. 
16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
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28 november 2007 P.2007.1634.F nr. 592 

HANDHAVING 
Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Verplichting – Recht van 
verdediging – Toetsing van het Hof – Mededeling van het dossier aan de 
inverdenkinggestelde – Nieuwe stukken. 

Wanneer het Hof niet in staat is na te gaan of de kamer van inbeschuldigingstelling geen 
uitspraak heeft gedaan, met name op grond van nieuwe stukken die niet ter beschikking 
van de inverdenkinggestelde en zijn raadsman waren gesteld en, bijgevolg, of het recht 
van verdediging werd geëerbiedigd, vernietigt het het arrest waarbij de handhaving van de 
voorlopige hechtenis wordt bevolen en verwijst het de zaak naar een kamer van 
inbeschuldigingstelling, anders samengesteld. 
21 maart 2007 P.2007.0310.F nr. 149 

Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Verplichting – Mededeling van het 
dossier aan de inverdenkinggestelde. 

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat het dossier aan de inverdenkinggestelde 
moet worden medegedeeld vóór de terechtzitting van de kamer van 
inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis, wanneer hij daarvan inzage heeft kunnen nemen vóór de terechtzitting van de 
raadkamer, tenzij nieuwe stukken bij het dossier werden gevoegd  
21 maart 2007 P.2007.0310.F nr. 149 

De beslissing waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling geoordeeld heeft dat het niet 
nodig was de op een bevel tot aanhouding gegronde voorlopige hechtenis te bevestigen, is 
geen beslissing die de voorlopige hechtenis handhaaft en waartegen, bijgevolg, 
cassatieberoep kan worden ingesteld. (Art. 31, eerste en tweede lid Wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis.) 
28 maart 2007 P.2007.0321.F nr. 158 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Inverdenkinggestelde tegen wie twee bevelen tot 
aanhouding in dezelfde zaak zijn  – Handhaving van de voorlopige hechtenis gegrond op 
een bevel tot aanhouding – Arrest dat tevens uitspraak doet over het tweede bevel tot 
aanhouding. 

De loutere omstandigheid dat de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak moet 
doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis die gegrond is op een bevel tot 
aanhouding, in hetzelfde arrest uitspraak heeft gedaan over de voorlopige hechtenis die op 
een tweede bevel tot aanhouding tegen dezelfde inverdenkinggestelde en in dezelfde zaak 
is gegrond, maakt de beslissing waarbij de hechtenis wordt gehandhaafd die op het 
voormelde bevel is gegrond, niet ongeldig. 
28 maart 2007 P.2007.0321.F nr. 158 

Betekening – Termijn – Beschikking van de raadkamer – Berekening. 

De termijn van betekening bepaald in artikel 30, § 2, tweede lid, Wet Voorlopige 
Hechtenis, wordt niet berekend van uur tot uur  (Art. 30, § 2 Wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis.) 
3 april 2007 P.2007.0393.N nr. 173 

Onderzoeksgerecht – Persoonlijke verschijning van de verdachte – Terechtzitting – 
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Vereiste. 

De rechtspleging betreffende de handhaving van de voorlopige hechtenis vereist in 
beginsel de persoonlijke verschijning van de verdachte voor het onderzoeksgerecht  (Art. 
23, 2° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
3 april 2007 P.2007.0393.N nr. 173 

Recht van verdediging – Verschijning voor de raadkamer – Geen overleg tussen de 
verdachte en zijn raadsman – Vertegenwoordiging ter terechtzitting – Overmacht. 

Als ingevolge overmacht de verdachte over wiens handhaving van de voorlopige 
hechtenis moet worden geoordeeld niet in de gelegenheid was voorafgaand aan de 
terechtzitting of op de terechtzitting zelf met zijn advocaat te overleggen, wordt niettemin 
het recht van verdediging voor de raadkamer niet miskend wanneer de verdachte door zijn 
raadsman werd vertegenwoordigd die al zijn verweermiddelen zowel mondeling als 
schriftelijk heeft voorgedragen  (Art. 23, 2° Wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis.) 
3 april 2007 P.2007.0393.N nr. 173 

Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Toezicht op de wettigheid van de 
beroepen beschikking – Nazicht van de termijn binnen welke de raadkamer uitspraak 
moest doen – Regelmatig van de beslissing tot handhaving. 

Wanneer uit de stukken van de rechtspleging niet blijkt dat de raadkamer uitspraak heeft 
gedaan binnen een maand vanaf het arrest waarbij de voorlopige hechtenis wordt 
gehandhaafd ten gevolge van het hoger beroep tegen een beschikking die met toepassing 
van art. 21 Wet Voorlopige Hechtenis is gewezen, kan het Hof niet nagaan of de 
beslissing tot handhaving van de voorlopige hechtenis overeenkomstig de wet is gewezen. 
16 mei 2007 P.2007.0639.F nr. 256 

Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Opdracht – Toezicht op de 
wettigheid van de beroepen beschikking. 

Door het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen een beschikking van de 
raadkamer die uitspraak doet over de voorlopige hechtenis, neemt de kamer van 
inbeschuldigingstelling kennis van de onwettigheden waardoor volgens de appellant deze 
beschikking zou zijn aangetast. 
16 mei 2007 P.2007.0639.F nr. 256 

Niet–correctionaliseerbare misdaad – Driemaandelijks toezicht – Aanvang. 

Het driemaandelijks toezicht van de voorlopige hechtenis voor niet–correctionaliseerbare 
misdaden, dat bij artikel 22, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis is bepaald, begint pas 
te lopen vanaf de tweede beschikking van de raadkamer  
16 mei 2007 P.2007.0639.F nr. 256 

Niet–correctionaliseerbaar feit – Beschikking tot handhaving – Geldigheidsduur – 
Raadkamer. 

Wanneer bij de raadkamer een feit aanhangig is gemaakt waarop artikel 2, Wet 
Verzachtende Omstandigheden niet van toepassing is, is haar beschikking tot handhaving 
van de voorlopige hechtenis, krachtens de wet, geldig voor drie maanden vanaf de dag 
waarop ze wordt gegeven; de raadkamer is niet bevoegd om de geldigheidsduur van de 
handhaving van de voorlopige hechtenis te verminderen tot onder de termijn die bij de 
wet is bepaald  (Art. 22, tweede lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
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hechtenis.) 
23 mei 2007 P.2007.0682.F nr. 269 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Opdracht – Regelmatigheid – Aanwijzing van schuld 
– Bewijsverkrijging. 

Wanneer de verdachte de nietigheid van een onderzoekshandeling en van de hierop 
gesteunde procedure aanvoert om hieruit af te leiden dat er geen aanwijzingen bestaan die 
de handhaving van de voorlopige hechtenis verantwoorden, is de kamer van 
inbeschuldigingstelling voor het onderzoek naar de handhaving van de voorlopige 
hechtenis weliswaar slechts gehouden tot een prima facie onderzoek naar de aangevoerde 
onregelmatigheid; die omstandigheid neemt evenwel niet weg dat wanneer de kamer van 
inbeschuldigingstelling tevens geroepen is met toepassing van artikel 235bis, § 2, 
Wetboek van Strafvordering uitspraak te doen over de regelmatigheid van een of 
meerdere onderzoekshandelingen, zij dit onderzoek moet doen, ook al kan zij dit 
onderzoek op een latere datum uitstellen  (Art. 235bis, § 2 Wetboek van Strafvordering.) 
3 juli 2007 P.2007.0920.N nr. 370 

Hoger beroep van het openbaar ministerie – Kamer van inbeschuldigingstelling – 
Onderzoek van de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding – Eerste handhaving. 

De kamer van inbeschuldigingstelling is, ingevolge de devolutieve kracht van het hoger 
beroep, ook op het enkel hoger beroep van het openbaar ministerie tegen de beschikking 
van de raadkamer die oordeelt over de eerste handhaving van de voorlopige hechtenis, op 
haar beurt gehouden de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding na te gaan. 
(Artikelen 21, § 4 en 23, 4° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
21 augustus 2007 P.2007.1275.N nr. 377 

Procedure – Bericht van verschijning volgens de vormen van de Wet Voorlopige 
Hechtenis – Verschrijving – Verbetering – Beschikking van de raadkamer – Nietigheid. 

Noch artikel 796 Gerechtelijk Wetboek, noch enige andere wettelijke bepaling voorzien in 
de nietigheid van de berichten van verschijning die aan de inverdenkinggestelde en zijn 
advocaat worden toegezonden in de vormen die bij artikel 21, § 2, Wet Voorlopige 
Hechtenis zijn bepaald en de dag van de terechtzitting vaststellen waarop de raadkamer 
zich zal uitspreken over de verbetering van een beschikking die over de voorlopige 
hechtenis heeft beslist. 
19 december 2007 P.2007.1801.F nr. 647 

Onnauwkeurigheid inzake de naam van de magistraat die mede de beslissing heeft 
genomen – Verschrijving – Verbetering – Beschikking van de raadkamer. 

De onnauwkeurigheid inzake de naam van de magistraat die mede een beslissing heeft 
genomen is een verschrijving die kan verbeterd worden  
19 december 2007 P.2007.1801.F nr. 647 

Procedure – Toepasselijkheid – Artikel 797, Gerechtelijk Wetboek – Verschrijving – 
Verbetering – Beschikking van de raadkamer. 

Artikel 797 Gerechtelijk Wetboek, krachtens welk de verbetering niet ambtshalve kan 
geschieden, is niet verenigbaar met de regels van openbare orde die het strafrecht 
beheersen en is bijgevolg niet toepasselijk op de procedure na verloop waarvan de 
raadkamer uitspraak doet over de verbetering van een beschikking die over de voorlopige 
hechtenis heeft beslist  
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19 december 2007 P.2007.1801.F nr. 647 

INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN 
Hoger beroep – Aanvraag tot wijziging van de opgelegde voorwaarde – Afwijzing van de 
aanvraag door de raadkamer – Termijn voor uitspraak – Laattijdige uitspraak. 

Uit de artikelen 36, § 1, vierde lid, en 37, Wet Voorlopige Hechtenis volgt dat op het 
hoger beroep van de verdachte tegen de beschikking van de raadkamer die zijn aanvraag 
tot wijziging van de opgelegde voorwaarden afwijst, de termijn en de sanctie bepaald door 
artikel 30, § 3 van deze wet toepasselijk zijn; het verstrijken van die termijn heeft het 
verval van de bevolen maatregel tot gevolg, enkel in de mate dat de verdachte gevraagd 
heeft dat de opgelegde voorwaarden geheel of gedeeltelijk zouden worden opgeheven of 
gewijzigd  
15 mei 2007 P.2007.0526.N nr. 252 

Beslissing die het verzoek niet ontvankelijk verklaart – Beslissing niet vatbaar voor 
cassatieberoep – Verzoek tot verlaging voor het afsluiten van het voorbereidend 
onderzoek – Borgsom. 

Het arrest dat het verzoek tot teruggave van de borgsom vóór het afsluiten van het 
voorbereidend onderzoek niet ontvankelijk verklaart, is geen beslissing die de voorlopige 
hechtenis handhaaft of die de voorwaarden voor de vrijlating in de zin van de artikelen 31, 
§§ 1 en 2, en 37, Wet Voorlopige Hechtenis vaststelt, noch een eindbeslissing uit het 
eerste lid of zoals bedoeld in de gevallen die in het tweede lid van artikel 416, Sv., zijn 
bepaald en waartegen cassatieberoep kan worden ingesteld  
6 juni 2007 P.2007.0454.F nr. 309 

Gevolg – Onderzoeksrechter – Betekening – Beslissing tot verlenging van de opgelegde 
voorwaarden. 

De wet doet het bestaan, de tegenwerpelijkheid of de rechtsgeldigheid van de door de 
onderzoeksrechter met toepassing van artikel 36, Voorlopige Hechteniswet genomen 
beslissingen niet afhangen van de betekening ervan  (Art. 37 Wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis.) 
9 oktober 2007 P.2007.1385.N nr. 468 

BEVEL TOT MEDEBRENGING 
Aanhouding in opdracht van onderzoeksrechter – Voorafgaande vrijheidsbeneming – 
Bevel tot aanhouding. 

Wanneer de verdachte niet ter beschikking van de onderzoeksrechter is gesteld, is 
cumulatie van een eerste vrijheidsbeneming ingevolge artikel 2, Wet Voorlopige 
Hechtenis en de daaropvolgende vrijheidsbeneming ingevolge een bevel tot 
medebrenging, mogelijk  (Artikelen 7, eerste lid, en 12 Wet van 20 juli 1990 betreffende 
de voorlopige hechtenis.) 
2 mei 2007 P.2007.0558.N nr. 219 
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REGELING VAN DE RECHTSPLEGING 
Hoger beroep van de procureur des Konings – Ontvankelijkheid – Beschikking waaruit de 
invrijheidstelling van de inverdenkinggestelde volgt – Hervorming van de bestreden 
beschikking – Afzonderlijk arrest dat beslist dat de inverdenkinggestelde aangehouden 
blijft – Voorziening – Raadkamer. 

Uit artikel 31, §§ 1 en 2, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis 
volgt dat de inverdenkinggestelde geen cassatieberoep kan instellen tegen het 
afzonderlijke arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat met toepassing van 
artikel 26, § 4, van voormelde wet, op het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen 
de invrijheidstelling van de inverdenkinggestelde ingevolge de beschikking van de 
raadkamer die hem buitenvervolging stelde, beslist dat hij aangehouden blijft  (Artikelen 
26, § 4, 30, en 31, §§ 1 en 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
3 april 2007 P.2007.0377.N nr. 172 

Cassatieberoep – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – Ontvankelijkheid – Niet 
ontvankelijk hoger beroep – Handhaving van de voorlopige hechtenis met een 
afzonderlijke beschikking – Beschikking tot verwijzing – Arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling. 

Alleen de arresten en vonnissen tot handhaving van de voorlopige hechtenis zijn vatbaar 
voor cassatieberoep; het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat het hoger beroep niet ontvankelijk verklaart van de 
inverdenkinggestelde tegen de beschikking tot handhaving van de voorlopige hechtenis, 
die afzonderlijk staat van de beschikking tot verwijzing, is bijgevolg niet ontvankelijk 
(Art. 31, §§ 1 en 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, gewijzigd 
bij de wet van 31 mei 2005.) 
27 juni 2007 P.2007.0904.F nr. 364 

HOGER BEROEP 
Betekening – Termijn – Beschikking van de raadkamer – Berekening. 

De termijn van betekening bepaald in artikel 30, § 2, tweede lid, Wet Voorlopige 
Hechtenis, wordt niet berekend van uur tot uur  (Art. 30, § 2 Wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis.) 
3 april 2007 P.2007.0393.N nr. 173 

Hoger beroep – Aanvraag tot wijziging van de opgelegde voorwaarde – Afwijzing van de 
aanvraag door de raadkamer – Termijn voor uitspraak – Laattijdige uitspraak – 
Invrijheidstelling onder voorwaarden. 

Uit de artikelen 36, § 1, vierde lid, en 37, Wet Voorlopige Hechtenis volgt dat op het 
hoger beroep van de verdachte tegen de beschikking van de raadkamer die zijn aanvraag 
tot wijziging van de opgelegde voorwaarden afwijst, de termijn en de sanctie bepaald door 
artikel 30, § 3 van deze wet toepasselijk zijn; het verstrijken van die termijn heeft het 
verval van de bevolen maatregel tot gevolg, enkel in de mate dat de verdachte gevraagd 
heeft dat de opgelegde voorwaarden geheel of gedeeltelijk zouden worden opgeheven of 
gewijzigd  
15 mei 2007 P.2007.0526.N nr. 252 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Opdracht – Toezicht op de wettigheid van de 
beroepen beschikking. 

Door het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen een beschikking van de 
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raadkamer die uitspraak doet over de voorlopige hechtenis, neemt de kamer van 
inbeschuldigingstelling kennis van de onwettigheden waardoor volgens de appellant deze 
beschikking zou zijn aangetast. 
16 mei 2007 P.2007.0639.F nr. 256 

Hoger beroep van het openbaar ministerie – Kamer van inbeschuldigingstelling – 
Onderzoek van de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding – Eerste handhaving. 

De kamer van inbeschuldigingstelling is, ingevolge de devolutieve kracht van het hoger 
beroep, ook op het enkel hoger beroep van het openbaar ministerie tegen de beschikking 
van de raadkamer die oordeelt over de eerste handhaving van de voorlopige hechtenis, op 
haar beurt gehouden de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding na te gaan. 
(Artikelen 21, § 4 en 23, 4° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
21 augustus 2007 P.2007.1275.N nr. 377 

CASSATIEBEROEP 
Hoger beroep van de procureur des Konings – Ontvankelijkheid – Beschikking waaruit de 
invrijheidstelling van de inverdenkinggestelde volgt – Hervorming van de bestreden 
beschikking – Afzonderlijk arrest dat beslist dat de inverdenkinggestelde aangehouden 
blijft – Voorziening – Raadkamer. 

Uit artikel 31, §§ 1 en 2, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis 
volgt dat de inverdenkinggestelde geen cassatieberoep kan instellen tegen het 
afzonderlijke arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat met toepassing van 
artikel 26, § 4, van voormelde wet, op het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen 
de invrijheidstelling van de inverdenkinggestelde ingevolge de beschikking van de 
raadkamer die hem buitenvervolging stelde, beslist dat hij aangehouden blijft  (Artikelen 
26, § 4, 30, en 31, §§ 1 en 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
3 april 2007 P.2007.0377.N nr. 172 

VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING 
Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling – Onmiddellijke aanhouding – Beoordeling – 
Redelijke termijn – Artikel 5.3 EVRM. 

Het rechtscollege waarbij een verzoek tot invrijheidstelling aanhangig is, kan de redelijke 
termijn zoals bedoeld in artikel 5.3 EVRM alleen toetsen aan de hechtenis die ondergaan 
is sedert de aflevering van de titel waarop zij is gestoeld; in het geval dat de onmiddellijke 
aanhouding van een veroordeelde is bevolen en deze zijn voorlopige invrijheidstelling 
vraagt, dient het gerecht dat daarover uitspraak doet, bij de beoordeling van de redelijke 
termijn, aldus alleen acht te slaan op de rechtspleging met betrekking tot de hechtenis van 
betrokkene vanaf zijn aanhouding na veroordeling tot op het ogenblik van de uitspraak 
over het laatste verzoek tot invrijheidstelling  (Art. 5.3 EVRM; Art. 27 Wet van 20 juli 
1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
9 januari 2007 P.2007.0025.N nr. 16 

Verzoekschrift – Verwerping – Motivering. 

Wie van zijn vrijheid is beroofd krachtens een na zijn veroordeling uitgevaardigd bevel 
tot onmiddellijke aanhouding, en tegen die veroordeling cassatieberoep aantekent, kan om 
zijn voorlopige invrijheidstelling verzoeken; de beslissing waarbij dat verzoek verworpen 
wordt dient te worden gemotiveerd met inachtneming van hetgeen voorschreven is in 
artikel 16, § 5, eerste en tweede lid, Voorlopige Hechteniswet  (Artikelen 16, §§ 1 en 5, 
eerste en tweede lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis; Artikelen 
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27, § 1, 5° en § 3, vierde lid, en 33, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis.) 
6 februari 2007 P.2007.0137.N nr. 70 

Verbeurdverklaring – Borgstelling. 

Een geldbedrag dat als borgsom in consignatie is gegeven ter uitvoering van een 
beslissing tot voorlopige invrijheidstelling kan worden verbeurdverklaard, indien de 
voorwaarden om die straf uit te spreken zijn vervuld  (Art. 35, § 4 Wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis.) 
28 juni 2007 C.2002.0173.F nr. 366 

ONMIDDELLIJKE AANHOUDING 
Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling – Beoordeling – Redelijke termijn – Artikel 5.3 
EVRM. 

Het rechtscollege waarbij een verzoek tot invrijheidstelling aanhangig is, kan de redelijke 
termijn zoals bedoeld in artikel 5.3 EVRM alleen toetsen aan de hechtenis die ondergaan 
is sedert de aflevering van de titel waarop zij is gestoeld; in het geval dat de onmiddellijke 
aanhouding van een veroordeelde is bevolen en deze zijn voorlopige invrijheidstelling 
vraagt, dient het gerecht dat daarover uitspraak doet, bij de beoordeling van de redelijke 
termijn, aldus alleen acht te slaan op de rechtspleging met betrekking tot de hechtenis van 
betrokkene vanaf zijn aanhouding na veroordeling tot op het ogenblik van de uitspraak 
over het laatste verzoek tot invrijheidstelling  (Art. 5.3 EVRM; Art. 27 Wet van 20 juli 
1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
9 januari 2007 P.2007.0025.N nr. 16 

Verzoekschrift – Voorlopige invrijheidstelling – Cassatieberoep tegen de beslissing tot 
veroordeling – Verwerping – Motivering. 

Wie van zijn vrijheid is beroofd krachtens een na zijn veroordeling uitgevaardigd bevel 
tot onmiddellijke aanhouding, en tegen die veroordeling cassatieberoep aantekent, kan om 
zijn voorlopige invrijheidstelling verzoeken; de beslissing waarbij dat verzoek verworpen 
wordt dient te worden gemotiveerd met inachtneming van hetgeen voorschreven is in 
artikel 16, § 5, eerste en tweede lid, Voorlopige Hechteniswet  (Artikelen 16, §§ 1 en 5, 
eerste en tweede lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis; Artikelen 
27, § 1, 5° en § 3, vierde lid, en 33, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis.) 
6 februari 2007 P.2007.0137.N nr. 70 

SAMENVATTENDE ONDERVRAGING 
Verzuim tot oproeping – Verzoek. 

Alleen uit de omstandigheid dat de onderzoeksrechter zou hebben verzuimd de 
inverdenkinggestelde voor de samenvattende ondervraging op te roepen waarom deze 
heeft verzocht, volgt geen nietigheid van de rechtspleging. (Art. 22, derde lid Wet van 20 
juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
10 april 2007 P.2007.0419.F nr. 178 
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ALLERLEI 
Voorwaarden – Toewijzing van de borgsom aan de Staat – Niet–verschijning ter 
tenuitvoerlegging van het vonnis – Invrijheidstelling – Borgsom. 

Inzake voorlopige hechtenis wordt de borgsom, betaald bij de invrijheidstelling, 
toegewezen aan de Staat o.m. wanneer de veroordeelde niet verschenen is ter 
tenuitvoerlegging van het vonnis, d.i. niet alleen wanneer de veroordeelde zich bij 
oproeping niet aanbiedt om zijn straf uit te voeren, maar ook wanneer de veroordeelde na 
een strafonderbreking op de gestelde datum niet meer verschijnt voor de verdere 
uitvoering van zijn straf  (Art. 35, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis.) 
12 juni 2007 P.2007.0237.N nr. 318 

VOORRECHT VAN RECHTSMACHT 
Misdaad gepleegd bij uitoefening van het ambt, ten laste van een magistraat van een hof 
van beroep of een arbeidshof – Tweede kamer – Bevoegdheid – Hof van Cassatie. 

Wanneer de procureur–generaal bij het Hof van cassatie van de minister van Justitie de 
stukken heeft ontvangen betreffende een misdaad, ten laste gelegd aan een magistraat van 
een hof van beroep of van een arbeidshof of aan een parketmagistraat bij één van deze 
rechtscolleges, in de uitoefening van het ambt gepleegd, vordert de procureur–generaal bij 
het Hof van cassatie dat de eerste voorzitter van dat Hof één van zijn leden zou aanwijzen 
als onderzoeksmagistraat; nadat de eerste voorzitter, na het stellen van de 
onderzoekshandelingen, hem de rechtspleging ter beschikking heeft overgezonden, maakt 
de procureur–generaal bij het Hof van cassatie de zaak met een schriftelijke vordering 
aanhangig bij de tweede kamer van het Hof; het Hof van cassatie, dat in raadkamer 
uitspraak doet, neemt ofwel de aangifte aan en verwijst de verdachte magistraat naar de 
eerste kamer van het Hof, die uitspraak zal doen over de inbeschuldigingstelling, indien er 
ten aanzien van de vervolgde magistraat voldoende aanwijzingen van schuld zijn, ofwel 
wijst het de aangifte af en zegt dat er geen grond is tot verwijzing wanneer het vaststelt 
dat de gegevens van het onderzoek ongeschikt zijn om een strafrechtelijke veroordeling 
aannemelijk te maken, of dit nu gebeurt op grond van de kwalificaties die in aanmerking 
zijn genomen of op grond van enige andere kwalificatie die aan de aangegeven feiten is 
gegeven  
27 juni 2007 P.2005.1685.F nr. 360 

VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING 
Samenstelling – Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling. 

Geen wettelijke bepaling staat eraan in de weg dat de Commissie voor de voorwaardelijke 
invrijheidstelling, na een vorige beslissing tot uitstel van de voorwaardelijke 
invrijheidstelling, in een andere samenstelling de zaak opnieuw behandelt en over het 
voorstel beslist  
27 februari 2007 P.2007.0108.N nr. 114 

Hoedanigheid van voorzitter – Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling. 

De omstandigheid dat een werkend rechter van de rechtbank van eerste aanleg voltijds 
werkzaam is als voorzitter van een Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, 
doet geen afbreuk aan zijn hoedanigheid van rechter in de rechtbank van eerste aanleg. 
(Artikelen 3 en 4, § 3, derde lid Wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor 
de voorwaardelijke invrijheidstelling.) 
27 februari 2007 P.2007.0108.N nr. 114 
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Termijnen – Sanctie. 

De naleving van de termijnen, bepaald in artikel 3, § 4 en § 5, Wet voorwaardelijke 
invrijheidstelling, is geen substantiële vormvereiste en de overschrijding ervan leidt niet 
tot nietigheid van de beslissing tot verwerping van de invrijheidstelling  (Art. 3, §§ 4 en 5 
Wet 5 maart 1998.) 
27 februari 2007 P.2007.0108.N nr. 114 

Strafuitvoeringsrechtbank – Vooringenomenheid – Oordeel over de vermoedelijke 
toekomst van de strafuitvoering – Herroeping. 

Een strafuitvoeringsrechtbank geeft geen blijk van vooringenomenheid door de enkele 
omstandigheid dat zij op grond van feitelijke omstandigheden op het ogenblik van haar 
vonnis, een oordeel of prognose uitspreekt over de vermoedelijke toekomst van de 
strafuitvoering. 
3 april 2007 P.2007.0340.N nr. 171 

Strafuitvoeringsrechtbank – Straffen van vrijheidsberoving van meer dan drie jaar – 
Verwerping van het voorstel – Risico van het plegen van nieuwe strafbare feiten – 
Motivering – Vonnis. 

Om regelmatig met redenen te zijn omkleed moet het vonnis dat het voorstel tot 
voorlopige invrijheidstelling van iemand die tot vrijheidsstraffen van meer dan drie jaar is 
veroordeeld verwerpt wegens het bestaan van tegenaanwijzingen in hoofde van de 
veroordeelde met betrekking tot het risico van het plegen van nieuwe strafbare feiten, 
uitdrukkelijk vaststellen dat het om een risico van het plegen van ernstige strafbare feiten 
gaat  (Art. 47, § 1, 2° Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de 
veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het 
raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
13 juni 2007 P.2007.0704.F nr. 325 

Cassatieberoep – Beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank – Termijn – Memorie – 
Neerlegging. 

Het Hof slaat geen acht op de memorie van de eiser die op de griffie is ingekomen buiten 
de termijn van vijf dagen die bij artikel 97, § 1, tweede lid, van de Wet van 17 mei 2006 
betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden, is bepaald. 
20 juni 2007 P.2007.0730.F nr. 340 

Cassatieberoep – Veroordeelde – Strafuitvoeringsrechtbank – Termijn – Aanvang – 
Beslissing. 

Om cassatieberoep in te stellen tegen de beslissingen van de strafuitvoeringsrechter en 
van de strafuitvoeringsrechtbank, beschikt de veroordeelde over een termijn van 
vierentwintig uur, te rekenen vanaf de dag van de kennisgeving van het vonnis bij 
gerechtsbrief; die termijn wordt berekend vanaf de eerste dag die volgt op deze waarop de 
brief aangeboden werd op de woonplaats van de geadresseerde of op zijn verblijfplaats. 
(Art. 97, § 1, tweede lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de 
veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het 
raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten; Art. 53bis, 1° Gerechtelijk Wetboek.) 
27 juni 2007 P.2007.0773.F nr. 362 

Wet Strafuitvoering – Termijn voor neerlegging van memorie. 

Niet ontvankelijk want laattijdig is de memorie in cassatie neergelegd na het verstrijken 
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van de termijn van vijf dagen na de datum van het cassatieberoep. (Art. 97, § 1 Wet 17 
mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf 
en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de 
strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
28 augustus 2007 P.2007.1166.N nr. 378 

Gevolg bij overschrijding van de termijn – Termijn binnen dewelke de zitting van de 
strafuitvoeringsrechtbank moet plaatsvinden. 

De naleving van de termijn van twee maanden binnen dewelke de zitting van de 
strafuitvoeringsrechtbank moet plaatsvinden na de indiening van het schriftelijk verzoek 
tot een strafuitvoeringsmodaliteit of na ontvangst van het advies van de directeur is geen 
substantiële formaliteit en de overschrijding van deze termijn leidt niet tot vernietiging 
van de beslissing die een strafuitvoeringsmodaliteit verwerpt  (Art. 52, § 1, eerste lid Wet 
17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een 
vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de 
strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
28 augustus 2007 P.2007.1166.N nr. 378 

Dossier – Wet Strafuitvoering – Advies van de directeur – Afwezigheid van stukken. 

De strafuitvoeringsrechtbank die om de enkele reden dat in het dossier, gevoegd bij het 
advies van de directeur over de voorwaardelijke invrijheidstelling, bepaalde stukken 
ontbreken, oordeelt dat dit advies onontvankelijk is, verantwoordt zijn beslissing niet naar 
recht  (Artikelen 30, § 2, 31, § 1 en 50, § 2 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer 
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
28 augustus 2007 P.2007.1219.N nr. 379 

Dossier – Wet Strafuitvoering – Advies van de directeur – Afwezigheid van stukken. 

De strafuitvoeringsrechtbank die om de enkele reden dat in het dossier betreffende het 
advies van de directeur over de voorwaardelijke invrijheidstelling en de verzoeken tot 
elektronisch toezicht en beperkte hechtenis, bepaalde stukken ontbreken, oordeelt dat dit 
advies en die verzoeken onontvankelijk is, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht. 
(Artikelen 30, § 2, 31, § 1 en 50, § 2 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie 
van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in 
het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
28 augustus 2007 P.2007.1282.N nr. 380 

Cassatieberoep – Beslissing tot schorsing. 

Geen cassatieberoep staat open tegen de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank die 
de schorsing van de voorwaardelijke invrijheidstelling beveelt. (Art. 96, § 1 Wet 17 mei 
2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de 
aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
18 september 2007 P.2007.1306.N nr. 419 

Vermoeden van onschuld – Strafuitvoeringsrechtbank – Beslissing over de strafuitvoering 
– Recidivegevaar. 

Het algemeen rechtsbeginsel inzake het vermoeden van onschuld wordt niet miskend, 
uitsluitend door het feit dat de strafuitvoeringsrechtbank die uitspraak doet over de 
tenuitvoerlegging van de straffen, een risico van herhaling vaststelt, waarvan zij het 
bestaan bij wet moet nagaan. (Art. 47, § 1, 2° Wet 17 mei 2006 betreffende de externe 
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rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer 
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
10 oktober 2007 P.2007.1362.F nr. 474 

Strafuitvoeringsrechtbank – Artikel 6, EVRM – Toepassing. 

Artikel 6 EVRM is alleen toepasselijk op, ofwel het onderzoek van geschillen over de 
vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen, ofwel de gegrondheid van elke 
vervolging in strafzaken; bijgevolg is het niet toepasselijk op de 
strafuitvoeringsrechtbank. 
10 oktober 2007 P.2007.1362.F nr. 474 

Niet–naleving van de termijn – Strafuitvoeringsrechtbank – Kennisgeving binnen 
vierentwintig uur – Vonnis. 

De termijn van vierentwintig uur die bij artikel 58, § 1, van de Wet van 17 mei 2006 
betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden, is bepaald, binnen welke het 
vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank bij gerechtsbrief ter kennis van de veroordeelde 
wordt gebracht, is noch substantieel noch op straffe van nietigheid voorgeschreven. 
10 oktober 2007 P.2007.1362.F nr. 474 

Voorwaarden – Strafuitvoeringsrechtbank – Elektronisch toezicht – Geen 
tegenaanwijzingen – Voorwaardelijke invrijheidstelling. 

Aangezien artikel 47, § 1, van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden, de toekenning van het elektronisch toezicht en de 
voorwaardelijke invrijheidstelling doet afhangen van het ontbreken van dezefde 
tegenaanwijzingen in hoofde van de veroordeelde, kunnen de elementen waardoor het 
elektronisch toezicht niet aangewezen is, geen andere uitwerking hebben op de 
voorwaardelijke invrijheidstelling, vermits deze de vrijheid nog in mindere mate beperkt; 
door de redenen uiteen te zetten waarom zij de eerste maatregel niet toekent, geeft de 
strafuitvoeringsrechtbank de redenen op waarom de tweede maatregel niet werd 
toegekend. (Art. 68, § 5, tweede lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie 
van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in 
het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
10 oktober 2007 P.2007.1362.F nr. 474 

Verplichting – Strafuitvoeringsrechtbank – Vaststelling van het overblijvende gedeelte 
van de straf – Herroeping. 

Ingeval van herroeping van een voorwaardelijke invrijheidstelling, bepaalt de 
strafuitvoeringsrechtbank het gedeelte van de vrijheidsstraf dat de veroordeelde nog moet 
ondergaan, rekening houdend met de periode van de proeftijd die goed is verlopen en met 
de inspanning die de veroordeelde heeft geleverd om de voorwaarden te respecteren die 
hem waren opgelegd. (Art. 68, § 5, tweede lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer 
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
10 oktober 2007 P.2007.1357.F nr. 473 

Strafuitvoeringsrechtbank – Artikel 2 aanvullend Protocol nr. 7 EVRM – Recht op 
rechtspraak in twee instanties – Artikel 13 I.V.B.P.R.. 

Noch artikel 2 aanvullend Protocol nr. 7 EVRM, dat overigens niet door België werd 
ondertekend, noch artikel 13 EVRM, waarborgen ten aanzien van de vonnissen van de 
strafuitvoeringsrechtbanken het recht op rechtspraak in twee instanties of een 
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daadwerkelijk recht van hoger beroep. 
10 oktober 2007 P.2007.1362.F nr. 474 

Verplichting – Toekenning – Strafuitvoeringsrechtbank – Uitvoeringsmodaliteit van de 
straf – Voorwaardelijke invrijheidstelling met het oog op overlevering – Vermelding van 
de algemene voorwaarden. 

Wanneer de strafuitvoeringsrechtbank een strafuitvoeringsmodaliteit toekent, met name, 
een voorlopige invrijheidstelling met het oog op overlevering aan de buitenlandse 
rechterlijke overheid, moet zij in haar beslissing de algemene voorwaarden vermelden die 
in artikel 55 van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de 
veroordeelden, zijn bedoeld  
24 oktober 2007 P.2007.1390.F nr. 504 

Strafuitvoeringsrechtbank – Overblijvend gedeelte van de straf – In aanmerkingneming 
van de proeftijd – Duur – Motivering – Beslissing – Herroeping. 

De strafuitvoeringsrechtbank verantwoordt wettig haar beslissing om de totaliteit van de 
straf die op het ogenblik van de toekenning van de voorwaardelijke invrijheidstelling nog 
moest worden ondergaan, andermaal ten uitvoer te leggen, wanneer zij bij de herroeping 
van de voorwaardelijke invrijheidstelling van de veroordeelde, rekening houdt met het 
geheel van de periode van de proeftijd die is verstreken. (Art. 68, § 5, tweede lid Wet 17 
mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf 
en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de 
strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
21 november 2007 P.2007.1529.F nr. 572 

Strafuitvoeringsrechtbank – Vonnis – Vermeldingen – Herroeping. 

De strafuitvoeringsrechtbank die de voorwaardelijke invrijheidstelling herroept, moet in 
zijn vonnis de datum bepalen waarop de veroordeelde een nieuw verzoek kan indienen of 
deze waarop de directeur een nieuw advies moet uitbrengen. (Artikelen 57 en 68, § 5, 
tweede lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot 
een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de 
strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
21 november 2007 P.2007.1529.F nr. 572 

Toepasselijke bepalingen – Verdere procedure – Strafuitvoeringsrechtbank – 
Overblijvend gedeelte van de straf – Tenuitvoerlegging – Beslissing – Herroeping. 

Wanneer de voorwaardelijke invrijheidstelling werd herroepen en de 
strafuitvoeringsrechtbank de tenuitvoerlegging heeft bevolen van de straf van 
vrijheidsberoving die de veroordeelde nog moet ondergaan, wordt de latere 
toekenningsprocedure van een nieuwe voorwaardelijke invrijheidstelling geregeld door de 
artikelen 47 tot 58 van de Wet van 17 mei 2006. (Artikelen 47 tot 58, en 68, § 5, tweede 
lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een 
vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de 
strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
21 november 2007 P.2007.1529.F nr. 572 

Cassatieberoep – Prejudiciële vraag – Strafuitvoeringsrechtbank – Verplichting tot het 
stellen van de vraag. 

De korte duur van de termijn van dertig dagen binnen welke het Hof uitspraak moet doen 
over het cassatieberoep tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank die uitspraak 
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doet over de toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit, en de omstandigheid dat de 
veroordeelde inmiddels opgesloten blijft, staan niet toe dat een prejudiciële vraag aan het 
Grondwettelijk Hof wordt gesteld  (Art. 97, § 3 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer 
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.) 
28 november 2007 P.2007.1618.F nr. 591 

Verplichting – Strafuitvoeringsrechtbank – Aanwezigheid van het openbaar ministerie – 
Uitspraak – Vonnis. 

Uit artikel 782bis Gerechtelijk Wetboek volgt dat, in strafzaken, het vonnis van de 
strafuitvoeringsrechtbank door de voorzitter moet worden uitgesproken in aanwezigheid 
van niet alleen de assessoren die aan de beraadslaging hebben deelgenomen, maar ook 
van een lid van het openbaar ministerie  
28 november 2007 P.2007.1558.F nr. 590 

VORDERING IN RECHTE 
Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Eerste aanleg – Geen vordering – Tussenvordering 
tot veroordeling – Burgerlijke zaken – Vrijwaring. 

Een partij mag niet voor het eerst in hoger beroep een vordering tot vrijwaring instellen 
tegen een andere partij wanneer tussen deze partijen in eerste aanleg geen vorderingen 
waren gesteld; dit geldt ook wanneer die vordering tot vrijwaring berust op een na het 
vonnis in eerste aanleg tussen deze partijen gesloten overeenkomst  (Artikelen 13, 15, 
812, tweede lid, en 813, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.) 
5 januari 2007 C.2006.0026.N nr. 8 

Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Eerste aanleg – Geen vordering – Tussenvordering 
tot veroordeling – Burgerlijke zaken – Vrijwaring. 

Een partij mag niet voor het eerst in hoger beroep een vordering tot vrijwaring instellen 
tegen een andere partij wanneer tussen deze partijen in eerste aanleg geen vorderingen 
waren gesteld; dit geldt ook wanneer die vordering tot vrijwaring berust op een feit of een 
akte die de oorspronkelijke eiser in de dagvaarding heeft aangevoerd  (Artikelen 13, 15, 
812, tweede lid, en 813, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.) 
16 maart 2007 C.2006.0294.N nr. 144 

Rechtsingang – Tussenvordering tussen partijen in het geding – Burgerlijke zaken. 

Wanneer een partij vrijwillig is tussengekomen in het geding, conclusies neemt ten 
aanzien van de andere partijen en zich verdedigt ten aanzien van de andere partijen die 
tegen haar, nog voor zij tussenkwam in het geding, hebben geconcludeerd en vorderingen 
ingesteld, en de partijen vervolgens voor de rechter verschijnen om een vonnis te vragen 
zonder op te werpen dat de voortijdige vordering op die grond niet ontvankelijk zou zijn, 
vermag de rechter uitspraak te doen over die vordering  (Art. 809 Gerechtelijk Wetboek.) 
23 april 2007 C.2006.0097.N nr. 202 

Ontvankelijkheid – Belang en hoedanigheid – Partij die beweert houder te zijn van een 
subjectief recht – Burgerlijke zaken. 

De procespartij die beweert houder te zijn van een subjectief recht, heeft, ook al wordt het 
betwist, belang en hoedanigheid om een vordering in rechte in te stellen; het onderzoek 
naar het bestaan of de draagwijdte van het aangevoerde subjectief recht betreft  niet de 
ontvankelijkheid maar de gegrondheid van de vordering  (Artikelen 17 en 18 Gerechtelijk 
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Wetboek.) 
28 september 2007 C.2006.0180.F nr. 441 

Geneeskundige verstrekkingen – Verzorgingsverstrekkers in de zin van artikel 2277bis 
Burgerlijk Wetboek. 

De dierenartsen zijn geen verzorgingsverstrekkers als bedoeld in artikel 2277bis 
Burgerlijk Wetboek 
16 oktober 2007 C.2006.0590.N nr. 544 

Koop – Rechtsvordering van de koper – Verborgen gebreken – Grondslag. 

Wanneer de verkochte zaak door een verborgen gebrek is aangetast, kan de koper alleen 
de rechtsvordering tot vrijwaring voor verborgen gebreken instellen en niet de 
rechtsvordering wegens niet–nakoming van de verplichting tot levering van een zaak die 
conform de verkochte zaak is. (Art. 1641 Burgerlijk Wetboek.) 
19 oktober 2007 C.2004.0500.F nr. 495 

Ontvankelijkheid – Belang en hoedanigheid – Burgerlijke zaken. 

De procespartij die voorhoudt titularis te zijn van een subjectief recht heeft, ook al wordt 
het betwist, belang en hoedanigheid om een vordering in rechte in te stellen; het 
onderzoek naar het bestaan of de draagwijdte van het ingeroepen subjectief recht betreft 
niet de ontvankelijkheid maar de gegrondheid van de vordering  (Art. 17 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
16 november 2007 C.2006.0144.F nr. 558 

Gedinghervatting – Burgerlijke zaken – Vorm. 

Degene die het geding namens een rechtsvoorganger hervat, moet in een neergelegde akte 
verklaren, dit is tot uitdrukking brengen, dat hij het geding wegens de rechtsopvolging 
hervat; de gedinghervatting kan aldus niet impliciet geschieden. (Art. 816, eerste lid 
Gerechtelijk Wetboek.) 
6 december 2007 C.2006.0092.N nr. 619 

VREEMDELINGEN 
Aard – Nieuwe vrijheidsberovende maatregel – Asielaanvraag – Vrijheidsberovende 
maatregel – Overdracht aan de verantwoordelijke Staat – Wederrechtelijk verzet. 

Noch artikel 51/5, § 3, vierde lid Vreemdelingenwet, noch enige andere wetsbepaling of 
verdragsrechtelijke bepaling verzetten zich ertegen dat wanneer de verwijdering van de 
rechtens vastgehouden vreemdeling omwille van zijn wederrechtelijk verzet niet is 
gebeurd, een nieuwe beslissing tot vasthouding overeenkomstig artikel 27, § 3, 
Vreemdelingenwet wordt getroffen; deze nieuwe beslissing is geen verlenging van de 
aanvankelijke beslissing maar een autonome titel van vrijheidsberoving  (Artikelen 27, § 
3, en 51, § 3, vierde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.) 
6 februari 2007 P.2006.1660.N nr. 69 

Bevoegdheid van de rechter – Nieuwe vrijheidsberovende maatregel – Asielaanvraag – 
Vrijheidsberovende maatregel – Overdracht aan de verantwoordelijke Staat – 
Wederrechtelijk verzet – Beroep – Gevolg. 

De rechter gevat van het door de vreemdeling bij toepassing van artikel 71 
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Vreemdelingenwet ingestelde beroep tegen de beslissing van vrijheidsberoving genomen 
bij toepassing van artikel 51/5, § 3, vierde lid, Vreemdelingenwet kan, wanneer een 
nieuwe beslissing tot vasthouding overeenkomstig artikel 27, § 3, Vreemdelingenwet 
werd getroffen omdat de verwijdering van de opgesloten of vastgehouden vreemdeling 
omwille van zijn wederrechtelijk verzet niet is gebeurd, binnen de grenzen van het bij 
hem aanhangige beroep slechts het bestaan vaststellen van die nieuwe beslissing zonder 
dat hij de wettigheid ervan kan onderzoeken; door deze nieuwe beslissing verliest de 
rechtspleging tegen de eerste beslissing tot vasthouding haar bestaansreden  (Artikelen 27, 
§ 3, 71, 72, 51/5, § 3, vierde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.) 
6 februari 2007 P.2006.1660.N nr. 69 

Opschortende werking – Vrijheidsberoving – Aanvraag tot machtiging van verblijf – 
Maatregel tot verwijdering. 

Een aanvraag tot machtiging van verblijf die op grond van artikel 9, Vreemdelingenwet is 
ingediend schorst geen administratieve maatregel van vrijheidsberoving die met 
toepassing van artikel 7, derde lid, van deze wet is genomen  (Artikelen 7, derde lid, en 9 
Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.) 
18 april 2007 P.2007.0320.F nr. 190 

Vrijheidsberoving – Redengeving – Wettigheid – Noodzaak – Maatregel tot verwijdering. 

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling kan beslissen dat de 
vrijheidsberoving van een vreemdeling met het oog op diens verwijdering aan een 
dwingende noodzaak beantwoordt, wanneer het eerst heeft vastgesteld dat de 
rechtspleging die door die vreemdeling voor de Raad van State is ingesteld geen 
opschortende werking heeft en vervolgens oordeelt dat de maatregel van 
vrijheidsberoving alleen tot doel heeft de tenuitvoerlegging van de beslissing tot 
verwijdering van het grondgebied van die vreemdeling te verzekeren, dat hij passend en 
persoonlijk met redenen is omkleed, dat uit geen enkel gegeven van het dossier blijkt dat 
die motivering door een feitelijke vergissing of een kennelijke dwaling zou zijn aangetast 
en dat het dossier de relevante gegevens bevat die de redenen voor de keuze van die 
maatregel verantwoorden.  (Art. 7, derde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang 
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.) 
18 april 2007 P.2007.0320.F nr. 190 

Recht op vrijheid en veiligheid – Vrijheidsberoving – Artikel 5.1.f – Aanvraag tot 
machtiging van verblijf – Verdrag Rechten van de Mens – Verbod – Maatregel tot 
verwijdering. 

Artikel 5.1.f, EVRM verbiedt niet iedere bij wet ingestelde rechtspleging tot verwijdering 
van het grondgebied wanneer de vreemdeling die het voorwerp ervan uitmaakt een 
aanvraag tot machtiging van verblijf heeft ingediend op grond van artikel 9, 
Vreemdelingenwet. (Art. 5.1, f EVRM; Art. 9 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen.) 
18 april 2007 P.2007.0320.F nr. 190 
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VRUCHTGEBRUIK. GEBRUIK EN BEWONING 
Verkoop van een met een vruchtgebruik bezwaard onroerend goed – Overdracht van het 
recht van vruchtgebruik – Gevolgen. Vruchten – Vruchtgebruik. 

Wanneer een met een vruchtgebruik bezwaard goed wordt verkocht en het recht van 
vruchtgebruik op de verkoopprijs wordt verrekend, kan de vruchtgebruiker slechts 
aanspraak maken op de interest op dat kapitaal  (Art. 584 Burgerlijk Wetboek.) 
11 januari 2007 C.2005.0406.F nr. 19 

WATERS 
Herstel – Grondwaterwinningen en pompingen – Waals Fonds van voorschotten – 
Subrogatie in de rechten en rechtsvorderingen van de benadeelden – Schade. 

De subrogatie door het Waalse Fonds van voorschotten voor het herstel van schade 
veroorzaakt door de grondwaterwinning en –oppomping is slechts onderworpen aan de 
voorwaarde dat de benadeelde de dagvaarding heeft ingesteld bedoeld in artikel 3 van het 
decreet dat die vergoeding regelt  (Artikelen 3 en 9, § 1 Decr. Waalse Gewestraad 11 okt. 
1985 houdende het herstel van schade veroorzaakt door grondwaterwinningen en 
pompingen.) 
26 oktober 2007 C.2006.0426.F nr. 508 

WEGEN 
Spoorweg – Rijksweg – Gewestweg – Provincieweg – Gemeenteweg – Bovengrondse 
kruising – Bestemming. 

Een rijksweg, een gewestweg, een provincieweg of een gemeenteweg, op de plaats waar 
die door een spoorweg wordt gekruist, verliest, door het feit zelf van zijn nieuwe 
bestemming, op die kruising zijn oorspronkelijke aard en maakt integrerend deel uit van 
de spoorweg, zijnde de grote weg; het enkele feit van een bovengrondse kruising van de 
spoorweg met een daaronder gelegen rijksweg, gewestweg, provincieweg of 
gemeenteweg heeft op de plaats van die kruising niet de inlijving tot gevolg van de lager 
gelegen weg, ook al steunt de bovengrondse kruising op een bouwwerk dat rust op de 
lager gelegen weg  (Enig art., laatste lid Wet 17 jan. 1938; Art. 7, eerste lid Wet 9 aug. 
1948 houdende wijziging van de wetgeving in zake wegen; Art. 1 Wet 25 juli 1891 
houdende herziening der wet van 15 april 1843, op de politie der spoorwegen.) 
22 juni 2007 C.2005.0514.N nr. 351 

WEGVERKEER 

WEGVERKEERSWET 
Werkstraf – Bestraffing van de misdrijven – Toepasselijke straffen. 

Bij gebreke van andersluidende bepalingen, kan een werkstraf worden uitgesproken zowel 
voor de overtredingen van het Strafwetboek als voor die bepaald in bijzondere wetten en 
verordeningen; geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de rechter een werkstraf uit te 
spreken ter bestraffing van een overtreding van de Wegverkeerswet  (Artikelen 37ter, § 1, 
en 100 Strafwetboek.) 
10 januari 2007 P.2006.1057.F nr. 18 
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Materiële bewijsmiddelen die door bemande automatisch werkende toestellen worden  – 
Bijzondere wettelijke bewijswaarde – Voorafgaande opleiding – Voorwaarde – 
Vaststellingen. 

De bijzondere wettelijke bewijswaarde, zolang het tegendeel niet is bewezen, die de wet 
toekent aan de vaststellingen die, met betrekking tot overtredingen van de 
Wegverkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten, gesteund zijn op materiële bewijsmiddelen 
die door bemande automatisch werkende toestellen zijn opgeleverd, is niet afhankelijk 
van de voorwaarde dat de door de voormelde bevoegde persoon gevolgde opleiding werd 
verstrekt door de fabrikant van het gebruikte radartoestel (Art. 62, eerste, tweede en 
vierde lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
Koninklijk besluit van 16 maart 1968.) 
24 januari 2007 P.2006.1195.F nr. 43 

Materiële bewijsmiddelen die door bemande automatisch werkende toestellen worden  – 
Bijzondere wettelijke bewijswaarde – Handleiding van het radartoestel – Voorwaarde – 
Vaststellingen. 

De bijzondere wettelijke bewijswaarde, zolang het tegendeel niet is bewezen, die de wet 
toekent aan de vaststellingen die, met betrekking tot overtredingen van de 
Wegverkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten, gesteund zijn op materiële bewijsmiddelen 
die door bemande automatisch werkende toestellen zijn opgeleverd, is niet afhankelijk 
van het bewijs dat de handleiding van het radartoestel in het bezit was van de bevoegde 
persoon die met een dergelijk toestel een overtreding heeft vastgesteld noch van het feit 
dat die handleiding bij het strafdossier werd gevoegd. (Art. 62, eerste, tweede en vierde 
lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk 
besluit van 16 maart 1968.) 
24 januari 2007 P.2006.1195.F nr. 43 

Beoordelingsvrijheid van de feitenrechter – Bewijskracht van proces–verbaal tot bewijs 
van het tegendeel – Wettelijke bewijswaarde – Artikel 62, eerste lid. 

De ambtenaren van de overheid die door de Koning zijn aangesteld om toezicht te houden 
op de uitvoering van de Wegverkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten, stellen de 
overtredingen vast door processen–verbaal die bewijs opleveren zolang het tegendeel niet 
is bewezen; de rechter moet de materiële vaststellingen die door de verbalisanten 
persoonlijk binnen de perken van hun bevoegdheid zijn verricht, voor waar aannemen, tot 
bewijs van het tegendeel  
24 januari 2007 P.2006.1195.F nr. 43 

Verval van het recht tot sturen wegens lichamelijke ongeschiktheid – Aard van deze 
maatregel. 

Uit de artikelen 42 Wegverkeerswet en N6, 1.1° en 2.2, van de bijlagen aan het koninklijk 
besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, volgt dat de houder van een rijbewijs 
die aan alcohol verslaafd is, lijdt aan een lichamelijke ongeschiktheid als bedoeld in 
artikel 42 Wegverkeerswet; wanneer naar aanleiding van een veroordeling wegens 
overtreding van de politie over het wegverkeer of wegens een verkeersongeval te wijten 
aan het persoonlijke toedoen van de dader, de rechter vaststelt dat de schuldige, houder 
van een rijbewijs, lijdt aan alcoholverslaving, moet hij, naast de uitgesproken straf, het in 
die wetsbepaling bedoelde verval, dat een veiligheidsmaatregel is, uitspreken  
30 januari 2007 P.2006.1496.N nr. 57 

Gevolg – Veroordeling – Verval van het recht tot sturen wegens lichamelijke 
ongeschiktheid – Houder van een rijbewijs – Overtreding van de politie over het 
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wegverkeer of verkeersongeval aan zijn persoonlijk toedoen te wijten – Vaststelling van 
het bestaan van alcoholverslaving. 

Uit de artikelen 42 Wegverkeerswet en N6, 1.1° en 2.2, van de bijlagen aan het koninklijk 
besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, volgt dat de houder van een rijbewijs 
die aan alcohol verslaafd is, lijdt aan een lichamelijke ongeschiktheid als bedoeld in 
artikel 42 Wegverkeerswet; wanneer naar aanleiding van een veroordeling wegens 
overtreding van de politie over het wegverkeer of wegens een verkeersongeval te wijten 
aan het persoonlijke toedoen van de dader, de rechter vaststelt dat de schuldige, houder 
van een rijbewijs, lijdt aan alcoholverslaving, moet hij, naast de uitgesproken straf, het in 
die wetsbepaling bedoelde verval, dat een veiligheidsmaatregel is, uitspreken  
30 januari 2007 P.2006.1496.N nr. 57 

Gevolg – Tegenbewijs – Middelen – Proces–verbaal – Bijzondere bewijswaarde. 

Het tegenbewijs van de vaststellingen van overtreding door processen–verbaal die 
bewijskracht hebben zolang het tegendeel niet is bewezen, kan geleverd worden door alle 
middelen van recht, daarin begrepen de gegevens geleverd door een onderzoek gedaan 
ingevolge een door de beklaagde neergelegde klacht; uit de enkele omstandigheid dat 
dergelijke klacht door het openbaar ministerie is geseponeerd, kan niet afgeleid worden 
dat de feiten die er het voorwerp van uitmaken niet bewezen zijn en dat de beklaagde faalt 
in het tegenbewijs welke die klacht diende te leveren. (Art. 62, eerste lid Wetten 
betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968.) 
26 juni 2007 P.2007.0353.N nr. 357 

Tegenbewijs – Proces–verbaal – Bijzondere bewijswaarde. 

De rechters die artikel 62, eerste lid, Wegverkeerswet toepasselijk achten, veroordelen de 
beklaagde wettig op grond van de vaststellingen van het proces–verbaal waarvan, naar 
hun onaantastbare vaststelling, de beklaagde het tegenbewijs niet levert. (Art. 62, eerste 
lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk 
besluit van 16 maart 1968.) 
26 juni 2007 P.2007.0402.N nr. 358 

Artikel 29, § 1, tweede lid – Artikel 3, 36°, KB 30 sept. 2005 – Overtredingen van de 
derde graad – Artikel 61.1.1°, Wegverkeersreglement – Voorbijrijden rood licht – Artikel 
61.1.4°, Wegverkeersreglement – Voorbijrijden rode pijl in de richting die door de pijl 
wordt aangegeven. 

Uit de samenhang van de artikelen 61.1.1° en 61.1.4°, Wegverkeerreglement volgt dat een 
rode pijl voorbijrijden in de richting die door de pijl wordt aangegeven, overeenstemt met 
het voorbijrijden van een rood licht, zodat de bepaling van artikel 3, 36°, van het 
koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad 
van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie 
over het wegverkeer, dat het negeren van een rood licht aanwijst als een overtreding van 
de derde graad in de zin van artikel 29, § 1, tweede lid, Wegverkeerswet, dus ook van 
toepassing is op de bestuurder die een rode pijl voorbijrijdt in de richting die door de pijl 
wordt aangegeven. 
11 september 2007 P.2007.0470.N nr. 397 

Rechtspersoon – Toerekenbaarheid van het misdrijf – Verplichting om de identiteit van de 
bestuurder mee te delen. 

Miskenning van de verplichting om de identiteit van de bestuurder mee te delen die het 



– 393 – 

Wegverkeersreglement heeft overtreden met een voertuig dat op naam van de 
rechtspersoon is ingeschreven, als bepaald bij artikel 67ter Wegverkeerswet, kan strafbaar 
worden gesteld ten laste van de rechtspersoon voor rekening waarvan dat misdrijf werd 
gepleegd  
14 november 2007 P.2007.1064.F nr. 553 

Vermoeden van schuld – Verplichting om de identiteit van de bestuurder mee te delen. 

Door de personen die het aanwijst te verplichten om de identiteit van de bestuurder mee te 
delen die het Wegverkeersreglement heeft overtreden met een voertuig dat op naam van 
een rechtspersoon is ingeschreven, stelt artikel 67ter van de Wegverkeerswet geen 
vermoeden van schuld in tegen die bestuurder, tegen de rechtspersoon of tegen zijn 
vertegenwoordigers. 
14 november 2007 P.2007.1064.F nr. 553 

Toepassing. 

De toepassing van artikel 67ter Wegverkeerswet op de persoon die de identiteit niet heeft 
meegedeeld van de bestuurder die bij de begane overtreding is betrokken, is niet 
afhankelijk van de vervolging van die bestuurder, aangezien die vervolging wordt 
verhinderd door het verzuim dat bij de voormelde bepaling strafbaar wordt gesteld. 
14 november 2007 P.2007.1064.F nr. 553 

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01–12–1975 
Openbare weg. 

Het gebruik door voertuigen van iedere voor het verkeer van het publiek in het algemeen 
openstaande weg, zelfs als de bedding ervan privé–eigendom is, wordt geregeld door het 
Wegverkeersreglement  
31 januari 2007 P.2006.1178.F nr. 58 

Openbare weg – Plaatselijke bediening. 

Een plaatselijke bediening is een openbare weg. (Art. 2, § 47 KB van 1 dec. 1975 
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.) 
31 januari 2007 P.2006.1178.F nr. 58 

Stilstaand voertuig – Voorbijrijden – Manoeuvre – Verandering van rijstrook of van file. 

De beweging van een voertuig dat, om een voor hem stilstaand voertuig voorbij te rijden, 
zich volledig of gedeeltelijk naar de linkerrijstrook begeeft of van file verandert, is een 
verandering van rijstrook of van file en dus een manoeuvre  (Art. 12.4 KB van 1 dec. 
1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.) 
19 april 2007 C.2006.0357.F nr. 191 

Artikel 21.1, eerste lid – Noodkoppeling of hulpkoppeling – Verbod om op autosnelwegen 
te rijden – Verplichting voor de bestuurder van het slepend voertuig. 

Uit de artikelen 49.5, 21.1, eerste lid, tweede streepje, en 21.5, Wegverkeersreglement 
volgt dat, bij noodkoppeling of hulpkoppeling, de verplichting maximum slechts 25 
kilometer per uur te rijden en het verbod om op autosnelwegen te rijden en de daaruit 
voortvloeiende verplichting om de autosnelweg te verlaten bij de eerste afrit, enkel geldt 
voor de bestuurder die het andere voertuig sleept. 
26 juni 2007 P.2007.0256.N nr. 354 
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Noodkoppeling of hulpkoppeling – Verplichting voor de bestuurder van het slepend 
voertuig – Artikel 49.5 – Maximumsnelheid van 25 kilometer per uur. 

Uit de artikelen 49.5, 21.1, eerste lid, tweede streepje, en 21.5, Wegverkeersreglement 
volgt dat, bij noodkoppeling of hulpkoppeling, de verplichting maximum slechts 25 
kilometer per uur te rijden en het verbod om op autosnelwegen te rijden en de daaruit 
voortvloeiende verplichting om de autosnelweg te verlaten bij de eerste afrit, enkel geldt 
voor de bestuurder die het andere voertuig sleept. 
26 juni 2007 P.2007.0256.N nr. 354 

Noodkoppeling of hulpkoppeling – Verplichting voor de bestuurder van het slepend 
voertuig – Artikel 21.5 – Verplichting om de autosnelweg te verlaten bij de eerste afrit. 

Uit de artikelen 49.5, 21.1, eerste lid, tweede streepje, en 21.5, Wegverkeersreglement 
volgt dat, bij noodkoppeling of hulpkoppeling, de verplichting maximum slechts 25 
kilometer per uur te rijden en het verbod om op autosnelwegen te rijden en de daaruit 
voortvloeiende verplichting om de autosnelweg te verlaten bij de eerste afrit, enkel geldt 
voor de bestuurder die het andere voertuig sleept. 
26 juni 2007 P.2007.0256.N nr. 354 

Vervoer gevaarlijke goederen – Artikel 48bis, 1 – Verplichting om de autosnelwegen te 
volgen behalve in geval van noodzaak – Keuze van een bepaalde weg vanuit economisch 
oogmerk – Keuze waardoor de dichtst bijzijnde oprit van een autosnelweg niet wordt 
genomen – Begrip – Noodzaak – Toepassing. 

De keuze van een bepaalde weg, ingegeven vanuit economisch oogmerk, rekening 
houdend met tijdwinst en verbruik, waardoor de dichtst bijzijnde oprit van een 
autosnelweg niet wordt genomen, vormt niet het bestaan van een noodzaak zoals bedoeld 
in artikel 48bis, 1, Wegverkeerreglement. 
11 september 2007 P.2007.0543.N nr. 399 

Artikel 3, 36°, KB 30 sept. 2005 – Overtredingen van de derde graad – Artikel 61.1.1°, 
Wegverkeersreglement – Voorbijrijden rood licht – Artikel 61.1.4°, 
Wegverkeersreglement – Voorbijrijden rode pijl in de richting die door de pijl wordt 
aangegeven – Artikel 29, § 1, tweede lid, Wegverkeerswet. 

Uit de samenhang van de artikelen 61.1.1° en 61.1.4°, Wegverkeerreglement volgt dat een 
rode pijl voorbijrijden in de richting die door de pijl wordt aangegeven, overeenstemt met 
het voorbijrijden van een rood licht, zodat de bepaling van artikel 3, 36°, van het 
koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad 
van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie 
over het wegverkeer, dat het negeren van een rood licht aanwijst als een overtreding van 
de derde graad in de zin van artikel 29, § 1, tweede lid, Wegverkeerswet, dus ook van 
toepassing is op de bestuurder die een rode pijl voorbijrijdt in de richting die door de pijl 
wordt aangegeven. 
11 september 2007 P.2007.0470.N nr. 397 

Vervoer gevaarlijke goederen – Artikel 48bis, 1 – Verplichting om de autosnelwegen te 
volgen behalve in geval van noodzaak – Noodzaak. 

Artikel 48bis, 1, Wegverkeerreglement, dat bepaalt dat voertuigen die gevaarlijke 
goederen vervoeren en die voorzien moeten zijn van een oranje bord, behalve in geval van 
noodzaak, de autosnelwegen moeten volgen, heeft tot doel te vermijden dat gevaarlijke 
transporten onnodig in de bebouwde kom zouden rijden en wil aldus het risico op zware 
ongevallen beperken; enkel in geval van noodzaak, dit is de omstandigheid dat iets 
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onvermijdelijk of zeer dringend is, geldt de verplichting om de autosnelwegen te volgen, 
niet  
11 september 2007 P.2007.0543.N nr. 399 

Vervoer gevaarlijke goederen – Artikel 48bis, 1 – Verplichting om de autosnelwegen te 
volgen behalve in geval van noodzaak – Doel. 

Artikel 48bis, 1, Wegverkeerreglement, dat bepaalt dat voertuigen die gevaarlijke 
goederen vervoeren en die voorzien moeten zijn van een oranje bord, behalve in geval van 
noodzaak, de autosnelwegen moeten volgen, heeft tot doel te vermijden dat gevaarlijke 
transporten onnodig in de bebouwde kom zouden rijden en wil aldus het risico op zware 
ongevallen beperken; enkel in geval van noodzaak, dit is de omstandigheid dat iets 
onvermijdelijk of zeer dringend is, geldt de verplichting om de autosnelwegen te volgen, 
niet  
11 september 2007 P.2007.0543.N nr. 399 

Verplichting om voorrang te verlenen aan de andere weggebruikers – Bestuurder die een 
manoeuvre wil uitvoeren. 

De verplichting bij het uitvoeren van een manoeuvre voorrang te verlenen aan de andere 
weggebruikers bestaat niet enkel op het ogenblik waarop de bestuurder het manoeuvre wil 
uitvoeren, maar duurt voort totdat de manoeuvrerende bestuurder zijn normale plaats in 
het verkeer heeft ingenomen  (Art. 12.4 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer.) 
18 september 2007 P.2007.0770.N nr. 418 

Kruisen – Verplichting. 

De krachtens artikel 15.2, tweede lid, Wegverkeersreglement opgelegde verplichting te 
vertragen en, zo nodig, te stoppen om de tegemoetkomende weggebruikers doorgang te 
verlenen, blijft bestaan zelfs als er theoretisch voldoende ruimte is om te kruisen  
21 november 2007 P.2007.0846.F nr. 570 

ALLERLEI 
Ademtest – Meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht – 
Analysetoestellen – Kenmerken. 

Het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de analysetoestellen voor de 
meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht schrijft niet voor dat 
de verplichte ijking van de toestellen moet gebeuren door het Belgisch Instituut voor 
Verkeersveiligheid. De onregelmatigheid van het model van het voor het overige 
rechtsgeldig verleende en op het analysetoestel voor de meting van de alcoholconcentratie 
in de uitgeademde alveolaire lucht aangebrachte aanvaardingsmerk, tast de regelmatigheid 
van de met dat toestel verrichte meting niet aan. (Artikelen 2 en 4 KB 18 feb. 1991 
betreffende de analysetoestellen voor de meting van alcoholconcentratie in de 
uitgeademde alveolaire lucht.) 
8 mei 2007 P.2006.1688.N nr. 230 

Ongeval – Samenloop van fouten – Oorzaak – Aansprakelijkheid. 

Uit de omstandigheid dat een bestuurder een fout heeft begaan die in oorzakelijk verband 
staat met een ongeval, valt niet af te leiden dat tussen de fout van een andere bestuurder 
en dat ongeval hoegenaamd geen oorzakelijk verband zou bestaan  (Artikelen 1382 en 
1383 Burgerlijk Wetboek.) 
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10 mei 2007 C.2006.0468.F nr. 241 

Artikel 56, Aslastendecreet – Verbod van wegdekbeschadiging door overlading – Massa 
op de grond onder één van de assen – Overschrijding met meer dan 5 procent van het bij 
goedkeuring vastgestelde maximum – Berekening. 

Artikel 56, eerste lid, Aslastendecreet, verbiedt het wegdek te beschadigen door zich met 
een voertuig op de openbare weg te bevinden waarvan de massa op de grond onder één 
van de assen het bij de goedkeuring vastgestelde maximum met meer dan vijf procent 
overschrijdt; de berekening van de overschrijding met vijf procent mag enkel geschieden 
op de maximum toegelaten massa van de overladen as  
13 november 2007 P.2007.0956.N nr. 548 

WERKLOOSHEID 

GERECHTIGDE 
Toezicht – Conventioneel brugpensioen – Toekenningsvoorwaarde – Verblijfplaats. 

De verblijfsvoorwaarde vermeld in artikel 66, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit 
1991, beoogt een doeltreffende controle op de naleving van de 
werkloosheidsreglementering, waaraan bruggepensioneerden onderworpen blijven, 
mogelijk te maken; de specificiteit van het toezicht inzake werkloosheidsuitkeringen 
rechtvaardigt de invoering van meer beperkende maatregelen dan bij de controle inzake 
andere uitkeringen zoals een rustpension  (Art. 66, eerste lid KB 25 nov. 1991 betreffende 
de arbeidsvoorziening en werkloosheid.) 
25 juni 2007 S.2005.0094.N nr. 352 

RECHT OP UITKERING 
Terugvordering – Verjaring – Wetten – Werking in de tijd – Onverschuldigd betaalde. 

De inwerkingtreding, op 1 januari 1989, van artikel 7, § 13, tweede en derde lid, 
Besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 
kan niet tot gevolg hebben dat een verjaringstermijn voor de terugvordering van 
onverschuldigd uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen, die op 30 juni 1990 nog niet 
vervallen was krachtens de artikelen 1 en 2 van de voorgaande W. 11 maart 1977 tot 
invoering van een verjaringstermijn voor schulden jegens de uitbetalingsinstellingen voor 
werkloosheidsuitkeringen, die op 30 juni 1985 in werking was getreden, krachtens die 
nieuwe bepaling wel vervallen zou zijn  (Art. 2 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 1 en 2 Wet 
11 maart 1977; Art. 7, § 13, tweede en derde lid Besl. W. 28 dec. 1944.) 
12 februari 2007 S.2006.0041.F nr. 81 

Cumulatie – Uitoefening van een politiek mandaat – Werkloze O.C.M.W.–lid – Beperking. 

Alleen de inkomsten die voortkomen uit de uitoefening van een mandaat als O.C.M.W.–
lid, kunnen met een werkloosheidsuitkering gecumuleerd worden. (Art. 49 KB 25 nov. 
1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid.) 
10 september 2007 S.2007.0009.F nr. 395 

Terugvordering – Verjaring – Termijn – Wijzen van stuiting – Onverschuldigd betaalde – 
Aanvang. 

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening beschikt over een termijn van drie jaar om de 
terugvordering van de onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen, en 
die termijn wordt op vijf jaar gebracht in geval van fraude of bedrog, welke termijn ingaat 
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de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op dat waarin de uitbetaling gedaan 
werd; de verjaring kan daarenboven worden gestuit, hetzij door een ter post aangetekende 
brief, hetzij op één van de in het Burgerlijk Wetboek bepaalde wijzen  
8 oktober 2007 S.2007.0012.F nr. 461 

Toekenningsvoorwaarden – Weigering van uitkeringen – Verandering van 
dienstbetrekking – Beoordeling van het passend karakter van de verlaten 
dienstbetrekking. 

Om een werknemer op grond van artikel 54, eerste lid van het Werkloosheidsbesluit 1991 
uitkeringen te kunnen weigeren is in de eerste plaats vereist dat de dienstbetrekking die hij 
heeft verlaten een passende dienstbetrekking was. (Art. 54, eerste lid KB 25 nov. 1991 
betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid.) 
10 december 2007 S.2007.0037.N nr. 624 

ALLERLEI 
Samenwonen – Werkloosheidsreglementering – Overspel – Begrip. 

Uit artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek en de Werkloosheidsreglementering volgt dat 
het begrip samenwonen in deze reglementering enkel betekent dat de betrokkene 
samenleeft met één of meer andere personen waarmee hij zijn huishoudelijke 
aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelt; de vaststelling in het kader van 
die reglementering, dat een werknemer samenwoont, houdt derhalve op zich niet in dat de 
betrokkene in overspel samenwoont  (Art. 229 Burgerlijk Wetboek; Art. 59, eerste lid MB 
26 nov. 1991; Art. 110, § 1 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en 
werkloosheid.) 
21 mei 2007 C.2006.0290.N nr. 263 

Persoonlijke aard – Controlekaart – Administratieve sanctie – Verplichtingen – Controle 
– Werkloze. 

Om werkloosheidsuitkering te kunnen genieten moet de werknemer m.n. in het bezit zijn 
van een controlekaart vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand tot de 
laatste dag van de maand en moet hij deze bij zich bewaren vóór de aanvang van de 
activiteit waarvoor hij enig loon of materieel voordeel ontvangt dat tot zijn 
levensonderhoud of dat van zijn gezin kan bijdragen; tevens moet hij hiervan op zijn 
controlekaart melding maken met onuitwisbare inkt en moet hij, op straffe van 
administratieve sanctie, die kaart onmiddellijk voorleggen bij elke vordering door een 
daartoe bevoegd persoon; die verplichtingen van de werknemer zijn van persoonlijke aard  
(Art. 154, eerste lid, 2° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en 
werkloosheid; Artikelen 45, eerste lid, 2°, en 71, eerste lid, 5° KB 25 nov. 1991 
betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid.) 
19 november 2007 S.2007.0040.F nr. 566 

Tarief in strafzaken – Akte van rechtspleging – Federale politie – Controleverslag – 
Begrip. 

Het controleverslag dat door de federale politie is opgesteld en zonder verdere 
rechtspleging is verzonden naar de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 
die het vervolgens aan de R.V.A. heeft medegedeeld, is geen akte van de rechtspleging 
wanneer op het ogenblik van die mededeling nog geen enkele rechterlijke overheid die 
wettelijk met de uitoefening van de strafvordering is belast, van dit verslag of van de 
daarin vermelde feiten kennisgenomen had  (Art. 125 KB 28 dec. 1950; Art. 1380, tweede 
lid Gerechtelijk Wetboek.) 
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19 november 2007 S.2006.0053.F nr. 564 

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN 

ALGEMEEN 
Regels opgesteld door het Instituut der bedrijfsrevisoren – Wet in de zin van artikel 608 
van het Gerechtelijk Wetboek. 

De algemene controlenormen die door het Instituut der bedrijfsrevisoren zijn 
goedgekeurd, zijn wetten in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek 
(Impliciete oplossing). (Art. 608 Gerechtelijk Wetboek; Art. 18bis Wet 22 juli 1953 
houdende oprichting van een instituut der bedrijfsrevisoren.) 
24 mei 2007 D.2006.0007.F nr. 271 

Rechtsspreuk – Begrip – Wet. 

De rechtsspreuk "Nemo auditur turpitudinem suam allegans" is geen algemeen 
rechtsbeginsel en evenmin een wet in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek  
27 juni 2007 P.2007.0601.F nr. 361 

Openbare orde. 

Een wet is van openbare orde als hij de essentiële belangen van de Staat of van de 
gemeenschap raakt of als hij in het privaatrecht de juridische grondslagen bepaalt waarop 
de economische of morele orde van de maatschappij rust  (Art. 6 Burgerlijk Wetboek.) 
29 november 2007 C.2007.0173.N nr. 596 

UITLEGGING 
Arrest – Schending van de Grondwet – Grondwettelijk Hof – Bepaling in de tijd – 
Gevolgen – Rechterlijke macht – Criteria. 

Het komt aan de rechterlijke macht toe bij de uitlegging van de wet de gevolgen van de 
schending van de Grondwet waartoe het Grondwettelijk Hof in een antwoord op een 
prejudiciële vraag besluit, in de tijd te bepalen; de rechter die de werking in de tijd 
vaststelt van de door het Grondwettelijk Hof vastgestelde ongrondwettigheid, dient 
daarbij rekening te houden met het rechtmatig vertrouwen van de maatschappij in de 
wettelijke bepalingen en met de dwingende eisen van rechtszekerheid. 
20 december 2007 C.2007.0227.N nr. 653 

WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE 
Uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend 
aanhoudingsbevel – Overgangsrecht – Eerdere beslissing tot weigering van 
tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel – Nieuw verzoek gegrond op een 
buitenlands bevel tot aanhouding dat de ongeldig verklaarde titel vervangt – Uitlevering 
– Geldigheid. 

De op een reden i.v.m. overgangsrecht gegronde weigering om de tenuitvoerlegging van 
een Europees aanhoudingsbevel toe te kennen, verbiedt de uitvoerbaarverklaring niet, 
overeenkomstig artikel 3, tweede lid, Uitleveringswet, van het buitenlands bevel tot 
aanhouding dat de ongeldige titel vervangt. 
3 januari 2007 P.2006.1456.F nr. 3 

Terugvordering – Verjaring – Werking in de tijd – Onverschuldigd betaalde – Recht op 
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uitkering – Werkloosheid. 

De inwerkingtreding, op 1 januari 1989, van artikel 7, § 13, tweede en derde lid, 
Besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 
kan niet tot gevolg hebben dat een verjaringstermijn voor de terugvordering van 
onverschuldigd uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen, die op 30 juni 1990 nog niet 
vervallen was krachtens de artikelen 1 en 2 van de voorgaande W. 11 maart 1977 tot 
invoering van een verjaringstermijn voor schulden jegens de uitbetalingsinstellingen voor 
werkloosheidsuitkeringen, die op 30 juni 1985 in werking was getreden, krachtens die 
nieuwe bepaling wel vervallen zou zijn  (Art. 2 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 1 en 2 Wet 
11 maart 1977; Art. 7, § 13, tweede en derde lid Besl. W. 28 dec. 1944.) 
12 februari 2007 S.2006.0041.F nr. 81 

Gevolg – Douane en accijnzen – Accijnsschuld – Wijzigende wet – Werking in de tijd. 

Wetswijzigingen betreffende de accijnsschuld hebben geen onmiddellijke werking ten 
aanzien van de voor de inwerkingtreding van de gewijzigde bepalingen definitief 
verschuldigde maar nog niet betaalde accijns; ze hebben slechts betrekking op de 
accijnsschuld die na de inwerkingtreding van de gewijzigde wetsbepalingen is ontstaan  
(Art. 2 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 320 en 324 Programmawet 22 dec. 2003; Art. 42 
Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het 
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop; Art. 15 Wet 3 april 
1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak.) 
20 februari 2007 P.2006.1377.N nr. 104 

Niet–terugwerkende kracht van de wet – Strafzaken – Rechtsmiddel. 

Het bestaan van een rechtsmiddel vloeit niet voort uit de omstandigheid dat het 
aanwenden ervan geen afbreuk zou doen aan de regel van de niet–terugwerkende kracht 
van de wet. 
28 maart 2007 P.2007.0031.F nr. 157 

Nieuwe wet – Handeling tot stuiting gesteld onder de gelding van de oude wet – Verjaring 
– Gevolgen – Werking in de tijd. 

Behoudens andersluidende wilsuiting van de wetgever, heeft een nieuwe wet inzake de 
verjaring niet tot gevolg dat een daad of een akte die onder gelding van de oude wet een 
stuitend karakter had, na de inwerkingtreding van de nieuwe wet niet langer die stuitende 
werking zou hebben  (Art. 2 Burgerlijk Wetboek.) 
20 april 2007 C.2004.0178.N nr. 195 

Nieuwe wet – Werking in de tijd. 

Een nieuwe wet is in beginsel niet alleen van toepassing op toestanden die na haar 
inwerkingtreden zijn ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de 
vroegere wet ontstane toestand die zich voordoen of die voortduren of waarvan de 
gevolgen voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover de toepassing van de 
nieuwe wet geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten  
27 april 2007 C.2006.0363.N nr. 213 

Veroordeling – Naar recht met redenen omkleed – Opeenvolgende wetten – Feiten onder 
vigeur van de oude wet gepleegd – Feiten volgens de nieuwe wet omschreven – 
Strafzaken. 

Wanneer het aan de beklaagde ten laste gelegde feit gekwalificeerd wordt volgens de 
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omschrijving van de nieuwe wet terwijl het onder vigeur van de oude wet werd gepleegd, 
kan de rechter dat misdrijf alleen bewezen verklaren indien hij vaststelt dat het feit ook 
strafbaar was op het ogenblik dat het werd gepleegd; deze vaststelling vereist dat hij de 
bepalingen van de oude wet vermeldt welke de bestanddelen van het misdrijf omschrijven 
en welke de straf bepalen  (Art. 149 Grondwet 1994; Artikelen 163, eerste lid, 195, eerste 
lid, en 371 Wetboek van Strafvordering.) 
23 mei 2007 P.2007.0405.F nr. 268 

Strafwet – Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf gepleegd op 
een minderjarige – Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde in België – Voorwaarde – 
Misdrijf gepleegd in het buitenland – Ontvankelijkheid van de strafvordering. 

Opdat zou worden beschouwd dat de inverdenkinggestelde in België is gevonden, is niet 
vereist dat de verdachte, die zich op het ogenblik van het instellen van de vervolgingen op 
het grondgebied van het Rijk bevindt, daar op het ogenblik van het vonnis nog steeds 
verblijft; het volstaat, maar dit is wel noodzakelijk, dat de dader na het misdrijf waarvan 
hij wordt verdacht, naar België is gekomen en er is aangetroffen of gevonden, ook al heeft 
hij het grondgebied nog vóór de eerste procedurehandelingen verlaten  
30 mei 2007 P.2007.0216.F nr. 282 

Strafwet – Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf gepleegd op 
een minderjarige – Misdrijf gepleegd in het buitenland – Ontvankelijkheid van de 
strafvordering. 

Art. 10ter, 2°, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, maakt de vervolging 
mogelijk in België van eenieder die zich buiten het grondgebied van het Rijk, op een 
minderjarige, schuldig maakt aan één van de misdrijven bepaald in de artikelen 372 tot 
377 en 409 Strafwetboek, op voorwaarde dat de verdachte in België wordt gevonden  
(Art. 12, eerste lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.) 
30 mei 2007 P.2007.0216.F nr. 282 

Gevolg – Strafwet – Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf 
gepleegd op een minderjarige – Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde in België – 
Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde na het instellen van de vervolgingen – 
Voorwaarde – Misdrijf gepleegd in het buitenland – Ontvankelijkheid van de 
strafvordering. 

De voorwaarde van aanwezigheid op het Belgisch grondgebied, die aan de 
ontvankelijkheid van de strafvordering is gekoppeld, moet vervuld zijn op het ogenblik 
dat die vordering wordt ingesteld en de latere aanwezigheid van de verdachte op 
Belgische bodem kan geen vervolging ontvankelijk maken welke het niet was op het 
ogenblik dat zij werd ingesteld  
30 mei 2007 P.2007.0216.F nr. 282 

Rechter – Tekortkomingen – Rechterlijke tucht – Samenhang. 

Wanneer tussen tuchtrechtelijke tekortkomingen samenhang bestaat en het onderzoek van 
een eerste tekortkoming heeft geleid tot een verhoor door de bevoegde overheid onder 
gelding van de oude wet, blijft de oude procedure van toepassing op alle samenhangende 
feiten, zelfs op die welke dagtekenen van na de inwerkingtreding van de nieuwe wet  (Art. 
34 Wet 7 juli 2002; Art. 405bis Gerechtelijk Wetboek.) 
6 juni 2007 D.2007.0008.F nr. 308 

Werking in de ruimte – Toepasselijk verklaard Marokkaans recht – Geen uitkering na 
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echtscheiding. 

Het bestreden vonnis, dat weigert acht te slaan op het toepasselijk verklaarde Marokkaans 
recht, op grond dat het de uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding niet kent en 
daarom "strijdig met de Belgische internationale openbare orde moet worden verklaard, 
omdat het in aanvaring komt met een grondbeginsel van het Belgisch recht", verantwoordt 
zijn beslissing niet naar recht  (Artikelen 3, derde lid, 6, 301 en 306 Burgerlijk Wetboek.) 
18 juni 2007 C.2004.0430.F nr. 332 

Europees aanhoudingsbevel – Procedure van tenuitvoerlegging – Wet van 19 december 
2003 – EU–lidstaten – Staat die het uitleveringsstelsel heeft behouden voor feiten die voor 
een bepaalde datum zijn gepleegd – Werking in de tijd. 

Ten aanzien van een EU–Lidstaat die de toepassing van het Europees aanhoudingsbevel 
in de tijd heeft beperkt, blijft de uitleveringsprocedure slechts van toepassing op de 
overlevering aan België, door die Staat, van een op grond van een Europees 
aanhoudingsbevel gezochte persoon, voor feiten die vóór de door die Staat opgegeven 
datum zijn gepleegd, en niet op de overlevering van een dergelijk persoon door België aan 
een andere EU–Lidstaat  (Art. 44, § 1 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel.) 
27 juni 2007 P.2007.0867.F nr. 363 

Overgangsrecht – Wet 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het 
internationaal humanitair recht – Regelmatige vervolging voor inwerkingtreding – 
Werking in de tijd. 

De wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal 
humanitair recht en de wet van 22 mei 2006 tot wijziging van sommige bepalingen van de 
wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering, alsmede van een bepaling van de wet van 5 augustus 2003 betreffende 
ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, bevatten geen 
overgangsmaatregel die de bevoegdheid van de Belgische gerechten voor de misdrijven 
bedoeld in artikel 1 Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te 
Straatsburg op 27 januari 1977, beperkt wanneer de vervolging vóór hun inwerkingtreding 
regelmatig aanhangig gemaakt was. 
18 september 2007 P.2007.0571.N nr. 415 

Overgangsrecht – Wet van 22 mei 2006 tot wijziging van sommige bepalingen van de wet 
van 17 april 1878 – Werking in de tijd. 

De wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal 
humanitair recht en de wet van 22 mei 2006 tot wijziging van sommige bepalingen van de 
wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering, alsmede van een bepaling van de wet van 5 augustus 2003 betreffende 
ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, bevatten geen 
overgangsmaatregel die de bevoegdheid van de Belgische gerechten voor de misdrijven 
bedoeld in artikel 1 Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te 
Straatsburg op 27 januari 1977, beperkt wanneer de vervolging vóór hun inwerkingtreding 
regelmatig aanhangig gemaakt was. 
18 september 2007 P.2007.0571.N nr. 415 

Nieuwe wet – Opgeheven wet – Als misdrijf omschreven feit – Zelfde feit onder andere 
voorwaarden ten laste gelegd – Werking in de tijd – Strafzaken – Toepassing. 

Wanneer een nieuwe wet de vorige opheft, zonder aan het doel ervan te verzaken of 
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wanneer zij een feit strafbaar stelt onder dezelfde voorwaarden als de opgeheven wet, kan 
zij wettig worden toegepast op de feiten die onder de vorige wet zijn gepleegd; indien de 
nieuwe wet niet afziet van het doel van de opgeheven wet, maar aan de strafbaarstelling 
van het feit andere voorwaarden verbindt, kan zij op de feiten die onder de vorige wet zijn 
gepleegd alleen onder de voor de beklaagde meest gunstige voorwaarden worden 
toegepast  (Art. 2 Strafwetboek; Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 
15 mei 1981.) 
24 oktober 2007 P.2006.0965.F nr. 499 

Mildere straf – Terugwerkende kracht – Nieuwe strafwet – Werking in de tijd. 

Art. 2 Strafwetboek, verbiedt om aan de strafwet terugwerkende kracht te verlenen ten 
nadele van de beklaagde, maar legt integendeel de toepassing op van de wet die na het 
plegen van het misdrijf in werking is getreden en dat misdrijf minder zwaar bestraft  (Art. 
2 Strafwetboek.) 
24 oktober 2007 P.2006.0965.F nr. 499 

Wijziging door een nieuwe wet – Werking in de tijd – Rechtsmiddelen – Wet betreffende 
de rechtspleging. 

Een nieuwe wet betreffende de rechtspleging die de regeling met betrekking tot het stelsel 
van de rechtsmiddelen wijzigt is, behoudens afwijkende bepaling, alleen van toepassing 
op beslissingen die worden gewezen nadat de nieuwe wet in werking is getreden  
31 oktober 2007 P.2007.1401.F nr. 523 

Wijziging – Terugwerkende kracht – Strafwet – Uitvoeringsbesluit – Werking in de tijd. 

Artikel 2, tweede lid, Strafwetboek, vindt geen toepassing wanneer een vroeger besluit 
wordt vervangen door een later besluit dat genomen werd ter uitvoering van dezelfde wet 
als het vroegere besluit, zonder dat de wet zelf gewijzigd werd; de feiten die ingevolge het 
vroegere besluit strafbaar waren ten tijde waarop ze werden gepleegd, blijven strafbaar, 
zelfs indien ze ingevolge het latere besluit, genomen ter uitvoering van dezelfde wet die 
niet werd gewijzigd, ten tijde van de uitspraak geen strafbaar feit meer opleveren  
20 november 2007 P.2007.1109.N nr. 567 

Werking in de ruimte – Belgische internationale openbare orde – Eerste huwelijk niet 
ontbonden – Nationale wet van een echtgenoot die polygamie niet toestaat – Tweede 
huwelijk door de andere echtgenoot geldig gesloten in het buitenland – Gevolgen in 
België – Wettenconflict. 

De Belgische internationale openbare orde verzet zich tegen erkenning, in Belgïe, van de 
gevolgen van een geldig in het buitenland gesloten huwelijk, wanneer een van de 
echtgenoten, op het tijdstip van dat huwelijk, reeds een nog niet ontbonden huwelijk is 
aangegaan met een persoon wiens nationale wet polygamie niet toestaat. 
3 december 2007 S.2006.0088.F nr. 606 

Aard – Wet die een nieuwe onderzoeksmaatregel invoert – Wet die daarvoor een nieuwe 
rechtspleging instelt. 

De wet die vanaf een bepaald ogenblik een wettelijke onderzoeksmaatregel invoert die 
voordien niet bestond, en daarvoor een nieuwe rechtspleging instelt, is geen wet in de zin 
van artikel 3 Gerechtelijk Wetboek die onmiddelijk kan worden toegepast op nog 
aanhangige rechtsgedingen van vóór de nieuwe wet  (Art. 3 Gerechtelijk Wetboek; 
Artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering.) 
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18 december 2007 P.2007.1332.N nr. 643 

Opgeheven wetsbepaling – Wet die er naar verwijst – Toepasselijkheid van de opgeheven 
wetsbepaling – Werking in de tijd. 

Een opgeheven wetsbepaling waarnaar wordt verwezen door een niet opgeheven wettekst 
moet in de regel geacht worden van kracht te blijven voor de toepassing van de niet 
opgeheven wet; deze regel is echter niet van toepassing als uit de strekking van de 
opheffingsbepaling blijkt dat het niet alleen de bedoeling is een bepaalde wettekst op te 
heffen, maar ook deze wettekst niet langer te behouden voor de toepassing van andere 
wetten waarin naar de opgeheven wettekst wordt verwezen. (Art. 2 Burgerlijk Wetboek.) 
20 december 2007 F.2005.0062.N nr. 657 

Uitsluiting – Artikel 29bis WAM 1989 – Voertuigen aan spoorstaven verbonden – 
Ongrondwettigheid – Arrest van het Grondwettelijk Hof – Toepasselijkheid van de wet – 
Verkeersongeval – Bekendmaking. 

De eisen van het rechtmatig vertrouwen en rechtszekerheid verzetten zich ertegen dat de 
verplichting tot schadevergoeding die is bepaald in artikel 29bis, § 1, eerste lid, van de 
WAM 1989 van toepassing is op verkeersongevallen met voertuigen die aan spoorstaven 
verbonden zijn, die zich hebben voorgedaan vóór de bekendmaking van het arrest van het 
Grondwettelijk Hof, dat de ongrondwettigheid vaststelt van dat artikel in zoverre het die 
voertuigen uitsluit van het stelsel van vergoeding waarin het voorziet. (Art. 29bis Wet 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.) 
20 december 2007 C.2007.0227.N nr. 653 

WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN 
Raad van State – Bevorderingsfonds "Tuinbouw" – Verplichte bijdragen – Besluit van de 
Waalse regering van 14 dec. 1995 – Reglementair besluit – Afdeling wetgeving – Advies – 
Hoogdringendheid. 

De hoogdringendheid is gegrond op het feit dat er voor het Waalse Gewest onverwijld een 
specifieke regeling voor de verplichte bijdragen bestemd voor het bevorderingsfonds 
"Tuinbouw" dient te worden ingevoerd teneinde de promotie van de producten uit die 
sector en de afzet ervan te verzekeren; die motivering vormt geen verantwoording voor 
het niet inwinnen van het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State, daar 
zij de welbepaalde en bijzondere omstandigheden niet vermeldt waarom het advies van de 
afdeling wetgeving niet kon worden ingewonnen zonder het doel dat met de geplande 
maatregelen werd beoogd in gevaar te brengen. (Art. 3 Wetten op de Raad van State, 
gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973.) 
15 februari 2007 C.2006.0071.F nr. 94 

GEVOLGEN VAN INTERNATIONALE NORMEN 
Conflict – Verplichting van de rechter. 

De bepalingen uit het nationale recht kunnen geen afbreuk doen aan de internationale 
regels en de rechter moet, ingeval van conflict tussen een regel van nationaal recht en een 
regel van internationaal recht, eerstgenoemde regel buiten toepassing verklaren  
2 maart 2007 C.2005.0154.N nr. 122 

ALLERLEI 
Ontvankelijkheid – Vernietiging van een wet door het Arbitragehof – Beroep tot 
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intrekking van een op een vernietigde regel gegronde beslissing. 

De procedure van intrekking die bij de Bijzondere Wet Arbitragehof is ingesteld, is niet 
van toepassing op alle beslissingen van de strafgerechten waartegen geen rechtsmiddel 
kan worden aangewend, doch alleen op de beslissingen die definitief uitspraak doen over 
de strafvordering en met nadelige gevolgen voor degene tegen wie de voormelde 
vordering werd ingesteld  
28 maart 2007 P.2007.0031.F nr. 157 

Vernietiging van een wet door het Grondwettelijk Hof – Verzoek tot intrekking van een op 
een vernietigde regel gesteunde veroordeling – Doel. 

Het verzoek tot intrekking bepaald in de artikelen 10 en volgenden, Bijzondere Wet 
Grondwettelijk Hof, dat strekt tot het ongedaan maken van de veroordelingen die gegrond 
zijn op een sindsdien door het Grondwettelijk Hof vernietigde wetsbepaling, leidt een 
nieuw geding in en heeft tot gevolg dat de strafvordering en eventueel de daarop gestoelde 
burgerlijke rechtsvordering opnieuw worden berecht. (Artikelen 10 tot met 13 Bijzondere 
wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
5 juni 2007 P.2006.1545.N nr. 305 

WOONPLAATS 
Bij een lasthebber gekozen woonplaats – Betekeningen en kennisgevingen. 

Artikel 39 van het Ger. W. verschaft aan een geadresseerde de mogelijkheid om 
woonplaats te kiezen bij een lasthebber, en daardoor te kennen te geven dat hij in geval 
van betekening aan woonplaats, zoals bedoeld in artikel 35 van dat wetboek, niet wenst 
bereikt te worden op de woonplaats, zoals bedoeld in artikel 36, maar op een woonplaats 
waar hij voor de behartiging van zijn belangen beter kan worden bereikt; artikel 39 heeft 
aldus niet tot doel aan de partij die laat betekenen, een bijkomende mogelijkheid te geven 
om te betekenen maar geeft aan de geadresseerde de mogelijkheid om in zijn belang een 
plaats van betekening te kiezen die afwijkt van deze geregeld door artikel 35. (Artikelen 
35, 36 en 39 Gerechtelijk Wetboek.) 
22 juni 2007 C.2005.0032.N nr. 347 

Gevolg – Miskenning – Bij een lasthebber gekozen woonplaats – Betekeningen en 
kennisgevingen. 

Een partij die weet dat een andere partij niet wenst bereikt te worden op haar woonplaats, 
zoals bedoeld in artikel 36, eerste lid, van het Ger. W., maar op een plaats die is gekozen 
kan niet zonder schending van artikel 39 van dat wetboek deze gekozen woonplaats 
negeren; zulks impliceert dat de betekening van een beroepen vonnis met miskenning van 
de door de geadresseerde gekozen woonplaats, de termijn om hoger beroep in te stellen 
niet kan doen lopen. (Art. 39 Gerechtelijk Wetboek.) 
22 juni 2007 C.2005.0032.N nr. 347 

WRAKING 
Ontvankelijkheid – Cassatiemiddel – Oproepverplichting – Belang – Verzuim. 

Het cassatiemiddel van de partij die een rechter wraakt, afgeleid uit de nietigheid van de 
procedure van wraking, omdat de tegenpartij niet werd opgeroepen om tegenspraak te 
voeren betreffende de gevorderde wraking, is bij gebrek aan belang bij deze kritiek niet 
ontvankelijk  (Art. 838, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.) 
12 januari 2007 C.2006.0012.N nr. 22 
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Reden – Gewettigde verdenking – Broer van een verwant van de tegenpartij in het geschil 
in sociale zaken – Vennootschappen met een gemeenschappelijke aandeelhouder – 
Hangend apart geschil in handelszaken – Burgerlijke zaken – Begrip – Raadsheer in 
sociale zaken. 

Aangezien uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de raadsheer in 
sociale zaken wiens wraking wordt gevorderd de broer is van een persoon die niet alleen 
een verwant is van de vroegere bediende van de eiseres tot wraking, haar tegenpartij in de 
zaak die aanhangig is bij het arbeidshof waarvan die raadsheer in sociale zaken deel 
uitmaakt, maar ook de financieel directeur is van twee vennootschappen waarvan één van 
de aandeelhouders een vennootschap is die tevens aandeelhouder is van de vennootschap 
waaraan de eiseres tot wraking bovendien in een apart geschil in handelszaken verwijt dat 
zij als derde medeplichtig is geweest aan de miskenning van een concurrentiebeding die 
met name ten laste gelegd wordt aan die vroegere bediende, thans de tegenpartij van de 
eiseres in datzelfde geschil in sociale zaken, zijn die omstandigheden van die aard dat ze 
bij de eiseres en bij derden gewettigde verdenking wekken aangaande de geschiktheid van 
de gewraakte raadsheer in sociale zaken om uitspraak te doen met de vereiste 
onpartijdigheid en onafhankelijkheid. 
1 maart 2007 C.2007.0051.F nr. 121 

Reden – Neerlegging ter griffie – Ontvankelijkheid – Verzoekschrift – Gewettigde 
verdenking – Termijn – Burgerlijke zaken. 

De vordering tot wraking die na de aanvang van de pleidooien wordt ingesteld, is 
ontvankelijk, wanneer zij gegrond is op een gewettigde verdenking die tijdens die 
terechtzitting waarop de pleidooien gehouden zijn, aan het licht gekomen is  (Art. 833 
Gerechtelijk Wetboek.) 
1 maart 2007 C.2007.0051.F nr. 121 

Ontvankelijkheid – Verzoekschrift – Aangifte van de wrakingsgronden – Ontstentenis. 

Is niet ontvankelijk het verzoekschrift tot wraking dat niet aangeeft hoe de erin 
aangevoerde gronden de in de bij de wet limitatief opgesomde gronden van wraking 
kunnen opleveren  (Art. 828 Gerechtelijk Wetboek.) 
13 april 2007 C.2007.0159.N nr. 185 

Cassatie – Nieuw middel – Artikel 6.1 EVRM – Redenen – Onpartijdige rechter. 

Art. 6.1 EVRM verleent, in de regel, de rechtzoekende niet het recht om voor het eerst in 
cassatie redenen tot wraking op te werpen waarvan hij reeds voor de feitenrechter weet 
had  
30 mei 2007 P.2007.0198.F nr. 281 

ZIEKTE– EN INVALIDITEITSVERZEKERING 

ALGEMEEN 
Verzekeringsinstelling – Indeplaatsstelling – Derde – Aansprakelijkheid. 

De verzekeringsinstelling die de getroffene prestaties heeft verleend, treedt in de rechten 
van de rechthebbende voor het geheel van de verleende prestaties; het bedrag van de 
schade van de rechthebbende, gelijk aan het gedeelte van de medische kosten dat de 
wetgeving betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen te zijnen laste laat, wordt niet uitgesloten van de indeplaatsstelling van de 
verzekeringsinstelling  (Art. 136, § 2, eerste en vierde lid Koninklijk Besluit van 14 juli 
1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van 
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een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.) 
8 oktober 2007 C.2006.0350.F nr. 458 

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING 
Gebrek van de zaak – Verzekeringsinstelling – Indeplaatsstelling – Getroffene – 
Vordering tot terugbetaling – Verleende geneeskundige verstrekkingen – Verkeersongeval 
– Vermoeden – Zaken – Aansprakelijkheid van de bewaarder – Personen die zich daarop 
kunnen beroepen – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 

De verzekeringsinstelling die geneeskundige verstrekkingen heeft verleend aan één van 
zijn verstrekkingsgerechtigde leden die door een wegverkeersongeval is getroffen, en die 
aldus in de plaats van die getroffene wordt gesteld, kan, net als hij, tegen de veroorzaker 
van de schade het vermoeden van aansprakelijkheid aanvoeren dat door artikel 1384, 
eerste lid, Burgerlijk Wetboek, is ingevoerd, enkel en alleen ten gunste van de personen 
die rechtstreeks schade hebben geleden  (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek; Art. 
136, § 2, derde en vierde lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie 
van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.) 
22 oktober 2007 C.2006.0078.F nr. 497 

Verzekeringsinstelling – Indeplaatsstelling – Getroffene – Vordering tot terugbetaling – 
Verleende geneeskundige verstrekkingen – Voor het ongeval aansprakelijke persoon – 
Verkeersongeval. 

Wanneer een verzekeringsinstelling geneeskundige verstrekkingen heeft verleend aan één 
van haar verstrekkingsgerechtigde leden die door een wegverkeersongeval is getroffen, en 
de veroordeling vordert van de voor het ongeval aansprakelijke persoon tot terugbetaling 
van de verleende verstrekkingen, dan stelt zij geen andere rechtsvordering in dan die van 
de getroffene, maar stelt zij, bij een afzonderlijke eis, de rechtsvordering in tot betaling 
van de schadeloosstelling van de getroffene zelf  (Art. 136, § 2, derde en vierde lid 
Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen.) 
22 oktober 2007 C.2006.0078.F nr. 497 
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CONCLUSIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST 

DAAD 
Toepassing van een wetsbepaling – Latere verklaring van ongrondwettigheid door het 
Grondwettelijk Hof – Administratieve overheid. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
21 december 2007 C.2006.0457.F Pas., 2007, nr. 661 

Administratieve overheid. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
21 december 2007 C.2006.0457.F Pas., 2007, nr. 661 

OORZAAK 
Verlenen van geoorloofde steun aan een dochteronderneming – Niet apart boeken van die 
steun – Valsheid en gebruik van valse stukken – Oorzakelijk verband – Fout – Schade. 

Conclusie van advocaat-generaal Genicot. 
3 januari 2007 P.2005.1019.F Pas., 2007, nr. 2 

HERSTELPLICHT 
Zeevaartuigen – Herstel – Loodsen – Aanvaring – Fout van de loods – Schade. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
21 september 2007 C.2005.0422.F Pas., 2007, nr. 423 

Gebrek van de zaak – Vermoeden – Aansprakelijkheid van de bewaarder – Personen die 
zich daarop kunnen beroepen. 

Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq. 
22 oktober 2007 C.2006.0078.F Pas., 2007, nr. 497 

Gebrek van de zaak – Verzekeringsinstelling – Indeplaatsstelling – Getroffene – 
Vordering tot terugbetaling – Verleende geneeskundige verstrekkingen – 
Ziektekostenverzekering – Verkeersongeval – Vermoeden – Aansprakelijkheid van de 
bewaarder – Personen die zich daarop kunnen beroepen – Ziekte– en 
invaliditeitsverzekering. 

Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq. 
22 oktober 2007 C.2006.0078.F Pas., 2007, nr. 497 

Verzekering – Aan spoorstaven gebonden motorrijtuig – Uitsluiting uit het 
vergoedingsstelsel – Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof – WAM–verzekering 
– Schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet – Lichamelijke letsels. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
3 december 2007 C.2006.0421.F Pas., 2007, nr. 602 
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SCHADE 
Recht van verdediging – Peildatum door de partijen gekozen – Wijziging ambtshalve door 
de rechter – Miskenning. 

Conclusie van advocaat-generaal m.o. CORNELIS. 
2 april 2007 C.2006.0203.N A.C., 2007, nr. 163 

Schadeverhinderend karakter van een contractuele, wettelijke of reglementaire 
verplichting – Criterium. 

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef. 
18 september 2007 P.2007.0005.N A.C., 2007, nr. 412 

Uitlegging – Schadeverhinderend karakter van een contractuele, wettelijke of 
reglementaire verplichting – Beoordeling. 

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef. 
18 september 2007 P.2007.0005.N A.C., 2007, nr. 412 

ARBEIDSONGEVAL 

OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS 
Rechtspleging – Vereniging van gemeenten – Rechtsvordering – Betwiste administratieve 
rechtshandeling – Verjaring – Termijn – Aanvang – Vergoedingen – Betaling. 

Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq. 
4 juni 2007 S.2006.0082.F Pas., 2007, nr. 293 

RECHTSPLEGING 
Vereniging van gemeenten – Rechtsvordering – Betwiste administratieve rechtshandeling 
– Termijn – Aanvang – Vergoedingen – Betaling – Overheidspersoneel. 

Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq. 
4 juni 2007 S.2006.0082.F Pas., 2007, nr. 293 

ARBEIDSOVEREENKOMST 

EINDE 
Begrip – Fout. 

Conclusie van eerste advocaat-generaal Leclercq. 
26 februari 2007 S.2006.0081.F Pas., 2007, nr. 113 

Opzegging – Opzeggingsvergoeding – Ontoereikende opzeggingstermijn – Dringende 
reden. 

Conclusie van eerste advocaat-generaal Leclercq. 
26 februari 2007 S.2006.0081.F Pas., 2007, nr. 113 
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BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE 
Aftrekregeling – Automobielen voor personenvervoer – Beperking tot 50 % – Specifieke 
economische activiteit – Verkoop of verhuur van automobielen – Uitzonderingen. 

Conclusie van advocaat-generaal Thijs. 
19 januari 2007 C.2004.0107.N A.C., 2007, nr. 29 

Aftrek van de belasting – Verhuur van autovoertuigen – Beroepswerkzaamheid. 

Conclusie van advocaat-generaal Henkes. 
30 november 2007 F.2006.0062.F Pas., 2007, nr. 600 

BERUSTING 
Beoordeling door de bodemrechter – Stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing 
– Toetsing door het Hof – Burgerlijke zaken. 

Conclusie van advocaat-generaal Thijs. 
22 juni 2007 C.2004.0189.N A.C., 2007, nr. 346 

BESLAG 

ALGEMEEN 
Gevolg – Woonplaats van de derde – Machtiging van de beslagrechter – Beslag onder 
derden – Ontstentenis. 

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle. 
9 februari 2007 C.2005.0435.N A.C., 2007, nr. 76 

Onroerend door bestemming – Uitvoerend beslag op onroerend goed. 

Conclusie van advocaat-generaal Henkes. 
15 februari 2007 F.2005.0105.F Pas., 2007, nr. 95 

Grond – Verklaring – Weigering – Beslag onder derden – Derde–beslagene. 

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle. 
2 maart 2007 C.2005.0154.N A.C., 2007, nr. 122 

GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING 
Beslag op onroerend goed – Termijn voor de toewijzing – Geschillen – Bevoegdheid van 
de rechter – Toewijzing. 

Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster. 
1 februari 2007 C.2006.0254.F Pas., 2007, nr. 61 

Gevolg – Noord–Atlantische Verdragsorganisatie – Uitvoerend beslag onder derden. 

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle. 
2 maart 2007 C.2005.0154.N A.C., 2007, nr. 122 
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ALLERLEI 
Collectieve schuldenregeling – Kennisgeving – Gevolg – Vonnis. 

Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster. 
1 februari 2007 C.2006.0168.F Pas., 2007, nr. 60 

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN 

ALGEMEEN 
Uitvoerende kamer – Vastgoedmakelaars – Betekening – Beroepsinstituut voor de 
dienstverlenende intellectuele beroepen – Tuchtzaken – Beslissing. 

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle. 
12 januari 2007 D.2005.0027.N A.C., 2007, nr. 23 

Kennisgeving – Uitvoerende kamer – Tijdstip – Vastgoedmakelaars – Beroepsinstituut 
voor de dienstverlenende intellectuele beroepen – Tuchtzaken – Beslissing. 

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle. 
12 januari 2007 D.2005.0027.N A.C., 2007, nr. 23 

GERECHTSBRIEF 
Collectieve schuldenregeling – Kennisgeving – Gevolg – Vonnis. 

Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster. 
1 februari 2007 C.2006.0168.F Pas., 2007, nr. 60 

IN HET BUITENLAND 
Betekening van een vonnis in het buitenland – Toepassing van het Verdrag van 's 
Gravenhage – Tijdstip van de betekening – Burgerlijke zaken. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
21 december 2007 C.2006.0155.F Pas., 2007, nr. 660 

ALLERLEI 
Betekening – Cassatieberoep van het openbaar ministerie – Termijn van neerlegging – 
Strafuitvoeringsrechtbank – Akte van betekening – Vonnis. 

Conclusie van advocaat-generaal Thijs. 
24 juli 2007 P.2007.0959.N A.C., 2007, nr. 373 

BEVOEGDHEID EN AANLEG 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Subjectief recht. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
20 december 2007 C.2006.0596.F Pas., 2007, nr. 656 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
20 december 2007 C.2006.0574.F Pas., 2007, nr. 655 
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Subjectief recht ten aanzien van een administratieve overheid. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
20 december 2007 C.2006.0596.F Pas., 2007, nr. 656 

Subjectief recht ten aanzien van een administratieve overheid. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
20 december 2007 C.2006.0574.F Pas., 2007, nr. 655 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
20 december 2007 C.2006.0596.F Pas., 2007, nr. 656 

Subjectief recht. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
20 december 2007 C.2006.0574.F Pas., 2007, nr. 655 

ALLERLEI 
Verordening Brussel II – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Gewone verblijfplaats van 
het kind in een lidstaat – Aanhangigmaking van de zaak bij het bevoegde gerecht van die 
lidstaat – Wijziging van de verblijfplaats van het kind naar een andere lidstaat – 
Europese Unie. 

Conclusie van advocaat-generaal Loop. 
21 november 2007 P.2007.1193.F Pas., 2007, nr. 571 

BEWIJS 

ALGEMEEN 
Bewijslast. Beoordelingsvrijheid – Uitgaven gedaan ter uitvoering van een contractuele, 
wettelijke of reglementaire verplichting – Vergoedbare schade. 

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef. 
18 september 2007 P.2007.0005.N A.C., 2007, nr. 412 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Recht van verdediging – Anonieme verklaringen – Echtscheidingsprocedure. 

Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq. 
17 december 2007 C.2006.0579.F Pas., 2007, nr. 639 

Recht van verdediging – Anonieme verklaringen – Echtscheidingsprocedure. 

Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq. 
17 december 2007 C.2006.0579.F Pas., 2007, nr. 639 
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STRAFZAKEN 
Zwijgrecht – Artikel 6.1 EVRM – Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé–
communicatie en telecommunicatie – Afluisteren en opnemen van de verklaringen van een 
verdachte – Recht op een eerlijk proces – Rechten van de Mens – Artikel 6.2 EVRM. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
10 oktober 2007 P.2007.0864.F Pas., 2007, nr. 472 

Inmenging – Artikel 8, EVRM – Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé–
communicatie en telecommunicatie – Rechten van de Mens – Recht op eerbiediging van 
het privé–leven – Grenzen. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
10 oktober 2007 P.2007.0864.F Pas., 2007, nr. 472 

BORGTOCHT 
Voorlopige hechtenis – Toewijzing van de borgsom aan de Staat – Invrijheidstelling – 
Borgsom. 

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef. 
12 juni 2007 P.2007.0237.N A.C., 2007, nr. 318 

BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN 
Bevoegdheid – Subjectief recht ten aanzien van een administratieve overheid – 
Rechterlijke macht. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
20 december 2007 C.2006.0596.F Pas., 2007, nr. 656 

Subjectief recht – Bevoegdheid – Rechterlijke macht. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
20 december 2007 C.2006.0596.F Pas., 2007, nr. 656 

Bevoegdheid – Rechterlijke macht. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
20 december 2007 C.2006.0574.F Pas., 2007, nr. 655 

Subjectief recht – Bevoegdheid – Rechterlijke macht. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
20 december 2007 C.2006.0574.F Pas., 2007, nr. 655 

Bevoegdheid – Subjectief recht ten aanzien van een administratieve overheid – 
Rechterlijke macht. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
20 december 2007 C.2006.0574.F Pas., 2007, nr. 655 

Bevoegdheid – Rechterlijke macht. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
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20 december 2007 C.2006.0596.F Pas., 2007, nr. 656 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
Verbeurdverklaring van de rechtstreeks uit het misdrijf verkregen vermogensvoordelen – 
Debat over de verbeurdverklaring – Toelating van de burgerlijke partij tot het debat – 
Eerbiediging van het recht van verdediging van de beklaagde. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
9 mei 2007 P.2006.1673.F Pas., 2007, nr. 239 

Wettigheid – Verbeurdverklaring van de rechtstreeks uit het misdrijf verkregen 
vermogensvoordelen – Toelating van de burgerlijke partij tot het debat – Debat over de 
bepaling en raming van de zaken die voor verbeurdverklaring in aanmerking. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
9 mei 2007 P.2006.1673.F Pas., 2007, nr. 239 

CASSATIE 

ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD 
VAN HET CASSATIEGEDING 

Strafrechter zetelend in hoger beroep – Vordering tot opheffing of vermindering – 
Vordering tot opschorting van de looptijd – Kamers. Verenigde kamers. Voltallige 
kamers. Algemene vergadering – Dwangsom – Strafzaken – Voorziening in cassatie – 
Beslissing – Kennisneming. 

Conclusie van advocaat-generaal Timperman. 
4 september 2007 P.2007.0383.N A.C., 2007, nr. 382 

Verbetering van een arrest. 

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle. 
6 september 2007 C.2007.0143.N A.C., 2007, nr. 389 

BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
Hoger beroep – Vernietiging – Wet in de tijd – Tuchtrechtelijke organen – Onregelmatige 
aanhangigmaking – Gevolgen – Verenigde kamers – Rechterlijke tucht. 

Conclusie van advocaat-generaal Genicot. 
6 juni 2007 D.2007.0008.F Pas., 2007, nr. 308 

Beoordeling door de bodemrechter – Stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing 
– Toetsing door het Hof – Burgerlijke zaken – Berusting. 

Conclusie van advocaat-generaal Thijs. 
22 juni 2007 C.2004.0189.N A.C., 2007, nr. 346 

Vernietiging – Verzoek tot intrekking van een arrest – Verbetering. 

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle. 
6 september 2007 C.2007.0143.N A.C., 2007, nr. 389 
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CASSATIEBEROEP 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Kennisgeving – Begin – Kinderbijslag – Rechterlijke beslissing – Gezinsbijslag – 
Vervulling – Werknemers. 

Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq. 
14 mei 2007 S.2006.0070.F Pas., 2007, nr. 247 

STRAFZAKEN 
Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – 
Termijn van cassatieberoep – Arrest dat het hoger beroep van de inverdenkinggestelde 
niet ontvankelijk verklaart – Beschikking tot verwijzing – Regeling van de rechtspleging – 
Raadkamer. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
14 februari 2007 P.2006.1594.F Pas., 2007, nr. 91 

Voorlopige hechtenis – Beslissing die het verzoek niet ontvankelijk verklaart – Verzoek tot 
verlaging voor het afsluiten van het voorbereidend onderzoek – Borgsom – 
Invrijheidstelling onder borgtocht. 

Conclusie van advocaat-generaal Genicot. 
6 juni 2007 P.2007.0454.F Pas., 2007, nr. 309 

Gevolgen – Niet–ontvankelijkheid. 

Conclusie van advocaat-generaal Genicot. 
6 juni 2007 P.2007.0454.F Pas., 2007, nr. 309 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Ontvankelijkheid – Europees aanhoudingsbevel – 
Tenuitvoerlegging in België – Betrokkene in Frankrijk gedetineerd – Cassatieberoep door 
een verklaring aan de directeur van de gevangenis. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
20 juni 2007 P.2007.0803.F Pas., 2007, nr. 342 

Betekening – Cassatieberoep van het openbaar ministerie – Termijn van neerlegging – 
Strafuitvoeringsrechtbank – Akte van betekening – Vonnis. 

Conclusie van advocaat-generaal Thijs. 
24 juli 2007 P.2007.0959.N A.C., 2007, nr. 373 

Betekening – Strafrechter zetelend in hoger beroep – Vordering tot opheffing of 
vermindering – Vordering tot opschorting van de looptijd – Dwangsom – Voorziening in 
cassatie – Beslissing. 

Conclusie van advocaat-generaal Timperman. 
4 september 2007 P.2007.0383.N A.C., 2007, nr. 382 

Beslissing over de ontvankelijkheid van de strafvordering. 

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef. 
18 september 2007 P.2007.0571.N A.C., 2007, nr. 415 
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Ontvankelijkheid – Arrest dat over de burgerlijke vordering deels een eindbeslissing 
inhoudt en deels een niet–definitieve beslissing inhoudt – Voorziening. 

Conclusie van advocaat-generaal Timperman. 
25 september 2007 P.2006.1531.N A.C., 2007, nr. 429 

Burgerlijke partij – Verweerder – Overlijden  de instelling van het cassatieberoep – 
Burgerlijke belangen – Cassatieberoep van de beklaagde. 

Conclusie van advocaat-generaal Genicot. 
7 november 2007 P.2007.0448.F Pas., 2007, nr. 531 

CASSATIEMIDDELEN 

ALGEMEEN 
Ontvankelijkheid – Toepasselijke wetsbepalingen – Vereiste vermeldingen. 

Conclusie van advocaat-generaal Henkes. 
15 maart 2007 C.2004.0505.F Pas., 2007, nr. 137 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Ontvankelijkheid – Wraking – Oproepverplichting – Verzuim. 

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle. 
12 januari 2007 C.2006.0012.N A.C., 2007, nr. 22 

Raad van State – Verwerping van de door de eiseres opgeworpen exceptie van 
onbevoegdheid – Verwerping van een door de eiseres opgeworpen exceptie van niet 
ontvankelijkheid zonder verband met de bevoegdheid van de R.S. – Beslissing die 
machtsoverschrijding van de eiseres bewezen verklaart. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
20 december 2007 C.2006.0574.F Pas., 2007, nr. 655 

Ontvankelijkheid – Opgeheven bepaling. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
20 december 2007 C.2006.0574.F Pas., 2007, nr. 655 

CONFLICT VAN ATTRIBUTIE 
Terbeschikkingstelling wegens ziekte – Bevoegdheid van de administratieve overheid. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
20 december 2007 C.2006.0574.F Pas., 2007, nr. 655 

Bevoegdheid van de administratieve overheid – Onderwijzend personeel van de Franse 
Gemeenschap – Medische controle – Niet–aanbieding – Verlies van het recht op wedde – 
Omschrijving – Arbeidsongeschiktheid. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
20 december 2007 C.2006.0596.F Pas., 2007, nr. 656 
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DERDENVERZET 
Ontvankelijkheid – Dagvaarding – Appelgerecht. 

Conclusie van advocaat-generaal Henkes. 
25 januari 2007 C.2005.0522.F Pas., 2007, nr. 47 

Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Vonnis van faillietverklaring – Bevestiging – 
Faillissement. 

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle. 
9 februari 2007 C.2005.0308.N A.C., 2007, nr. 75 

DOUANE EN ACCIJNZEN 
Landbouw – Restituties bij uitvoer – Invoer tot verbruik in het derde land – Verklaring 
van lossing – Betalingsvoorwaarden – Bewijs. 

Conclusie van advocaat-generaal Thijs. 
16 maart 2007 C.2005.0248.N A.C., 2007, nr. 140 

Accijnzen – Fiscale kentekens – Terugname of omruiling door de administratie – 
Kentekens die onbruikbaar zijn geworden – Verbod – Uitzondering – Gefabriceerde 
tabak. 

Conclusie van advocaat-generaal Thijs. 
25 mei 2007 F.2005.0020.N A.C., 2007, nr. 276 

Aard – Noodwendigheden – Vernietiging – Accijnzen – Fiscale kentekens – Teruggaaf 
van accijns – Nationale regeling – Gefabriceerde tabak. 

Conclusie van advocaat-generaal Thijs. 
25 mei 2007 F.2005.0020.N A.C., 2007, nr. 276 

DWANGSOM 
Betekening – Strafrechter zetelend in hoger beroep – Vordering tot opheffing of 
vermindering – Vordering tot opschorting van de looptijd – Strafzaken – Voorziening in 
cassatie – Beslissing. 

Conclusie van advocaat-generaal Timperman. 
4 september 2007 P.2007.0383.N A.C., 2007, nr. 382 

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED 

ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE 
Interesten – Provisionele uitkering na echtscheiding – Terugvordering van de uitkering – 
Vonnis – Hervorming – Schade – Vergoeding. 

Conclusie van advocaat-generaal Thijs. 
30 maart 2007 C.2004.0483.N A.C., 2007, nr. 160 

Recht van verdediging – Anonieme verklaringen. 

Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq. 
17 december 2007 C.2006.0579.F Pas., 2007, nr. 639 
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GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN 
Bepaling van internationale openbare orde – Uitkering tot levensonderhoud na 
echtscheiding. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
18 juni 2007 C.2004.0430.F Pas., 2007, nr. 332 

Toepasselijk verklaard Marokkaans recht – Geen uitkering na echtscheiding – Uitkering 
tot levensonderhoud na echtscheiding. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
18 juni 2007 C.2004.0430.F Pas., 2007, nr. 332 

ENERGIE 
Openbaar domein – Onteigening – Wijziging – Inrichting – Belang – Begrip – Wegen. 

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle. 
22 juni 2007 C.2005.0514.N A.C., 2007, nr. 351 

EUROPESE UNIE 

VERDRAGSBEPALINGEN 
Landbouw – Restituties bij uitvoer – Gemeenschapsrecht – Invoer tot verbruik in het 
derde land – Verklaring van lossing – Betalingsvoorwaarden – Bewijs. 

Conclusie van advocaat-generaal Thijs. 
16 maart 2007 C.2005.0248.N A.C., 2007, nr. 140 

ALLERLEI 
Verordening Brussel II – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Gewone verblijfplaats van 
het kind in een lidstaat – Aanhangigmaking van de zaak bij het bevoegde gerecht van die 
lidstaat – Wijziging van de verblijfplaats van het kind naar een andere lidstaat. 

Conclusie van advocaat-generaal Loop. 
21 november 2007 P.2007.1193.F Pas., 2007, nr. 571 

Jeugdbijstand – Duitstalige gemeenschap – Gerechtelijke jeugdbijstand – Minderjarige 
toevertrouwd aan één van beide ouders – Verordening Brussel II – Jeugdrechtbank – 
Toepassing – Jeugdbescherming – Beslissing. 

Conclusie van advocaat-generaal Loop. 
21 november 2007 P.2007.1193.F Pas., 2007, nr. 571 

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD 

RECHTSPLEGING 
Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Derdenverzet – Vonnis van faillietverklaring – 
Bevestiging. 

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle. 
9 februari 2007 C.2005.0308.N A.C., 2007, nr. 75 



– 419 – 

GEESTRIJKE DRANKEN 
KB 3 april 1953 – Toepassing van artikel 85 Strafwetboek – Slijterijen van gegiste 
dranken. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
20 juni 2007 P.2007.0176.F Pas., 2007, nr. 339 

GEMEENTE–, PROVINCIE– EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN 

ALGEMEEN 
Aangifteverplichting – Provinciale– of gemeentelijke belastingverordening – Gebrek aan 
aangifte binnen de gestelde termijn – Procedure van aanslag van ambtswege – Laattijdige 
aangifte. 

Conclusie van advocaat-generaal Thijs. 
19 januari 2007 F.2005.0095.N A.C., 2007, nr. 33 

GRONDWET 

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) 
Strafuitvoeringsrechtbank – Aard van de beslissing – Uitspraak. 

Conclusie van advocaat-generaal Thijs. 
24 juli 2007 P.2007.0959.N A.C., 2007, nr. 373 

Bevoegdheid – Rechterlijke macht. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
20 december 2007 C.2006.0574.F Pas., 2007, nr. 655 

Bevoegdheid – Rechterlijke macht. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
20 december 2007 C.2006.0596.F Pas., 2007, nr. 656 

GRONDWETTELIJK HOF 
Verplichting – Prejudicieel geschil – Vooropstelling die steunt op een onjuiste 
rechtsgrond – Grenzen. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
18 juni 2007 C.2006.0080.F Pas., 2007, nr. 335 

Prejudiciële vraag – Verplichting – Prejudicieel geschil – Artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere 
Wet Arbitragehof – Hof van Cassatie. 

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef. 
30 oktober 2007 P.2007.1150.N A.C., 2007, nr. 519 
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Prejudiciële vraag – Prejudicieel geschil – Onderscheid mogelijkheid onmiddellijk 
cassatieberoep bij toepassing artikel 235bis of de artikelen 189ter en 235ter Sv. – 
Vergelijkbare procedures – Verenigbaarheid van dit onderscheid met de artikelen 10 en 
11 GW – Ambtshalve prejudiciële vraag – Artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet 
Arbitragehof – Hof van Cassatie – Verplichting voor het Hof van Cassatie. 

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef. 
30 oktober 2007 P.2007.1150.N A.C., 2007, nr. 519 

Verzekering – Aan spoorstaven gebonden motorrijtuig – Uitsluiting uit het 
vergoedingsstelsel – Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof – WAM–verzekering 
– Schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet – Lichamelijke letsels. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
3 december 2007 C.2006.0421.F Pas., 2007, nr. 602 

Toepassing van een wetsbepaling – Latere verklaring van ongrondwettigheid – 
Administratieve overheid – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Daad – Fout. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
21 december 2007 C.2006.0457.F Pas., 2007, nr. 661 

HANDELSPRAKTIJKEN 
Daden strijdig met de eerlijke gebruiken op handelsgebied – Plaats waar het feit dat aan 
de oorsprong ligt van de schade zich heeft voorgedaan – Toepasselijke wet – Vordering 
tot staking. 

Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster. 
2 november 2007 C.2006.0201.F Pas., 2007, nr. 525 

HOF VAN ASSISEN 

BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING 
VAN DE JURY 

Terugwerkende kracht – Proces–verbaal niet door de griffier ondertekend – Herstel van 
dat verzuim. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
10 oktober 2007 P.2007.0864.F Pas., 2007, nr. 472 

HOGER BEROEP 

BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN 
INBEGREPEN) 

Collectieve schuldenregeling – Kennisgeving – Gevolg – Termijn – Vonnis. 

Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster. 
1 februari 2007 C.2006.0168.F Pas., 2007, nr. 60 

STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) 
Verzwaring van de toestand van de beklaagde – Regel van eenstemmigheid – Eenvoudige 
schuldigverklaring in eerste aanleg – Opschorting van de uitspraak in hoger beroep – 
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Toepassing. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
25 april 2007 P.2006.1597.F Pas., 2007, nr. 207 

Veroordeling tot een geldboete in eerste aanleg – Vraag om werkstraf in hoger beroep – 
Belang van de appellant – Vervanging van een opgelegde straf door een straf waarmee is 
ingestemd – Relatieve werking – Hoger beroep van de beklaagde. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
20 juni 2007 P.2007.0176.F Pas., 2007, nr. 339 

TUCHTZAKEN 
Gevolg – Rechter – Tekortkomingen – Vernietiging – Wet in de tijd – Tuchtrechtelijke 
organen – Onregelmatige aanhangigmaking – Rechtbank van eerste aanleg – Hof van 
Cassatie – Verenigde kamers. 

Conclusie van advocaat-generaal Genicot. 
6 juni 2007 D.2007.0008.F Pas., 2007, nr. 308 

Hoger beroep tegen tuchtbeslissingen – Bevoegde rechtsinstantie. 

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef. 
4 oktober 2007 D.2007.0001.N A.C., 2007, nr. 453 

INDEPLAATSSTELLING 
Gebrek van de zaak – Verzekeringsinstelling – Getroffene – Vordering tot terugbetaling – 
Verleende geneeskundige verstrekkingen – Burgerlijke zaken – Ziektekostenverzekering – 
Verkeersongeval – Vermoeden – Zaken – Aansprakelijkheid van de bewaarder – 
Personen die zich daarop kunnen beroepen – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – 
Ziekte– en invaliditeitsverzekering. 

Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq. 
22 oktober 2007 C.2006.0078.F Pas., 2007, nr. 497 

INKOMSTENBELASTINGEN 

PERSONENBELASTING 
Voorwaarden inzake aftrekbaarheid – Ten laste genomen verliezen van een vennootschap 
– Tenlasteneming met het oog op het behoud van periodiek uit de vennootschap verkregen 
bedrijfsinkomsten. 

Conclusie van advocaat-generaal Thijs. 
18 oktober 2007 F.2006.0102.N A.C., 2007, nr. 494 

Faillissementscurator – Onrechtmatige verduistering van geldbedragen – Terugbetaling – 
Aftrekbaarheid. 

Conclusie van advocaat-generaal Henkes. 
14 december 2007 F.2005.0098.F Pas., 2007, nr. 635 
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VENNOOTSCHAPSBELASTING 
Coördinatiecentra – Forfaitair vastgestelde belastbare grondslag – Minimum belastbare 
grondslag – Niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten. 

Conclusie van advocaat-generaal Thijs. 
16 maart 2007 F.2004.0055.N A.C., 2007, nr. 141 

Vereffening – Veinzing. 

Conclusie van advocaat-generaal Henkes. 
14 september 2007 F.2005.0070.F Pas., 2007, nr. 406 

AANSLAGPROCEDURE 
Vraag om inlichtingen – Bekendwording. 

Conclusie van advocaat-generaal Henkes. 
4 januari 2007 F.2005.0077.F Pas., 2007, nr. 5 

Onderzoek en controle – Verplichtingen van de belastingplichtige – Fiscaal bankgeheim. 

Conclusie van advocaat-generaal Thijs. 
16 maart 2007 F.2005.0049.N A.C., 2007, nr. 142 

Draagwijdte – Bevoegdheid van de fiscus – Bankgeheim. 

Conclusie van advocaat-generaal Henkes. 
14 september 2007 F.2006.0035.F Pas., 2007, nr. 407 

Uitvoerbaar verklaard kohier – Tenuitvoerlegging. 

Conclusie van advocaat-generaal Thijs. 
22 november 2007 F.2006.0053.N A.C., 2007, nr. 577 

Herkwalificering door de belastingadministratie – Akte. 

Conclusie van advocaat-generaal Thijs. 
22 november 2007 F.2006.0028.N A.C., 2007, nr. 575 

Inkohiering op naam van een vennootschap onder firma. 

Conclusie van advocaat-generaal Thijs. 
22 november 2007 F.2006.0053.N A.C., 2007, nr. 577 

RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE 
SCHATKIST 

Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid – Vennoot – Invordering 
en tenuitvoerlegging te zijnen laste – Tenuitvoerlegging – Belastingschuldige. 

Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster. 
14 juni 2007 F.2006.0044.F Pas., 2007, nr. 328 
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INTERNATIONALE VERDRAGEN 
Dubbele belasting – Artikel 15.1 – Dienstbetrekking – Overeenkomst tussen België en 
Luxemburg – Begrip. 

Conclusie van advocaat-generaal Henkes. 
9 november 2007 F.2006.0037.F Pas., 2007, nr. 541 

ALLERLEI 
Veroordeling – Te vermelden wetsbepalingen – Fiscale valsheid en gebruik van valse 
stukken. 

Conclusie van advocaat-generaal Timperman. 
25 september 2007 P.2007.0420.N A.C., 2007, nr. 430 

INTERESTEN 

MORATOIRE INTERESTEN 
Interesten – Provisionele uitkering na echtscheiding – Terugvordering van de uitkering – 
Vonnis – Hervorming – Schade – Vergoeding. 

Conclusie van advocaat-generaal Thijs. 
30 maart 2007 C.2004.0483.N A.C., 2007, nr. 160 

INTERNATIONALE VERDRAGEN 
Gevolg – Noord–Atlantische Verdragsorganisatie – Uitvoerend beslag onder derden – 
Beslag – Gedwongen tenuitvoerlegging. 

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle. 
2 maart 2007 C.2005.0154.N A.C., 2007, nr. 122 

Conflict – Internationale regel – Regel van nationaal recht – Verplichting van de rechter. 

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle. 
2 maart 2007 C.2005.0154.N A.C., 2007, nr. 122 

Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 
januari  – Artikelen 6.1 en 7. 

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef. 
18 september 2007 P.2007.0571.N A.C., 2007, nr. 415 

Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 
januari  – Artikelen 6.1 en 7. 

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef. 
18 september 2007 P.2007.0571.N A.C., 2007, nr. 415 
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JEUGDBESCHERMING 
Jeugdbijstand – Duitstalige gemeenschap – Gerechtelijke jeugdbijstand – Minderjarige 
toevertrouwd aan één van beide ouders – Verordening Brussel II – Europese Unie – 
Jeugdrechtbank – Toepassing – Beslissing. 

Conclusie van advocaat-generaal Loop. 
21 november 2007 P.2007.1193.F Pas., 2007, nr. 571 

KOOPHANDEL. KOOPMAN 
Personen onderworpen aan de wetten betreffende het handelsregister – Verplichting zich 
ernaar te gedragen – Andere vorm van bekendmaking van inlichtingen die in het 
handelsregister moeten. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
18 juni 2007 C.2006.0080.F Pas., 2007, nr. 335 

Afwezigheid – Hoedanigheid van koopman – Autonoom overheidsbedrijf – Opdracht van 
openbare dienst – Handelsrecht – Toepassing – Uitzonderingen. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
18 juni 2007 C.2006.0080.F Pas., 2007, nr. 335 

Verplichting – Afwezigheid – Hoedanigheid van koopman – Autonoom overheidsbedrijf – 
Opdracht van openbare dienst – Inschrijving in het handelsregister. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
18 juni 2007 C.2006.0080.F Pas., 2007, nr. 335 

LEVENSONDERHOUD 
Interesten – Provisionele uitkering na echtscheiding – Terugvordering van de uitkering – 
Vonnis – Hervorming – Schade – Vergoeding. 

Conclusie van advocaat-generaal Thijs. 
30 maart 2007 C.2004.0483.N A.C., 2007, nr. 160 

LOON 

RECHT OP LOON 
Feestdagen – Verrichten van arbeid – Toepassing. 

Conclusie van advocaat-generaal Mortier. 
17 september 2007 S.2006.0103.N A.C., 2007, nr. 411 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) 
Onderhoudsplichtige – Terugvordering – Familiaal aspect. 

Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq. 
19 november 2007 C.2006.0587.F Pas., 2007, nr. 563 

Terugwerkende kracht – Voorwaarden – Maatschappelijk welzijn. 

Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq. 
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17 december 2007 S.2007.0017.F Pas., 2007, nr. 641 

MACHTEN 

UITVOERENDE MACHT 
Terbeschikkingstelling wegens ziekte – Bevoegdheid van de administratieve overheid. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
20 december 2007 C.2006.0574.F Pas., 2007, nr. 655 

Bevoegdheid van de administratieve overheid – Onderwijzend personeel van de Franse 
Gemeenschap – Medische controle – Niet–aanbieding – Verlies van het recht op wedde – 
Omschrijving – Arbeidsongeschiktheid. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
20 december 2007 C.2006.0596.F Pas., 2007, nr. 656 

RECHTERLIJKE MACHT 
Opgesloten vreemdeling – Aantasting van de subjectieve rechten door de administratie – 
Voorkoming – Bevoegdheid – Uitlevering – Rechterlijke macht. 

Conclusie van advocaat-generaal Henkes. 
15 maart 2007 C.2004.0505.F Pas., 2007, nr. 137 

Bevoegdheid – Subjectief recht ten aanzien van een administratieve overheid. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
20 december 2007 C.2006.0574.F Pas., 2007, nr. 655 

Bevoegdheid – Criterium. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
20 december 2007 C.2006.0574.F Pas., 2007, nr. 655 

Bevoegdheid – Criterium. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
20 december 2007 C.2006.0596.F Pas., 2007, nr. 656 

Subjectief recht – Bevoegdheid. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
20 december 2007 C.2006.0596.F Pas., 2007, nr. 656 

Bevoegdheid – Subjectief recht ten aanzien van een administratieve overheid. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
20 december 2007 C.2006.0596.F Pas., 2007, nr. 656 

Subjectief recht – Bevoegdheid. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
20 december 2007 C.2006.0574.F Pas., 2007, nr. 655 
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SCHEIDING DER MACHTEN 
Opgesloten vreemdeling – Aantasting van de subjectieve rechten door de administratie – 
Voorkoming – Bevoegdheid – Uitlevering – Rechterlijke macht. 

Conclusie van advocaat-generaal Henkes. 
15 maart 2007 C.2004.0505.F Pas., 2007, nr. 137 

MAKELAAR 
Uitvoerende kamer – Betekening – Tuchtzaken – Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars 
– Beslissing. 

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle. 
12 januari 2007 D.2005.0027.N A.C., 2007, nr. 23 

Kennisgeving – Uitvoerende kamer – Tijdstip – Tuchtzaken – Beroepsinstituut van 
vastgoedmakelaars – Beslissing. 

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle. 
12 januari 2007 D.2005.0027.N A.C., 2007, nr. 23 

MISDRIJF 

SOORTEN 
Soorten – In het verkeer brengen van een niet–verzekerd voertuig op de openbare weg – 
Misdrijf – Aflopend misdrijf – Geen verzekering. 

Conclusie van advocaat-generaal Genicot. 
14 maart 2007 P.2006.1521.F Pas., 2007, nr. 136 

GEPLEEGD IN HET BUITENLAND 
Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf gepleegd op een 
minderjarige – Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde in België – Voorwaarde – 
Ontvankelijkheid van de strafvordering. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
30 mei 2007 P.2007.0216.F Pas., 2007, nr. 282 

Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf gepleegd op een 
minderjarige – Ontvankelijkheid van de strafvordering. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
30 mei 2007 P.2007.0216.F Pas., 2007, nr. 282 

Gevolg – Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf gepleegd op 
een minderjarige – Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde in België – Aanwezigheid 
van de inverdenkinggestelde na het instellen van de vervolgingen – Voorwaarde – 
Ontvankelijkheid van de strafvordering. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
30 mei 2007 P.2007.0216.F Pas., 2007, nr. 282 
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ALLERLEI 
Verlenen van geoorloofde steun aan een dochteronderneming – Niet apart boeken van die 
steun – Valsheid en gebruik van valse stukken – Oorzaak – Aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst – Fout – Schade. 

Conclusie van advocaat-generaal Genicot. 
3 januari 2007 P.2005.1019.F Pas., 2007, nr. 2 

NATUURRAMP 
Rechtstreekse schade – Oorzaak. 

Conclusie van advocaat-generaal Genicot. 
18 januari 2007 C.2006.0110.F Pas., 2007, nr. 28 

ONDERWIJS 
Terbeschikkingstelling wegens ziekte – Administratieve overheid. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
20 december 2007 C.2006.0574.F Pas., 2007, nr. 655 

ONDERZOEKSGERECHTEN 
Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – Arrest 
dat het hoger beroep van de inverdenkinggestelde niet ontvankelijk verklaart – 
Beschikking tot verwijzing – Regeling van de rechtspleging – Termijn om cassatieberoep 
in te stellen – Raadkamer. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
14 februari 2007 P.2006.1594.F Pas., 2007, nr. 91 

ONDERZOEKSRECHTER 
Onpartijdigheid – Positieve daden – Toepassing. 

Conclusie van advocaat-generaal D. Vandermeersch. 
4 april 2007 P.2007.0218.F Pas., 2007, nr. 175 

OPENBAAR DOMEIN 
Onteigening – Wijziging – Inrichting – Belang van de wegen – Begrip. 

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle. 
22 juni 2007 C.2005.0514.N A.C., 2007, nr. 351 

OPENBAAR MINISTERIE 
Onafhankelijkheid – Nationaliteit – Beoordeling door de rechter – Burgerlijke zaken – 
Beoordelingsbevoegdheid. 

Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster. 
3 mei 2007 C.2006.0100.F Pas., 2007, nr. 221 



– 428 – 

Verplichting – Strafuitvoeringsrechtbank – Aanwezigheid van het openbaar ministerie – 
Uitspraak – Vonnis. 

Conclusie van advocaat-generaal VANDERMEERSH. 
28 november 2007 P.2007.1558.F Pas., 2007, nr. 590 

OPENBARE DIENST 
Afwezigheid – Hoedanigheid van koopman – Autonoom overheidsbedrijf – Opdracht van 
openbare dienst – Handelsrecht – Toepassing – Uitzonderingen. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
18 juni 2007 C.2006.0080.F Pas., 2007, nr. 335 

Verplichting – Afwezigheid – Hoedanigheid van koopman – Autonoom overheidsbedrijf – 
Opdracht van openbare dienst – Inschrijving in het handelsregister. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
18 juni 2007 C.2006.0080.F Pas., 2007, nr. 335 

OPENBARE ORDE 
Toepasselijk buitenlands recht – Wet van internationale openbare orde. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
18 juni 2007 C.2004.0430.F Pas., 2007, nr. 332 

Wet van internationale openbare orde – Uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
18 juni 2007 C.2004.0430.F Pas., 2007, nr. 332 

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) 
Werk niet voltooid binnen de overeengekomen termijn – Aanvang – Tienjarige 
aansprakelijkheid. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
21 september 2007 C.2005.0229.F Pas., 2007, nr. 422 

PAND 
Opheffing van het beslag – Tegenstelbaarheid – Teruggave van de in beslag genomen 
zaken – Teruggave aan de persoon in wiens handen beslag werd gelegd – Pandhoudende 
schuldeiser – Zakelijk bezitsrecht – Strafrechtelijk beslag van het verpande goed. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
10 oktober 2007 P.2007.0210.F Pas., 2007, nr. 469 

PREJUDICIEEL GESCHIL 
Verplichting – Grondwettelijk Hof – Vooropstelling die steunt op een onjuiste rechtsgrond 
– Grenzen. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
18 juni 2007 C.2006.0080.F Pas., 2007, nr. 335 
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Prejudiciële vraag – Verplichting – Artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof – Hof 
van Cassatie. 

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef. 
30 oktober 2007 P.2007.1150.N A.C., 2007, nr. 519 

Prejudiciële vraag – Onderscheid mogelijkheid onmiddellijk cassatieberoep bij 
toepassing artikel 235bis of de artikelen 189ter en 235ter Sv. – Vergelijkbare procedures 
– Verenigbaarheid van dit onderscheid met de artikelen 10 en 11 GW – Ambtshalve 
prejudiciële vraag – Artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof – Hof van Cassatie – 
Verplichting voor het Hof van Cassatie. 

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef. 
30 oktober 2007 P.2007.1150.N A.C., 2007, nr. 519 

Verzekering – Grondwettelijk Hof – Aan spoorstaven gebonden motorrijtuig – Uitsluiting 
uit het vergoedingsstelsel – Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof – WAM–
verzekering – Schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet – Lichamelijke letsels. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
3 december 2007 C.2006.0421.F Pas., 2007, nr. 602 

RAAD VAN STATE 
Afdeling administratie – Akte van een administratieve overheid – Bevoegdheid – Beroep 
tot nietigverklaring – Criterium. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
20 december 2007 C.2006.0574.F Pas., 2007, nr. 655 

Afdeling administratie – Bevoegdheid – Terbeschikkingstelling wegens ziekte – 
Bevoegdheid van de administratieve overheid. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
20 december 2007 C.2006.0574.F Pas., 2007, nr. 655 

Afdeling administratie – Akte van een administratieve overheid – Bevoegdheid – Beroep 
tot nietigverklaring – Criterium. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
20 december 2007 C.2006.0596.F Pas., 2007, nr. 656 

Afdeling administratie – Bevoegdheid – Bevoegdheid van de administratieve overheid – 
Onderwijzend personeel van de Franse Gemeenschap – Medische controle – Niet–
aanbieding – Verlies van het recht op wedde – Omschrijving – Arbeidsongeschiktheid. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
20 december 2007 C.2006.0596.F Pas., 2007, nr. 656 
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RECHT VAN VERDEDIGING 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Raming – Peildatum door de partijen gekozen – Wijziging ambtshalve door de rechter – 
Schadevergoeding – Opdracht van de rechter – Beslissing. 

Conclusie van advocaat-generaal m.o. CORNELIS. 
2 april 2007 C.2006.0203.N A.C., 2007, nr. 163 

Anonieme verklaringen – Echtscheidingsprocedure. 

Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq. 
17 december 2007 C.2006.0579.F Pas., 2007, nr. 639 

STRAFZAKEN 
Bijzondere verbeurdverklaring – Verbeurdverklaring van de rechtstreeks uit het misdrijf 
verkregen vermogensvoordelen – Debat over de verbeurdverklaring – Toelating van de 
burgerlijke partij tot het debat – Debat over de straf – Beklaagde. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
9 mei 2007 P.2006.1673.F Pas., 2007, nr. 239 

Zwijgrecht – Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé–communicatie en 
telecommunicatie – Afluisteren en opnemen van de verklaringen van een verdachte. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
10 oktober 2007 P.2007.0864.F Pas., 2007, nr. 472 

Tijd en middelen nodig ter voorbereiding van de verdediging. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
10 oktober 2007 P.2007.0864.F Pas., 2007, nr. 472 

RECHTBANKEN 

ALGEMEEN 
Verzuim van meer dan zes maand om de zaak te berechten – Beoordeling – Onttrekking. 

Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster. 
8 februari 2007 C.2007.0009.F Pas., 2007, nr. 74 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Recht van verdediging – Miskenning. 

Conclusie van advocaat-generaal m.o. CORNELIS. 
2 april 2007 C.2006.0203.N A.C., 2007, nr. 163 

STRAFZAKEN 
Betekening – Cassatieberoep van het openbaar ministerie – Termijn van neerlegging – 
Strafuitvoeringsrechtbank – Akte van betekening – Vonnis. 

Conclusie van advocaat-generaal Thijs. 
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24 juli 2007 P.2007.0959.N A.C., 2007, nr. 373 

Strafuitvoeringsrechtbank – Aard van de beslissing – Uitspraak. 

Conclusie van advocaat-generaal Thijs. 
24 juli 2007 P.2007.0959.N A.C., 2007, nr. 373 

Opgave van de wetsbepalingen – Veroordelende beslissing. 

Conclusie van advocaat-generaal Timperman. 
25 september 2007 P.2007.0420.N A.C., 2007, nr. 430 

TUCHTZAKEN 
Hof van beroep – Zware tuchtstraf – Lichte tuchtstraf – Bevoegdheid. 

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef. 
4 oktober 2007 D.2007.0001.N A.C., 2007, nr. 453 

RECHTEN VAN DE MENS 

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 
Onpartijdigheid – Onderzoeksrechter – Positieve daden – Toepassing. 

Conclusie van advocaat-generaal D. Vandermeersch. 
4 april 2007 P.2007.0218.F Pas., 2007, nr. 175 

Vermoeden van onschuld – Openbaar ministerie en politieambtenaar – Toepassing. 

Conclusie van advocaat-generaal D. Vandermeersch. 
4 april 2007 P.2007.0218.F Pas., 2007, nr. 175 

Voorlopige hechtenis – Beslissing die het verzoek niet ontvankelijk verklaart – Beslissing 
niet vatbaar voor cassatieberoep – Verzoek tot verlaging voor het afsluiten van het 
voorbereidend onderzoek – Borgsom – Invrijheidstelling onder borgtocht – 
Daadwerkelijk rechtsmiddel. 

Conclusie van advocaat-generaal Genicot. 
6 juni 2007 P.2007.0454.F Pas., 2007, nr. 309 

Inmenging – Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé–communicatie en 
telecommunicatie – Recht op eerbiediging van het privé–leven – Grenzen. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
10 oktober 2007 P.2007.0864.F Pas., 2007, nr. 472 

Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé–communicatie en telecommunicatie – 
Afluisteren en opnemen van de verklaringen van een verdachte – Recht op een eerlijk 
proces – Strafzaken. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
10 oktober 2007 P.2007.0864.F Pas., 2007, nr. 472 

Zwijgrecht – Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé–communicatie en 
telecommunicatie – Afluisteren en opnemen van de verklaringen van een verdachte – 
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Strafzaken. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
10 oktober 2007 P.2007.0864.F Pas., 2007, nr. 472 

Tijd en middelen nodig ter voorbereiding van de verdediging – Artikel 6.3.b – Strafzaken. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
10 oktober 2007 P.2007.0864.F Pas., 2007, nr. 472 

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE 
RECHTEN 

Vermoeden van onschuld – Openbaar ministerie en politieambtenaar – Artikel 14 – 
Artikel 14.2 – Toepassing. 

Conclusie van advocaat-generaal D. Vandermeersch. 
4 april 2007 P.2007.0218.F Pas., 2007, nr. 175 

Onpartijdigheid – Artikel 14.1 – Onderzoeksrechter – Positieve daden – Artikel 14 – 
Toepassing. 

Conclusie van advocaat-generaal D. Vandermeersch. 
4 april 2007 P.2007.0218.F Pas., 2007, nr. 175 

RECHTERLIJK GEWIJSDE 

GEZAG VAN GEWIJSDE 
Tegenstelbaar karakter. 

Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster. 
31 mei 2007 C.2006.0494.F Pas., 2007, nr. 286 

Grondslagen – Burgerlijke rechtsvordering. 

Conclusie van advocaat-generaal Genicot. 
12 december 2007 P.2007.0979.F Pas., 2007, nr. 629 

Draagwijdte – Oorzakelijk verband – Provisioneel één euro – Burgerlijke rechtsvordering 
– Fout – Schade. 

Conclusie van advocaat-generaal Genicot. 
12 december 2007 P.2007.0979.F Pas., 2007, nr. 629 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE 

STRAFZAKEN 
Verplichting – Samenstelling – Strafuitvoeringsrechtbank – Aanwezigheid van het 
openbaar ministerie – Uitspraak – Vonnis. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
28 november 2007 P.2007.1558.F Pas., 2007, nr. 590 
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RECHTERLIJKE TUCHT 
Rechter – Tekortkomingen – Werking – Wet in de tijd – Samenhang. 

Conclusie van advocaat-generaal Genicot. 
6 juni 2007 D.2007.0008.F Pas., 2007, nr. 308 

Rechter – Tekortkomingen – Verhoor. 

Conclusie van advocaat-generaal Genicot. 
6 juni 2007 D.2007.0008.F Pas., 2007, nr. 308 

Hof van beroep – Zware tuchtstraf – Lichte tuchtstraf – Bevoegdheid. 

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef. 
4 oktober 2007 D.2007.0001.N A.C., 2007, nr. 453 

Hoger beroep tegen tuchtbeslissingen – Bevoegde rechtsinstantie. 

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef. 
4 oktober 2007 D.2007.0001.N A.C., 2007, nr. 453 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN 

ALGEMEEN 
Tegenstrijdigheid tussen de redenen en het beschikkend gedeelte. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
14 februari 2007 P.2006.1594.F Pas., 2007, nr. 91 

GEEN CONCLUSIE 
Opgave van de wetsbepalingen – Strafvordering – Veroordelende beslissing. 

Conclusie van advocaat-generaal Timperman. 
25 september 2007 P.2007.0420.N A.C., 2007, nr. 430 

Veroordeling – Te vermelden wetsbepalingen – Fiscale valsheid en gebruik van valse 
stukken. 

Conclusie van advocaat-generaal Timperman. 
25 september 2007 P.2007.0420.N A.C., 2007, nr. 430 

SAMENHANG 
Rechter – Tekortkomingen – Begrip – Rechterlijke tucht. 

Conclusie van advocaat-generaal Genicot. 
6 juni 2007 D.2007.0008.F Pas., 2007, nr. 308 

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN 
Schenking – Opheffing – Herroeping wegens geboorte van kinderen – Burgelijke 
Wetboek. 

Conclusie van advocaat-generaal m.o. CORNELIS. 
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7 mei 2007 C.2006.0145.N A.C., 2007, nr. 226 

SCHIP. SCHEEPVAART 
Zeevaartuigen – Kapitein – Loods – Band. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
21 september 2007 C.2005.0422.F Pas., 2007, nr. 423 

Zeevaartuigen – Herstel – Loodsen – Aanvaring – Fout van de loods – Schade. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
21 september 2007 C.2005.0422.F Pas., 2007, nr. 423 

STRAF 

ANDERE STRAFFEN 
Bijzondere verbeurdverklaring – Wettigheid – Verbeurdverklaring van de rechtstreeks uit 
het misdrijf verkregen vermogensvoordelen – Toelating van de burgerlijke partij tot het 
debat – Debat over de bepaling en raming van de zaken die voor verbeurdverklaring in 
aanmerking. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
9 mei 2007 P.2006.1673.F Pas., 2007, nr. 239 

Bijzondere verbeurdverklaring – Verbeurdverklaring van de rechtstreeks uit het misdrijf 
verkregen vermogensvoordelen – Debat over de verbeurdverklaring – Toelating van de 
burgerlijke partij tot het debat – Eerbiediging van het recht van verdediging van de 
beklaagde. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
9 mei 2007 P.2006.1673.F Pas., 2007, nr. 239 

Voorlopige hechtenis – Verbeurdverklaring – Voorlopige invrijheidstelling – 
Borgstelling. 

Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster. 
28 juni 2007 C.2002.0173.F Pas., 2007, nr. 366 

Verbeurdverklaring – Geïndividualiseerd geldbedrag – Veroordeelde. 

Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster. 
28 juni 2007 C.2002.0173.F Pas., 2007, nr. 366 

Aard – Verbeurdverklaring. 

Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster. 
28 juni 2007 C.2002.0173.F Pas., 2007, nr. 366 

ZWAARSTE STRAF 
Eenvoudige schuldigverklaring – Opschorting van de uitspraak. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
25 april 2007 P.2006.1597.F Pas., 2007, nr. 207 
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Werkstraf – Veroordeling tot een geldboete in eerste aanleg – Vraag om werkstraf in 
hoger beroep – Belang van de appellant – Vervanging van een opgelegde straf door een 
straf waarmee is ingestemd – Relatieve werking – Hoger beroep van de beklaagde – 
Geldboete. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
20 juni 2007 P.2007.0176.F Pas., 2007, nr. 339 

VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN 
Kenmerken – Verzachtende omstandigheden. 

Conclusie van procureur-generaal De Swaef. 
13 februari 2007 P.2006.1419.N A.C., 2007, nr. 86 

Aanpassing van de in het buitenland opgelegde straf – Feiten gepleegd en straf opgelegd 
in het buitenland – Beoordeling door de Belgische rechter van verzachtende 
omstandigheden – Verzachtende omstandigheden. 

Conclusie van procureur-generaal De Swaef. 
13 februari 2007 P.2006.1419.N A.C., 2007, nr. 86 

KB 3 april 1953 – Toepassing van artikel 85 Strafwetboek – Slijterijen van gegiste 
dranken – Verzachtende omstandigheden. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
20 juni 2007 P.2007.0176.F Pas., 2007, nr. 339 

ALLERLEI 
Bevoegdheid van de Belgische rechter – Aanpassing van de in het buitenland opgelegde 
straf. 

Conclusie van procureur-generaal De Swaef. 
13 februari 2007 P.2006.1419.N A.C., 2007, nr. 86 

STRAFUITVOERING 
Verplichting – Toekenning – Strafuitvoeringsrechtbank – Uitvoeringsmodaliteit van de 
straf – Voorwaardelijke invrijheidstelling met het oog op overlevering – Vermelding van 
de algemene voorwaarden. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
24 oktober 2007 P.2007.1390.F Pas., 2007, nr. 504 

Verplichting – Strafuitvoeringsrechtbank – Aanwezigheid van het openbaar ministerie – 
Uitspraak – Vonnis. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
28 november 2007 P.2007.1558.F Pas., 2007, nr. 590 
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STRAFVORDERING 
Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf gepleegd op een 
minderjarige – Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde in België – Voorwaarde – 
Misdrijf gepleegd in het buitenland – Ontvankelijkheid van de strafvordering. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
30 mei 2007 P.2007.0216.F Pas., 2007, nr. 282 

Gevolg – Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf gepleegd op 
een minderjarige – Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde in België – Aanwezigheid 
van de inverdenkinggestelde na het instellen van de vervolgingen – Voorwaarde – 
Misdrijf gepleegd in het buitenland – Ontvankelijkheid van de strafvordering. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
30 mei 2007 P.2007.0216.F Pas., 2007, nr. 282 

Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf gepleegd op een 
minderjarige – Misdrijf gepleegd in het buitenland – Ontvankelijkheid van de 
strafvordering. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
30 mei 2007 P.2007.0216.F Pas., 2007, nr. 282 

Misdrijf in het buitenland gepleegd – Nieuwe wet die ontvankelijkheidsvereiste voor het 
instellen van de strafvordering wijzigt – Bevoegdheid van de Belgische gerechten. 

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef. 
18 september 2007 P.2007.0571.N A.C., 2007, nr. 415 

Misdrijf in het buitenland gepleegd – Aanwezigheid van de vermoedelijke dader op het 
Belgisch grondgebied – Ogenblik van beoordeling – Bevoegdheid van de Belgische 
gerechten. 

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef. 
18 september 2007 P.2007.0571.N A.C., 2007, nr. 415 

Misdrijf in het buitenland gepleegd – Artikel 2 van de wet van 2 september 1985 – 
Beslissing om de vermoedelijke dader niet uit te leveren – Nieuw verzoek tot uitlevering – 
Bevoegdheid van de Belgische gerechten. 

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef. 
18 september 2007 P.2007.0571.N A.C., 2007, nr. 415 

Misdrijf in het buitenland gepleegd – Beslissing om de vermoedelijke dader niet uit te 
leveren – Nieuw verzoek tot uitlevering – Artikelen 6.1 en 7 van het Europees Verdrag tot 
bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 – 
Bevoegdheid van de Belgische gerechten. 

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef. 
18 september 2007 P.2007.0571.N A.C., 2007, nr. 415 

Misdrijf in het buitenland gepleegd – Beslissing om de vermoedelijke dader niet uit te 
leveren – Nieuw verzoek tot uitlevering – Bevoegdheid van de Belgische gerechten. 

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef. 
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18 september 2007 P.2007.0571.N A.C., 2007, nr. 415 

Misdrijf in het buitenland gepleegd – Nieuwe wet die ontvankelijkheidsvereiste voor het 
instellen van de strafvordering wijzigt – Bevoegdheid van de Belgische gerechten. 

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef. 
18 september 2007 P.2007.0571.N A.C., 2007, nr. 415 

Ontvankelijkheid – Nieuwe wet die ontvankelijkheidsvereiste voor het instellen van de 
strafvordering wijzigt. 

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef. 
18 september 2007 P.2007.0571.N A.C., 2007, nr. 415 

Ontvankelijkheid – Tijdstip van de beoordeling. 

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef. 
18 september 2007 P.2007.0571.N A.C., 2007, nr. 415 

Misdrijf in het buitenland gepleegd – Nieuwe wet die ontvankelijkheidsvereiste voor het 
instellen van de strafvordering wijzigt – Misdrijf bedoeld in artikel 1 Europees Verdrag 
tot bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 – 
Bevoegdheid van de Belgische gerechten. 

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef. 
18 september 2007 P.2007.0571.N A.C., 2007, nr. 415 

TERUGGAVE VAN OVERTUIGINGSSTUKKEN 
Opheffing van het beslag – Beslag in strafzaken – Teruggave van de in beslag genomen 
zaken – Teruggave aan de persoon in wiens handen beslag werd gelegd. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
10 oktober 2007 P.2007.0210.F Pas., 2007, nr. 469 

Opheffing van het beslag – Beslag in strafzaken – Teruggave van de in beslag genomen 
zaken – Een ieder die op de in beslag genomen zaak beweert recht te hebben – Recht op 
verzet. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
10 oktober 2007 P.2007.0210.F Pas., 2007, nr. 469 

Opheffing van het beslag – Tegenstelbaarheid – Beslag in strafzaken – Teruggave van de 
in beslag genomen zaken – Teruggave aan de persoon in wiens handen beslag werd 
gelegd – Pandhoudende schuldeiser – Zakelijk bezitsrecht. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
10 oktober 2007 P.2007.0210.F Pas., 2007, nr. 469 

UITLEVERING 
Opgesloten vreemdeling – Aantasting van de subjectieve rechten door de administratie – 
Voorkoming – Bevoegdheid – Rechterlijke macht. 

Conclusie van advocaat-generaal Henkes. 
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15 maart 2007 C.2004.0505.F Pas., 2007, nr. 137 

Cassatieberoep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Ontvankelijkheid – Europees 
aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Betrokkene in Frankrijk gedetineerd – 
Cassatieberoep door een verklaring aan de directeur van de gevangenis – Vorm. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
20 juni 2007 P.2007.0803.F Pas., 2007, nr. 342 

Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 
januari  – Artikel 2 van de wet van 2 september 1985 – Vermoedelijke dader wordt niet 
uitgeleverd – Begrip. 

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef. 
18 september 2007 P.2007.0571.N A.C., 2007, nr. 415 

Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 
januari  – Artikel 2 van de wet van 2 september 1985 – Beslissing om niet uit te leveren. 

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef. 
18 september 2007 P.2007.0571.N A.C., 2007, nr. 415 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN 
Verlenen van geoorloofde steun aan een dochteronderneming – Niet apart boeken van die 
steun – Oorzaak – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Fout – Schade. 

Conclusie van advocaat-generaal Genicot. 
3 januari 2007 P.2005.1019.F Pas., 2007, nr. 2 

VERBINTENIS 
Opschortende voorwaarde – Toekomstige en onzekere gebeurtenis – Zonder bepaling van 
tijd – Ogenblik waarop de voorwaarde geacht wordt onvervuld te zijn. 

Conclusie van advocaat-generaal Thijs. 
25 mei 2007 C.2005.0588.N A.C., 2007, nr. 275 

Opschortende voorwaarde – Toekomstige en onzekere gebeurtenis – Zonder bepaling van 
tijd – Voorwaarde voor onvervuld gehouden. 

Conclusie van advocaat-generaal Thijs. 
25 mei 2007 C.2005.0588.N A.C., 2007, nr. 275 

VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING 

GEWONE OPSCHORTING 
Verzwaring van de toestand van de beklaagde – Regel van eenstemmigheid – Eenvoudige 
schuldigverklaring in eerste aanleg – Opschorting van de uitspraak in hoger beroep – 
Toepassing. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
25 april 2007 P.2006.1597.F Pas., 2007, nr. 207 
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VERVOER 

GOEDERENVERVOER 
ADR–reglementering – Lege verpakking. 

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef. 
18 september 2007 P.2007.0615.N A.C., 2007, nr. 416 

VERWIJZING NA CASSATIE 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Vernietiging – Verzoek tot intrekking van een arrest – Verwijzingsrechter – Verbetering – 
Beoordelingsbevoegdheid – Gevolg. 

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle. 
6 september 2007 C.2007.0143.N A.C., 2007, nr. 389 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Rechtbanken – Verzuim van meer dan zes maand om de zaak te berechten – Beoordeling 
– Onttrekking. 

Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster. 
8 februari 2007 C.2007.0009.F Pas., 2007, nr. 74 

Rechtbanken – Tijdstip – Verzuim van meer dan zes maand om de zaak te berechten – 
Schorsende kracht – Onttrekking. 

Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster. 
8 februari 2007 C.2007.0009.F Pas., 2007, nr. 74 

Rechtbanken – Vernietiging – Verzuim van meer dan zes maand om de zaak te berechten 
– Bevoegdheid van het Hof – Onttrekking – Omvang. 

Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster. 
8 februari 2007 C.2007.0009.F Pas., 2007, nr. 74 

VERZEKERING 

WAM–VERZEKERING 
Soorten – In het verkeer brengen van een niet–verzekerd voertuig op de openbare weg – 
Misdrijf – Aflopend misdrijf – Geen verzekering. 

Conclusie van advocaat-generaal Genicot. 
14 maart 2007 P.2006.1521.F Pas., 2007, nr. 136 

Herstel – Schadegeval – Beschermd slachtoffer – Verzekerd risico – Last – Bewijs – 
Inhoud. 

Conclusie van advocaat-generaal Henkes. 
26 oktober 2007 C.2006.0341.F Pas., 2007, nr. 507 
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Aan spoorstaven gebonden motorrijtuig – Uitsluiting uit het vergoedingsstelsel – 
Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof – Schending van de artikelen 10 en 11 
Grondwet – Lichamelijke letsels. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
3 december 2007 C.2006.0421.F Pas., 2007, nr. 602 

VONNISSEN EN ARRESTEN 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Interesten – Provisionele uitkering na echtscheiding – Terugvordering van de uitkering – 
Vonnis – Hervorming – Schade – Vergoeding. 

Conclusie van advocaat-generaal Thijs. 
30 maart 2007 C.2004.0483.N A.C., 2007, nr. 160 

Verzekering – Aan spoorstaven gebonden motorrijtuig – Uitsluiting uit het 
vergoedingsstelsel – Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof – WAM–verzekering 
– Schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet – Lichamelijke letsels. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
3 december 2007 C.2006.0421.F Pas., 2007, nr. 602 

STRAFZAKEN 
Bijzondere verbeurdverklaring – Verbeurdverklaring van de rechtstreeks uit het misdrijf 
verkregen vermogensvoordelen – Debat over de verbeurdverklaring – Toelating van de 
burgerlijke partij tot het debat – Eerbiediging van het recht van verdediging van de 
beklaagde – Debat over de straf. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
9 mei 2007 P.2006.1673.F Pas., 2007, nr. 239 

Bijzondere verbeurdverklaring – Wettigheid – Verbeurdverklaring van de rechtstreeks uit 
het misdrijf verkregen vermogensvoordelen – Toelating van de burgerlijke partij tot het 
debat – Debat over de straf – Debat over de bepaling en raming van de zaken die voor 
verbeurdverklaring in aanmerking. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
9 mei 2007 P.2006.1673.F Pas., 2007, nr. 239 

Strafuitvoeringsrechtbank – Aard van de beslissing – Uitspraak. 

Conclusie van advocaat-generaal Thijs. 
24 juli 2007 P.2007.0959.N A.C., 2007, nr. 373 

Terugwerkende kracht – Proces–verbaal niet door de griffier ondertekend – Herstel van 
dat verzuim. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
10 oktober 2007 P.2007.0864.F Pas., 2007, nr. 472 
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TUCHTZAKEN 
Rechter – Tekortkomingen – Werking – Wet in de tijd – Samenhang. 

Conclusie van advocaat-generaal Genicot. 
6 juni 2007 D.2007.0008.F Pas., 2007, nr. 308 

VOORLOPIGE HECHTENIS 

INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN 
Beslissing die het verzoek niet ontvankelijk verklaart – Beslissing niet vatbaar voor 
cassatieberoep – Verzoek tot verlaging voor het afsluiten van het voorbereidend 
onderzoek – Borgsom. 

Conclusie van advocaat-generaal Genicot. 
6 juni 2007 P.2007.0454.F Pas., 2007, nr. 309 

VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING 
Verbeurdverklaring – Borgstelling. 

Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster. 
28 juni 2007 C.2002.0173.F Pas., 2007, nr. 366 

ALLERLEI 
Voorwaarden – Toewijzing van de borgsom aan de Staat – Niet–verschijning ter 
tenuitvoerlegging van het vonnis – Invrijheidstelling – Borgsom. 

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef. 
12 juni 2007 P.2007.0237.N A.C., 2007, nr. 318 

VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING 
Verplichting – Toekenning – Strafuitvoeringsrechtbank – Uitvoeringsmodaliteit van de 
straf – Voorwaardelijke invrijheidstelling met het oog op overlevering – Vermelding van 
de algemene voorwaarden. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
24 oktober 2007 P.2007.1390.F Pas., 2007, nr. 504 

Verplichting – Strafuitvoeringsrechtbank – Aanwezigheid van het openbaar ministerie – 
Uitspraak – Vonnis. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
28 november 2007 P.2007.1558.F Pas., 2007, nr. 590 

VRUCHTGEBRUIK. GEBRUIK EN BEWONING 
Verkoop van een met een vruchtgebruik bezwaard onroerend goed – Overdracht van het 
recht van vruchtgebruik – Gevolgen. Vruchten – Vruchtgebruik. 

Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster. 
11 januari 2007 C.2005.0406.F Pas., 2007, nr. 19 
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WATERS 
Herstel – Grondwaterwinningen en pompingen – Waals Fonds van voorschotten – 
Subrogatie in de rechten en rechtsvorderingen van de benadeelden – Schade. 

Conclusie van advocaat-generaal Henkes. 
26 oktober 2007 C.2006.0426.F Pas., 2007, nr. 508 

WEGEN 
Spoorweg – Rijksweg – Gewestweg – Provincieweg – Gemeenteweg – Bovengrondse 
kruising – Bestemming. 

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle. 
22 juni 2007 C.2005.0514.N A.C., 2007, nr. 351 

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN 

WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE 
Strafwet – Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf gepleegd op 
een minderjarige – Misdrijf gepleegd in het buitenland – Ontvankelijkheid van de 
strafvordering. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
30 mei 2007 P.2007.0216.F Pas., 2007, nr. 282 

Gevolg – Strafwet – Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf 
gepleegd op een minderjarige – Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde in België – 
Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde na het instellen van de vervolgingen – 
Voorwaarde – Misdrijf gepleegd in het buitenland – Ontvankelijkheid van de 
strafvordering. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
30 mei 2007 P.2007.0216.F Pas., 2007, nr. 282 

Strafwet – Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf gepleegd op 
een minderjarige – Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde in België – Voorwaarde – 
Misdrijf gepleegd in het buitenland – Ontvankelijkheid van de strafvordering. 

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 
30 mei 2007 P.2007.0216.F Pas., 2007, nr. 282 

Rechter – Tekortkomingen – Rechterlijke tucht – Samenhang. 

Conclusie van advocaat-generaal Genicot. 
6 juni 2007 D.2007.0008.F Pas., 2007, nr. 308 

Werking in de ruimte – Toepasselijk verklaard Marokkaans recht – Geen uitkering na 
echtscheiding. 

Conclusie van advocaat-generaal Werquin. 
18 juni 2007 C.2004.0430.F Pas., 2007, nr. 332 

Overgangsrecht – Wet 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het 
internationaal humanitair recht – Regelmatige vervolging voor inwerkingtreding – 
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Werking in de tijd. 

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef. 
18 september 2007 P.2007.0571.N A.C., 2007, nr. 415 

Overgangsrecht – Wet van 22 mei 2006 tot wijziging van sommige bepalingen van de wet 
van 17 april 1878 – Werking in de tijd. 

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef. 
18 september 2007 P.2007.0571.N A.C., 2007, nr. 415 

GEVOLGEN VAN INTERNATIONALE NORMEN 
Conflict – Verplichting van de rechter. 
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